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Informazio burujabetzatik utopiara

Garai distopikoak bizi ditugu, 
zertan uka. 2019an ere bizi 
ginen distopian, horretara 
ohituta bageunden ere –eta 

gure munduko txoko honetan disto-
pia bizigarriagoa bazaigu ere, mun-
duaren luze-zabala gero eta biziezi-
nago egitearen truk–. Baina 2020tik 
jauzi kualitatiboa egin dugu. Akaso 
beldurgarriena ez da hori, akaso 
arriskutsuena da kosta egiten zaigula 
irudikatzea distopia sakontzea ez den 
bestelako etorkizunik. Baita behetik, 
ezkerretik, txikitik eragiten saiatzen 
garenoi ere.

Etsi dezakegu, sakondu beldu-
rrean, otzantasunean, kontserba-
durismoan, behekoon arteko bo-
rrokan, biziraupen indibidualean: 
onargarriaren langa jaisten jarraitu, 
atzo onartezin zitzaizkigun apurrak 
pribilegio izendatzeko bihar. Edo, 
egun hain estuak diruditen litekee-
naren mugak baimenik gabe zehar-
katzeko ametsari eutsi diezaiokegu, 
temati.

Egiazki garenak baino hobeak ga-
rela sinetsi beharko dugu horreta-
rako. Garena baino enpatikoagoak, 
solidarioagoak, iraultzaileagoak, 
etikoagoak, espezie eta pertsona ho-
beak. Ez autokonplazentzia eta zu-
ritze ariketa lasaigarri bat egiteko; 
eraldaketa gure eskutan dagoela eta 
bide hori egiteko ahalaren sua bizi-
rik dugula ez ahazteko baizik. Disto-
piatik utopiarako bidea egiteko gure 

gaitasunetan sinetsi, sentitu, gaita-
sun teorikoa indar erreal bilakatze-
ko. “Guraso zuriek esaten digute: 
pentsatzen dut, beraz banaiz. Bai-
na barruan daramagun ama beltzak 
–poetak– ametsetan xuxurlatzen 
digu: sentitzen dut, beraz aske izan 
naiteke”, idatzi zuen Audre Lordek. 
Ez badiogu ametsari eusten, akabo. 
Baina ametsak ezin dira ameskeri 
izan, sinesmena ezin dugu sineske-
rietan sustengatu.

Helduleku materialak behar ditu-
gu, proiektu, jarrera, prozesu eral-
datzaile ukigarriak. Beldur, injustizia 
eta ziurgabetasun betean, ezkerretik 
elkar-laguntzarako alternatiba ko-
lektiboak ez badira eraikitzen, eskui-
nera egiten jarraituko dugu denok 
elkar-leihan. Sustraietatiko eraldake-
ta integrala ortzi mugan izango dute-
nak, baina eguneroko behar material 
eta emozionalak aseko dituztenak 
ere bai: elikagaia, energia, kolektibo 
baten parte izatearen sentimendua, 
etxebizitza, osasuna, komunikazioa, 
kidetasuna...

Burujabetza proiektu bakoitzaren 
oinarrian bada jende multzo handia-
go edo txikiago bat elkarri begietara 
begiratu diona, elkarrekin hausnartu, 
amestu eta izerditzen duena, den-
bora eta gogoa eskaini diona mun-
du anker hau bizigarriago egiteari. 
Proiektuak gabeziez eta kontraesa-
nez beteta daudela? Irla txikiegien 

artxipelago ezgauza garela ozeano 
patriarkal kapitalistaren erdian? 
Noski, egun garenetik sortu baititu-
gu. Gakoa da bihar izan nahi duguna 
izateko erreminta baliagarriak ote 
zaizkigun. Uste horretatik ardaztu 
dugu aurtengo Aktualitatearen GA-
KOAK, burujabetzen inguruan.

Burujabetzen norabide orokorrari 
gure esparrutik, informazio buruja-
betzatik, egin nahi izan diogu ekarpe-
na ale honekin. Eta ARGIArekin oro 
har. Modu independentean informa-
tzeko ere burujabe izatea ezinbes-
tekoa baita, eta hori lantzen dugun 
informaziotik eta lantzeko ikuspegi-
tik askoz harago doa: diru-iturriak, 
astekariaren inprimaketa zein bana-
keta, ARGIA komunitatearen sosten-
gua, bitarteko teknologikoak, barne 
antolaketa... Prozesuaren eta proiek-
tuaren ertz guztiei heldu nahi diegu 
burujabetzatik eta eraldaketatik, hor 
goaz tirri-tarra urratsak ematen, az-
kenaldian astekariaren bizikleta bi-
dezko banaketarekin bereziki.

Eduardo Galeanok idatzi zuen uto-
piak, pauso bat ematen dugun aldiro 
urrats bat urruntzen den horrek, ho-
rretarako balio duela, ibiltzeko. Bu-
rujabetzak bidearen harlauzak dira 
orduan: urratsak airean ez emateko 
oinarri materiala. Egungo distopiatik 
biharko utopiara bidaiatzeko orai-
naldirako erreminta. Distopiatik uto-
piara dagoen distantzia.
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K ezka, noraeza, biolentzia, arra-
kalak, ezinegona, etorkizuna 
irudikatzeko ezintasuna... labi-
rintoan galduta bageunde bezala 

gabiltza; baina, deskonposizio garai 
honi aurre egiteko moduak erabaki-
tzea dagokigu datozen urteetan. La-
birintotik irtetea posible dela sinetsi 
behar dugu, gutxi batzuek marraztu-
tako bideak jarraitu beharrean; demo-
kratikoagoak, bidezkoagoak eta iraun-
korragoak diren gizarte-estadioetara 
iristen lagunduko diguten kartografiak 
marraztea dagokigu. Guztiontzat bi-
zitza bizigarriak lortzeko kartografia 
berriak behar ditugu.   

Orain arteko bidean, garapen eredu 
neoliberal globalizatzaileak herri eta 
komunitateen erabakimen mailak txi-
kitu ditu merkatu globalen mesedetan. 
Gaur egun, erabakitzeko gaitasuna ez 
digu herritar izateak ematen, mendean 
kapitala izateak baizik. Horrela, "per-
tsona bat boto bat" dioen printzipio 
demokratikoa, errealitateak ukatzen 
du, ez baitu ezertarako balio erabaki 
bat hartzeak ondoren komunitate po-
litiko horrek erabaki hori gauzatzeko 
gaitasunik ez badu. Gaitasun hori be-
rreskuratzea da erronka eta helburua. 
Berreskuratze horretan ezinbestekoa 
da sistemaren erro patriarkalak moz-
tea, erro horiek moztu ezean siste-
maren erreprodukzio dinamikak eta 
biolentziak iraunaraziko direlako. Eus-
kal Demokrazia Patriarkala azterketa 
kolektiboan adierazten den moduan, 
biolentzia sinbolikoak biolentzia mate-
riala artikulatzen du, eta demokraziaz 
hitz egin nahi bada, emakumeen demo-
kratizazioa aztertu beharko da. Gizaba-
nako guztien autonomia eta, ondorioz, 
berdintasun soziala eta materiala sus-

tatu nahi bada, ezinbestekoa da esta-
tuaren, hau da, egitura publikoen bidez 
burututako desfamiliarizazioa eta des-
patriarkalizazioa erdigunean kokatzea.

Liburu, zutabe, elkarrizketa eta ter-
tulia ugari izan ditugu azken dozena 
pasa hilabeteetan koronabirusaren 
osteko mundua nolakoa izango den 
aurreikusteko. Nola imajinatzen dugu 
planetaren etorkizuna? Eta bertako 
bizidunena? Eta Euskal Herriarena? 
Akaso, etorkizunean baino orainaldian 
legoke ariketa topografikoa, eta galde-
ra kokatuagoa litzateke: zertan oina-
rritzen gara etorkizuneko imajinazio 
ariketa hori egiteko? Nolakoa da egun-
go kartografia? Abiapuntua ulertzea 
ezinbestekoa baita iparrorratz zorroz-
tuekin etorkizun desiratuetara 
pausoak argitasunez ema-
ten hasteko. 

Finean, guztion bizi-
tzen gaineko erabaki-
mena berreskuratzen 
lagunduko diguten 
b i d e e t a n  a u r r e r a 
e g i t e a  d a g o k i g u . 
Bidea, pertsona eta 
lurralde guztientzat 
irisgarria izan dadin, 
eragile anitzen arteko 
lan kolektiboa ezinbeste-
koa da, burujabetza materia-
lak eta sinbolikoak ikuspegi siste-
miko eta intertsekzionaletik lantzeko.

BURUJABETZEN EBAKIPUNTUAN 
BEGIRADA KOLEKTIBOA ETA 
INTERSEKZIONALA
Ekonomia herritarron beharrak ase-
tzeko baliabide eta zerbitzuak antola-
tzeko eremua da, ekonomia “jabetzak 
eta botereak” soilik antolatu dezakeela 

sinetsarazi badigute ere. Beraz, ekono-
miaren kontzeptua ere birpentsatzea 
ezinbestekoa da, oinarrizko praktika 
kapitalistak, heteropatriarlak, hirizen-
trikoak, kapazitistak eta kolonialistak 
eraldatuko badira. Zer da ba ekonomia 
bizitza sostengatzeko sistema ez bada? 

Egoera ekonomikoa konplexua da 
zalantzarik gabe. Baina bere osotasu-
na eta konplexutasuna onartuz, sin-
demia honetan hartzen ari diren hain-
bat neurri eta erabaki ekonomiko zein 
sozialen bidez bizipen kolektiboaren 
irteera baldintzatzen ari dira. Zentzu 
horretan, diziplina zientifiko teknikoe-
netatik harago, irakaspena ere bada 
ekonomia zientzia soziala dela gure 
mapan agertzea; aukera dugu mapa 
berridazteko eta bizitza, berdintasuna 
eta komunitatea oinarri dituen eredu 
ekonomiko baten alde egiteko. 

Eta bizitza sostengatuko duen eko-
nomiaren bidean, ingurukoen eta bizi 
garen lurraren beharra dugu; interde-
pendentzia eta ekodependentzia dei-
tu izan zaio horri. Alegia, paradoxikoa 
badirudi ere, besteekin batera aritzeak 
ematen digu gure buruaren jabe izate-
ko gaitasuna. Elkarrekin sortzen baiti-
tugu, gure bizitzak modu duinean ga-
ratzeko ezinbestekoak diren erakunde, 
prozesu eta praktika multzoak. Buru-
jabetza beraz, ez da prozesu indibidua-
lista bat inondik inora. Burujabetza-
rako bidea kolektiboa da ezinbestean, 

norbanakoaren ahalduntzea er-
digunean jartzen bada ere. 

Kontrara, gizaki bu-
r u a s k i a r e n  m i t o a 

i n d a r t u  d u  a z k e n 
hamarkadetan pen-
tsamendu kapitalis-
ta eta patriarkalak. 
Jendartearen ara-
zoak direnak, guta-
ko bakoitzaren arazo 

bihurtu ditu horrela, 
arlo pribatura erama-

naz. Gatazken indibidua-
lizazioa eta despolitizazioa 

lehen lerroan kokatu ditu. Kolek-
tiboak diren auziak ezkutatu, eta auto-
laguntzako liburuen edo terapien mer-
kantilizazioaren bidez arazo konplexu 
horiei erantzun diezaiokegula sinetsa-
razi digu. Horregatik, norbanakoaren 
kartografia gurutzatzen duten zapal-
kuntza eta krisi horiei aurre egiteko 
dimentsio kolektiboa azpimarratzea 
funtsezkoa da. Horien aurrean eman 

Burujabetzak uztartzeaz

Guztion bizitzen 
gaineko erabakimena 

berreskuratzen 
lagunduko diguten 

bideetan aurrera 
egitea dagokigu”

Guztiontzat bizitza bizigarriak lortzeko kartografia berriak 
behar ditugu. Bizitzaren iraunkortasunerako oinarriak 
kolokan daude, eta, aldaketa garaia baino, garai aldaketa da 
gure gorputzetan sentitzen ari garena. Sentipen honetan, 
galdera ez da kolapsora goazen ala ez –kolapsoa ez baita 
momentu jakin batean etorriko–, baizik eta, kolapsoan 
gauden prozesu honetan, zer egingo dugun eszenatoki 
kritikoenak saihesteko. 

  MIRENE BEGIRISTAIN, ANDONI MIKELARENA, BEÑAT IRASUEGI, GORKA JULIO      

  AINARA AZPIAZU "AXPI"
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beharreko erantzuna eta eraiki beharre-
ko kartografia berriak ere kolektiboki 
antolatzeko.

Baina, galdera bat datorkigu: Kolek-
tiboki bai, baina norekin? Azken urtee-
tan neoliberalismoa feminismoak, gai 
sozialek edota ekologiak duten errefe-
rentzialtasunaz baliatu da, masak nabar-
men erakartzen dituzten ilusio optiko 
emantzipatzaileak sortzeko. Supermer-
katuetako apaletan produktu ekologi-
ko inportatu gero eta gehiago, kolore 
morez jantzitako ontziki zein iragarkiak 
edonon, multinazionalen erantzukizun 
sozialeko programak eta fundazioak al-
daketa klimatikoko gailurrak patrozi-
natzen... Betiko bidean jarraitzen dute 
ordea, kapitalaren metaketan, seinaleei 
izenak aldatu badizkiote ere. Bestelako 
helmugetara iritsiko bagara, ez da nahi-
koa seinaleei izena aldatzea, bidez alda-
tzea dagokigu. Beraz, norekin? Desaz-
kundea, ekonomia feminista, komunetan 
oinarritutako ekonomiak eta konpromi-
so ekosozialaren eta boterearen bana-
keta euren bide-ardatz egiten eta egin 
nahi dituztenekin. Dena den, kartografia 
hori marrazteak zintzotasun handia es-
katzen du nahitaez; emakumeen* eta 
hainbat lurraldeen aurkako egiturazko 
bortizkeria gainditu nahi bada, ditugun 
pribilegioak kuestionatu, dauden albo-
rapenez jabetu, eta banaketa justuaren 
zein ongizate kolektiboaren kulturan sa-
kondu behar dugu, guztion abiapuntua 
ez delako bera. 

Ikuspegi kolektiboak ikuspegi siste-
mikoa dakar berarekin, ulertuz osota-
suna zati batzuen batura baino gehiago 
dela. Bizitzaren geroz eta esparru gehia-
go merkatuaren eremura igaro dira eta 
gehiago igaro daitezen nahi dute. Zain-
tza, etxebizitza, elikadura, energia, tek-

nologia, aisia... merkatuaren eremuan 
kokatu dituzte, eta, horiekin guztiekin 
negozioa egiteko, ingurumena zein per-
tsonak baliabide soil gisa definitu gaituz-
te. Beraz, burujabetzen arlo bakoitzeko 
(zaintza, lanaren burujabetza, elikadura 
burujabetza, energia burujabetza, tekno-
logia burujabetza,…) kartografia prak-
tikoetan lanean gabiltzanok bideguru-
tze-ebakipuntuak topatzea ezinbestekoa 
dugu. Izan ere, bakoitzak bere borroke-
tan partzializatuz eta kontzienteki oso-
tasunaren lanketa egin ezean, dauden 
arazo estruktural sakonak mistifikatu 
eta abordatu ezinak bihurtzen dira. 

Begirada ez-dualak beharrezko di-
tugu horretarako. Ulertu behar dugu, 
helmuga berera iristeko bide ezberdi-
nak egon daitezkeen bezala, bideguru-
tzeak ez direla bi bidetara mugatzen. 
Bide-zidor ugari daudela bidegurutzean 
eta bide zidorren konplexutasuna kon-
tuan hartuz marraztu beharko ditugu 
etorkizun bizigarrietarako kartografiak. 
Irudikatzeko gai gara? Mapek, zuri edo 
beltzak diren irudi dualak baino, kolore 
askotariko bidegurutze konplexuagoak 
dituztelako.

BURUJABETZEN EBAKIPUNTUETAN 
SAKONDU, PRAKTIKATIK ETA 
LURRALDETIK
Burujabetzen aldeko jarduna, dimentsio 
teorikotik harago praktikatik egin behar 
da. Mapak marraztuta ere, bidea ibilian 
egiten delako. Eta praktikak ezinbestean 
lurraldean jardutera eta lurraldetik pen-
tsatzera garamatza, kartografiak lurral-
deko errealitatearen gainean marrazten 
ditugulako. Izan ere, ustezko demokra-
zia globalaren garaiotan, burujabetzen 
aldeko estrategian demokrazia lokalak 
aldarrikatu eta eraiki behar dira. Lu-
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rraldean sortzen baitira harremanak, 
prozesuak, erakundeak, instituzioak, 
kooperatibak... 

Egungo mapan, arloz arlo praktika-
hito eraldatzaile asko ezagutzen ditugu 
Euskal Herrian: zaintza demokratiza-
tzeko lan mardulak, energia kooperati-
bak, elikadura burujabetza sustatzeko 
elkarte eta ekimen ugari, kolektiboki eta 
auzolanean sortutako kultur ekimenak, 
tresna digital libre eta zainduagoak... 
Baina, eragin kolektiboak eskala apa-
letik harago joatea nahi badugu, bana-
kako kooperatiba, instituzio, erakunde, 
prozesu eta harreman isolatuetatik, as-
koz eraginkorragoa izango den harre-
man saretuagoak eta agenda komuna 
duten eragileen arteko konpromisoa 
jorratzea lehenetsi beharko ditugu. In-
terkooperazioa eta elkarrekintza; go-
bernantza modu argian definituz eta 
gauzatuz; bakoitzaren barne begiradak 
gainditu eta espazio komunak landuz. 

Adi! Kartografia berriak marraz-
ki iraunkorra izan dezan hitz batzuen 
esanahia errebisatzea beharrezkoa da: 
parte-hartzea, lankidetza, iraunkorta-
suna, aliantzak, komunikazioa, maila 
anitzen arteko koordinazioa, epe luzeko 
konpromisoa edota rol zein botere ha-
rremanak, adibidez. Oso mapa ezber-
dinetan agertzen dira kontzeptu berak, 
kontzeptuen kooptazioa dela diote. Kar-
tografia berrietan borroka lurraldea ere 
badira hitzak eta haien esanahia eta de-
fentsa; praktikatik idatzi beharrekoak. 

Eta, tokiko garapen eraldatzaileko 
estrategiak praktikatik eraikitzean, bi 
galderei, behintzat, erantzutea komeni: 
Gure lurraldeak duin bizi ahal izateko, 
zer sortu behar du? Eta, zer hori, nola 
sortu behar du? (zer hori ukiezina izan 
daiteke, noski!). Muga biofisikoak, bes-
teak beste, kontuan hartu behar ditugu 

nola sortuko ditugun erabakitzeko; zer 
sortu erantzuteak gure bizitzako beha-
rrak zein diren erantzutea eskatzen du, 
eta hau ez da hain erraza egungo abia-
puntutik. 

Kontziente gara eskala jauzian dau-
kagun erronkaz, eta prozesu eta trantsi-
zioaren logikan eraikitzea ezinbestekoa 
dela. Esan bezala, Euskal Herrian geroz 
eta eskualde gehiagotan sortzen ari dira 
trantsizio esperientzia, sare edota pro-
zesu eraldatzaileak. Datozen urteetan, 
bestelako erliebeak eta paisaiak izate-
kotan, horiek indartu eta kontsolidatu 
eta elkarren arteko harremanak sortu 
eta sendotzea izango da eskala 
jauziaren muina. 

Bestalde, kartografia 
egiterakoan "Lurral-
dea" dimentsioak 
n e u r r i a  h a r t z e n 
laguntzen badi-
gu, burujabetzen 
i k u s p e g i  s e k t o -
riala gainditzeko 
aukerak irekitzen 
dira. Horrela, bu-
rujabetzen arteko 
intersekzioak bilatuz 
eta landuz, lehen, biga-
rren, hirugarren… sekto-
reen merkatuaren hizkuntza 
gainditzea posible litzateke. Izan ere, 
azken urteetan burujabetzen aldeko 
diskurtso eta praktikak ugaritzen ari 
badira ere, askotan ikuspegi sektoria-
lera mugatzeko joera nabarmena dugu. 
Burujabetzen ikuspegi sektorialetik 
ekosistemikora trantsizioak egin behar 
ditugu, burujabetzak, espazioaren, ha-
rremanen eta sortzen ditugun balia-
bideen arteko gurutzaketetan ulertuz. 
Izan ere, gaitasunak eta erabakimenak 
gurutzatu egiten dira eta horrek pen-

tsamendu zein begirada konplexuak 
lantzera eraman behar gaitu, logika 
ekosistemikoak planteatzen dituen 
sinbiosiak bilatuz. 

Amaitzeko hiru osagai azpimarra-
tuko ditugu burujabetzen kartografia 
kolektiboki marrazteko: lehenengoa, bi-
zitzaren iraunkortasuna garatuko duen 
ekonomia burujabearekin lerrokatu-
tako hezkuntzaren berrikuntza (egun 
ekintzailetza ez delako kokatzen lurral-
dearentzat behar beharrezkoak diren 
jarduera adar horietan, ezta ikuspegi ko-
lektiboan ere); bigarrena, burujabetzen 

eraikuntza ahalbidetuko duen legedi-
marko burujabe bat (buruja-

betzen eraikuntzak berak, 
marko horren beharra 

bizkortuko du); eta, 
hirugarrena, etorki-
zun bizigarriagoak 
eraikitzea posible 
d e l a  i n d a r t z e n 
gaituen sinesmen 
kolektiboa, bizitza-
ren iraunkortasuna 

bermatu dezaketen 
paradigmek gure bi-

zitzetan izan ditzake-
ten inpaktu positiboetan 

sinestea.
Gizarte osoaren erantzuki-

zuna da sistema bidezkoak eraikitzea, 
eta, horretarako, bizitzaren iraun-
kortasunerako burujabetzaren karto-
grafiak apustu egiten du erdigunean 
pertsonen zein planetaren bizitza des-
merkantilizatuak eta despatriarkaliza-
tuak jartzearen alde. Finean, hainbat 
eskalatako eta hainbat eragin-eremu-
tako ekintzak beharrezkoak dira, kar-
tografia ahal den eta osatuena egiteko. 
Pausoa eman behar da hurrengo pau-
soa emateko. 

Sindemia honetan 
hartzen ari diren 

hainbat neurri eta 
erabaki ekonomiko zein 
sozialen bidez bizipen 
kolektiboaren irteera 

baldintzatzen ari 
dira”
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ENERGIA KOMUNITATEAK

Eraldaketa erreala... edo 
diru publikoz egindako negozioa

Orain guztiok nahi dugu herrian energia komunitate bat. Europak 
zabaldu du zirrikitua; diru publikoa enpresa pribatuetara azkar 

bideratzeko formula berritzaileak sustatu dituzte Next diru-laguntzek; 
eta praktika kutsakorrak dituzten ingeniaritza eta energia enpresa 

handiek berdean ere negozioa egiteko olatua abiatu dute. 
Baina berez, herri bat behetik gora burujabetzarantz pausoak ematen 
joateko aukera dira energia komunitateak. Guztiek "komunitate" hitza 

darabilten arren, dena baita nola egiten den.

  ESTITXU EIZAGIRRE 
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E uropar Batasunak, 2018ko eta 
2019ko zuzentarauen bidez, 
energia komunitateak bultza-
tzeari ekin dio. Alegia, tokian toki, 

eragile ezberdinen artean (erakunde pu-
bliko, herritar, elkarte, enpresa...) izaera 
juridiko propio bat sortzea (kooperatiba 
edo elkarte bat) sustatzen du, energia 
gaiak bultzatzeko. Zehazki energiaren 
eremuan hasi du Europak bide hau, bai-
na berrikuntza soziala bultzatzeko froga 
modura ere hartu daiteke, eta zentzuz-
koa dirudi pentsatzea formula hau ongi 
irteten bada hurrengo urteetan beste 
gaietara zabalduta ikusiko dugula, adibi-
dez elikaduran.

Europako zuzentarauen mamiaz 
galdetu diogu sorreratik energia ko-
munitatea den Goiener kooperatibako 
lehendakari Santi Ochoa de Eriberi, eta 
testua oso aurrerakoia dela erantzun 
digu: "Txundituta gaude, sarrerako hi-
tzetan zera azpimarratzen baitu: 'Na-
barmen geratu da norma gardenen fal-
tak, eta erabakimena duten organismo 
desberdinen arteko koordinazio ezak 
iturri berriztagarrietatik datozen ener-
gien zabalkundea zailtzen dutela'. Beste 
harribitxi bat: 'Gehiegikeriak ekidin eta 
parte-hartze zabala bermatzeko, ener-
gia berriztagarrien komunitateak (...) 
komunitatearen parte diren merkatuko 
bestelako ohiko aktoreekiko autonomia 
gorde behar du'. Baina gauza bat da zu-
zentarauak zer jartzen duen eta bestea 
zer irakurketa egiten dugun. Eta gero, 
estatu bakoitzak zuzentarau hauek bere 
legedira nola ekarriko dituen". Transpo-
sizioa egiteko epea ekainean bukatzen 
zen eta lerro hauek idatzi direnean, Es-
painiako Gobernuak oraindik egiteko 
zeukan. 

Zuzentarau hauek mami handikoak 
izateak badu bere azalpena: ibilbide ba-
ten emaitza direla. Adibidez, Europako 

alkateen itunak bultzatu izan du klima 
aldaketaren aurrean tokian tokiko era-
kundeek neurriak martxan jartzearen 
aldeko konpromisoa hartzea. Eta bere 
xumean Rescoop.eu elkartea aipatu digu 
Ochoak: elkarte honek batzen ditu Eu-
ropan dauden Goiener bezalako energia 
berriztagarrien kooperatibak eta Bru-
selan egonik, lobby lana egiten du: "El-
karte xumea da baina Europan 1.250 
energia kooperatiba eta milioi bat lagun 
baino gehiago batzen gaitu".

Energia komunitateak bultzatzen di-
tuzten zuzentarau hauetan, Goienerrek 
ekonomia soziala bultzatzeko aukera 
ikusi du: "Eta ez edozein ekonomia 
soziala, solidarioa baizik. Eta proiek-
tu horietan burujabetza sustatu behar 
da, zeren zuzentarauek komunitateari 
aitortzen diote erabakimena, proiek-
tu motak definitzeko. 'Hori Goiener 
da!' Esaten genuen duela bi urte, gaia 
mugitzen hasi zenean. Beraz, 'goazen 
Goiener txikiak bultzatzera' pentsatu 
genuen. Erabaki genuen gure papera 
bidelagun izatea izango zela: beste koo-
peratiba txiki asko sortzen laguntzea, 
eta haiekin interkooperazioa eta elkar-
lana bultzatzea".

Baina Goienerrek komunitatea eta 
burujabetza ikusi dituen zuzentarau 
horietan, azpiegiturak eraikitzen di-
tuzten ingeniaritza etxe handiek eta 
energia ez berriztagarrien konpainiek 
"diru publikoaz negozioa egiteko lerro 
berria" irakurri dute. Eta horri gehitu 
zaizkio errekuperazio ekonomikorako 
Next Generation dirulaguntzak; eta jus-
tu 2020ko abenduan aldatu den Espai-
niako Sektore Publikoaren Legea, pan-
demia argudiotzat hartuta malgutasun 
handiagoa ematen duena hitzarmen 
publiko-pribatuak egiteko errekupera-
zio ekonomikoa sustatzearen izenean... 
ekaitz perfektua lehertu da urtarrilaz 

geroztik, Ochoak azaldu duenez: "Ope-
razio hau zer da? Europatik denon diru 
publikoa enpresa pribatuetara pasatzea, 
era azkar batean. Aitzakia ezin hobea-
rekin: berriztagarria, aldaketa klimati-
koa, gure menpekotasun energetikoa... 
nork esango dio ezetz?". Ochoak argi du: 
"Energia berriztagarriak bultzatu behar 
dira? Noski! Baina nola? Hor dago ga-
koa".

Urtarriletik maiatzera gaiak su har-
tu duela eta olatutzar bat zabaldu dela 
azaltzeko datu hau eman du Ochoak: 
"Epe horretan Hegoaldeko 80 eragile-
rekin bildu gara, haiek eskatuta, 64 he-
rritan. Gure agenda hankaz gora jarri 
da. Enpresa handiak pelagikoekin doaz 
udaletara, eta handik egun gutxira deia 
jasotzen dugu herri horretatik, 'hau zer 
arraio da?' gaiaz galdezka. Bisita egin 
eta azaltzen diegu energia komunitateen 
gaia zertan den, gure filosofia, zer au-
kera ikusten ditugun... eta askok esaten 
digute 'hori bai, horrela gustatzen zaigu. 
Orain egin egin behar dugu!' Eta bes-
teek, gutxienez beste bertsio edo ikus-
pegi bat entzuteko aukera izan dute”. 
Enpresa handiek negozio lerro berria 
irensteko abiatutako olatuak, Goienerri 
ubera harrapatzeko aukera ekarri dio: 
"Orain martxan dagoen proiektua Her-
nanikoa da, eta abiatzera goaz Zestoan, 
Leitzan, Lea ibarran, Otxandion eta Bal-
masedan. Eta hamalau udaletara bida-
li ditugu aurrekontuak, bidelagun izan 
eta martxan jartzeko". Baina proiektuak 
euren kasa martxan jartzea ere susta-
tu nahi du Goienerrek, eta horretara-
ko prozesu hauen metodologia biltzen 
ari da gida-liburu batean Elhuyarrekin 
batera. Guztien eskura jarriko dutela 
azaldu du Ochoak: "Edozein eragile, lan-
talde edo herrik tresna bat izatea nahi 
dugu. Nahi badute Goienerrek lagundu-
ko die martxan jartzen, baina nahiago 



14

2021eko abuztua

Energia burujabetza

2021eko abuztua

badute tokiko enpresa batekin egitea, 
edo horrelakoetan esperientzia duten 
norbanakoekin... gida-liburua lagungarri 
izatea nahi dugu".

KOMUNITATEA HELBURU. 
HORRETAN BEREIZTEN DIRA 
GOIENER, EKIOLA, EDINOR
Irakurleari entzunak egingo zaizkio 
hainbat herritan zabaldu diren "energia 
komunitate" proiektuak. Otsailaren 8an 
Jaurlaritzak aurkeztu zuen LKS Krean-
ekin batera udalei zabaltzen zien auzola-
nerako deia, Ekiola formulapean. Ekiola, 
funtsean, lurzoru batean 1 Megawattio-5 
Megawattio arteko eguzki plaken proiek-
tua jartzea da. Ez da hain proiektu txikia, 
beraz, hektarea 1-5 lur artean hartzen 
baitu. Energia berriztagarria ekoizteko 
proiektu bat da, ez da autokontsumoa: 
sortzen duen energia sarera isurtzen du. 
Azpiegitura handiak eraikitzen dituen 
etxearentzat negozio eredu ideala diru-
di: erakunde publiko nagusiaren babe-
sa du, udalek parte hartzen dute abalak 
jarriz, beraz, eraikitzaileak ez ditu abal 
horiek jarri behar, eta kontsumitzaileak 
diren herritarrak ere lotzen ditu proiek-
tuak. Lehenik udalaren eta beste eragi-
leen artean sortzen dute kooperatiba 
eta ondoren herritarrei aukera ematen 
zaie kooperatiba horretan bazkide iza-
teko eta proiektua finantzatzeko ekar-
pen ekonomikoa egiteko. Kooperatibak, 
pixkanaka, energia hori sarean salduta 
ateratzen duen diruarekin eta Europako 
diru-laguntzekin proiektua amortiza-
tzen du. Berez, proiektua bideragarria 
da diru-laguntzarik gabe baina horrek 
eskatzen du herritarrek ekarpen ekono-
miko handiagoa egitea. Diru-laguntzekin 
erakargarriago egiten da parte-hartzea. 
Egiten diren ekarpenak bideratzen baiti-
ra sozietatea sortzen duen eragile bate-
ra, LKSra, alegia.

Eraikuntza lanak egiten dituen in-
geniaritza etxeak jasotzen du proiektu 
hauetan inbertitzen den diru piloaren 
ia osoa, eta ez du inbertsiorik ez arris-
kurik hartzen beregain. Hori dela-eta, 
zera adierazi du Ochoak: "Eguzki-pla-
kak aspalditik jarri dira, baina erakun-
de publikoak modu horretan korapi-
latzeak etikoki zalantza ugari sortu 
ditzake". 

 Edinorrek ere itxitako eskaintza egi-
ten dio herritarrari: udalarekin batera 
elkarte bat sortzea eta udal teilatuetan 
eguzki plakak jartzea, eta herritarra 
elkarte horretako bazkide egitea sa-
rreran kapitala aportatuz (100-200 
euro artean) eta hilero kuo-
ta bat ordainduz (8 euro 
ingurukoa), kudeaketa 
osoa Edinor enpre-
sak eraman dezan. 
Energia komunitate 
honetan herritarra-
ri geratzen zaion 
parte-hartzea eta 
erabakimena hone-
tara mugatzen da, 
Edinorrek kudeatzen 
duen lehen bi urtee-
tan: telefono mugiko-
rrez bozkatzea zein argi 
hornitzailerekin izango duten 
kontratua komunitateko kide guz-
tiek. Herritarrei aurkezten dietenera-
ko udalek dagoeneko kudeaketa lotuta 
izaten dute bi urterako Edinorrekin, eta 
hori abantaila modura aurkezten dute 
esaldi berean "parte-hartzea", "komu-
nitatea" eta antzeko kontzeptuak sar-
tuz: formula honek erabaki behar izate-
tik, bilerak egitetik, adostu eta ardurak 
hartu behar izatetik "libratzen" baititu 
bazkideak.

Esanguratsua da bai Ekiolan eta 
bai Edinorren, komunitateko bazkide 

guztiei eskatzen zaiela argi hornitzaile 
bera edukitzea. Bestela asko "zailtzen" 
edo "garestitzen" omen delako kudea-
keta. Goienerreko Ochoa oso kritiko da 
honekin: "Eta nola bermatzen zaie kon-
tsumitzaileei zer merkaturatzailerekin 
egongo diren erabakitzeko askatasu-
na? Eta bono soziala jasotzen ari den 
herritarrak nola parte hartu dezake? 
Proiektu horietan parte hartzeak da-
kar bono sozialik gabe geratzea". Zer 
lotura egon daitezke herritarrak argi 
hornitzaileen bezero kautibo bihurtzen 
dituzten proiektu hauen eta argi en-
presa handien artean? Bistakoa da argi 

hornitzaileentzat bezeroak saldoan 
arrantzatzeko putzuak izan 

daitezkeela horrela plan-
teatutako "energia ko-

munitateak". Horre-
gatik, beren herrian 
Ekiola edo Edino-
rren "komunita-
teak" martxan jarri 
diren Goienerreko 
bazkideak saiatzen 
ari dira "komuni-

tate" horietan argi 
hornitzailea Goiener 

izan dadin bultzatzen, 
beste merkaturatzaile 

bat sartzen bada, Goienerrek 
bazkideak galduko baititu herri 

horietan. Ochoak horrela adierazi du: 
"Bazkideak galduko ditugu? Bada agian 
bai. Baina guk argi dugu zer den eskaini 
nahi duguna, eta ez gara joko horretan 
sartuko. Guk laguntzen ditugun proiek-
tuetan errespetatzen dugu herritar 
bakoitzak bere argi hornitzailearekin 
jarraitzea".

Ochoak komunitatea kontzeptura 
ekarri du gaia, bere ustez hori baita ar-
datza: "Goienerren helburua komuni-
tateak sortzea da. Eta komunitatea ez 

Goienerren 
helburua komunitateak 

sortzea da. Eta 
komunitatea sortzea ez 
da herritarrak produktu 

definitu batera 
atxikitzea”
Santi Ochoa
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da herritarrak produktu definitu bate-
ra atxikitzea. Europako zuzentarauak 
hartuz gero, azpimarratzen da parte-
hartzea, aniztasuna...". Horregatik azpi-
marratzen dute etxea zimenduak jarriz 
hasi behar dela eraikitzen, hau da, ko-
munitatearen oinarriak komunitatean 
bertan landuz eta definituz; etxea ez 
dela teilatutik hasi behar, alegia, au-
rrez definituta dagoen eguzki plaken 
proiekturako herritarrak bezero mo-
dura gehituz.   "Gure planteamendua 
da diseinu fasetik bertatik komunitatea 
denon artean egitea. Horrek zer dakar? 
Astiroago joango garela", azaldu du 
Ochoak. Diru publikoa proiektu haueta-
ra bideratzeko dagoen presa oztopo da 
komunitatea behetik gora eraikitzeko, 
Ochoak azaldu duenez: "Udal batzuk 
minduta etorri zaizkigu, esanaz: Ara-
bako Foru Aldundia etorri zaigu kua-
drilla bateko udal guztietara, eskatuz 

gure udala proiektuan sartuko al den 
erantzuna hamabost egunean jaso nahi 
dutela".

AUTOKONTSUMO PARTEKATUA 
ETA ENERGIA KOMUNITATEA 
EZ DA GAUZA BERA
Energia komunitatea hitza entzun or-
duko eguzki plakak datozkigu burura. 
Baina ez da gauza bera. Norberak bere 
teilatuan eguzki plakak jarri eta auto-
kontsumoa egitea lehendik egiten da, 
bai modu indibidualean eta bai kolek-
tiboan (bizilagunen artean partekatuz 
inbertsioa eta jasotzen den argia) eta 
horretarako aski da teilatupeko bizila-
gunen adostasuna: ez dago udal, enpre-
sa eta elkarteen arteko elkarlanean hasi 
beharrik, askoz bide sinpleagoa da. 

Ochoak bereizi duenez, "autokon-
tsumo partekatu bat egitea ez da berez 
energia komunitate bat. Alderantziz 

behar du: energia komunitate batean, 
egin dezakegu, besteak beste, auto-
kontsumo partekatua. Baina proiektu 
gehiago ere egiten dira, ez soilik auto-
kontsumoa". Energia komunitate bat 
funtsean horixe baita, lurralde berean 
dauden eragile anitzek osatutako ko-
munitate bat, etengabe landuko dutena 
ea nola lortu beren lurraldean energia 
kontsumoa gutxitzea. Horregatik, eguz-
ki plakak jartzeaz gain beste hamaika 
ekimen egin ditzakete, adibidez, ener-
gia komunitateko kideei beren etxeetan 
energia efizientzia neurtzeko azterke-
ta egiteko aukera ematea. Argindarra 
ez diren beste energia iturriak ere hor 
dira, adibidez, autoa partekatzeko for-
mulak lantzea, eta abar. Ochoak azaldu 
duenez, "zerbaitekin abiatu behar da, 
noski, baina proiektu erabat itxia aur-
kezten badugu, kostatuko zaigu irudi-
katzea komunitatea beste zerbait dela. 
Adibidez, nola txertatu zaurgarritasuna 
pairatzen ari diren familiak horrelako 
komunitatean? Komunitatean sartze-
ko 100 edo 200 euroko ekarpen eko-
nomiko bat egin behar bada, familia 
hauek ezingo dute. Eta Europako zu-
zentarauek diote 'irekia, borondatez-
koa eta ez diskriminatzailea' izan behar 
dutela energia komunitateek. Beraz, zer 
proiektu mota nahi dugu? Agian hamar 
eurorekin komunitatean parte hartze-
ko eta onurak jasotzeko nahikoa izan 
behar da, eta ahalmena dutenen artean 
beste ekarpen mota bat egin beharko 
da. Horregatik esaten dugu, diseinua 
ere komunitateak egin behar duela, di-
seinutik jada zehazten hasten garelako 
zer den egin nahi duguna. Goienerrek 
proposatzen duena ez da eskaintza 
zehatz bat, ibilbide edo prozesu bat bai-
zik, eta prozesu horren baitan azalduko 
dira proiektuak. Guk komunitate bat 
sortu nahi dugu". 
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Hernanin energia komunitatea sortzeko prozesua lantzen ari dira. Diseinu 
fasetik bertatik parte-hartu dute kooperatiba osatuko duten eragile 

anitzek: herritarrak, elkarteak, enpresak eta udala. Energia komunitatearen 
oinarriak jarrita eta lehen proiektua definituta, udazkenean herriari 
aurkeztuko diote, eta abiatzeko 250 bazkide lortzea dute helburu.

  ESTITXU EIZAGIRRE        DANI BLANCO

Hernaniko Ingurumen zinegotzi 
Mattin Aldaiak azaldu du zerga-
tik ekin dion udalak energia ko-
munitatea sustatzeari: "2017an 

definitu genuen energia plana eta sei ildo 
estrategikoren bidez lortu nahi dugun 
helburua da berotegi efektuko gasak %40 
murriztea 2030erako, 2010 erreferentzia 
urtetzat hartuta". Pozik dago energia pla-
na udal eraikinetan martxan jartzen hasi 
orduko nabaritu dutelako kontsumoa 
murriztu dutela: "Udaletxean eta Biteri 
Kultur Etxean LED argiak jarri eta presen-
tziazko sistema jarri ditugu (norbait da-
bilenean soilik piztu daitezen argiak), eta 
argi kontsumoa %60 murriztu dugu hori 
soilik eginda". Baina azaldu du argindarra 
erabiltzen den energiaren %20 baino ez 
dela, energia handiena, %50, berotze sis-
temek kontsumitzen dutela. Horregatik, 
aipatutako bi udal eraikinetan leihoak al-
datu dituzte eta horrez gain Kultur Etxea 
barrutik isolatu dute.

Baina Aldaiak adierazi duenez, udala-
ren energia plana ez da udal eraikinetara 
mugatzen, herriko etxebizitzetan eta zer-
bitzu zein dendetan ere eragin nahi du: 
"Horregatik egin dugu apustu energia ko-
munitatearen alde. Izan ere, kontsumitzen 
dugun energia multinazionalen eta mer-
katuaren menpe dago. Energia komuni-
tatearen bidez kontsumo eredua aldatzea 
eta kontrola berreskuratzea bilatzen dugu. 
Komunitatearentzat eta komunitatean 
sortuta, hori proposatzen dugu Hernani 
energian burujabe izateko bide bezala".

PROZESUA SU TXIKIAN
2020ko irailean hasi zen udala energia 
komunitatearen proiektua lantzen bide-
lagun hauekin: Goiener, Ingutek (Burun-
tzaldeko garapen agentzia den Iturolan 
sortutako elektrizitate aholkularitza en-
presa) eta Hiritik At (dinamizazio lanak 
egin dituena).

2021eko urtarrilean herrian deial-
di irekia egin zuen udalak eta nahi izan 
zuten herritar, enpresa, elkarte eta udal 
ordezkariek energia komunitatearen tal-
de sustatzailea osatu zuten. Horietatik 
erdia dira herritarrak, tartean, Unai Li-
zaso: "Ni erabat ezjakina naiz energiaren 
gaian, baina beti izan dut interesa. Eta 
gaiarekin jende asko dago kezkatuta bai-
na askotan tresnak urruti ikusten ditugu, 

ez bada modu indibidualean aurrezten 
saiatzea".  Goienerreko kide Santi Ochoa 
de Eribek azaldu du energia komunita-
tean eragile bakoitzaren papera zein den: 
"Udalei asko azpimarratzen diegu udalak 
hau bultzatzen eta babesten duela bai-
na udala ez dela protagonista. 'Onartu 
dezakezu hori?' hiru aldiz errepikatzen 
diegu galdera eta onartzen badute, aurre-
ra egiten dugu. Herritarrei esaten diegu, 
boterea emango zaiela eta ardura ere bai. 
Enpresei esaten diegu, hemen badagoela 
onura bat baina honekin ez direla aberas-
tuko. Udalari esaten diogu, komunitateak 
bultzatzen dituela udalarentzako helburu 
izan daitezkeen baloreak baina hau ez 
dela patronato bat izango, hau ez da 'guk 
badakigu zer den herriak behar duena'... 

ENERGIA KOMUNITATEAREN BIDEZ

Hernani burujabetzarantz
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herriarekin batera egin beharko du bidea. 
Prest al gaude denok horrelako dinamika 
batean aritzeko? Agian oso berri egiten zaigu. 
Ohituta gaude herrian elkarrekin egoten bai-
na ez mahai-inguru batean proiektu berean 
parte hartzen aritzen".

Talde sustatzailea prozesu parte-hartzaile 
baten bidez joan da komunitatearen gaia lan-
tzen, atalez atal. Lehenik Goiener, Ingutek eta 
Hiritik At-i esker informazioa eta fomazioa 
jaso dute, eta ondoren eztabaidatuz eurak 
joan dira proiektua definitzen. Lizasok oso 
ongi baloratu du prozesua: "Atzean ditugu 
adituak babesa eta informazioa emateko, 
behar denean gauzak argitzeko... Guk apor-
tatu dezakeguna gure ideiak, ilusioa, lantxoa 
dira eta gaiaz kezkatzea, beste eredu batzuk 
aztertzea, beste jende bat erakartzea... de-
nontzat lekua dago". 

Landu dituzten gaiak izan dira, besteak 
beste: zer den autokontsumo partekatua, 
proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa, 
egitura juridikoa aukeratzea, estatutuak 
lantzea, gobernantza eredua... Goienerreko 
Ochoak azaldu du haien lana galderak plan-
teatzea dela, eta talde sustatzailea dela eran-
tzunak bilatu behar dituena: "Adibidez, bide-
ragarritasuna landu dugunean azaldu dugu 
horretarako zein osagai ditugun. Guk ez dugu 
esango hainbeste diru jartzeko, edo ateratzen 
diren onurak nora bideratu... guk osagaiak 
mahai gainean jartzen ditugu eta talde susta-
tzaileak erabaki behar du. Horregatik, dina-
mika hau ahalduntzea da, hasieratik".

Gai horiek landu ahala, talde sustatzaileak 
erabaki du irabazi asmorik gabeko koope-
ratiba izango dela energia komunitate hau. 
Udala bazkide kolaboratzaile izango da, baina 
estatutuetan argi jarriko da gehiengoa baz-
kide arruntek izango dutela. Enpresek ere 
parte hartuko dute, baina horiek ere ez dute 
inoiz gehiengoa izango. Kontseilu errektorea 
egongo da eta kontseilu horretan gutxienez 
%60 bazkide arruntak izango dira. Talde sus-
tatzaileak erabaki ditu xehetasun gehiago 
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ere: komunitateko kide egiteko hasie-
rako ekarpena zenbatekoa izango den, 
bazkideek autokontsumo proiektuari 
esker aurrezten duten diru kopuruaren 
zer zati berrinbertituko den komunita-
tean, kontseilu errektorea nola berritu-
ko den... 

 Prozesua bukatzeko gobernantza 
zehaztea falta dute: bazkide bakoitzak 
zer ardura hartuko dituen, nola hartuko 
diren erabakiak... Hori adostutakoan, 
irailean, aurkezpen nagusia egingo dute 
eta abiatzeko helburutzat jarri duten 
250 bazkide lortzeari ekingo diote.

Baina energia komunitate hau 
ez da diruz hutsetik abiatu-
ko: martxan jartzeko diru 
partida bat bideratu du 
Iturola garapen agen-
tziak, eta udalak ere 
bai. Horrez gain, udal 
teknikarien lanaren 
zati bat proiektu ho-
netara bideratu da. 
Eta energia komuni-
tatearen lehen proiek-
tua gauzatzeko (ikus 
ondoko koadroa), udalak 
lagapena egingo dio komuni-
tateari, eraikin publikoaren teilatua 
erabiltzeko. Hau izango da energia ko-
munitateak martxan jarriko duen lehen 
proiektua, baina dagoeneko horrela-
ko gehiago non jarri aztertzen ari dira, 
argindar autokontsumoaren estaldura 
herri osora zabaltzeko. Lizasoren hitze-
tan, "Baditugu beste hainbat proiektu 
ere, baina oraindik lantzen ari gara eta 
aurrera begira martxan harriko ditugu".

ZER EMAN DEZAKE ENERGIA 
KOMUNITATEAK?
Partaide guztiek nabarmendu dute 
eguzki plakez gain komunitate honek 
beste hainbat ekimen ere jarri ditza-

keela martxan. Aldaia: "Auzo batera-
ko berokuntza sistema kolektiboa jar 
dezake, edo aholkularitza energetikoa 
eman diezaieke herritarrei, azalduz 
nola gutxitu beren kontsumoa, nola 
ulertu fakturak…". Helburua inguru-
menean, gizartean eta ekonomian era-
gitea dela nabarmendu du: "Komuni-
tatean sartzerakoan argi izan behar da 
helburua ez dela etekin ekonomikoa. 
Ateratzen diren etekinak berrinbertitu 
egingo dira komunitate hori bultza-
tzeko. Adibidez, bulego bat izan nahi 
badugu eta pertsona bat kontratatu 

herritarrei aholkuak emateko, 
edo agian herrian enpresa 

txiki bat sortu behar ba-
dugu eraikinetan iso-

lamenduak egiteko... 
berrinbertsioa justu 
energia murrizteko 
jardueretan egingo 
da". Energia komu-
nitatearen proiek-

tuek epe ertainean 
energia sektoreko 

enpresa eta lanpostu 
berriak eragingo dituela 

aurreikusten dute.
Ochoak berrikuntza soziala ai-

patu du: "Energia komunitate bat mar-
txan jarrita zer egiten ari gara? Bul-
tzatzen dira elkarrizketak, eztabaidak, 
giroa... dinamika horietan sartzeak soi-
lik ez du preziorik, etorkizunean beste 
gauza askotarako eraikitzen ari gara". 
Lizasok ere ideia hori indartu du: "Ho-
nek palanka bat sortuko du ondoren 
energiari eta ingurumenari lotutako 
beste proiektu batzuk abiatzeko. Eta 
herritarrak ahalduntzen gaitu, buruja-
betzetara begira jartzen gaitu, erakus-
ten digu egin ditzakegula gauzak gure 
etorkizuna ez dadin beste batzuen era-
bakien menpe egon”. 

Lehen proiektua: 
autokontsumo partekatua

Zubipe kirol eraikinaren teilatuan 
300 plaka jarriko ditu energia 
komunitateak, 120 kilowatt 

sortuko dutenak. Plakak sortzen duen 
momentuan erabili behar da argi 
hori eta legeak mugatzen duenaren 
arabera, 500 metroko erradioan dau-
den etxeek hartu ahal izango dute, 
energia komunitateko bazkide eginda. 
Autokontsumitutako energia hori kon-
tagailuak erregistratzen du eta modu 
automatikoan aplikatzen dute fakturan 
deskontua argi konpainiek. Etxe bakoi-
tzak bere argi hornitzailea izaten jarrai-
tuko du, bakoitzak aukeratutakoa. 

Herritarrari ekonomikoki merkeago 
aterako zaio energia komunitatean 
bazkide izan (10 eurokoa izango da 
bazkide egiteko sarrerako kuota) eta 
proiektu honetatik energia autokon-
tsumitzea.  Kalkuluen arabera, sei urte 
eta erdian amortizatuko du energia ko-
munitateak proiektu honen inbertsioa, 
inolako diru-laguntzarik gabe ere. Bai-
na diru-laguntzetara aurkeztuko dira.

Bazkideak autokontsumo honetatik 
urtean aurreztuko duen diru kopurua-
ren zati bat komunitatera itzuliko du, 
diru hori komunitatearen beste proiek-
tuetan  berrinbertitzeko. 

Komunitatean 
sartzerakoan argi izan 
behar da helburua ez 

dela etekin ekonomikoa. 
Etekinak berrinbertitu 
egingo dira komunitate 

hori bultzatzeko”
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Aurreko orrialdeetan azaldu 
dugu energia komunitateak zer 
diren eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan nola garatzen ari 

diren, besteak beste Ekiola, Edinor eta 
Goienerren eredu desberdinen arteko 
lehia zertan den erakutsiz. Nafarroan 
prozesua geldoago doa eta oraindik ez 
dago tamainako garapen eta lehiarik, 
baina ereduak sortzen ari dira apurka 
eta sumatzen da urte gutxitan energia 
komunitate ugari eratuko dela. Zein 
eratakoak baina? Enpresa handi batek 
egindako instalaziotik elikatzera mu-
gatuko den herritar taldea izango da, 
edo bere energia burujabetzaz egiazki 

arduratuko den energia komunitatea? 
Nafarroan oraindik ez dago herrita-

rrak muina diren energia komunitate-
rik, baina sortze bidean dira batzuk. Eta 
bide horretan, tokiko erakundeak giltza-
rri dira. Nafarroako Gobernuak argi du 
aurrekariak behar direla etorkizuneko 
komunitateei ereduak eskaintzeko eta 
elkar lanean ari da Abaurregaina, Gares, 
Garralda eta Urrotz Hiriko udalekin. Hor 
dago, baita ere, Galar-Espartzako ener-
gia komunitatearen eredua. Hemen gel-
doa doa, baina kontuan hartu behar da 
Europako iparraldeko herrialde askotan 
aspaldi ari direla jardunean komunitate 
hauek, eta hainbatetan gainera, herrita-

rrek kontsumitzen duten energiaren er-
dia dagoeneko haien bidez egiten dutela.

Horrez gain, Nafarroako Gobernua 
Iruñeko Arena Nafarroa kirol eraikineko 
komunitate energetikoa ari da bidera-
tzen esperientzia pilotu gisa. 422 panel 
fotovoltaiko jarriko ditu kirol aretoaren 
teilatuan, 168ko kilowatteko potentzia-
rekin eta honen inguruan biltzen diren 
herritarren komunitateari 300.000 eu-
roko diru aurrezpena ekarriko dio 20 
urtean, Nafarroako Gobernuak proiek-
tua aurkeztean azaldu zuenez. Komuni-
tatean autokontsumoa egiteko legez bal-
dintza da etxebizitza energia sortu den 
puntutik 500 metroko erradioan izatea.

Bost herri txiki energia 
trantsizioan tiraka

Bi fenomeno handi ari dira ematen, besteak beste, bizi dugun energia 
trantsizioaren bueltan: batetik, energia berriztagarrien bigarren 

leherketa –ARGIAren 2.731 zenbakian landu genuen– eta, bestetik, 
energia komunitateen sorrera eta garapena. Bietan ere enpresa 

handiak ahalegin berezia egiten ari dira sor daitezkeen aldaketen 
aurrean haien negozio lerroak ongi kokatzen. Ondoko lerroetan 

azalduko dugu energia komunitateak Nafarroan zertan diren.

  XABIER LETONA 

NAFARROA
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GALAR-ESPARTZA AITZINDARI
Iruñerriko Galar Zendea udalerriko kon-
tzejua da Galar-Espartza eta 2019an 
ekin zioten energia komunitatea sor-
tzeko ibilbideari. Ramón Lakuntza ko-
munitateko kideak dioskunez, “oraindik 
ere halakorik egitea debekatua zegoe-
nean hasi ginen”. Frontoiko teilatuan 
jarri dute 40 kilowatt (kW) potentziako 
egitura fotovoltaikoa. Proiektua aurrera 
ateratzeak 20.000tik gora euroko kos-
tua izan du eta, Nafarroako Gobernua-
ren dirulaguntzarekin, kontzejuak 9.000 
euro jarri beharko ditu. Lau urtetan 
amortizatua izango dutela aurreikusten 
dute. Kontzejuak hartu du bere gain in-
bertsioa eta 40 herritarrek bat egin dute 
komunitatearekin. 

Gaueko argiztatze sistema zaharki-
tua zuten eta hor irensten zuen ener-
gia gehien herriak. Hori berrituta eta 
komunitatea sortuta, kontzejuari 2.000 
euroko aurrezpena ekarri dio urtean eta 
herritar bakoitzari 40-45 euro. “Herrita-
rren kasuan ez da asko –diosku Lakun-
tzak–, baina guk hasieratik argi genuen 
negozioaren ikuspegia ez zela garran-
tzitsuena. Hori bai, ikusita aurreztu egi-
ten dela, gure bazkideak eta herritarrak 
animatuko ditugu haiek ere plakak jar 
ditzaten. Gure helburu nagusia da ener-
gia berriztagarriak bultzatzea; eskaini 
dizkiguten parke fotovoltaiko handien 
aurka gaude, baina horiek alternati-
bak behar dituzte, eta horretan gaude. 
Azken finean, gure asmoa burujabetza 
energetikoa lantzea da, horrek esan nahi 
duen guztiarekin”. Espartza-Galarren 
arrakastak bidea ireki du eta datorren 
urtean haren lorratzean abiatuko dira 
udalerriko beste sei kontzeju (zortzi 
dira guztira). 

Emasp energia kontsumorako koope-
ratibaren laguntza izan dute bidean eta 
entitate juridiko gisa eratu beharrean, 

kooperatiba honetako azpitalde gisa 
eratu dira. Emasp Nafarroan sortutako 
kooperatiba txikia da, Energia Gara edo 
Goienerren izpirituaren bueltan sortu-
takoa; hirurak dira Europan gisa bereko 
kooperatiba txikiak biltzen dituen Res-
coop elkartekoak. Alde juridikoa lotzea 
da komunitate hauen osatze lanetan ari 
diren talde guztien aldapa neketsua eta, 
Lakuntzak aipatu digunez, “formula ho-
nekin buruhauste ugari saihestu ditugu”.

GARESEN HERRITARRAK 
BAKARRIK
Garesko udala 2015etik tinko ari da 
energia burujabetzaren bidean, orduan 
Gares Energia sortu zuten bi energia 
proiektu aurrera ateratzeko: batetik, 

1918tik 1980ra jardunean egon zen he-
rriko zentral hidroelektriko txikia be-
rrabiarazteko; eta bestetik, frontoian 
plaka fotovoltaikoak jartzeko. Neurri 
batean, duela mende bateko eredura 
itzultzea da kontua: orduan, Nafarroan, 
herriak eta eskualdeak hornitzen zituz-
ten hamaika zentral elektriko ziren, gero 
energia enpresa erraldoien bultzada-
pean desagertu zirenak. Orduko zentral 
elektriko haien pareko dira frontoi gai-
netan eraikitzen ari diren egungo erai-
kuntza fotovoltaikoak. 

Frontoiko teilatuen erdia udalak era-
biltzen du eta beste erdia eratzen ari den 
energia komunitatearen bazka emaile 
izango da. Hamabi bat pertsonak osa-
tzen du Gares Energia talde eragilea. 

URROTZ HIRIA. Egindako eguzki baratzearekin, urtean 
26 tona CO2 gutxiago igorriko dute atmosferara; hau da, 
234 pagoko basoak 80 urtetan xurgatuko lukeena.
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Orain Garesbide sortu dute, talde sus-
tatzailea, 20-25 pertsonez osatua eta 
gehienez 40 lagunekin eratu nahiko lu-
kete komunitatea. 60 kW-eko egitura 
eraikiko dute, guztira 80.000 bat euroko 
inbertsioa eginez. Une honetan buru-
belarri ari dira egitura juridikoan eta 
urte amaierarako sortua izatea espero 

dute. Instalazioak ez du misterio han-
dirik, behin ekinda astebetean eraikia 
izango dute eta 2022ko lehen seihile-
koan komunitate osoa martxan izatea 
espero dute.

Autohornikuntzaren bidez, gaur 
egun, batez beste iritsi daiteke etxe ba-
teko kontsumoaren %35 asetzera, eta 

oso eraginkorra izanda %40 ere bai. 
Argindarraren fakturari begira, beraz, 
irudikatu daiteke bide honen garapen 
handiak zein galera ekar diezaiekeen 
gaur egun elektrizitatearen merkatua 
kontrolatzen duten enpresa erraldoiei.  

PIRINIOETAN ERE BAI
Abaurregaina eta Garraldan ere ari dira 
energia komunitateak eratzeko lanean. 
Abaurregainako alkate Patxi Enkajek 
azaldu digunez, lehen udalak bazuen 
elektrizitate lerro bat, baina saldu egin 
zen eta horrekin burujabetza maila bat 
galdu zutela sentitu zuen herriak. Eta 
energiaren esparruan zerbait egin beha-
rra ere bai.

Orain instalazio fotovoltaikoa sortu-
ko dute frontoiko teilatuan. 57 kW-eko 
instalazioa izango eta proiektuak, bere 
fase guztiak kontuan hartuta, 60.000 eu-
roko inbertsioa eskatuko du. Nafarroako 
Gobernuaren dirulaguntza handia espe-
ro dute. Guztira hiru urteko prozesua da 
eta orain hasi da prozesu parte-hartzai-
lea, Artelana enpresaren gidaritzapean. 
Arankoa abokatu bulegoarekin ari dira  
aholkularitza prozesuan eta Kisar en-
presarekin alde teknikoan. Nafarroako 
Pirinioetan oso sustraituta dago auzola-

ESPARTZA-GALARREN FRONTOIAren teilatuan jarri 
dituzte plakak, kontzejuak hartu du bere gain inbertsioa 
eta 40 herritarrek bat egin dute komunitatearekin. 
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na eta lan molde horrek asko laguntzen 
die prozesu honetan.

Garraldan 190 pertsona bizi dira eta 
42 etxek parte hartu nahi dute energia 
komunitatean. Energiaren alorrean tra-
dizio historikoa duen herria da 1914an 
errota zahar bateko ur jauziarekin lor-
tzen baitzuten herri osorako argindarra. 
Duela 18 urte arte, ur jauzi hori kudeatu 
duen La Garraldina kooperatibaren eta 
udalaren artean bideratu dituzte herriko 
energia kontuak.

Dani Irigoien udaleko lau zinegotzieta-
ko bat da eta energia komunitatea sortze-
ko itulari ari da: “Iazko festetan energiari 
buruzko hitzaldia eman genuen herrian 
eta sortu zen interesa ikusita, hemere-
tzi pertsonako taldea abiatu ginen kontu 
honetan”. Foru Gobernuarekin harrema-
netan jarri eta Abaurregainaren gisako 
prozesu parte-hartzaileari ekin zioten.

Oraindik erabaki behar dute eraikun-
tza fotovoltaikoa udaleko teilatuetan 
egin edo eguzki baratzea izango den. 
“Baina zailena da zein entitate mota 
izango garen erabakitzea”. Udala ere 
komunitatearen parte izango da, “bai-
na bat gehiago bezala, prozesu honetan 
lurra edo udal teilatuak utzi behar di-
tuelako”. Abaurregainan aipatutako hiru 
enpresak ari dira aholkularitza lanetan 
hemen ere. Garralda hornitzen duen ur 
iturriarekin ere soberakina du herriak 
eta aztertzen ari dira horrekin eraikun-
tza hidroelektriko txiki bat bideragarria 
litzatekeen. “Azken finean –dio Danik– 
orain eraikuntza fotovoltaikoarekin ari 
gara, baina aurrera begira, gure helbu-
rua da herri osoak duen energia beharra 
guk geuk sortu eta kudeatzea”.

Iruñetik ekialdera den Urrotz Hirian 
udalak dagoeneko eraiki du 90 plaka-
ko 36 kW-eko baratze fotovoltaikoa, eta 
sortuko den elektrizitatearekin udaletxe-

ko eraikinaren beharrak aseko dira; han 
dira osasun egoitza, farmazia, erretira-
tuen kluba, kultur aretoa eta mankomu-
nitatearen egoitza. Eskolako eraikinaren 
argindar beharra ere aseko da. Aipatu 

guztiarentzat energiaren %34 bideratzea 
espero dute eta gainerakoa komunita-
tean parte hartzeko prestutasuna agertu 
duten 100dik gora herritarrentzat izan-
go da. 55.284 euroko inbertsioa egin du 
udalak proiektuan eta Foru Gobernuak 

erdia jarri du dirulaguntza gisa. Aholku-
laritza lanetan aritu den Emasp energia 
kooperatibak egindako kalkuluen ara-
bera, proiektu honekin urtean zehar 26 
tona CO2 gutxiago igorriko du herriak 
atmosferara, hau da, 234 pagoko basoak 
80 urtetan xurgatuko lukeen kopurua. 

Ikusten den moduan, energia komu-
nitateen abiada oraindik txikia da Nafa-
rroan, baina proiekzio handia du. Energia 
komunitatearen sustraira joz gero, haren 
oinarrian pertsona, komunitatea, kontze-
jua, udala eta tokiko erakundeak daude, 
haien energia beharrak sortu eta kudea-
tzeko. Behetik gorako bidea dago, kudea-
keta demokratikoa, formakuntza, energia 
kontsumoa gutxitzea... eta funtsean, tran-
tsizio energetikoari aurre egingo bazaio, 
gizarte honen eraldaketa ekonomiko eta 
soziala. Hitzak hitz, bistan da energia ko-
munitatearen bueltan diren eragile guz-
tien asmoa ez dela hori. Energia burujabe-
tzaren bidean, beraz, energia komunitatea 
herritarrek gogor borrokatu beharko du-
ten beste eremuetako bat izango da. 

tradebi@tradebi.com

Nafarroako Gobernua Iruñeko Arena Nafarroa 
kirol eraikineko komunitate energetikoa ari da 
bideratzen esperientzia pilotu gisa; helburuen 
artean dago energia aurreratzea.
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Energia burujabetzaren 
bidean, energia 

komunitatea herritarrek 
gogor borrokatu beharko 
duten beste eremuetako 

bat izango da
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X XIeko Krisi Ekonomiko Han-
diak, 2008koak, azaleratu zuen 
aurreko lau hamarkadetan 
eraikitako globalizazio neo-

liberalaren mami ustela. Tsunamiaren 
gogorrenaren ostean, Mendebaldeko 
ekonomien agintariek stress test-a egin 
zieten bankuei, erresistentzia probak… 
beste istripu ekonomiko global handi 
baten aurrean bizirauteko gai izango zi-
ren neurtzeko simulazioa.

Hamarkada bat beranduago, 2020ko 
COVID-19 pandemia osasunaren alo-
rrean simulazioa ez baina errealitate gor-
dinean gainditu beharreko stress trest-a 
gertatu zaigu bai herritarroi eta bai osa-

sun sistemei. Agerian geratu da garapen 
zoro globalizatuak eskaintzen dituen osa-
sun sistemak funtsean direla gaixotasu-
nak kudeatzeko sistema ez-iraunkorrak.

Eskrupulurik gabeko negozianteek 
"aukera berrien leihoak" ikusten dituzte 
krisi orotan. Hala ari da gertatzen osa-
sun larrialdi honetan ere. Aldiz, herri-
tarrok shock honetan daukagu aukera 
ikasteko jokoan dagoena iraunkortasu-
na dela, ekonomien, gizarteen… eta gu-
tako nor bakoitzaren bizirik irauteko 
ahalmena. Bestelako mundu bat posible 
dela aldarrikatzen dugunok jakin behar-
ko genuke nork bere mundualdia ere 
bestela antolatzen.

***

Gaixo kroniko honi –eman dezagun ar-
tritis gogor bat daramala soinean, bai-
na berdin izan zitekeen neke kronikoa, 
hesteetako Crohn bat edo beste edozein 
eritasun sendaezin ez-hilgarri ugarie-
takoa– diagnostikatu zuteneko aspaldi 
hartatik mila bider ohartarazia zioten 
kasu emateko automedikazioarekin, ez 
mareatzeko Interneteko fake sendabi-
deekin, itsu sinesteko Osasun Sistemak 
zozketa bidez izendatutako medikuari. 
Espezialisten formula hura: “Zuk hartu 
nik agindutako botika hau eta ahaztu 
zure gaixotasuna”. Gezurra zen eta da. 

COVID-19
Non dira osasunaren 
prebentzioa, 
burujabetza eta 
iraunkortasuna?

OSASUNA AUTOKUDEATZEAZ

COVID-19aren kudeaketan "prefiguratu" dira ondorengo 
urteetan osasun sistemak edukiko dituen ezaugarriak. 
Tamalez, hauen artean ez daude prebentzioa, 
burujabetza eta iraunkortasuna. Eta guk-nik zer egin? 
Krisi klimatikoaren aurrean bezala, bietan jarrai: hura 
eragozteko borrokatu eta taldean bezala banaka 
bizirauteko erresistitu. Herritarrak bere eta ingurukoen 
osasuna zaintzeko urrea balio du elkarlanak, arazo bera 
sufritzen duten jendeen arteko sareak.

  PELLO ZUBIRIA KAMINO
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Gaixotasunak ez zaitu zu ahaztuko.
Zorionekoak gaixo kroniko hetero-

doxoak, trebatu direnak bekatuaren 
ertzean bizitzen, Osasun Sistemak izen-
datutako medikuei hein batean kasu 
eginez, haien ordezko nahi duten tera-
peuta alternatibo eta osagarri profe-
sionalei ere ez %100ean segituz, beren 
aldetik informatuz eta beren oinazeak 
arindu eta gogortasunak beratzen 
saiatzen direnak mediku gehienek “ez-
frogatutzat” emandako sendabide eta 
trikimailu patenterik gabeekin. Zorio-
nekoak bai… zeren eta 2020ko udabe-
rri beltz hartan Osasun Sistema oro-
ahaldunak zintzilik utzi baitzituen, esan 
nahi baita mediku barik. Diagnostika-
tutako sendaezinak zintzilik eta artean 
diagnostiko bila zebiltzanak desespe-
ratuta.

“Jainkoagatik, ez automedikatu!”. 
2020ko udaberria arte farmazian X 
botika eskatu eta medikuaren agindua 
berretsi nahi zuen farmazialariak, albo 
kalteez ohartarazten zintuen, dosifika-
zioan edozein aldaketa egitekotan me-
dikuarengana bidaltzen. Eta bat batean 
Osasun Sistemak ez zeukan medikurik 
zuretzako, familia-medikuak COVID-

19aren aurkako frontean  itota, gaixo-
tasun zehatzetan berezitutako espezia-
listetara iristea inposiblea. Automedika 
hadi eta emak bakea.

Medikua bisitatzea zaildu ahala mal-
gutu da botikarien jarrera eta kasik me-
dikurik gabe kudeatu beharreko urte 
beteko trantze luzea lasaiago iragan 
ahal izan du aurretik bere erremedioen 
informazioak ezagutzeko ahalegina egi-
na zuen gaixoak. Autokudeaketa maila 
baten jabe denak.

***

Ez da esajerazioa esatea gure osasun 
sistema publikoak kolapsatuta egon di-
rela urtebetez, Mendebaldeko osasun-
arreta estandar guztiak ipurdiz gora. 
Eta medikuen ordez, showa. Medikun-
tzako profesionalen eta herritarren 
arteko harreman pertsonalaren etena 
sakondu ahala, paraleloan, handitzen 
joan da herritarraren gainean espek-
takuluaren makineriak –irratia, tele-
bista, sare sozialak…– zabaldutako in-
formazio, desinformazio eta zalaparta 
uholdea. Herritarra gero eta itoago eta 
babesgabeago utzi duena.

Halako batean iritsi dira SARS-Cov-2 
menderatuko duten mirarizko txertoak 
eta Espainiako armadan ezagutu genuen 
metodo berdintsuz bidali gaituzte he-
rritarrok "banderilaren" xerka. Pentsa, 
esaterako, zuk immunitate sistema hi-
per-aktibatuta edukitzeagatik sufritzen 
duzu –horrexegatik ematen zaizkie gaur 
eritasun kroniko askori immuno-supre-
soreak– eta ez mediku eta ez aditu ba-
kar bati bi galdera xume egin barik joan 
behar izan duzu hartzera immunitate 
sistema inarrosaraziko dizun txerto bat.

Mezu soil bat telefonoan, sar zaitez 
ofizialek agindutako webean eguna 
eta ordua zehaztera, agindutako egun 
eta lekuan koka zaitez jende-ilaran –ai 
Kuba, zenbat txiste ez dituzte egin zure 
"kola" famatuez!–… orratzaren mahai-
ra iritsitakoan entzuteko “hartzen duzu 
Sintron?” eta “baduzu alergiaren bat?”. 
Besterik ez. Listo, aurrera. Zast, zaude 
bazter horretan 15  minutuz hausna-
rrean edo watsapparekin jolasean eta 
zoaz Jaunaren bakean.

Bake-bakean, bai, zeren eta korona-
birusaren inguruko hainbeste espantu 
eta burrunbaren ostean, herritarrok ia 
aho batez joan baikara txertatzera. Hasi 
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Egunez egun euskararekin konprometiturik

AMURRIOKO UDALA

Juan Urrutia plaza z/g
01470 Amurrio

Tel.: 945 89 11 61
Faxa: 945 89 16 45
amurrio@amurrio.eus
www.amurrio.eus

beharko dugu geure buruei aitortzen 
aurreko protesta bero haiek hein handi 
batean ez zirela COVID-19aren kontra-
ko neurri berriek guregan eragindako 
"aldaketarekiko erresistentzia" baizik. 
Horrela pasatu gara musukoari muzin 
egitetik edo agintaritzak derrigortu au-
rretik janzten zuenari "morroi zintzo" 
deitzetik txerto berria –eta borondatez-
koa!– hartu nahi izan ez duten bakanei 
errezeloz begiratu eta insolidarioak di-
rela aurpegiratzera. Presa daukagula 
oporretan joateko.

Oso litekeena da 2008ko lurrikara 
ekonomikoaren ondotik sistemaz gain 
gure bizimodua auzitan jarri ez genuen 
gisan, 2021ean ere alferrik galtzea gure 
osasun ereduaz eztabaidatzeko aukera.

***

Osasun Sistema antolatuta daukate eko-
nomia neurtzeko darabilten irizpide 
nagusian, Barne Produktu Gordinean, 
ahalik eta etekin ekonomiko handiena 
eman eta aldi berean ongizate estatua-
ren aurrekontu publikoetan ahalik eta 
murrizketa handienak ahalbideratu di-
tzan. Aspalditik jakin behar genuen hori 
ez dela ez osasuntsua eta ez jasangarria. 
Nola izango da jasangarria balioa jen-
deen osasun onari ez baina gaixotasuna-
ri ematen dion BPG bat?

Larruazalean sufritzen duzun pso-
riasi hori halako belarrekin edo erleen 
propoliarekin eta jateko era pittin bat 
egokituz kontrolpean baldin badaukazu, 
zure ongizate merke erdietsiak BPGa ez 
du gizenduko. Aldiz, psoriasi horri aurre 
egiteko manipulazio genetikoz sortuta-
ko Anti-TNF "biologiko" bat hartzen bal-
din baduzu, BPGak kanpaiak jotzen ditu: 
gaixotasuna konpondu ez baina bere 
morrontzara kondenatzen zaituen boti-
ka sofistikatua kontsumitzeak ekonomia 

mugiarazten du, analitikak X euro, medi-
ku bisitak X gehiago, botika bera X euro 
(hilabetero!), et caetera.

Gehiketak bezala txalotzen ditu ken-
ketak ere BPGak. Osasun Publikoan me-
diku gutxiago, gastuetan X euro gutxia-
go; ohe gutxiago ospitaleetan eta ohe 
bakoitzean gaixoak internatuta egun 
gutxiago, kendu X milioi euro gastuei; 
medikuen arreta-tarteak laburragoak 
eta kendu beste X milioi kosteei; ber-
tan profesional gutxiago trebatu uniber-
tsitatean eta gehiago eta merkeagoak 
inportatu atzerritik (bide batez euska-
raren gainbeherari bultzada berri bat 
emanez) eta ken-X milioi; osasun pre-
bentzioaren kosteak murriztuz, ken-X 
milioi gehiago…

"Alferrikako kosteak" eliminatzea-
ren poderioz, azkenean, larrialdietarako 
gordetako maskara eta gainerako ba-
besgarrien erreserbak ere iraungi ahala 
desagerraraztera iritsi dira biltegi es-
trategikoetatik. OTAN potentzia ato-
mikoan bizi garen herritarrontzako, ez 
erradioaktibitatez zamatutako airetik 
babesteko maskararik, ezta euro batean 
hamar erosten diren maskara kirurgi-
koak ere! Zuk esan behar zenion inori 
–2020ko otsailean bertan– Euskal He-
rrian zahar etxeetako langileentzako ba-
tak boluntarioek egingo zituztela zabor-
poltsa handiak moztu eta eskotxarekin 
josiz, pandemia batean eri kutsatuak 
mugitu behar zituzten anbulantzia pri-
batizatuetako langileei ugazabek musu-
ko ziztrin bana ez zietela eman behar, 
nork bere etxean oihalezkoak egiteko 
tutorialak zabalduko zirela Internetez…

Ni harritzen nau COVID-19ak sor-
tu duen iskanbila erraldoiaren erdian 
proportzioan zein gutxi hitz egin den 
Osasun Sistema publikoaren deriba oro-
korraz. Urtebetez koronabirusa ez di-
ren gaixotasun guztien arreta minimoen 

azpitik, ohe falta, langile falta, material 
falta, herritarra ikusteko denbora falta, 
medikua behar izanez gero (eta pagatu 
ahal izan) klinika pribatuetara jo behar… 
hori dena soportatu baldin badugu isilik, 
egia izanago da agintari eta enpresaburu 
neoliberalei COVID-19a ongi suertatu 
zaiela osasun sistema publiko-pribatuen 
eredua sendotzeko.

***

Azken finean, koronabirusaren stress 
testa herritarrok eta sistemaren langi-
leek nozitu dugu, ez sistemaren bene-
tako nagusia den Big Pharmak eta hark 
diruz ongi olioztatzen dituzten kontra-
tek eta funtzionarioek. COVID-19aren 
emergentziaren kudeaketan "prefigu-
ratu" dira ondorengo urteetan –baldin 
eta herritarren borrokak ez badu al-
daketa handiren bat ekartzen– osasun 
sistemak edukiko dituen ezaugarriak. 
Tamalez, hauen artean ez daude pre-
bentzioa, burujabetza eta iraunkorta-
suna.

Eta guk-nik zer? Herritarrak bere eta 
ingurukoen osasuna zaintzeko antolatu 
beharreko estrategia batek eduki ditza-
ke krisi klimatikoaren aurrean hainbat 
militantek aipatzen duten osagai bikoi-
tzaren parekoa: mitigatu eta erresis-
titu. Biak. Batetik aldarrikatu, bultza, 
bestelako osasun sistema publiko bat 
lortzeko eta sistema kanbiatzeko aha-
leginean ari direnekin batera borroka-
tu. Eta bestetik norberak osasuna au-
tonomiaz eta iraunkortasunez zaindu, 
era praktikoan kudeatzen ahalegindu, 
"micro" mailan landu prebentzioa, bu-
rujabetza eta iraunkortasuna.

Osasun ona daukan gizaki baten eta 
gaixotasun kroniko baten jabe dena-
ren arteko ezberdintasun handiena da 
bigarrenak aspalditik ezagutzen duela 
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zer den lehenbizikoari noizbait egoki-
tuko zaion krisi larri bat. Kronikoak, 
tamalez, denbora eta aukera gehiago 
eduki ditu uholdeak datozenerako 
prestatzeko.

Krisiei aurre egiteko borrokan urrea 
balio du elkarlanak, arazo bera sufri-
tzen duten jendeen arteko sareak, edo-
zein eritasunek dakartzan ekaitzaldie-
tan hondoa ez jotzen laguntzeko eta 
arazoari aurre egiteko beharrezko in-
formazioak eta esperientziak eskain-
tzeko.

Gaixo taldea esatean bolondresez 
osatutakoez ari naiz. Eztabaidak oso 

ezberdin garatzen dira tartean interes 
ekonomikorik ez dagoenean, ez publi-
zitaterik, ez esponsorrik. Elkarte ofizial 
gehienak oso bestelakoak dira, medi-
ku ospetsuek eta farma-industriak ba-
bestuak. Eri denarentzako informazio 
baliosak dauzkate horiek ere, baina 
boluntarioz osatutako taldea dauka ko-
mertzialki eskaintzen dena epaitzeko 
iragazkirik ederrena.

Norberarena aipatzeak merezi bal-
din badu, biziak eman didan oparirik 
ederrenetakoa izan da ezagutzea www.
kickas.org, nirekin eritasun kroniko 
bera partekatzen duten mundu osoko 

gaixoz osatutako foroa. Herritar auto-
nomoak, elkarrekin partekatzen du-
tenak beren jakintza praktiko zabala: 
bateko eta besteko profesionalek –ez 
ahaztu terapeuta alternatiboak ere pro-
fesionalak direla!– proposatutakoen 
emaitzak, egon daitezkeen erremedio 
ezberdinak, hauekin izandako lorpen 
edo porrotak, ekaitzaldian bizirauteko 
trikimailuak, irtenbide bakoitzaren be-
netako koste ekonomikoak…

Irakurle eta lagunok, mundu globa-
lizatuak sorrarazitako pandemiek tre-
goa emango digutela dirudien uda ho-
netan… Osasuna eta Autokudeaketa! 
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Elikadura

ELIKAGUNEA

EKOALDE

ELKARLAGUNTZA SAREA

Burujabetzarako 
bidea elikatzen

Euskal Herrian elikadura eta ekoizpena 
begirada eraldatzaile batetik lantzen 
ari diren proiektu ugari ditugu, eta 
sare anitz bezain sendoa osatzen dute. 
Aberastasun horren isla diren hiru 
proiekturengana jo dugu, ustezko 
utopia hori praktikara eramateko 
bilatu dituzten bideak ezagutzeko: 
Elikagunea, Galdakaoko Elkarlaguntza 
Sarea eta Ekoalde. Elikaduratik 
abiatuta, euren komunitatearen 
burujabetza ari dira elikatzen.

  OIHANE ARRETXEA   
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Elikadura burujabetza

P entsa ezazu une batez: zer baz-
kaldu duzu gaur? Ba al dakizu 
elikagai bakoitza nondik da-
torren? Nola eta nork ekoiztu 

duen? Zer inpaktu duen ingurumenean? 
Errazena supermerkatu handietan eros-
ketak egitea da, nahi beste produktu 
daude eskuragarri eta askotan prezio 
merkeenetan. Baina zer dago produktu 
horien atzean?

Ekoizpen eta banaketa industriale-
ko sistemak planetako edozein tokitako 
elikagaia eskuragarri jartzen digu, lurra-
ren zikloetatik kanpo. Elikagai horiek 
ez dira izan zitezkeen bezain osasunga-
rri eta nutritiboak, eta nekazarien bi-
zi-baldintzak eta ingurumena kaltetzen 
dituzte. Azken finean, sistema horren 
helburua ez da gizateria elikatzea, baizik 
eta enpresa eta pertsona gutxi batzuk 
aberastea, dena merkantzia gisa ikusten 
baita: osasuna, ingurugiroa, elikagaiak…

Mundu mailako krisiaz ari gara, arazo 
global baten aurrean gaudelako. Ekoiz-
pen industrialek gosea eta desnutrizioa 
sortzen dute, gure osasunarekin jolas-
ten dute, eta gizateria osoaren elikadura 
arriskuan jarri. Horrez gain, bizi dugun 
krisi ekologiko globalaren eragile ere 
badira: lurra, ura eta airea kutsatzen di-
tuzte, baliabideak agortzen dituzte, bio-
dibertsitatea pobretzen dute, toxikoak 
eta transgenikoak askatzen dituzte eta 

izurriteen eta gaixotasunen hedapena 
errazten dute.

Egoera  horren  aurrean zer proposa-
tzen digu elikadura burujabetzak? Elika-
dura katearen gaineko kontrola berres-
kuratzea. Hau da, elikagaien ekoizpen, 
banaketa, truke, merkaturatze eta kon-
tsumo ereduak birpentsatzeko bidea 
irekitzen digu. 

ELIKAGUNEA, EUSKAL HERRIKO 
ELIKAGAIEN TOPAGUNE
Euskal Herriko elikagaiak sustatuz eta 
kontsumoa eraldatuz, lehen sektorea 
indartu nahi duen proiektu kooperati-
boa da Elikagunea; Ioritz Aizpuru Goitia 
bazkide langileak dioen moduan “Euskal 
Herriko elikagaien topagunea da”. 

Azpeitiko Udalak Azoka plaza erabe-

rritzeko abiatutako parte-hartze pro-
zesutik sortu zen. Ohiko azoka-egunez 
gain, bertako produktuak egunero he-
rritarren eskura jarriko zituen proiektu 
baten beharraz jabetu ziren eta, hala, 
eskualdeko hiru gaztek irabazi asmo-
rik gabeko Artxara Kooperatiba Elkar-
te Txikia osatu eta Elikagunea aurrera 
eramateko ardura hartu zuten. "Bertako 
produktuak saltzeko leku iraunkor bat 
izateko ideiatik sortu zen Elikagunea. 
Bertako produktuak sustatu nahi ditugu 
ekoizleen lana errentagarria egiteko eta 
landa eremu bizi bat izateko".

"Aurtengo otsailean hiru urte bete 
ditugu eta bilakaera oso ona izan du 
proiektuak", dio Aizpuruk. Herriko zen-
bait eragile elkarlanerako prest agertu 
dira eta pixkanaka ekimen ezberdinak 
antolatzen joan dira, elikagaien salmen-
taz harago. 

Orotariko produktuak eskaintzen di-
tuen denda izateaz gain, harategia eta 
sukaldea ere badituzte, non bertako 
produktuekin egunero etxera eramate-
ko platerak prestatzen dituzten, baita 
ikastaroak, dastaketak eta produktuen 
aurkezpenak antolatu ere. "Herriko era-
gileek antolatutako ekimenetan kate-
ring zerbitzua ere ematen dugu eta due-
la urtebete herriko jangelak hornitzeko 
proiektua hasi genuen: herriko ikastola, 
haur-eskola bat, zaharren egoitza…".

ELIKAGUNEAk finkatutako irizpideen arabera, lehengai bakarra duten 
jakiak Euskal Herrian ekoiztutakoak izan behar dira eta, elaboratutako 
produktuen kasuan, bertakoa izan behar da lehengaien %50 gutxienez.

Etxera eramateko platerak: 

Azpeitiko Elikaguneak, 
etxera eramateko 

platerak prestatzen ditu 
egunero bere sukaldean, 

bertako produktuekin
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“KANPOKO PRODUKTUAK 
ESKAINIZ GERO, 
NON DAGO MUGA?”
“Dendan edota gure ekimenetan aurki-
tuko duzun guztia bertakoa da, horixe 
da gure bereizgarria”. Lehengai bakarra 
duten jakiak Euskal Herrian ekoiztuta-
koak izan behar dira, eta elaboratutako 
produktuen kasuan lehengaien erdia gu-
txienez. "Marra gorria argi izatea beha-
rrezkoa ikusten genuen, bestela, proiek-
tua desitxuratu egingo litzatekeelako. 
Kanpoko produktuak eskainiz gero, non 
dago muga?", dio Elikaguneko kideak.

Ekoizleekin zuzeneko harremana 
izatea lehenesten dute: "Haien inplika-
ziorik gabe ez litzateke posible izango 
horrelako proiektu bat aurrera atera-
tzea". Ekoizlea da bere produktuaren 

prezioa zehazten duena, "inork ez bai-
taki berak baino hobeto bere produk-
tuaren balioa zein den”.

Elikagunea sare sendo batek egitu-
ratzen du: 320 familia bazkidek, 120 
ekoizletik gora, sei langile bazkidek, 
proiektuari dedikazio handiagoa es-
kaintzen dion beste batek, herriko 
eragile andanak eta Azpeitiko Udalak. 
"Horrez gain, herritik harago elikadura 
burujaberantz Euskal Herrian lanean 
diharduten beste hamaika eragilere-
kin ere saretzen gara", azaldu digu Aiz-
puruk. Hain zuzen ere, proiektuaren 
ezaugarri nagusietakoa elkarlana da: 
“Ekoizle, herritar... guztien inplikazioa 
beharrezkoa da elikadura burujabetza-
rako bidean aurrera egiteko”.

Elikagunea komunitatean eragiten 

ari da. Herritarrak ari dira kontsumoa-
ren inguruan kontzientziatzen, eta zen-
bait ekoizle produkzioa egokitzen, be-
rritzen eta handitzen. “Gure eguneroko 
lanak ondorio zuzenak dituela ikusteak 
proiektuari zentzua ematen dio”. Aurre-
ra begira, pandemiaren ondorioz bertan 
behera utzitako proiektu edota lan-il-
doak berriro abiaraztea dute erronka; 
eta baserritarren lana bideragarri eta 
bizigarri izateko aletxoa jartzen jarraitu 
nahi dute, eta bide horretan ekoizle be-
rriak sortzea.

GALDAKAOKO ELKARLAGUNTZA 
SAREA, MERKATUAREKIKO 
AUTONOMIA HELBURU
Elikadura burujabetzarantz egin daite-
keen bestelako bide baten eredu da Gal-

Elikadura burujabetza
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dakaoko Elkarlaguntza sarea. Borroka 
ardatz ezberdinak lotuz, kapitalismoa-
rekiko ahalik eta autonomia handiena 
lortzeko apustua egin dute. Udalerria 
bera beste modu batean antolatzeko 
proiektua da.

Elkarlaguntza sareko kide den Mai-
tek azaldu digunez, duela ia lau urte 
hasi ziren egitasmoari forma ematen 
herriko gaztetxean eta beste proiek-
tu batzuetan zebiltzan kide batzuk. Ja-
betza pribatuaren, merkatu logikaren, 
lehiakortasunaren eta indibidualtasu-
naren aurka egitea dute xede. Hasie-
ratik izan dute merkatutik ahalik eta 
gehien urruntzeko asmoa: ”Helburua 
da autonomia ahalik eta handiena lor-
tzea; bizitzan behar ditugun gauza guz-
tiak lortzeko. Lortzen dugun hori guztia 

jabetza kolektibo bat izatea nahi dugu: 
guztiona da soroa eta batzuk lan gutxia-
go egiten badute ere, berdin eskuratu 
dezakete bertako janaria”.

Elikadura burujabetza eta agroe-
kologia oinarri, bi ardatz nagusi ditu 
proiektuak: ekoizpen komunala eta 
erosketa kolektiboak. Ekoizpen ko-
munalarekin hasi ziren, Larrabetzun 
duten soroa lantzen eta lortutako ba-
razkiak kolektibizatzen. Aurrerago, 
ekoizpen komunalarekin soilik herri-
tarrengandik deskonektatuta geratuko 
zirelakoan, proiektua jendarteari ger-
turatzeko erosketa kolektiboak jarri 
zituzten martxan. Kontsumo talde mo-
duan funtzionatzen dute, baina bere-
zitasun batzuekin: “Ideia guk ekoiztu 
ezin ditugun produktuak kolektiboki 

erostea da, irizpide batzuen arabera: 
jatorria, prezioa, lan baldintzak, genero 
perspektiba, agreokologia…”, azaldu du 
Maitek. Galdakaon bertan duten bilte-
gia elkarlaguntza sareko lan taldeen to-
palekua da, bazkideek zaindutako espa-
zioa. Erosi zein ekoiztutako produktuak 
banatzen dituzte bertan. 

Kideen arteko harreman sendoago 
eta eraldatzaileak sortzea dute helburu, 
merkatuaren logika horri aurre egite-
ko beharrezkoak direnak euren ustez. 
Auzolan ez mistoak egiten hasi dira, 
adibidez: “Genero arteko ezberdintasu-
nak zeudela ikusi genuen eta emakume 
batzuk ez ginen guztiz eroso sentitzen. 
Gizonezkoak ere hasi dira gizon iza-
tearen eta maskulinitatearen inguruan 
hausnartzen”.

Elikadura burujabetza

Elikadura burujabetza eta agroekologia ardatz, bi zutabe nagusi ditu Galdakaoko 
Elkarlaguntza sareak: ekoizpen komunala eta erosketa kolektiboak. Larrabetzun dute baratzea.
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Tailerrak ere antolatzen dituzte, uda-
berrian egin zutena esaterako, autoa 
konpontzen ikastekoa. Haien helburua, 
harreman onak baino gehiago, harre-
man iraultzaileak eraikitzea da. 

AUTONOMIA ZENTZU ZABALEAN
Ahalik eta autonomia handiena lortze-
ko bidean, elikadura burujabetzaz gain 
bestelako borrokak gurutzatzen dituzte. 
Batetik, konfinamendu amaieran Etxebi-
zitza Sindikatua aurkeztu zuten. Etxebi-
zitza arazoaren lanketa politiko bat egi-
tea eta hurbiltzen den jendearen behar 
espezifikoak lantzea da haien asmoa, 
administrazio kontuetan edota etxea 
lortzen laguntzea adibidez. Ahalmen 
ekonomiko urriko, etxerik gabeko edota 
paperik gabeko jendea hurbiltzen zaie 
bertara. Bestetik, oraindik egituratzen 
ari diren Etxeko Langile emakumeen 
autodefentsarako kolektiboa (ELEAK) 
dago. Helburua herrian dauden etxeko 
langileen sarea sortzea da. “Lau adarren 
koordinazioa oso ona da eta komunitate 
izaera indartzen ari gara denon artean”, 
dio Maitek.

Elkarlaguntza sareko kidearen hitze-
tan, "politika egiteko eta antolatzeko 
moduan freskotasuna eman dio proiek-
tuak herriari. Bere baitan gauza asko 
hartzen ditu eta lanketa ideologikoa era-
bateko praktikotasunera eramaten du: 
ikusi, ukitu eta egin daitekeen zerbait da 

eta hori oso erakargarria da jendearen-
tzat. Elkarlaguntza izenak jada ematen 
du aditzera indibidualismoaren kontra-
ko zeozer dela eta jendearentzako ga-
rrantzitsua da jakitea laguntza behar 
izanez gero erantzungo duen sare bat 
dagoela”. Funtsean, herria beste modu 
batera antolatzeko saiakera egiten ari 
dira, komunitate izaera sendotzea xede.  

EKOALDE, LEHEN 
SEKTORE EKOLOGIKOA 
PROFESIONALIZATZEKO TRESNA
Aipatu ditugun proiektuetako bakoitzak 
ditu bere berezitasunak, baina azken 
honek badu zerbait berritzailea: ekoiz-
leengandik abiatutako proiektua da, eta 
ez kontsumitzaileengandik. Elikadura 

burujabetzarako bidean ekoizleen egi-
turaketa eta saretzea pausu garrantzi-
tsuak dira, eta horren eredu da  Ekoalde, 
ekoizle eta elaboratzaile ekologiko na-
farrek sortutako irabazi asmorik gabe-
ko elkartea. Jon Garai koordinatzaileak 
dioen moduan, “salmentarako eta talde 
moduan antolatzen jarraitzeko tresna 
berria da”.  

Ekoizleen lehentasunak zeintzuk zi-
ren ezagutzeko, Europako Funtsak eta 
Nafarroako Gobernuak bultzatutako 
ekoizleen arteko proiektu parte hartzai-
lea abiatu zen 2018an. Gerora Ekoal-
deren oinarri bihurtu ziren hiru behar 
azpimarratu ziren:  biltegi-zentroa, dis-
tribuzio eta katalogo bateratua eta zer-
bitzu integrala, eta jantoki kolektiboe-
tara iristeko tresna bat. Nekazaritzako 
elikagaien teknologia eta azpiegitura 
eskaintzen dituen INTIA elkartearekin, 
Nafarroako Nekazal Produkzio Ekolo-
gikoaren Kontseiluarekin (NNPEK) eta 
Nafarroako Nekazaritza Ekologikoko 
Enpresen Elkartearekin (AEN) batera 
garatu zuten behar horiek asetzeko ha-
sierako proiektu pilotua. Urte eta erdi 
geroago, Ekoalde martxan jarri zen, eta 
gaur egun 72 ekoizle-bazkidek osatzen 
dute.

Nafarroako sektore ekologikoa modu 
profesionalean eta planifikatuan anto-
latzeko erreminta da elkartea. “Asmoa 
eskaintza bateratzea da, gestio inte-

EKOALDEk jantoki kolektiboen kanala ere jarri du abian. 
Oraingoz eskolekin ari dira lanean, Tuterako Argia ikastolarekin, esaterako.

Galdakaoko Elkarlaguntza Sarea: 

“Guk ekoiztu ezin ditugun 
produktuak kolektiboki 
erostea da ideia, irizpide 
batzuen arabera: jatorria, 
prezioa, lan baldintzak, 

genero ikuspegia...”



33

2021eko abuztua

Elikadura burujabetza

gral batekin funtzionatuko duena”, dio 
Garaik. Kontsumitzaileek, eskaintza 
iraunkor eta anitza dute eskura. “Nor-
malean denda edota jantokiek ez dute 
hornitzaileen aldetik iraunkortasuna 
mantenduko duen ekimenik, eta orain 
denda horiek hamabost eskari egin 
beharrean, bakarra egiten dute. Ges-
tioan kontsumitzaileei asko laguntzen 
die horrek”. Bertako produktu freskoa 
katearen muturreraino eramateko balio 
du Ekoaldek: “Ekoizle eta kontsumitzai-
leak hurbiltzeko modu eraginkor eta 
ordenatua da”. 

Salmentarako hiru kanal ditu elkar-
teak. Batetik, norbanakoei bideratutako 
online denda daukate. Iazko apirilean 
jarri zuten martxan pandemiak sortuta-

ko egoerari irtenbide bat emateko. Izan 
ere, taberna, merkatu eta eskolak itxi-
ta zeuden bitartean ekoizleen produk-
tuak pilatzen ari zitzaizkien. Horregatik, 
produktu horiek etxeetara eramateko 
ekimena jarri zuten martxan. Bestetik, 
txikizkari, denda, kontsumo talde edota 
tabernei bideratutako eskaintza dauka-
te, bezero motaren arabera moldatzen 
dutena: “Dendek, kontsumo taldeek bai-
no merkeago eskura ditzakete produk-
tuak, ondoren beste pausu bat eman 
beharra dutelako, salgai jarri alegia, 
kontsumo taldeek zuzenean eramaten 
dituztenean etxera”.

Jantoki kolektiboen kanala da hiru-
garrena. Duela urtebete baino gehia-
go ireki zuten NNPEKrekin batera, eta 

gaur egun lehentasunezkoa da haien-
tzat. Ekoalderen asmoa bestelako jan-
tokietan ere bideak irekitzea den arren, 
oraingoz eskolekin ari dira akordioak 
adosten. Ekoizleek urtebeterako plan-
gintza egiteko eta prezio justuak ados-
teko aukera dute horrela. Jantokietan 
katalogo anitza behar da eta horrek 
sektore ekologikoaren gabeziak iden-
tifikatzeko eta beharrak asetzeko au-
kera ematen die: “Ekoizle edo proiektu 
berriekin jartzen gara harremanetan 
eskari horri erantzuteko sinergiak sor-
tuz. Modu horretan, lehen sektorea an-
tolatzen hasten da. Esaterako, batzuk 
saretzen hasiak dira produkzioa berma-
tzeko behar dituzten tresneria eta ba-
liabideak modu kolektiboan erosteko”.

baserri biziak
denda biziak

hizkuntza biziak
herri biziak
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Ekoalderentzat ez ezik, nafar jen-
dartearentzat ere inbertsio interes-
garria dela uste du Garaik: “Askotan 
aipatzen den ekonomia zirkularraren 
adibide txiki bat izan gaitezkeela uste 
dugu, gure umiltasunetik”. Ekoalde-
rentzat garrantzitsua da sozialki ekar-
pen hori egitea. Ekoizleen produktuak 
saltzeaz gain beste helburu batzuk ere 
badituzte, eta beren jardunak beste 
hainbat arlotan eragin dezake: “Landa 
garapena sustatzea, bertako ekonomia 
bertan geratzea, gure herrietako lu-
rrak lantzea, jende gaztea era-
kartzea, despopulatzen 
ari diren herriei auke-
ra berriak eskain-
tzea…”. Bide ho-
rretan etengabe 
ari dira sinergiak 
sortzen,  baina 
Garairen ustez 
zaila da jendea-
ri ondo azaltzea 
zer den Ekoalde: 
“Gehienek bitar-
tekari lana egiten 
dugula uste dute;  
zuzenean ekoizleek 
sortutako zerbait garela 
esatean diegunean, 'ez da po-
sible!', diote”.

“Nafar jendartearentzat tresna era-
ginkor bat izatea nahi dugu”, dio Ga-
raik. Horretarako, lehen sektorea ongi 

antolaturik egotea ezinbestekoa da, 
eta argi dute zein den etorkizunerako 
erronka nagusia: “Ekologikoan dagoen 
eskaerari erantzuteko, eskaintza nahi-
koa eta antolatua izatea”.

BURUJABETZA HELBURU, 
TOKIAN TOKIKO 
ERREALITATEA ARDATZ
Elikadura burujabetza jorratzeko asko-
tariko estrategien adibide dira proiek-
tu hauek; bakoitzak bere ikuspuntu 
eta egiteko modu propioak eraiki di-

tuen arren, abiapuntu berbe-
ra konpartitzen baitute: 

eredu agroindustrial 
kapitalistari aurre 

egin eta burujabe-
tzaren bidean al-
ternatibak erai-
k i tzen joatea . 
Hirurak ari dira 
t o k i a n  t o k i k o 
errealitatearen 
berezitasunetara 

egokitzen saia-
tzen, inguruarekin 

etengabeko harre-
mana mantentzen eta 

elkarte eta kolektibo ez-
berdinekin sinergiak sortzen. 

Horixe baita haien erronka nagusie-
takoa: proiektuak egonkortze bidean, 
aliantzak indartzen eta egituratzen ja-
rraitzea. 

Elikadura burujabetza

Ekoizleen produktuak 
saltzeaz gain, landa 

garapena sustatu nahi 
dugu, jende gaztea erakarri, 

despopulatzen ari diren 
herriei aukera berriak 

eskaini...”
Jon Garai, Ekoalde
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Nork zainduko?
Inoiz mundu honetatik kanpoko 

norbait gurera etorri eta ikusiko balu 
gure artean zaintzea prekarietatearen 
eta, batzuetan, esklabutzaren pareko 

baldintzen sinonimo dela, zer 
pentsatuko luke gizakiaz? Denok behar 

izan dugu eta beharko dugu norbait 
gu zaintzeko. Baina zaintza behar 
duena zaindu nahi ez, eta gainera 

soldatapeko zaintzailea –emakumea 
eta arrazializatua gehienetan– 

ere ez dugu zaintzen. Zorionez, inoren 
zain egon gabe, alternatiba abiatu 
dute etxeko langileek: antolaketa, 

zaintza eta borroka. 

   MARISOL RAMIREZ / FOKU       AXIER LOPEZ

37Zaintza burujabetza
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Normaltasun berria delakoa 
lehengo normaltasun kapita-
lista eta patriarkalaren oso 
antzekoa dela azpimarratu du 

Steilas sindikatuko idazkaritza femi-
nistak COVID-19 pandemiaren inguruko 
gogoeta feministak liburuaren hitzau-
rrean: “Etxeko lanek eta menpekota-

sun-egoeran dauden pertsonen (hau-
rrak, adinekoak...) zaintzak ikusezin 
eta prekario izaten jarraitzen dute. (…) 
Noizko benetako zainketa-sistema pu-
bliko bat, mundu osoan pobretutako 
pertsonak beren patura abandonatzen 
eta heriotzara kondenatzen ez ditue-
na?”. 

“Pandemiak eragindako mina eta 
kaltea, zaintza-sistema berri bat sortze-
ko aukera bihurtu behar dugu”, idatzi 
du Arantza Urkaregi sindikalista femi-
nistak aipatutako liburuan. Osasun-kri-
sia abagune izan daiteke mugimendu 
feministak aldarrikatzen duen sistema 
publiko-komunitario hori bultzatzeko? 
“Baliteke, kaka ongarri bihurtu deza-
kegu. Baina amorrua ematen dit krisi 
baten bultzakada behar izateak”, eran-
tzun du Martak*, erreportaje honen 
bigarren atalerako bere istorioa kon-
tatu duen emakumeak. “Itxialdiaren 
erromantizazioa klase-pribilegioa da”, 
irakurri genuen pankarta batean kon-
finamenduaren hasieran. Erromantiza-
ziorik gabe, baina saia gaitezen bidea 
ongarritzen. 

ZAINTZEN LEGEA
Hego Euskal Herriko zahar etxeetan, 
2020eko martxoa eta ekaina bitartean, 
1.042 egoiliar hil ziren eta beste 457 
gehiago urtarrilera arte. Koronabirusa-
ren ondorioz hildakoen herena izan dira.  
Erresidentziak kartzela bihurtu direla, 
inoiz baino agerikoagoa izan da isola-
tuak eta bakardadeak jota geratu diren 
pertsonen behar emozionalak kontuan 
hartzeko baliabide falta. Urkaregiren us-
tez, erradiografia horrek frogatzen du 
egoitza-ereduaren inguruko eztabaida 
sakona egiteko garaia dela eta, are gehia-
go, “zaintza-sistemaz, bere osotasunean, 
hausnartzeko”.

Zumaia, Azpeitia eta Zestoako jubilatu 
talde batek 2019an sortu zuen Irauli Zain-
tza plataforma, baina pandemiak “boro-
bildu egin du egitasmoaren zentzua eta 
premia”, azpimarratu du egitasmo honen 
kide den Xanti Ugartek. Zaintza-eredua 
iraultzeko gakoa eskumen aldaketan da-
tzala defendatzen dute: “Diputazioak dira 
problema, kalitate demokratiko baxuko 
instituzioak dira, legislatiboak ez dauka 
eragiteko botererik. Eusko Jaurlaritzak 

Kaka ongarri bihurtu

Pandemiak agerian utzi 
ditu, bere gordintasun 
osoan, zaharren, haurren 
eta dependentzia egoeran 
dauden herritarren 
arreta-eredu neoliberalaren 
ondorioak. Konfinamendu 
garaian loratutako 
diskurtso kritiko eta 
alternatiba komunitarioak 
sendotzeko unea da orain.

  JUNE FERNÁNDEZ       SUSANNA MARTÍN

ZAINTZA SISTEMA



Zaintza burujabetza40

2021eko abuztua

kudeatzen ditu hezkuntza sistema eta 
osasun arreta. Adineko pertsonen arre-
ta, ordea, diputazioen zerbitzu sozialen 
markoan kokatuta dago, asistentzialis-
moari lotuta egon delako historikoki”. 

Porrota agerikoa da: foru aldundiek 
egoitzen pribatizazioaren alde egin dute 
eta menpekotasun egoeran dauden per-
tsonen zaintzak kudeatzeko dirulaguntza 
xumeak ematen dituzte. Erresidentzien 
egoera, lan baldintzak eta prezioak des-
berdinak dira lurraldez lurralde eta, on-
dorioz, ezin dira langileen plataforma ba-
teratuak egin, nabarmendu du Ugartek. 

Hurrengo hauteskunde autonomikoei 
begira alderdi politikoei aurkeztuko die-
ten proposamena honakoa da: Eusko 
Legebiltzarrean zaintzen inguruko lege 
bat garatzea, Jaurlaritzak eskumenak 
hartu eta marko bateratu eta parte-har-
tzaile bat ezartzea ahalbidetuko duena. 
Proposamena unibertsitatean, sektore 
profesionalen artean, sindikatuetan eta 
pentsiodunen mugimenduan azaltzen 
ari dira.

ESKLABO JADA EZ
“Etxeko langile egoiliarra naiz eta kale-
ratu naute COVID-19aren kutsatzearen 
beldur direlako”. “Bi urtez lan egin nuen 
langile egoiliar gisa haurrak zaintzen 
eta kaleratu naute, inolako prestaziorik 
jasotzeko eskubiderik gabe”. Bizkaiko 
eta Gipuzkoako emakume etorkinen lau 
elkartek sustatu zuten erresistentzia ku-
txa aurkezteko bideoan halako hamaika 
testigantza jaso zituzten. Konfinamendua 
hasi zenean familia askok zaintzaileak 
kaleratu zituzten. Espainiako Gobernuak 
sektore honentzat dirulaguntza bat iraga-
rri zuen, baina Gizarte Segurantzan alta 
emanda zeudenek baino ezin zezaketen 
eskatu, hortaz, kanpoan utzi zituen zaur-
garrienak, ezkutuko ekonomian ari zire-
nak. Kontratuarekin lan egiten zutenek 

ere ez dute langabeziarik kobratu, etxeko 
langileen erregimen bereziak eskubide 
hori ukatzen die eta. Bestalde, isolamen-
dua bereziki gogorra egin zaie paperik 
gabeko barneko etxeko langileei, Polizia-
ren beldur ziren eta. 

Egitasmo horretan parte hartu zuten 
Mujeres con Voz eta Trabajadoras No 
Domesticadas taldeetako kidea da Palo-
ma C. Ruiz. Pandemia hasi zenean etxeko 
langile egoiliar izateari utzi berri zion, 
orduka lan egiten hasteko. Elkarteetako 
abokatuen aholkularitzari esker lortu 
zuen bere nagusiekin akordio batera hel-
tzea eta lana mantentzea. Itxialdiak haus-
narketa sakona egiteko parada eman 
dio: “Ulertu dut bizitza gehiago baloratu 
behar dugula. Eta ulertu dut neu-
re burua baloratzen ez badut, 
inork ez nauela baloratuko”. 
Haren lagunek bizi izan 
dituzten egoerak ikus-
teak bere lan hautua 
politikoa bihurtu du: 
“Oxala denok 24 ordu-
ko etxeko lanari ezetz 
ezango bagenio. Umi-
liatuak gara, esklaboak, 
arrazakeria gailentzen da, 
izaki ikusezinak gara”. 

Bi gertakari mingarri ditu 
memorian iltzatuta: COVID-19ak 
gogor jo zuen etxe batean, andreari en-
tzun zion kontatzen ez zuela ezta armai-
ru bat irekitzeko nahikoa indarrik ere. 
“Bere etxeko langileari, ordea, gaixorik 
zegoen arren, lan guztia egiteko indarra 
izatea exijitzen zion”. Beste lagun bat adi-
neko emakume batekin bizi da baserrian: 
“Martxotik ekainera ez zen etxetik atera. 
Oso gogorra egin zitzaion. Egunean bi 
ordu libre eskatzeko eta gutxienez or-
tutik paseatzeko animatzen nuen”. C. 
Ruizek birusa zuten lagunei erosketak 
eraman dizkio haien logeletara. “Etxe 

barneko moldean ia lau urtez aritu naiz 
eta ugazabek inoiz ez didate galdetu: 
‘Ondo al zaude, neska?’ Orain etengabe 
galdetzen digute. Ez estimatzen gaituz-
telako, ez hezur-haragizkoak garelako 
eta materia berberaz eginak gaudelako, 
baizik eta kutsatuko ditugun beldur di-
relako”. 

Zaintzen sektore profesionala de-
mokratizatzea eta duintzea da Maitelan 
kooperatibaren helburua eta, horregatik, 
etxe barneko moldearen kontrako jarre-
ra irmoa daukate, “neoesklabutza” dela 
ulertzen dutelako. Hernanin, Ahmer SOS 
Arrazakeriaren babesarekin sortu zen 
2019an langile bazkideak (zaintzaileak), 
bazkide erabiltzaileak (zainduak) eta 

bazkide kolaboratzaileak biltzen 
dituen gizarte ekimeneko koo-

peratiba. Helburua da gar-
biketa eta zaintza lanetan 

ari diren emakume etor-
kinen egoera hobetzea, 
kooperatibako bazkide 
bihurtzerakoan etxe-
ko langileen erregi-
men berezitik atera eta 

erregimen orokorreko 
baldintzetan lan egin de-

zaketelako. “Horrek segur-
tasun handia ematen du eta 

duintasuna dakar”, azaldu du Mai-
telaneko bazkide kolaboratzaile batek. 
Egitasmoa ezagutzera ematen hasi ziren 
momentuan heldu zen pandemia: “Kon-
finamenduak frogatu du gure proiektua 
behar-beharrezkoa dela”, gaineratu du.  

Paperik gabe dauden emakume etorki-
nen egoeraz kezkatuta, Maitelanen apus-
tua da kooperatibak emakume horiei pa-
perak lortzeko behar duten lan kontratua 
eskaintzea. Arazoa da legeak bi baldintza 
jartzen dituela: enpresak 10.000 euroko 
gutxieneko kapitala izatea eta langileei 
lanaldi osoko aurrekontratua eskaintzea. 

Kaka ongarri 
bihurtu dezakegu, 

baina amorrua 
ematen dit krisi baten 

bultzakada behar 
izateak”

Marta
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Izan herriaren eraldaketaren parte

Pandemiak eragindako krisiak ez du la-
gundu egonkortasun ekonomiko nahikoa 
lortzen, baina datorren urterako helburu 
hori betetzea espero dute. 

Bestalde, kontziente dira haien pre-
zioak merkatukoak baino garestiagoak 
direla eta horrek zerbitzua “elitista” 
bihurtu dezakeela. Saiatzen dira familia 
prekarioei deskontuak egiten, baina uste 
dute gakoa diputazioei ardura eskatzea 
dela, zaintzak publifikatzeko baliabideak 
jarri ditzaten: “Mendekotasun maila han-
diena diagnostikatzen diotenak 900 eta 
1.000 euro arteko dirulaguntza kobra-
tzen du. Diru horrekin ezin da zaintzaile 
bat baino gehiago kontratatu”. 

Irauli Zaintzaren esanetan, familien-
tzat egun osorako etxeko langilea izatea 
irtenbide merkea da, esplotazioan oina-
rrituta dagoelako. Malen Etxea emakume 
etorkinen elkartearekin elkarlanean sor-
tu zen plataforma horrek ere eredu ho-
rren aurka egiten du: “Euskal instituzioek 
diote arazoaren eskumena Estatuak dau-
kala, baina alkate guztiek dakite haien 
herrian eta familietan nor ari diren etxe 
barneko zaintzaile. Ezin dugu esan hori 
Madrilek konpondu behar duela eta bi-
tartean egoera aprobetxatu”, dio Ugartek. 

Konponbide posible bat esperimen-
tatzeko proiektu pilotoa aurkeztu dio 
Irauli Zaintzak Zestoako Udalari. Pen-
tsiodun berriek auzoko zaharren zain-
tzan inplikatzeko konpromisoa hartuko 
dute: bakarrik daudenei konpainia egin, 
kalera irteten lagundu, haien beharrak 
identifikatu… Proposamen horren beste 
ardatza etxez etxeko laguntza zerbitzua 
indartzea izango litzateke, hala adine-
koek zaintza profesionala babes komuni-
tarioarekin uztartuta jaso dezaten. “Herri 
txikietan eta hirietako auzoetan komuni-
tatea antolatzea bideragarria iruditzen 
zaigu. Jubilatuek parte hartzeak, gainera, 
indarra emango dio”, espero du Ugartek. 

ZAINTZA SAREAK EGONKORTU
Eskolak eta lantokiak itxi zirenean, etxe 
barruan zaintzen arduren genero arra-
kala sakondu egin zen. Nahia Idoiaga 
Mondragon, EHUko Hezkuntzaren Psi-
kologia Saileko irakasleak, Steilaseko 
liburuan eman ditu ikerketa batean jaso 
dituen datuak: galdetegia erantzun zu-
tenen artean, %32,1ak esan zuen haren 
etxean emakumezkoek soilik eskatu zu-
tela kontziliatzeko neurriren bat lanean 
–murrizketa, eszedentzia, telelan eskae-
ra…– eta soilik %11,3k erantzun zuten 
gizonezkoek eskatu zutela. “Zaintzaz 
hitz egin digute, elkar zaintzeko eskatu, 
norbere burua zaintzeko, gure txikiak 
zaintzeko, gure nagusiak zaintzeko, bai-
na non egon dira zaintzen aldeko poli-
tikak? Baliabide ezen aurrean hainbat 
eta hainbat emakumek karga sozial hori 
gure gain hartu behar izan dugu, ezinean 
jardunaz”, idatzi du Idoiagak. 

Baliabide ezaren aurrean, auzo eta 
herrietan zaintza sareak barra-barra 
sortu ziren. “Adinekoei erosketak egiten 
lagundu genien, gaixotasun degenerati-
boak zituztenentzat osasun arreta lotu, 
behar ekonomikoak zituztenak zerbitzu 
sozialetara bideratu, haurrak zaintze-
ko gure burua eskaini genuen…”, gogo-
ra ekarri du Xabi Valdorrek, Gasteizko 
Batera zaintza sare herritarreko kidea. 
Zaintza sare horiek desaktibatzen joan 
dira, baina egitasmo komunitario be-
rrietarako bidea zabaldu dute. Pasa den 
apirilean ezagutzera eman zen Judimen-
diko elkartasun sarean parte hartzen 
du Valdorrek orain. Proposatu dituzten 
“proto-ideiak” aipatu ditu, besteak bes-
te, goizean goiz lanera joan behar duten 
gurasoen haurrak eskolara sartu arteko 
ordura arte zaintzeko sistema komuni-
tarioa sortzea. 

Zaila da jakitea ea itxialdian auzokoe-
kin boluntario aritu direnek harreman 

hori mantendu duten, baina Valdorrek 
baietz espero du. Ondoren irakurriko 
dituzuen kontakizunek hori sinesten la-
guntzen dute. Erromantizaziorik gabe, 
Mari Luz Esteban antropologo feminis-
tak Steilasen liburuan gogoeta baikorra 
egin du: “Nola edo hala, esan daiteke 
larruazalaren mudantza-prozesu indibi-
dual eta kolektiboa bizi dugula, sentipe-
nen, zentzumenen eta emozioen birkon-
figurazio orokor bat. Eta horretan ere 
ez dut uste ‘lehengora’ itzuliko garenik”.

* Erreportaje honetan hainbat solas-
kidek ezizena erabili du.  
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TXIKITIK ERAGITEN: 

Itxialdiko kontakizun 
ederrak

Martak 12 urteko semea du eta Inmak 12 eta 8 
urteko alabak. Eskola libre bateko kide zirela 
ezagutu zuten elkar. Biak bananduta daude eta 

parez pare dauden etxeak erostea erabaki dute zaintza 
komunitarioa egiteko. Pandemiaren albo-kalteek haien 
bizikidetza proiektuan urrats berriak ematen lagun-
du diete: “COVID-19ak eragindako krisiaren ondorioz, 
orain ekonomia ere konpartitzen dugu. Harreman ore-
katua lortu dugu eta arlo emozionalean ere oso gustura 
gaude”. Martak lana galdu zuen eta Silvia, ordea, me-
dikua denez lanpetuago dabil. Hortaz, Silvia lanean ari 
den bitartean, Martak haurrak zaintzen ditu, bazkaria 
prestatzen du eta denek elkarrekin jaten dute. Silviak 
laguntza ekonomikoa ematen dio Martari: “Ama izan 
nintzenean, nire ikasketak bertan behera utzi behar izan 
nituen eta orain, online moldeari eta lagunaren babesari 
esker, berrartu ahal izan ditut”. 

“Zaintzak eta ekonomia 
konpartitzen ditugu”

“Auzokoen artean guztia 
jaso eta eman dugu” 

A inhoak auzokoak agurtu baino ez zituen egiten pan-
demia baino lehen, baina itxialdian hasi zen beste 
hiru emakumerekin eskaileretan bermuta hartzen. 

Behin Ainhoak sagar tarta prestatu eta auzokoen artean 
banatu zuen. “Tuperrak gora eta behera igaro genuen 
konfinamendua. Batek kroketak egiten zituen, beste batek 
arrozesnea. Niri lagun bat hil zitzaidan eta auzokoak izan 
nituen alboan. Baten ama zaharra da eta goiko pisuan bizi 
da. Laguntzen diogu erosketak igotzen. Oso polita izan da, 
behar dugun guztia eman eta jaso dugu: babes emozio-
nala, azpiegiturak, erosi ezin genuena…”. Dinamika hori 
mantendu dute eta gainerako auzokoen artean zabaltzen 
saiatu dira. “Bosgarren pisuan bizi den familiari, jatorriz 
Errumaniakoa, sabaia apurtu zitzaion eta auzoko guztiak 
joan ginen laguntzera”, Bilboko San Frantzisko auzoan 
bizi dira eta haien auzokoa da Ertzaintzaren gehiegikeriak 
grabatzeagatik zigortua izan den emakumea. “Bizilagunok 
lortu genion abokatu bat”. ELLAS Bilboko Auzo Garaietako 
emakumeen argazkigintza eta memoria proiektu parte-
hartzailearen sustatzailea da Ainhoa. Konfinamenduan 
bere eraikineko adineko bizilagunek argazki albumak 
atera zizkioten eta auzoko bazterretan argazkiak itsatsiz 
arte interbentzio bat egin zuten elkarrekin.
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“Behin esan zidan ni 
besarkatzeko irrikitan zegoela” “Koronabirusak salbatu du 

gure harremana”Itxialdian 80 urte inguruko auzokoari, Lolari, erosketak eta 
errekaduak egin zizkion Julenek. Ohitura bat hartu zuten: 
arratsaldeko 8etan, jendea balkoira txalotzera ateratzen 

zenean, haiek eskailera-burura irteten ziren eta elkarrekin 
zigarro bana erretzen zuten. “Egunerokotasun horrek gure 
harremana aldatu zuen, gertutasuna indartu zuen”. Behin 
Lolak komentatu zuen hankak handituta sumatzen zituela, 
eta hurrengo egunean, arratsaldeko 8etan, ez zen atera. 
Egun batetik bestera hil zen. “Oso berezia eta maitakorra zen. 
Behin esan zidan ni besarkatzeko irrikitan zegoela, baina ez 
genuen aukerarik izan”. Julenek Lolaren txakurraren ardura 
hartu zuen, hark hala eskatu baitzion behin. “Iruditzen zait 
utzi didan ondarea dela. Zaintza ardura bezala ikusten dugu, 
baina uste dut opari bat izan daitekeela, niretzat erronka bat 
izan da eta oso lagungarria egin zait”. Etxez aldatu behar izan 
du, pisuaren jabeak ez baitzion erraztasunik eman diru sa-
rrerik gabe geratu zenean alokairua ordaintzeko. Pisukideak 
ditu orain eta saiatzen da haiekin harremana estutzen. “Ko-
munitatea sendotzearen grina piztu zaigu. Txakurra izateak, 
gainera, lagundu dit auzokoekin hitz egiten!”.

Luciak eta Peiok hamar urte daramatzate bikote ha-
rremanean. 2020ko martxoan erabaki berri zuten ez 
zeudela elkarrekin jarraitzeko prest. Baina orduan 

konfinamendua hasi zen eta egun osoa elkarrekin pasa 
behar izan zuten. Derrigorrezko itxialdia deserosoa izan 
zen hasieran, baina konponbidea bihurtu zen. “Hausnar-
ketarako aukera eman zigun. Gelditzeak erakutsi zigun 
aurretik generaman erritmoa ez zela jasangarria. Kon-
turatu ginen lehentasuna ematen geniola gainerakoari 
(militantzia, ikasketak, familia…) eta gure harremanari 
buruz soilik hitz egiten genuela biotako bat lehertzeko 
zorian zegoenean”. Konfinamenduan lanketa hori egin 
zuten eta elkarrekin gozamenerako jarduerak egiten hasi 
ziren: xakean jolastu, pelikulak ikusi, bainu luzeak hartu… 
“Koronabirusak testuingurua eman digu gure harremana 
salbatzeko. Orain erronka da espazio horiek manten-
tzea. Frogatu dugu gelditzea posible dela eta, are gehiago, 
beharrezkoa dela!”. 
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Funts mankomunatu baten 
sorrera mutualista

Gorka Julio, zerbitzu finantzario etikoak eta solidarioak eskaintzen 
dituen Koop57 EH-ko kide da. Baita Thalaios kooperatibako eta 
Olatukoop ekonomia sozial eraldatzailearen sareko kidea ere. 

Olatukoopek funts mankomunatua sortu du Koop57ren laguntzaz, 
Olatukoopeko kide diren proiektuek finantza burujabetzarako tresnak 

izan ditzaten. Artikulu honetan azaldu du mamia eta prozesua. 

  GORKA JULIO        KOOP57

FINANTZA BURUJABETZA
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Finantziazioa eta mutualismoa, 
urrun diruditen bi alor elkartu 
nahi izan ditugu. Arlo ekonomi-
koko erabakiak eta bereziki finan-

tzazioari lotutakoak, bankuen eta finan-
tza erakunde kapitalisten esku uzten 
ditugu maiz. Erabaki horiek, baina, beste 
era batera eta finantza etikoko ekimene-
kin batera elkarlanean eraiki daitezkee-
la frogatu nahi izan dugu.

Egitura mutualistak aspaldiko kontua 
dira, gizakia gizabere kooperatiboa de-
netik, Joxe Azurmendi filosofo euskaldu-
nak esan bezala. Pertsona ezin daiteke 
komunitaterik gabe garatu, pertsonak 
gara komunitatean bizi garen heinean. 
Kooperazioa, beraz, gizakiaren senaren 
parte da. Historiara bagoaz Proudhon 
agertzen da mutualismoaren figura 
garrantzitsu moduan, baita Kropotkin 
anarkista ere, kooperazioan oinarritzen 
diren gizarteen adibideak bilu zituena. 

Baina utz ditzagun izen abizenak eta 
goazen mutualismoan sakontzera. Jen-
darte egitura guztiak borondatezko el-
karlanean, elkartruke askean eta elkar-
laguntzan oinarritzea proposatzen duen 
ideia erradikala da mutualismoa. Indus-
trializazioaren hasieran, industria-langi-
leenak dira mutua ezagunenak: osasun 
eta istripu aseguruak, pentsioak, elkarta-
sun funtsak… baina, aurretik ere egitura 
mutualak egon izan dira. Euskal Herrian 
adibidez Sutearo dugu: baserrietan edo 
etxebizitzetan suteek, leherketek, txi-
mistek, euriteek, haizeteek, lapurretek… 
eragindako kalteei elkarlaguntzaren, au-
togestioaren eta parte hartzearen bidez 
erantzuteko jaio zen. 

Mutualismoa denboran mantentzeko 
pentsatutako eta behar materialei oso 

lotua egon ohi den egitura da. Zenbait 
pertsona edo erakunde borondatez, 
konfiantza eraikiz eta elkarrekikotasu-
na oinarri, zerbitzuak eskuratzeko edo 
beharrak asetzeko biltzen dira mutue-
tan. Mutualistak erakundearen finan-
tzaketaz arduratzen dira kuoten edo 
beste bide batzuen bidez. Metatutako 
kapitalarekin, erakundeak bere zerbi-
tzuak eskaintzen dizkie behar dituzten 
bazkideei.

Nola egin dezakegu askori arrotzak 
zaizkigun finantzazio beharrei elkarre-
kin erantzuteko? Hori da, Olatukoop sa-
rearen barnean, zenbaitzuk egin dugun 
galdera, eta erantzunak bilatzerakoan, 
Koop57ren laguntza ere izan dugu. Nor-
baitentzako interesgarri izan daitekee-
lakoan, lanketa bizi baten azken urra-
tsen kontaktizuna egingo dugu.

S-M-L NEURRIETAKO FINANTZAZIO 
TRESNAK DITUEN FUNTSA
Etorkizunean izan ditzakegun finantza-
zio beharrei erantzuteko funts manko-
munatu bat sortzea bururatu zitzaigun. 
Batetik, funtsera sarrerako kuota (itzu-
lezina) ezartzea eta ekarpen bat (itzul-
garria) egitea erabaki genuen, funtsa 
apur bat kapitalizatzeko. Bestetik, kide 
bakoitzak abal mankomunatu propor-
tzionalak sinatu genituen, emango ge-
nituen laguntzen eta Koop57 EHri es-
katuko genion finantziazioaren garantia 
moduan. Horri esker, Koop57 EHk gure 
esku utziko zuen finantzazio lerro bat, 
eta, horrez gain, kreditu handiagoak zu-
zenean Koop57 EHri eskatzen zizkioten 
funts mankomunatuko partaideek kon-
dizio bereziak eskuratuko lituzkete. 

Hiru laguntza dituen funts bat osa-
tu dugu. Arropa tailak metafora bezala 
erabiliz:

S finantzazioa: Jarri dugun diru-pol-
tsatik kreditu txikiak emateko aukera. 
Kredituak 1.000-2.000 euro ingurukoak 
lirateke, eta zuzenean Olatukoopek 
emango lituzke bere fondo propiotik.

M finantzazioa: Koop57 EHk eman-
dako kreditu lerroari lotutako kredi-
tuak, 10.000 euro artekoak. Zuzenean 
Olatukoopetik ematen diren kredituak 
lirateke. Olatukoopek hartzen du eraba-
kia eta eskatzaileak ez du Koop57 EHko 
bazkide izan beharrik.

L finantzazioa:  Entitate batek 
Koop57 EH-rekin zuzenean 10.000 eu-
rotik gorako finantzazio bat adostuz 
gero, funtsaren abal mankomunatue-
tako batzuk erabiltzeko aukera eskain-
tzen dugu. Kasu honetan Koop57 EH 
da finantzazioa ematen diona zuzenean 

Mutualismoa denboran 
mantentzeko pentsatutako 

eta behar materialei oso 
lotua egon ohi den egitura 
da. Zenbait pertsona edo 

erakunde borondatez, 
konfiantza eraikiz eta 

elkarrekikotasuna oinarri, 
zerbitzuak eskuratzeko edo 

beharrak asetzeko biltzen dira 
egitura hauetan
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eskatzaileari, eta horretarako bere baz-
kide ere izan beharko du, baina abal 
mankomunatuen bidez sareak sosten-
gua adierazten dio eta horrela baldin-
tzak ere hobetzen dizkio.

ZER DA ABAL MANKOMUNATUA?
Funtseko bazkideek konpromiso kolek-
tiboa hartzen dute abal mankomunatua-

ren bidez: emandako maileguaren zati 
baten erantzukizuna hartzen dute euren 
gain. Entitate eskatzaileak mailegua itzu-
li ezingo balu, abala eman dutenek euren 
izenean erantzungo liokete abalatutako 
kopuruari. Hau da, proiektu kolektibo 
batean sinesten dutenen konpromiso 
materiala da. Abal ekonomikotik harago, 
abal mankomunatuak abal soziala dira. 
Koop57rentzat edozein abal finantzario 
baino garrantzitsuagoak.

Horrela  joan gara osatzen funts man-
komunatua denon artean. Posible dela 
ikusirik, Olatukoopen egiten hasi garen 
hau beste alor batzuetara eraman daite-
keela pentsatzea errazagoa izan daiteke. 
Kapitalismoaren oldarraldiari burujabe-
tzaren edo autoeraketaren bidez, finan-
tzazio tresnak baliatuz ere egin diezaio-
kegu aurre. 

Espekulazioaren ondorioz gure auzo 
eta herrietako komunitatea egituratzen 

zuten zenbait espazio desagertzen ari 
direla ikusten dugu. Horren aurrean, ko-
munitateak beharko lituzkeen proiektu 
berriak sortzea izan dezakegu helburu. 
Irudikatu ditzakegu funtsaren antze-
koak liratekeen Auzo Berme Sareak?

Auzotarren beharrak asetu eta bes-
te ekonomia eredu bat sustatu dezake 
funts eta abal sare horrek. Auzotarren 
aurrezkiak edo konpromiso ekonomi-
koak helburu horretara bideratuz, efek-
tu biderkatzailea lortu dezake. Auzo edo 
komunitate baten sostengu finantzarioa 
litzateke.

Herrigintzan tradizio handia duten 
auzolan eta auzolaguntza mekanismoak 
egituratzea eta ekonomiarekiko harre-
man berriak eraikitzea ere izango luke 
helburu funts mankomunatuak. Ekono-
mia beharrak asetzera bideratutako jar-
duera da eta berau gure eskuetan har-
tzea ahalbidetuko liguke. 

Finantza burujabetza

euskal eskola publikoa
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Gure auzo eta herrietako 
komunitatea egituratzen 

zuten zenbait espazio 
desagertzen ikusten ari gara 
espekulazioaren ondorioz; 

edota komunitateak beharko 
lituzkeen proiektu berriak 
sortzeko helburua ere izan 

dezakegu. Imagina ditzakegu 
funtsaren antzekoak liratekeen 

Auzo Berme Sareak?

euskalherria@coop57.coop
622 572 797
coop57.coop

Mundu berri bat!
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Olatukoopen 
Funts Mankomunatuaren oinarriak

IZAERA
Funts Mankomunatua 
eraldaketarako finantzazio 
tresna bat da, ezaugarri hauek 
dituena:
• Tresna ez da helburu, sortu 

dugunon helburuak lortzeko 
bitarteko baizik.

• Tresna eta erabakigune 
ezberdinen multzoa izango da.

• Tresna erabiltzeko, erabaki 
eta ardura kolektiboak onartu 
beharko dira, ekonomia sozial 
eraldatzaileko oinarriekin bat 
eginez.

• Tresna kudeatzeko 
beharrezkoa bada, forma 
juridikoak sortu eta erabiliko 
ditugu.

• Tresnaren bitartez 
Olatukoopen proiektuak, 
Olatukoop Elkartea, tresnaren 
bazkideak edo horrela 

erabakita, Olatukoopekoak ez 
diren proiektuak finantzatu eta 
lagunduko ditugu.

ELKARTASUN EREDUA
Funts Mankomunatua 
Olatukoopen mutualismo 
irizpideen baitan sortutako 
tresna autonomoa da, 
Olatukoopen Mutualismo 
lan-taldearen estrategian 
kokatua. Mutualismoan, 
erresilientzian, zaintzan, 
elkarlaguntzan eta garapen 
justuan oinarrituta, denboran 
irauteko eta begirada luzearekin 
eraikitako elkartasunerako 
eremua da, zeinak beharrezko 
tresna, instituzionalizazio eta 
estrategiak izango dituen.

INTERKOOPERAZIOA
Funts Mankomunatuak beste 
mutualismo eta finantza 
eraldatzaileko proiektu eta 
tresnekin harremana izango 
du, proiektuaren garapenerako, 
elkartasun mekanismoak 
indartzeko eta elkarlan proiektu 
zabaletan parte hartzeko.

LURRALDEA
Funts Mankomunatuak lurralde 
bakoitzeko baldintza eta 
beharretara egokituko dira, eta 
lurralde arteko elkartasuna eta 
kohesioa bermatuko dituzte.

JENDARTEA
Funts Mankomunatuaren 
oinarrizko helburua 
aberastasunaren banaketa da, 
denontzako bizitza bizigarriak 
eta oparotasuna lortzeko.
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Burujabetza eta etxebizitza. 
Horratx bi termino, hemen eta 
orain, kasik antagonikotzat jo 
daitezkeenak. Etxebizitzak, ba-
besleku eta atsedengune izatea-
rekin batera, elkar zaintzarako 
eta norbere bizi proiektua aurre-
ra eramateko espazio behar lu-
keenak berez, merkantzia forma 
hartzen baitu gutxi batzuen es-
kuetan eta logika kapitalistaren 
mende egonik. Langabezia eta 
soldata zein pentsio prekarioak 
orokortutako errealitate izanik, 
ikaragarri puztutako alokairua 

ordaindu beharra karga ekono-
miko nagusia bilakatzen ari da 
geroz eta etxe gehiagotan, biha-
ramunean aterpea izatearen 
bermea galduta. Alabaina, bada 
panorama beltz horretan zirriki-
turik aurkitzen diharduenik. La-
gin gisa, esperientzia parea eka-
rri ditugu orriotara: etxebizitza 
kooperatiba proiektu hasi be-
rria, eta urte luzeetako okupa-
zio esperientzia. Bata zein beste 
uler baitaitezke etxebizitzaren 
alorrean burujabetzarantz pau-
so bat emateko saiakera gisa.

Eskubidea
merkantzia bilakatuta

  AMAIA LEKUNBERRI ANSOLA        XABIER SAGASTA

ETXEBIZITZA BURUJABETZA
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Testuaren gaia
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Etxebizitzaren alorrean jazotzen ari 
den krisialdi berri baten existen-
tziaz mintzo ginen orain urtebete 
eta konfinamendua bete berri-

tan, ARGIAren 2.694. zenbakian argita-
ratutako Koronabirusak lehertuko al du 
etxebizitzaren burbuila? erreportajean. 
Kaleratzeak, pertsiana jaistera behartu-
tako negozioak eta aldi baterako enple-
gu erregulazioko espedienteak (ABEE) 
eguneroko ogi bilakatuta, etxebizitzaren 
ordainketari aurre egiteko zailtasunak 
edo ezintasunak zituzten pertsonen ko-
purua ikaragarri haziz zihoala oharturik, 
COVID-19aren agerpenak eta kudeake-
tak jada existitzen zen etxebizitzaren 
arazoan nola eragin zuen azter-
tzen zen bertan. Momentuko 
egoera ulertzeko, azken 
urteetan problemati-
kak izan duen bila-
kaerari erreparatu 
zitzaion aurrena: 
2008ko Atzeraldi 
Handiaren eragi-
nez areagotutako 
prekarietateak alo-
kairua bilakatu zuen 
gehiengo zabalaren-
tzat alternatiba habi-
tazional erreal bakarra 
–merkatuaren logikaren bai-
tan, beti ere–, alokairuaren eska-
ria handituz; eskaintzak, baina, kontrako 
norabidea hartu zuen, etxejabe askok be-
ren jabetzak askoz errentagarriagoa den 
alokairu turistikoaren merkatura lekual-
datzearen ondorioz; eta etxebizitzaren 
eskaintza eta eskariaren arteko desoreka 
horren erdian inbertsio funtsek –“funts-
putre” gisa ezagunak– agerraldia egin 
zuten, etxebizitzak masiboki erosiz eta 
horien prezioak igoz, merkatuko batez-
besteko prezioen etengabeko gorakada 
eraginez. Emaitza: eskaintza urria eta ge-

roz eta prezio garestiagoak, alokairuaren 
bueltan puztuz doan burbuilan hezurma-
mitu diren faktoreak. COVID-19aren era-
ginak eta beronen kudeaketak herrita-
rren diru-sarreren eta alokairuen arteko 
arrakala sakondu duen honetan, mailaz 
igo da burbuilaren baitako presioa. Iaztik 
hona egoera ez da alderantzikatu, eta ez 
du hala egingo duenaren antzik.

Ez dira gutxi izan koronabirusak aza-
leratutako krisialdiaren eraginez etxe-
bizitzaren prezioak behera egingo zue-
la ase arte errepikatu duten hedabide, 
ekonomialari edota higiezinen atariak. 
Alabaina, azken urteetan neurrigabeki 
puztutako prezioek bere horretan edo 

altuago diraute pandemia dekla-
ratu zenetik. Idealista higie-

zinen atariko datuetan 
oinarrituz Espainiako 

Bankuak 2019an argi-
taratutako informea-
ren arabera, 2014tik 
2019ra alokairua 
%25 inguru igo zen 
Iruñean eta Donos-
tian, %15 bueltan 

Gasteizen eta %10 
inguru Bilbon. Ordutik 

hona, eta Idealistaren 
datuei segi, prezioek ez 

dute beherako biderik hartu 
lau hiriburuotan: 2019 urte akabe-

rarako metro karratuaren alokairua 9,4 
eurokoa zen Iruñean, 14,7 eurokoa Do-
nostian, 9,4 eurokoa Gasteizen eta 12,5 
eurokoa Bilbon; eta 2021eko lehen lau 
hilabetekoan, metro karratuaren pre-
zioa, hurrenez hurren, 9,6, 14,7, 9,9 eta 
12,5 eurokoa zen. Hots, azken urteetan 
ikaragarri puztutako prezioak manten-
du egin dira Donostian eta Bilbon, eta 
are gehiago gizendu dira Gasteizen eta 
Iruñean. Hori hala da, hein handi batean, 
alarma-egoeraren aurrean Espainiako 

Gobernuak indarrean jarritako 11/2020 
eta 37/2020 Errege Dekretu Legeek etxe-
bizitza eskubidea bermatzea bainoago 
higiezinen merkatua eusteari erantzun 
diotelako. Dekretuotan jasotako etxebizi-
tza alorreko neurriak zeozertarako izan 
badira efektibo, izan da alokairuaren pre-
zioa bere horretan mantentzeko. Zailta-
sun ekonomikoak zituzten maizterrei or-
dainketen atzerapena –hots, maizterren 
zorpetzea– aurkeztu zaie aterabide gisa, 
eta etxe kaleratze prozesuak behin-behi-
nean eten dira, kaltetuak zaurgarritasun 
egoera frogatzeko aukera izan duen ka-
suetan. Hainbat eragilek salatu dutenez, 
neurriokin arazoa atzeratu besterik ez 
da egin, merkatua ukiezin mantendu 
bitartean. Are, Etxegabetzeen aurkako 
dekretuaren eta etxebizitza arazoaren 
gaineko hausnarketak: langile klasea sal-
batzeko ala espekulazioa berraktibatzeko 
neurriak? idatziaren bitartez etxebizitza-
ren alorrean lan egiten duten Bizkaiko 
hainbat etxebizitza sindikatu eta elkar-
laguntza sarek salatu zutenez, gibeleratu 
diren etxe kaleratze kasuak erabili dira 
diru publikoa esku pribatuetara pasatze-
ko: “Dekretuan aurreikusten da etxega-
betze bat bertan behera utziz gero, funts 
publikoekin konpentsatuko direla etxe-
jabeen ‘galerak’, horiei alokairua ordain-
duz merkatuko prezioan. Esan nahi da: 
neurri hori, ordaindu ezin duten maiz-
terrentzako laguntza gisa mozorroturik, 
berez esku publikoetatik pribatuetara 
egiten den diru traspasea da. Beste behin 
ere, galeren sozializazioaren eta onuren 
pribatizazioaren mekanismo klasikoaren 
aurrean aurkitzen gara”.

Alarma-egoeraren bueltan hartutako 
neurriek abuztuaren 9an dute iraungitze 
data, eta tarte honetan guztian partzialki 
gibeleratzen joandako arazoaren mun-
ta ez da edonolakoa. Espainiako Botere 
Judizialaren Kontseilu Nagusiak argita-

Etxebizitza burujabetza

Kapitalak soldaten 
lapurreta berri batekin 

erauzi ezin dizkigun 
baliabideak alokairuaren 
igoerekin osten dizkigu”

Júlia Nueno



2021eko abuztua

51Etxebizitza burujabetza

ratutako Efecto de la Crisis en los órga-
nos judiciales (Krisiak organo judizialetan 
izandako eraginaren datuak) txostenean 
jasotzen denez, 2018an eta 2019an Hego 
Euskal Herrian gauzatu ziren etxe kalera-
tzeak 1.568 eta 1.372 izan ziren hurrenez 
hurren, eta 2020an aldiz 889. Ikusteke 
dago beherakada horren bigarren buel-
ta, baina 2021eko lehen hiru hilabeteko 
datuak ez dira esperantzagarriak: us-
tez etxe kaleratzeak etenda egonik ere, 
%47,8ko igoera izan dute Nafarroan, eta 
EAEn igoerarik erregistratu ez arren, 213 
etxe kaleratze gauzatu dira, iaz epe-tarte 
berean gauzatutakoak baino 20 gutxiago. 
Aurki, alarma-egoerari dagozkion neu-
rriak behin indargabetutakoan, martxan 
jarriko dira azken hilabeteetan bertan 
behera utzitako etxe kaleratze prozedu-
rak. Martxoaren 29ko El País egunkarian 
irakur zitekeenez, behin neurriok iraun-
gitzen direnerako, Espainiako Estatuan 
30.000 eta 40.000 etxe kaleratze espero 
dira. Paradoxikoa badirudi ere, etxean 
geratzeko agindu diguten hein berean, 
etxebizitza are gehiago urrundu digute 
eskubide izatetik.

FUNTZIO EKONOMIKOA, 
SOZIALAREN GAINETIK
Oro har, bidean zen krisialdi ekonomikoa 
azeleratu besterik ez du egin birusak, bai-
na beronen iritsiera geroz eta gertuago 
suma zitekeen iazko martxoaz aurretik 
ere. Kapitalismoak, bere muga propioe-
kin topo eginik, bizirautea ahalbidetuko 
dion birfundatze zikloa abiatua zuela eta 
bere mugen gaindipena bermatzeko bi-
zitzaren merkantilizazioa areagotzen ari 
zela ohartarazi zuen Bilgune Feministak 
Euskal Herriko V. Jardunaldi Feministe-
tan, Gure bizitzak erdiguneratzeko agenda 
partekatua eta burujabetzak: Bizitza erdi-
gunean jartzea burujabetza kontua da po-
nentziarekin. Merkantilizazio horren on-

Etxeak pertsonentzat, 
ez etekinak ateratzeko 

eta Bidezko alokairu 
bakarra alokairurik eza 

da mezudun kartela.
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dorioez mintzatzerakoan, besteak beste, 
ondokoa zioten: “Bizitzaren prekarizazio 
basatia garatzen ari da eta hortaz, gure 
bizitzen gaineko kontrola galdu dugu as-
pektu askotan, egiturazko segurtasu-
nik eza hedatuz. Oinarrizko ba-
liabideak lortzeko zailtasun 
izugarriak ditugu, eta ho-
riek eskura izanda ere, 
ez dakigu aurreran-
tzean izango ditugun 
ala ez, ezta zenbat 
denboraz ere”.

Baieztapen hori 
nonbait azaleratzen 
bada gordin, etxebi-
zitzaren esparruan da: 
geroz eta gehiago dira 
bizilekua ordaintzeko 
zailtasunak izanik, hurrengo 
hilabetean etxea ordaindu ahalko 
dutenik ziurtatu ezin duten pertsonak. 
Horren zergatia argi azaltzen du Júlia 
Nuenok Catarsi aldizkarian argitaratu-
tako El sindicalisme avui: curtcircuitar el 
capital financer des de la lluita per l’habi-
tage (Sindikalgintza egun: etxebizitzaren 
aldeko borrokatik kapital finantzarioari 
zirkuitu laburra egin) artikuluan: “Ka-
pitalak bilatzen du hedatzea, aurretiaz 
merkatuari itxiak egon diren eremuak 
merkantilizatzea (…) etengabe ari da 
produkzio zikloak sortzeko merkatu-ho-
bi berriak bilatzen”. Nuenok azaltzen du 

2008an hori egitea lortu zuela hipotekak 
ordaindu ezin zituen jendearen etxeak 
bereganatuz, eta azken bost urteetan ka-
pitala berriz ari dela metatze prozesu 

berri bat ekiteko eremu berri bila. 
Eremu hori zein izan daite-

keen, zenbait pista ematen 
ditu: “Soldatek minimo 

bat badute eta ez bada 
posible horiek jaistea 
plusbalioa handitze-
ko, beharbada gure 
erreprodukziorako 
baliabideak lapur-
tzea, onargarriak ez 

diren alokairuekin, 
estrategia berri bat da 

kapitalaren hedapene-
rako. Alegia, kapitalak sol-

daten lapurreta berri batekin 
erauzi ezin dizkigun baliabideak 

alokairuaren igoerekin osten dizkigu”. 
Hain oinarrizkoa den beharrizana 

plusbalio iturri bilakaturik, etxebizitza-
ren alorrean gori-gori dago kapitalaren 
eta bizitzaren arteko gatazka. Bizi-filo-
sofia aurrerakoi eta jasangarri gisa aur-
kezten zaizkigun cohousing edota coli-
ving direlakoak –betidanik etxebizitza 
elkarbanatzea bezala ezagutu izan dena 
adieraztera datozen terminoak– ezin 
ulertu gatazka hori normalizatzeko eta 
asimilatzeko saiakera gisa ez bada; eta 
era bertsuan, kartsuki burutzen ari den 

okupazioaren kriminalizazioa nekez uler 
daiteke gatazka horren aurrean aterabide 
bakanetakoa deslegitimatzeko estrategia 
gisa ez bada. Bizitzaren eta kapitalaren 
arteko kontraesan geroz eta muturre-
koago horretatik, baina, nahitaez ari da 
jendea etxebizitza duin bat izateko es-
kubideaz birjabetzeko saiakeretan; dela 
antolakuntza kolektiboaren bidez –etxe-
bizitza sindikatuak kasu–, dela praktika 
indibidualekin –aterpe bat bermatzeko 
okupazioa erabiliz, demagun–, edo biak 
uztartuz. Bi bide horiek existitu eta elka-
rreraginean ari beharko dute etxebizitza-
ren funtzio merkantilistari soziala gainja-
rriko bazaio: norbanakoek egunerokoan 
emango dituzten pausoek urratuko dute 
etxebizitza burujabetzarantz bidea, baina 
helmugara heltzeko modurik bada anto-
lakuntza kolektiboaren eskutik izango da 
ezinbestean, berorrek ahalbidetzen baitu 
arazoaren aurrean erantzun indartsu eta 
eraginkorrak ematea eta guztiontzako 
lorpenak erdiestea. 

Etxebizitzaren aldeko borrokaren 
adierazpide kolektiboari noiz edo noiz 
heldu izan diogunez –urtarrilean argita-
ratutako Etxebizitzaren aldeko borroka. 
Arazo zaharrari, antolakuntza molde be-
rriak erreportajean kasu–, honako hone-
tan arreta fokuz aldatu eta norbanakoek 
etxebizitzaren alorrean burujabetzarantz 
emandako pausoetan erreparatu nahi 
izan dugu.

Etxebizitza burujabetza

Ankurkuluko kideak ortuan, atzean beren bizilekua dutela.

Etxea merke antzean 
suertatu zitzaigun, eratua 

genuen lotura estua duen lagun 
nukleoa, eta orain hasiko gara 

bizikide gehiagoren bila”

Etxebizitza kooperatibako 
kidea
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ANKURKULU, 
ERABILERA-LAGAPENERAKO 
ETXEBIZITZA KOOPERATIBA
Etxebizitza eta kooperatiba terminoekin 
egin daitezkeen konbinazioak desber-
dinak dira, Komunitatean Bizi liburuan 
ñabartzen denez. Bi hitzen uztartzeak 
erreferentzia egin diezaioke kooperati-
baren jabetzakoa izan gabe antolakuntza 
komunitarioan oinarritzen den etxebi-
zitza kooperatiboari, edota etxebizitzen 
promozioa merkeago atera dadin sor-
tutako etxebizitza kooperatibari. Azken 
hori da Hego Euskal Herrian etxebizitza 
kooperatiba eredu nagusia, behin kide 
bakoitzari bere etxebizitza esleitutakoan 
desegin ohi dena. Alabaina, bada horiez 
gain bestelako eredurik: erabilera-laga-
penerako etxebizitza kooperatiba. Jabe-
tza kooperatibarena izateak bereizten du 
etxebizitza kooperatibotik, eta sustapen 
kooperatiboko etxebizitza-kooperatibak 
ez bezala, funtzio soziala du ekonomi-
koa ordez; erabilera-lagapen ereduan 
oinarrituta, etxebizitzaren erabilera-ba-
lioa sustatzen du truke-balioaren ordez. 
Hartara, jabetza kolektiboa eta erabilera-
balioa ardatz izanik, moztu egiten zaio 
bidea espekulazioari, etxebizitzari mer-
kantzia izaera erauziz.

Gurean ere geroz eta gehiago dira ere-
du honi jarraiki abiatutako proiektuak. 
Berriki Koobizitza erabilera lagapeneko 
kooperatiben sarea osatu dute halako ha-
mabost ekimenek, eta horiez gain, badira 
gehiago ere. Horietako bat da Munitibar 
eta Mendata artean dagoen Ankurkulu 
proiektua, zeinari duela bi urte hasi zi-
tzaizkion bizia ematen Bego Karrandi, 
Gorka Barba, Nagore Arroitajauregi, Mi-
kel Gómez eta Ainhoa Mendizabal –elka-
rrizketa egin zenetik erreportajea osatu 
arteko tartean familia handitu dute, Silvia 
Carrascosa, Ederra Zabala eta Amets Za-
bala ere batu baitira proiektura–. Esku 
artean darabiltenak piztutako jakin-mina 
asetu asmoz, etxeko kontuez jarduteko 
astelehenero egiten duten asanblada au-
rretik tarte bat kendu die kazetariak. Bost 
kideekin sukaldeko mahaiaren bueltan 
eseri baino lehen bisita gidatua egin dugu 
etxean zehar. Zenbait hilabeteko lanaren 
ostean obra lanak amaitu berri dituzte, 
eta kanpotik ohiko baserria dirudienak 
ezohiko distribuzioa du barrutik, familia 
eredu nuklearrari edo pertsona bakarrari 
begira pentsatutakoaren oso bestelakoa. 
Ankurkuluko espazioa bizi eredu komu-
nitarioari egokituta dago: kooperatiba-
ko kide bakoitzak hiru gelako bizileku 
propioa du, eta gainontzean –komunak, 

liburutegia, egongela, sukaldea eta gan-
bara– denak dira espazio komunak. Hor-
ma arteko espazioa beren beharrizan eta 
gustuetara moldatu duten honetan, apur-
ka-apurka hasiak dira kanpoaldeari zein 
forma eta erabilera eman pentsatzen; 
ortua, negutegia, oilotegia… Ideiarik ez 
zaie falta.

Infusio kikaren bueltan ekin diote bost 
kideek proiektuaren gaur arteko ibilbi-
dearen nondik norakoak azaltzeari. So-
rreraz galdeginda, urteak egin dituzte 
atzera. Gómezek eta Barbak urte dezente 
daramatzate elkarrekin bizitzen, noiz-
bait landagunean eta jende gehiagorekin 
bizitzeko ideia aspalditik buruan. Duela 
hiru urte pasa, Karrandi eta Arroitajaure-
girekin batera joan ziren bizitzera orain 
dauden tokitik ez oso urrutira: Arratzura. 
Han hasi ziren “amesten” egikaritzen ari 
direnaren antzerako proiektu batekin. 
“Etorkizuna nola irudikatzen genuen eta 
zer nahiko genukeen elkarbanatzen hasi 
ginen, elkarrekin eta jende gehiagorekin 
bizitzeko nahia azaleratu zen, eta niretza-
ko hori inflexio puntua izan zen. Oroitzen 
dut ostean oporretara joan ginela, eta ba-
nuela zeozer mugitzen ari zenaren senti-
pena. Eta ostean Ankurkuluk forma hartu 
zuen”, azaldu du Karrandik oroitzapenak 
argiztaturiko aurpegiaz. Behin ideiak for-
ma hartuta, berau errealitate bilakatzeko 
moduen bila hasi ziren, aukera posibleak 
aztertuz; hala egin zuten topo erabilera-
lagapenerako kooperatiba formarekin, 
eta berorren aldeko hautua egin zuten 
proiektuari forma juridiko bat ematerako 
orduan. “Ondo zetorkigun forma da, bai 
baitauka atze ideologikoa”, dio Gómezek. 
“Jabetzaren ulerkerari beste buelta bat 
ematen dio”, gehitu du Karrandik. Forma 
horren alde apustu egiteko arrazoiez min-
tzatzerakoan, ematen dien segurtasuna 
ere aipatu dute, kideen joan-etorri posi-
bleen aurrean proiektua bermatzea ahal-
bidetzen baitu: “Bizitza aldatu egiten da, 
eta beharbada biharko egunean joan egin 
behar duzu. Forma honek ahalbidetzen 
du kasu ezberdinetan pertsonak sartu 
eta irten ahal izatea”, azaldu du Barbak. 
Kooperatiban bizitzeari utzi behar dionak 
bazkide izateari uzten dio, eta bazkide 
egin behar du proiektura batu nahi due-
nak. Hasieratik izan dute argi jende gehia-
gorekin bizi nahi dutela, eta familia han-
ditzeko aurreikuspen horiek ere tarteko 
egonik, eredu horri egoki iritzi zioten.

Beste hainbat kasuri erreparatuz gero, 
Gómezek sentsazioa du beraiek ohikoa-
ren kontrako norabidean egin dutela 
etxebizitza kooperatiba sortzeko bidea: 
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Jauregi auzoa, 75
Hernani (Gipuzkoa)
 943 552 828
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“Etxea merke antzean suertatu zitzaigun, 
eratua genuen lotura estua duen lagun 
nukleoa, eta orain hasiko gara bizikide 
gehiagoren bila. Ezagutzen ditugun espe-
rientzien kasuan alderantziz izaten da”. 
Bidea atzekoz aurrera egiteagatik, baina, 
ez dituzte bideko oztopoak saihestu. Ban-
ketxeari mailegua eskatzerakoan, obra 
lanetarako lizentzia eskatzerakoan, etxe-
jabearekin… trabak eta “doako epaiketa” 
aurkitu dituzte. Proiektua ulertzeko ezin-
tasunarekin edota erresistentziekin egin 
dute topo: banketxeek galdegin diete ea 
mailegua zergatik ez zuen beraietako nor-
baitek eskatzen “modu normalean”, eta 
etxeko obra onartu behar zutenek ez zu-
ten ulertzen zer dela eta nahi zuten etxe 
unifamiliarra egin, jende guztia etxeak 
zatikatzen ari den garaiotan. “Horrek, az-
ken finean, badauka puntu ideologikoa”, 
ñabartu du Arroitajauregik. Alor buro-
kratikotik harago ere identifikatu du zail-
tasunik Karrandik, eta erreferente faltaz 
mintzatu da; haurdun dago bera, eta hala 
dio: “Laster ume bat egongo da etxean, eta 
agian etorriko da besteren bat ere; zentzu 
horretan, nori galdetzen diozu nola an-
tolatzen dituzten zaintzak?”. Jada bidea 
egin dutenengatik jasotako oro eskertzen 
dute, kooperatiba sortzekoan Gordexola-
ko Ametxe proiektuko kideek estatutuak 
utzi izana kasu. Baina orokorrean etenga-
beko entsegu-akats prozesu batean dau-
dela deritzote, noizbehinka nekeza egin 
ohi dena, baina oro har balioan jartzen 
dutena. Beren hitzetan, “etengabeko ikas-
keta” izaten ari da etxea.

Oztopoen tokian irakaspenak begizta-
tzen dituzte, eta hori, hein handi batean, 
kolektiboan aritzeari dagokio. Aho ba-
tez diote gaur arte egindako bidea egitea 
ezinezkoa izanen zela komunitatearen 
existentziarik gabe. Une gogorrak egon 
direnik ez dute ezkutatzen, batez ere 
obrak eta konfinamendua, dena batu zi-
tzaien garaian. Alabaina, “taldea izan da 
erraztasuna” Gómezen iritziz. “Kanpotik 
batzuk diote ostiaka amaituko dugula, 
baina begira, hemen gaude, eta orain are 
gehiago ezagutzen dugu elkar eta kohesio 
maila handiagoa dugu; zentzu horretan 
asko ikasi dugu, pila bat”, dio Barbak. Ho-
nek aipatutako aspektu batekin bat datoz 
etxeko guztiak: oro har, jendeak balioki-
detzat jotzen ditu komunitatean bizitzea 
eta arazoak izatea. Denek nabaritu duten 
zerbait da. “‘Ze polita, baina zuretzat’ edo 
‘izango da polita, baina a zer nolako nagi-
tasuna sartzen zaidan pentsatze hutsare-
kin’”, tankera horretakoa izan ohi da ba-
tzuen erreakzioa Mendizabalen arabera. 

Kontrara, kolektiboan bizitzea probatuta, 
Karrandiri dagoeneko ez zaio bideraga-
rria iruditzen eguneroko lan kargari ba-
karrik edo bikotekidearekin aurre egitea: 
“Luxua da, adibidez, kalitatezko otorduak 
ziurtatua izatea eta norberak soilik astean 
pare bat aldiz kozinatu behar izatea”. As-
kok gatazka iturria ikusten duen tokian 
eraldaketa eta garapen pertsonal zein ko-
lektiborako aukera ikusten dute ankurku-
lutarrek. Barbaren iritziz, “elkarbizitzan, 
nolabait esatearren, ispilu baten aurrean 
zaude etengabe, eta hori da niretzat ho-
netatik guztitik kañeroena. Hortik etor-
tzen dira, ziurrenik, ortutik baino gatazka 
askoz gehiago”. Aspektu hori landu eta 
kudeatzeari deritzo berak proiektuaren 
alde potenteenetarikoa. Izan ere, eta elka-
rrizketa amaitu baino lehen azpimarratu 
nahi izan dutenez, Ankurkulu proiektu 
politikoa ere bada, eta jakina denez, egin-
kizun politikoa oinarrizkoenetik hasten 
da; pertsonaletik, alegia.

Ez da maila indibidualera mugatzen 
Ankurkuluren zentzu politikoa. Hortxe 
ari dira feminismoak azken urteetan 
hainbeste aldarrikatutako bizitza erdi-
guneratzeko aferari bueltaka, zaintzen 
banaketaz hausnarrean. Eta ikuspegi 
ekologista nabarmena da hainbat aspek-
tutan: besteak beste, etxea erosterakoan 
eraikinarekin batera eskuratu zuten 
ia hektarea bateko terrenoan bertako 
basoa landatu dute –eukaliptoa zegoen 
landatu berri, eta auzolana deitu zuten 
eukaliptoa kendu eta bertako basoa lan-
datzeko–, eta etxea ekologikoki ahalik 
eta pasiboena izan dadin, inbertsioa 
egin dute biomasa galdara jartzeko. Gra-
bagailuak jasotako azkenetariko hitzek 
hala diote: “Zerbait eraldatu nahi izate-
ra, hemendik hasi beharko dugu”.

HAMAR URTEZ OKUPATZEN
Bazkaltzeko egin dugu hitzordua Carlo-
sekin [Izengoitia jarri diogu. “Egia esate-

ko, lotsatu behar den norbait baldin bada, 
hori ez naiz ni” diosta, baina zalantza egin 
ostean anonimotasuna mantentzearen 
alde egin du]. Tempeh-a saltsan, sukal-
detik datorren usaiak atetik sartu orduko 
gatibatu eta ezkaratzeraino gidatu gaitu. 
Suaren bueltan elkar agurtu, eta mintza-
gai izango dugun gaia buruan, inguruari 
erreparatu dio elkarrizketatzaileak; due-
la urtebete inguru okupatutako etxeak 
beste bat dirudi tarte honetan guztian 
Carlosek egin dizkion konponketa eta 
apainketekin. Hankaz gora eta lohitu-
rik aurkitutako etxeari lehen ez zeukan 
bizia dario: goitik beherako garbiketak 
eta logelak zein sukaldea mimoz atondu 
izanak lagundu du horretan, eta horman 
zintzilikatutako argazki eta koadroek, 
diskoz jositako apalategiek eta serigrafia 
tailerrak, besteak beste, goxo bilakatu 
dute espazioa. Etxeko bero horretan bete 
dugu sabela, ostean elkarrizketari ekite-
ko. Leihoaz bestalde lanbrotsu dago gi-
roa, etxean goxo egoteko egun horietako 
bat da, eta Carlosena aterpe atsegina da 
kanpoko girotik babesteko. 

Okupazioari dagokionez bere ibilbidea 
ezagutarazi nahirik denbora darama Car-
losek. Zehazki, masa hedabideek okupa-
zioaren kriminalizazioari ekin ziotenean 
piztu zitzaion bere esperientzia soziali-
zatzeko nahia, hedatzen ari zen okupa-
zioaren inguruko diskurtsoa desarma-
tzeko balio zezakeelakoan. Izan ere, eratu 
den eskrupulurik eta hurkoarenganako 
errespeturik gabeko “okuparen” figura-
ren hainbat klixe hausten ditu, hamar ur-
teko esperientzia oinarri. Albistegietan 
agertzen diren gaiari buruzko berriak ge-
zurra direla dio, eta horien bidez okupa-
tzen duen pertsonari gizatasuna kentzen 
zaiola iritzirik, bere nahia da “jendeari 
erakustea pertsonak garela”. 

Duela hogei urte okupatu zuen lehen-
bizikoz etxebizitza bat. Kantabriakoa da 
bera, eta hamazazpi urte inguru zitue-
nean Bilbora osterak egiten hasi zen la-
gun taldearekin, bertako skate-pistetan 
aritzeko. Joan-etorri horietan ingurueta-
ko okupazio esperientziak ezagutuz joan 
zen, eta bereziki eman zion arreta Deus-
tuko Erriberan zegoen eraikin okupatu 
andanak; hara gerturatzen hasi zen, eta 
dionez, orduantxe hasi zitzaion intere-
satzen okupazioaren mundua. Alabaina, 
etxetik dezente urrutiago egin zuen sal-
to praktikara: “Holandan zabaldu nuen 
lehen aldiz etxe bat. II. Mundu Gerrako 
ospitale militar bateko gorputegia zen, 
eta hantxe bizi izan ginen, urik eta argirik 
gabe”. Ordutik, hirian zein landagunean 
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Aspektu batekin bat 
datoz etxeko guztiak: 

oro har, jendeak 
baliokidetzat jotzen ditu 

komunitatean bizitzea 
eta arazoak izatea
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kokatutako okupazio proiektu ezberdi-
netatik igaro da, eta behin baino gehia-
gotan aurkitu du bere burua lehenbiziko 
esperientzia hartan izandako arazo be-
raren aurrean, ur zein argi-hornidurarik 
gabe. Ez da gaitzik onik ez dakarrenik 
ordea, eta ulertzera ematen duenez, horri 
esker areagotu zaio baliabideekiko ardu-
ratsu jokatzeko joera: “Zinez eskertzen 
dut txorrota ireki eta ura ateratzea, edo 
etengailuari eman eta argia piztea. Eta 
horrek lotura du nire jokaerarekin: ez 
nauzu ikusiko urik alferrik galtzen, eta 

argia piztuta uztea ez da zerbait oso ohi-
koa nigan”. Elkarrizketatzailea, lagunak 
dioenaren testigu.

Okupatzen hasteko hautua hartzera 
zerk eraman zuen galdetzerakoan, inte-
resa eta arrazoi ideologikoak aipatzen 
ditu. Hots, prekarietatea ez zen izan sal-
to hori emateko motibazioa: “Ez neukan 
arazo ekonomikorik. Are, lana eta soldata 
ona nituen, baina horrek egunean hamabi 
ordu kentzen zizkidan, astean sei egunez. 
Ez neukan bizitzarik, alegia”. Okupazioan 
aurkitu zuen denbora librea berreskura-

tzea ahalbidetuko zion truke txanpona. 
Hori bai, bere gaur egungo egoerari dago-
kionez, aitortzen du prekarietatea badela 
okupatzearen arrazoietako bat. “Zio ideo-
logikoek hor diraute, baina prekarieta-
teari loturikoak batu zaizkio; lan mundua 
asko aldatu da azken hogei urteetan”. 

Sestaon bizi da egun, duela urtebete 
eskas okupatutako etxebizitza batean. 
Ordura arte kale berean bizi izan zen ha-
mar urtez, alokairuan. “Aita izan behar 
nintzela jakin nuenean, erabaki nuen 
lehen aitatasun urteetan haurraren he-
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Carlos bere etxeko 
sukaldean.
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ziketan zentratu nahi nuela. Bizitzan beti 
izango dituzu arazoak, baina okupazioak 
badakartza zenbait arazo gehigarri, eta 
nik aitatasunean nahi nuen zentratu aha-
lik eta gehien”, azaldu du. Hori bai, ña-
bartu du hori posible izan zela etxearen 
alokairua onargarria zitzaielako: “Ez ge-
neukan okupatzeko beharrik alokairua 
arrazoizkoa zelako”. Bizi-egoera aldatu 
egin zitzaion ordea, eta aterpea bilatze-
ko beharrean ikusi zen. Egoera horre-
tan zela, kale bereko etxe baten egoerak 
eman zion arreta: kristalak hautsiak zi-
tuen, eta usoak ikusten zituen bertara 
sartu-irtenean. “Nabarmena zen hutsik 
zegoela”. Hala bada, okupazioaren bidea 
berrartzea erabaki zuen. Bertan bizi da 
ordutik, apurka-apurka konpontzen eta 
atontzen ari den bizilekuan.

Hilabete eta erdiz ez zuen jakin etxea 
norena zen, harik eta egun batean bertan 
zegoen tableta bat konektatu zuen arte. 
Gailua piztu eta kontaktuetako bat eza-
gutzen zuela ohartu zen. “Deitu egin nion, 
eta bere nebaren etxea okupatu nuela ja-
kinarazi”, dio. Berria ez zuen ongi hartu 
bestaldean zenak, eta hargatik, hurrengo 
egunean bertan etxea husteko prestake-
ta lanei ekin zien. “Nik nire arazoa kon-
pondu nahi nuen, baina ez inori arazoak 
sortzearen kontura”. Alabaina, bertara 
sartu zenean etxeak zuen zarraila berriz 
jartzera zihoala harrapatu zuen etxeja-
bearen arrebaren deiak: nebak eta biek 
hitz egin zutela eta iritziz aldatu zutela 
jakinarazi zion; nahiago zutela ezagun 
bat egotea bertan bizitzen eta geratzeko 
bertan, baimena zuela. Carlosen ustetan, 
erabaki horrek bi aldeak mesedetu ditu: 
“Hutsik dagoen etxebizitza, geldirik da-
goen autoa edo erabiltzen ez den gailu 
elektronikoa bezalaxe, hondatu egiten da 
denborarekin. Etxe honek arrisku izateari 
utzi dio bertan norbait bizi denetik”. Izan 
ere, azaldu duenez, bertan bizitzen jarri 

eta gutxira eraikineko zorrotenak ara-
zoak ematen hasi ziren, aberiaren arra-
zoia etxebizitza horren egoera txarra iza-
nik. Arazo horrek gatazkari ordez egoera 
egonkortzeari eman zion bide, balio izan 
baitzion bizilagunekin harremana estutu 
eta konfiantza eratzerako orduan; ara-
zo puntuala konpontzeko erraztasunak 
jartzeak ahalbidetu dio bizilagunengana 
gerturatzea. Etxebizitzaren egoera ho-
betzeak ere lagundu dio eraikinean bizi 
direnen konfiantza irabazterako orduan, 
nahiz eta hartutako lanak ez dituen hel-
buru horrekin hartu. Zentzu horretan, 
hala dio: “Etxe bat uzterakoan, edo 
bertatik kanporatzen naute-
nean, nahi izaten dut aur-
kitu nuenean baino 
egoera hobean utzi”. 

Egungo auzo-
k i d e e k i n  d u e n 
t r a t u a z  m i n -
t z a t z e r a k o a n , 
h e d a b i d e a k 
d i o t e n a r e k i n 
kontraesanean 
agertuz, “elkar-
bizitza eta oku-
p a z i o a  e s k u t i k 
doazela” azpima-
rratu nahi izan du. 
Bere iritzitan, okupa-
zioarekin nahasten ari dira 
beronekin zerikusirik ez dauka-
ten kontuak. Ez du adibiderik jarri nahi 
izan merezi ez duten kontuei oihartzun 
gehiago ez ematearren, baina elkarbizi-
tza arauak urratu dituzten eta hainbat 
hedabidek mediatiko bilakatu dituzten 
kasuez mintzo da. Horien trataera me-
diatikoak berez isolatutako kasu zire-
nak zerbait orokortua bailiran aurkeztu 
ditu, eta okupazio mugimenduarekin 
lotu. Gertakari horien aurrean eta hain-
bat hedabidetatik hedatzen ari zen ira-

kurketa desmuntatu nahian, hala zioen 
Bilboko Okupazio Bulegoak Okupazio, 
arrazakeria eta txiroen arteko gerraz 
hausnarketa batzuk idatzian: “Langile 
klaseko jendea bizi den etxeak zabal-
tzea, haiekin espekulatzea, edo etxebizi-
tza horietan hirugarrengoak esplotatzea 
sarraskeria kapitalista da (…) Eta ho-
rrek ez du okupazioarekin zerikusirik”. 
Bi gauzak nahastuz dihardu okupazioa 
kriminalizatzen duen diskurtsoak, eta 
eragina izaten ari da jendartean eta be-
reziki Carlosen ingurunean; ARGIAren 
2699. zenbakian argitaratutako erre-

portaje batek zioen bezala Okupa-
zioaren kriminalizazioak 

gogor jo du Ezkerraldea, 
jendea ustez okupatu-

ta zeuden etxeeta-
tik kanporatzeko 

hainbat auzokide 
mobilizatzea lor-
tzeraino. Carlo-
sek ez du horren 
harira albo-kal-
terik pairatu, ar-
duraz bizi duen 

arren. Ez da gu-
txiagorako. Aipatu 

erreportajean egi-
ten zen irakurketaren 

arabera, jokoan dagoe-
na bizi dugun krisiak hartu-

ko duen norabide politikoa baita: 
haserrea “txiroen arteko gerra” bilakatu 
dezakete, ala herritarron prekarizazioa-
ren –eta beraz, etxebizitza bermatua ez 
izatearen– erantzuleengana bideratu 
daiteke. Bi alde horietako zeinetarantz 
lerratzen den gehiengoa, etxebizitzaren 
funtzio soziala eskuratzetik gertuago ala 
urrutiago egotera pasako gara. Bi alde 
horietako zeinetarantz egin balantzak, 
biharko egunean bizilekua izango dugu-
naren bermea izango dugu, ala ez. 
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Hutsik dagoen 
etxebizitza, geldirik 

dagoen autoa edo erabiltzen 
ez den gailu elektronikoa 

bezalaxe, hondatu egiten da 
denborarekin. Etxe honek 

arrisku izateari utzi dio 
bertan norbait bizi 

denetik”
Carlos

argia.eus/multimedia

ARGIAren 
multimedia 
kanala
Milaka bideo, guztiak euskaraz 
edo euskarazko azpidatziekin. 
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Politika

Ihes
Zu hor egon zaitezke. Argi urdin berdexka horretako bat 

izan zaitezke. Zure oporren argazkiak, zure erosketak, zure 
gustuko zaletasunak, zure lagunak, senideak, kontaktuak...  

Gmail, Drive, Chrome, Analitycs, Youtube, Docs, Android, 
Google bilatzailea... denak enpresa eta jabe berekoak dira 

eta den-denak doako zerbitzuak dira. Beraz nola ulertu 
2020an Google-k 34.000 milioi euro irabazi izana? Bada, 

gu garelako salgaia, produktua. AEBetan barreiatuta 
dauden irudiaren moduko makro-zerbitzarietan “gaude” 

gordeta. Mende honetako petrolioa informazioa dela 
esaten dutenean, ez dira gezurretan ari. 0 eta 1 bihurtzen 
gaituen zirkulu horretatik ihes egiteko alternatibak egon 
badira, norberaren ohitura teknologiko txikietatik hasita.

   GOOGLE        AXIER LOPEZ
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OÑATIKO ONARO

Sarea geureganatu, 
multinazionalen zain egon gabe

  AXIER LOPEZ       ONARO

Onaro.eus webgunean sartu eta lehen be-
giratuan Internet eta telefonia zerbitzuak 
eskaintzen dituen enpresa batekin topo 
egin duzula pentsatuko duzu. Gero harri-
tuko zaitu informazio guztia oso sinple eta 
zuzen erakutsita egoetak, apaingarri eta 
hitz panpoxik gabe. Prezioak multinaziona-
lenak baino merkeagoak izateak erakarriko 

du zure arreta, publizitaterik eta “oferta ho-
beezinik” bidean etengabe agertu gabe. 
Baina, alderik handiena barruan dauka. 
Izaeran. Oñatiar guztiei, salbuespenik gabe, 
telekomunikazio zerbitzuak baldintza eta 
prezio justuetan bermatzeko lanean ari da 
Onaro, merkatuaren “errentagarritasunak” 
bazterrean uzten dituenak lehentasun. 

Elkarren berri izateko, gestioe-
tarako, lan egiteko, ikasteko, li-
gatzeko, kulturaz gozatzeko… 
gure bizitzan gutxika-gutxika 
barreneraino txertatzen joan da 

Internet. Sarera konektatuta ez dagoen 
ia gailurik ez da honezkero, eta pande-
miaren etorrerak eta haren kudeaketak 
handitu dute esponentzialki Interneten 
nonahikotasuna. Sarera sarbide izatea 
aukera baino behar bihurtu da. 

Egoera horren jakitun ziren Oñatiko 
Udalean. Telekomunikazioaren multi-
nazionalek oso konexio kaskarra eta 
garestia (kasu batzuetan 80 euro hi-
lero) eskaintzen die herriko zenbait 
etxeri, eta beste zenbaitetan konexiorik 
edo estaldurarik ere ez dago. “Udalean 
sartzean gure asmoetako bat zen banda 
zabaleko Internet landa eremura eroa-
tea, auzokideek hala eskatuta, baina ga-
bezia hori areagotu zuen pandemiak”, 

dio Oñatiko alkate Izaro Elorzak (EH 
Bildu). “Konfinamendu garaian, 2020ko 
apirilean, hainbat ikasle geratu zen 
ikasketak etxetik jarraitu ezinik, eta or-
duan Izarkom kooperatibarekin batera, 
Internetera konektatzeko SIM txartelak 
erosi eta banatu genituen beharra zu-
ten haur eta gazteen artean”.

Izarkom telekomunikazio kooperati-
baren eta Udalaren arteko elkarlan hori 
proiektu handiago eta integralagoaren 
aurrekari izan zen. Udala 2019an hasi 
zen aztertzen herriko arrakala teknolo-
gikoari nola egin aurre. Betiko eredutik 
jo zezaketen: ehunka milaka euroko 
inbertsioa egin, sarearen azpiegitura 
zabaltzeko, eta gero azpiegitura hori 
lizitazioa irabaziko zukeen enpresaren 
jabetzan utzi. Baina, hori baino ondo-
rengoa galdetu zioten beren buruari: 
“Dirutza publikoa jarri behar bada, 
multinazional batena izan ordez zer-

gatik ez da inbertsioa denona izango?”. 
Izarkomek 2020 hasieran Oñatin tek-
nologia burujabetzaz emandako hitzal-
diaren ostean, heldu zioten beste bide 
hori jorratzeari elkarrekin. Hasieran 
asmo txikia zena, Euskal Herrian pa-
rekorik ez duen eredua ezartzeraino 
iritsi da.

BEHARRAK ETA ERANTZUNAK 
Lehen ideia landa eremuko etxe batzuei 
Internet eramatea zen. Baina laster ja-
betu ziren bi nodo jarrita landa eremu 
osoari eskaintzeko moduan izango zi-
rela. Geroago, herrigunean ere zonal-
de batzuek arazo berdintsua dutenez, 
haientzat ere konponbidea bilatu beha-
rrean izan ziren. Hala, telekomunikazio 
azpiegitura publikoak berpasatzeari 
ekin zioten. Eta alfonbra azpian denbo-
ra luzez ezkutatutako txanpona bezala-
xe, zer aurkituko eta zuntz optikodun 
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sare oso bat. “Aztertzen hasi eta sorpre-
sa! Herrigunean zuntza jarrita genuen”, 
dio Elorzak irribarrez. Eta irakurleak 
zentzu handiz pentsatuko du, ehunka 
milaka euro balio dezakeen azpiegitu-
ra bat “topatu”?.  Bada, bai.. “Udal as-
kotan gertatzen da. Galdetzen hasi eta 
azkenean sorpresa asko topo egin izan 
dugu”, dio Iker Garaialde Izarkomeko 
zuzendariak. “Horrelako proiektuetan 
udalekoentzat dugun lehen galdera beti 
bera da: ba al daukazue baliatu dezake-
gun azpiegiturarik, nodoak edo errepi-
kagailuak jartzeko adibidez? Eta eran-
tzuna normalean oso lausoa izaten da. 
Askotan ez dakite edo, adibide honen 
tankerakoa: ‘Bai, tira, badaukagu dorre 
bat hor, Movistarrek erabiltzen due-
na’. Eta guk: ‘Ziur zaudete haiena dela?’. 
Ondoren, paperak begiratzen hasi eta 
konturatzen dira dorre hori Udalak as-
paldi ezarri zuela udaltzainen komu-
nikazioentzat, baina azken urteotan 
Movistarrek erabiltzen duela, inkluso 
baimenik eskatu gabe. Eta hala, ‘Movis-
tarren dorrea’ da, azpiegitura publikoa 
bada ere. Adibide bat besterik ez da, 
baina askotan gertatzen zaigu”. 

ELEKTRIZITATETIK INTERNETERA
“Oñatin argindarraren zikloa eskaintzen 
dugu Udalak sortutako hiru enpresen bi-
tartez: sorkuntza Ur Jauziak SA, banaketa 
Oñargi SL eta merkaturatzea eta zuzene-
ko arreta Markaoña SL. Oñargi eta Mer-
kaoñaren atzean %100 dago udala. Ur 
Jauziak-en akzioen %81 udalarena da, 
%10 Goiener-ena eta %9 Energiaren Eus-
kal Erakundearena”, azaldu digu alkateak. 
2000. urtetik aurrera egiten dute horrela 
eta gaur egun oñatiarren %85 ingururi 
ematen dio argindarra Oñargik. Baina ja-
kina, elektrizitatea herritarrei helarazte-
ko, aurrena sare fisikoa eratu behar izan 
zuten. Eta, 20 urte eta gero, argindarra 
banatzeko kable-sare horretan “aurkitu” 
dituzte zuntza eta transformazio-guneak, 
elektrizitate kontagailuen jarraipena 
egin ahal izateko jarritakoak. “Zuntz sare 
propioa izateak proiektuari beste dimen-
tsio bat emateko aukera eman digu, hori 
izango da gure proiektuaren enborra eta 
lotune nagusia. Hortik abia ditzakegu bes-
telako sareak, auzoaldeetara bideratzeko 
adibidez”. Azpiegitura hori eskura izanda, 
ezin aukera pasatzen utzi eta proiektuari 
helburu gehiago ezarri zioten. 

TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREA 
SARE NEUTRO ETA PUBLIKOAN
Argindarra herritik bertatik kudeatzea-
ren esperientzia eta azpiegitura edukita, 
hurrengo pausu naturala biak uztartzea 
izan zen: telekomunikazioen arloan ere 
burujabetzaren bidetik jotzea, opera-
tzaile publikoa sortuz: Onaro. Proiektua-
ren helburu nagusia jarria zuten, Oña-
tin zuntz sare optiko publiko, neutro 
eta librea erabiliz, telefonia eta Internet 
konexioak herritar guztiei eskaintzea. 
Horretarako argindarra merkaturatzeko 
Merkañonaren izaera juridikoa eta bu-
legoa baliatu dituzte, 2017tik lan haue-
tan ari den Izarkom kooperatiba bidaide 
hartuta. Izarkomek kontu teknikoetan 
lagundu eta haren bitartez eskaintzen 
ditu Onarok telefono txartelak edota 
Interneterako sarbidea. “Zerbitzu osoa 
emango duen izaera publikodun lehen 
ekimena da. Herri batzuk badira ildo ho-
rretan zerbait egiteko gogoz, horregatik 
da garrantzitsua Oñatiko esperientziaren 
garapena egokia izatea. Telekomunika-
zioak herritarren esku jartzeko bidean, 
eredu inportantea izan daiteke”, dio Iker 
Garaialdek.
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Telefono kontuetarako Izarkomen 
aukera eta prezio berak eskaintzen ditu 
Onarok. Eta Interneti dagokionez, lan-
da eremuan 30 megako banda zabaleko 
konexioa, hilean 25 euroren truke. Eta 
erdigunean, berriz, 100 edo 600 megako 
zuntz simetrikoa izango dute eskura-
garri, hilean 29,99 edo 49,99 euro or-
dainduta. Udalaren hitzetan herritarrak 
300-400 euro aurreztu lezake urtean.  

“Zer gertatzen da operadore han-
diekin? Sekulako ofertak egiten dituzte 
bezero berriak lortzeko, zerbitzu ber-
dina prezio erdian eta horrelakoak. 
Baina denbora pasata, betiko bezeroei 
gutxika-gutxika prezioa igotzen diete, 
eta askotan kontratatutako baldintzak 
ez dituzte bermatzen, abiadura kasu. 
Edo askotan zerbitzu-paketeetan sar-
tzen dituzte behar edo erabiltzen ez di-
renak, prezioa garestituz”, dio Elorzak. 
Oñatiko eredua bestelakoa dela eta 
gakoa gardentasuna dela diote. “Gu-
rean aukeratu dezakezu nahi duzuna 
zure beharren arabera. Hauxe da jaso-
ko duzuna eta hauxe da prezioa. Kito. 
Eta aldaketarik balego, ondo 
azalduta eta argudiatuta”, 
dio alkateak. Gainera, 
herritarrentzat erra-
zagoa da kudeake-
ta. Argindarraren 
esperientziagatik 
j e n d e a k  e z a g u -
tzen du Merkaño-
naren bulegoa eta 
Onarok ere leku 
berean du herri-
tarrentzako gunea. 
Mareatu gabe arreta 
zuzena edukitzea eta 
zalantzen aurrean lagun-
duko zaituena aurpegi ezagu-
na izatea abantaila dute. Areago, ger-
tutasuna proiektuaren muinean dago. 

Xabier Igartua sozioekonomia zine-
gotzia, alkateordea eta proiektuaren 

arduradunetako bat da. Haren 
hitzetan, “gure proposa-

mena da norberak egi-
tea bere baserri edo 

eraikineko proiek-
tua, beharrak zein-
tzuk diren ikusi 
ondoren,  obrak 
edo instalazioak 
bertako elektri-
kari, informatika-
ri  edo bestelako 

langileekin egitea. 
Hala, diru hori ere 

herrian geldituko da. 
Guk formakuntza eskaini-

ko diegu profesional horiei. 
Herritik eta herritarrentzako proiek-
tua da".

LEHENTASUNA 
BEHAR HANDIENA DUENAK
“Banda zabala iristen ez zaienengana era-
man dugu aurrena. Landa gunetik hasita, 
behar handiena hor dagoelako. Hara, ha-
siera batean, uhin bidez eramango dugu 
Internet, ekonomikoena eta zerbitzua 
berehala ematen hasteko errazena dela-
ko, baina etorkizunean hara ere zuntza 
iristea nahiko genuke”, dio Izaro Elorzak. 
Landa eremuan 210 eraikin daude Inter-
neteko sarbide egokirik edo batere gabe. 
Horietatik 117 etxetan jendea bizi da, 
erroldaren arabera. Eta hala, egin duten 
inbertsioari esker, horien %85era iritsi-
ko direla azpimarratu du Elorzak. Landa 
auzoetako baserrietan antena bidez ja-
soko dute Interneteko seinalea. Antenak 
maileguan utziko ditu Onarok sarearen 
azpiegitura komun eta partekatuaren 
parte. Baserrietan egindako probak ondo 
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Zerbitzu osoa emango 
duen izaera publikodun 

lehen ekimena da Oñatikoa. 
Telekomunikazioak 

herritarren esku jartzeko 
bidean, eredu inportantea 

izan daiteke” 
Iker Garaialde
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atera direnez, honezkero martxan dira. 
Herrigunean bizi diren herritarren es-
kaerak jasotzen ari dira, proiektua eza-
gutarazi eta auzoetara ere informazioa 
helarazi ahala.

Herri barruan ere badira banda za-
balerako sarbiderik ez duten zonalde 
batzuk. Zuntz sare publikoa iristen ez 
den kasuetan, momentuz, beste enpresa 
batzuen azpiegitura erabiliz bermatu-
ko dute Interneterako sarbidea. Baina, 
Elorzaren hitzetan, asmo nagusia ahan-
tzi gabe: zuntz sare propioa Oñatiko 
leku guztietara eramatea. Hori egiteko 
inbertsioa egin behar da –sare nagusitik 
atarirainoko lotura– eta hori hainbat 
etxe edo ataritako auzokideen artean 
egitea aztertzen ari dira. Sare publikoa 
erabiltzeak zerbitzua merketuko du, ez 
zaiolako erabilera-kanonik ordaindu 
beharko hirugarren enpresa bati haren 

azpiegitura erabiltzearen truke. Horrela, 
herritarrak hasierako gastu hori urte-
betean amortizatu dezakeela kalkulatu 
dute udal ordezkariek. “Gainera azpie-
gitura bakarra izateak sinplifikatzen du 
sistema, herrian barrena ez dakit zenbat 
kable bota beharrean, enpresa bakoi-
tzak berea, herrian sare bakarra izan 
nahi dugu, operatzaile guztientzat era-
bilgarri”, ohartarazi du Elorzak.

DENEI IREKIA 
Oñatiko Udalak operadore propioa sor-
tu badu ere, prestatzen ari diren sare 
publikoa ez du Onarok bakarrik erabi-
liko. Nahi duen operatzaile orok erabil-
tzeko aukera izango du. “Izarkom prest 
zen proiektua bultzatzeko, baina betiere 
udalak sortuko zuen sarea, libre, ireki eta 
partekatua izanez gero. Oñatiko Udalak 
hori oso argi zuen, eta horretarako lizen-

tzia prestatzen ari da operatzaile guztiek 
konexioa eskain dezaten, guk barne”, dio 
Iker Garaialdek. Izarkomen helburu na-
gusia da Euskal Herrian telekomunikazio 
azpiegitura, zerbitzu eta baliabideak es-
kuratzea, horien izaera libre, irekia eta 
neutroa bermatuz. “Hori lortzeko ez du 
zertan eragile bakar batek lan egin behar, 
Oñatiko esperientzian bezala, baloreak 
konpartituta, elkarlanaren bidetik egin 
daiteke”. 

Izarkomeko kideei kezka beste zer-
baitek pizten die horrelako proiektue-
tan. “Sare publikoa deitzen diogu sa-
rearen jabe udala delako, baina haren 
jabetza soilik udalaren esku egoteak 
arriskurik ere badu. Zenbait urte barru 
udalean agintean izango denak sarearen 
izaeraz iritziz aldatuz gero, hankaz gora 
jar lezake dena”.  Zentzu horretan Oñati-
ko alkateak garrantzia eman dio udalean 
ordezkaritza duten bi alderdi politikoen 
arteko adostasuna lortu izanari. Udal 
gobernuak ezaugarritu eta sustatu du 
Onaro, baina oposizioaren babesarekin 
ere jaio da. Herritarrentzat onura izanik, 
zerbitzuak alderdi politikoetatik harago 
joan behar duela dio Elorzak.

IZAERA PUBLIKOA ETA 
LEGEAREN OZTOPOAK
Onaroren atzean sozietate mugatu bat 
dago, diru publikoz sortutakoa. Haren 
izaera publikoa bermatzeko aukera ba-
karrenetakoa da enpresaren adminis-
trazio kontseiluan udaleko ordezkariak 
egotea. Telekomunikazio legeak gala-
razten du erakunde publikoek beren 
izenean telekomunikazio sarerik heda-
tzea. “Telekomunikazioen sektorea ul-
traliberalizatuta dago, guztien artean 
liberalizatuena da”, Garaialderen ustez. 
Merkatuaren eta Lehiaren Espainiako 
Batzordeak (CNMC) traba asko jartzen 
diela kexu da. “Merkatu librean lehia li-
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brea bermatu behar dela esaten digute, 
enpresen arteko lehiari esker prezioak 
jaisten direla dioen diskurtso faltsua 
bere eginez. Eta hala, bulkada publikoa 
duten proiektuei oztopoak besterik ez 
dizkiete jartzen. Sare publikoak hedatze-
ko dugun zailtasunik handiena da”.

Horregatik, Izarkomeko kideen ustez, 
modu egokiena da jabetzan eta kudea-
ketan gizarte eragileak gehitzea, izaera 
komunitarioa bermatzeko. Udala aukera 
hori aztertzen ari da. “Arriskua beneta-
koa delako, aurretik ikusi izan dugu nola 
pribatizatu diren diru publikoz eginda-
ko sareak, ezagunena Euskaltelen ka-
sua”, ohartarazi du Garaialdek. Udalean 
gai hori aztertzen ari direla esan digu 
alkateak. “Neutraltasuna bermatzeko, 
aurrerantzean azpiegitura hauek nola 
kudeatu pentsatzen ari gara. Fundazio 
baten bidez? Kooperatiba sortu? Badira 
aukerak”. 

HAIZEA ALDE?
Hasieran telekomunikazio burujabetza 
eta sare libreen alde “urte asko deser-

tuan predikatzen, inork gutxik kasurik 
egin gabe” izan direla dio Iker Garaial-
dek, baina azken urteotan egoera aldatu 
egin dela. “Gizartean txertatzen 
ari da aldaketa nahia. Oi-
narrizko beste zenbait 
zerbitzu publiko di-
ren bezalaxe, gero 
eta gehiago gara 
uste dugunok tele-
komunikazioetan 
izaera publikoa 
lehenetsi behar 
dela. Bizitzaren 
arlo askotan isla-
tzen den filosofia 
hori hedatu egin da 
eta erakunde publi-
koetara ere ari da iris-
ten. Argiago geratzen ari 
da zerbitzu horiek, Internete-
koa kasu, gutxinaka desmerkantilizatu 
behar ditugula”. 

Izaro Elorza ere iritzi berekoa da. 
Burujabetzarako gogoa zabaltzen ari 
dela dio, ohiko ereduetatik kanpoko 

alternatibak sozializatu ahala. “Txi-
kitik eta gertutik sortutako alterna-
tibak abiatzeak lan handia eskatzen 

du, noski, errazagoa da beste 
batzuen esku uztea, baina 

behin martxan hasita, 
emaitza eta  zerbi-

tzua hobea da he-
rritar guztientzat. 
Argindarra, ura, 
elikadura, tele-
komunikazioak… 
oinarrizko gaie-
tan burujabe iza-
teak duen garran-

tziaz jabetzen ari 
gara eta udaletik 

ere saiatzen ari gara 
bide horretan erantzu-

nak bilatzen, beste egiteko 
modu batzuk topatzen, eralda-

tzaileak eta sozialak direnak, bestela-
ko balore batzuk dituztenak. Beharra 
dagoenean, erantzuna tokikotik sortuz 
gero, emaitza hobea izateko askoz au-
kera gehiago dago”. 
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Argindarra, ura, elikadura, 
telekomunikazioak… 

oinarrizko gaietan burujabe 
izateak duen garrantziaz jabetzen 
ari gara herritarrok eta udaletik 

ere saiatzen ari gara bide 
horretan erantzunak bilatzen” 

Izaro Elorza
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66 Migrazioa

Menpekotasunaren 
kontzientziak astintzeko

TEKNOLOGIA BURUJABETZA

Mundu digitalean enpresa batzuekiko sortu dugun 
menpekotasunak dimentsio izugarria hartu du: sare sozial nagusiak, 

mezuak elkartrukatzeko zerbitzuak, telefono mugikorrean 
dauzkagun tresna gehienak... Dependentzia horrek, noski, ondorio 

politikoak dauzka: zentsura, kontrola, bortxa edo negozioa, 
batzuk aipatzearren. Teknologia burujabetzaren esparruan ipurdia 

mugitzen hasteko garaia da, diote teknologiaren gaia kritikoki 
aztertzen urteak daramatzaten hacktibistek.

  LANDER ARBELAITZ MITXELENA
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BILUZIAK ZENTSURATURIK
Instagramek zentsuratu egin zuen bi 
orritara ikusgai duzun Alaitz Gomezen lana, 
Instagrameko @kinkblackwolf bere kontuan.  
"Azken 7 urteetan emakumearen biluziaren 
inguruan aritu naiz lanean. Hasieran heriotza 
eta identitate gaiekin zuen zerikusiria, baina 
sare sozialeko arazoak direla-eta hartatik 
pixkat urrundu eta oraingo lanak diskurtso 
aktibista eta politiko-sozialarekin du harreman 
handiagoa". www.patreon.com/alaitzgomez 
orrian daude eskuragarri Gomezen lanak, 
zentsura gaindituta.
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Elkarrizketa egiteko geratu garen 
egunean Muy Bastas-eko kideei 
Instagrameko kontua blokeatu 
diete berriro. Ez dakite zerga-

tik, hainbeste dira fatxek desegokitzat 
markatzen dizkieten argitalpenak: gaur 
behintzat ezingo dute ezer ere argitara-
tu. Ohituta daudela atzematen zaie. 

“Maita ezazu zeure burua, ez izan po-
lizia” pintada baten argazkia; “Ez gara 
lagunak, elkarri tortoli jaten deutxegu” 
pankarta; “Kroketa kopuru bakoitia dau-
kan errazioa mahai gainean jartzean, 
orduan ezagutzen dira ongi pertsonak” 
txioa; eskuin muturreko jendez osatu-
riko Desokupa enpresako kide gihartsu 
baten fotomuntaia Josu Erkorekaren 
aurpegiarekin... Sarean aurkitzen du-
ten materialaren bilduma eskaintzen 
duen orri anonimoa da Muy Bastas –el-
karrizketarako jarritako baldintza ere 
hori errespetatzea izan da–. Jendearen 
ateraldi irudimentsuekin tartekatzen 
dituzte salaketa politikoak eta herri mu-
gimenduaren deialdiak, batez ere Ara-
bakoak. Norbaitek esan izan balie urte 
gutxian beren argitalpenak bi milioi per-
tsonarengana helduko zirela, zorotzat 
hartuko zuten eta panda hartz baten gif 
batekin erantzungo zioten. 

Lagun talde arabar batek elkarri e-
postaz bidaltzen zizkioten meme eta 
irudiak izan ziren proiektuaren erna-
muina. Hain ongi pasatzen zuten, mate-
riala ingurukoekin partekatzeko, blog 
batean zintzilikatzen hasi zirela –gaur 
egun muybastas.eus–. Hain txikitik ha-
sitako proiektua, urteetan jarraikorta-
sunez elikatu eta Facebooken atsegin 
dut-ak bilduz, komunikazioaren gizarte 
honetan eragiteko tresna oso indartsu 
izatera heldu da bere milaka eta milaka 
jarraitzaieerekin.

Umorea eta ahoan bilorik gabeko 
kritika politikoa batzen dituen orriak, 

ordea, zentsuraren kolpea jasotzen du 
etengabe. “Zenbat aldiz ezabatu ote 
dizkigute argitalpenak? Eta kontua blo-
keatu? 24 orduz lehenik, 48 ondoren, 
72... dozenaka eta dozenaka aldiz az-
ken urteetan”. Sarea bizitzaren isla da: 
zenbat eta oihartzun handiagoa, orduan 
eta arazo gehiago inkisizioarekin. Adibi-
de bat jartzearren, lehen aldiz itxi zute-
nean, Muy Bastas orriak Facebooken ia 
300.000 jarraitzaileko komunitatea osa-
tzen zuen eta eskuin-muturreko ziber-
aktibistentzat jasanezina zen. Kopuru 

hau ez da oharkabean pasatzekoa, Euskal 
Herriko hedabide guztien Facebookeko 
orriak batuta baino askoz ere altuagoa 
baita. Sarean eragiteko gaitasun hori 
Irantzu Varelak La Manada talde bortxa-
ketaren epaiari buruz Twitterren idatzi-
tako txio baten kaptura argitaratzeagatik 
moztu zieten. Orria ezabatu zieten eta 
taldea gauetik goizera disolbatu.

Muy Bastas Euskal Herriko eragile 
ezkertiarrek sare sozialetan pairatzen 
duten zentsuraren adibide garbietako 
bat da eta hiru aldiz itxi eta ezabatu diete 

kontua kritika politiko hutsagatik, berri-
ro zerotik abiatzera behartuz. Publikazio 
zehatz batzuk jende ugarik desegoki gisa 
markatuz gero, sare sozialetako algo-
ritmoak detektatzen du publikazio hori 
"problematikoa" dela, eta automatikoki 
argitalpen hori edo orri osoa zirkulazio-
tik kentzen du. “Gure orria zentsuratze-
ko baliatzen duten aitzakia izan ohi da 
biluztasuna edo hizkuntza biolentoa... 
baina guk ez ditugu horrelakoak igotzen... 
Agian noizbait ipurdiren bat ikusi dela? 
Baina gehienez hori”. Ez dituzte isilarazi, 
ordea. Itxitako kontu bakoitza, beste bat 
sortuz ordezkatu dute: Estefania Bastas 
[Estefania Beltran de Heredia Jaurlaritza-
ko barne sailburu ohiari keinu eginez], 
Muy Bastas Returns... Gaur egun Insta-
gramen daukaten profila elikatzen dute.

“Orria berreskuratu nahi bagenuen, 
gure izen-abizenak, NAN zenbakiak, te-
lefonoak eta beste datu pertsonal ugari 
eskatzen zizkiguten, eta gu ez geunden 
ados. Publikatzen ari ginen, inongo arau-
rik hautsi gabe, anonimotasunean, eta 
hala, pikutara botatzen zuten gure orria”. 
Norberaren burua defendatzeko aukera-
rik gabe orria kentzea gogorra dela diote, 
ez hainbeste galtzen den edukiagatik –
sarean batean eta bestean topatutakoa 
izaki–, baizik eta orri horren inguruan 
bildutako milaka lagunen topagunea 
desagerrarazten dutelako inori abisatu 
gabe eta inpunitate osoz.

MENPEKOTASUNAREN 
ONDORIOAK
“Ni margolaria eta argazkilaria naiz, 
Arte Ederretan lizentziatua. Duela 10 
urtetik neure edota beste emakume 
batzuen biluziarekin egiten dut lan. 
Denbora honetan hamaika bat kontu 
ezabatu dizkidate Instagramen. Sare 
sozial horretan, baita Facebooken ere, 
artelanak behin eta berriro borratzen 

La Manada auziari 
buruzko mezu batengatik 
lehen aldiz itxi zutenean, 

Muy Bastas orriak 
Facebooken ia 300.000 
jarraitzaile zituen eta 
argitalpen batzuk bi 

milioi pertsonarengana 
heltzen ziren
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dizkidate, nahiz eta nik zentsuraturik 
igotzen ditudan”. Ageri du egoerareki-
ko atsekabea Alaitz Gómezek. Egoeraz 
oso kontziente, psikoterapeuta gisa lan 
egiten hasi aurretik, psikologiako gradu 
amaierako lanerako gai izan zuen: De la 
censura a la acción política: una análi-
sis desde la mirada de mujeres artistas 
(Zentsuratik ekintza politikora: analisia 
artista emakumeen begiradatik). 

Lan hori oso interesgarria da pa-
triarkatuaren eta egungo komunikazio 
plataforma kapitalisten arteko loturak 
bistaratzeko. Biluziekin lan egiteagatik 
zentsura pairatu duten bost artista elka-
rrizketatu ditu Gomezek bertan. "Ema-
kumeoi ez zaigu gure gorputzak askata-
sunez erakusten uzten, erakusten dugun 
biluzia gizonek behatzeko eta erabiltze-
ko sortu ez bada", dio elkarrizketatueta-
ko batek bertan. Horrez gain, denek dio-
te areagotu egiten direla erasoak biluzi 

ez-normatiboen edo emakumeen gor-
putzeko zenbait atalen kasuan, adibidez, 
titiburuen kasuan. Horrek eragin zuzena 

du artista horien lanean; izan ere, beren 
lanek jasotzen dituzten etengabeko sa-
laketen eta zentsuraren ondorioz, ikus-

garritasuna nabarmen murrizten zaie 
publiko zabaletara heltzeko bidean.

Gorputzarekin lotuta, erditzea gisa-
ko prozesu naturalak zentsuratzea egu-
neroko ogi bilakatu dute Instagramek 
eta Facebookek, Magale gisako emagin 
taldeek beren publikazioetan askotan 
aipatzen dutenez .

“Niri familiako argazki bat ezaba-
tu zidan Instagramek 6 urteko alabak 
bainujantzian zeudelako, beno, denok 
geunden bainujantzian baina hauek soi-
lik beheko aldea zuten eta ez omen zen 
aproposa”, salatu du Igone Bastarrika 
Salegik; “Niri Don Mitxel VI izeneko kon-
tua kendu zidaten, Voxekoen salaketen 

“Emakumeoi ez 
zaigu gure gorputzak 

askatasunez erakusten 
uzten, erakusten 

dugun biluzia gizonek 
behatzeko eta erabiltzeko 

sortu ez bada”
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ondorioz askotan bertan behera utzia 
zidaten, eta azkenean, lagun bati txantxa 
bat egin nion eta hortik harrapatu nindu-
ten”, penatu da @DonMitxel_I-ek kontu 
berritik; “@bougipuzkoa kontua itxi zi-
daten, azalpen ez arrazoi medio”, kexu da 
Asier Mendi; “Niri birritan edo ezabatu 
dizkidate argazkiak Instagrametik, ispi-
luaren aurrean eginiko argazkiren ba-
tean ile pubikoa ikusten zen batean, hon-
dartzan ateratakoa beste bat... baina nire 
inguruan jende gehiagori gertatu zaio”, 
kontatu du Eneko Anderrek. Zail da jaki-
tea Euskal Herriko zenbat lagunek paira-
tu duten zentsura sare sozialetan, eraso 
hauen datuak jasotzen dituen behatoki 
bat beharko litzateke  horretarako. Hala 
ere, baiezta dezakegu dozenaka eta do-
zenaka direla zentsura  mota hau pairatu 
duten kasuak –eta kopuru horri gehitu 
behar zaio burujabetza politiko faltaren 
ondorioz Espainiako epaitegiek agindu-
tako profilen, baita hedabide digitalen 
itxierak, Apurtu edo Ateak Ireki bezala–.

HALA BEDIREN BIDEOTEKA
“ADI: YouTubek Hala Bideo, gure bideo 
kanala itxi digu, ikus-entzunezko artxibo 
garrantzitsua da, Gasteizko Herri mugi-
menduaren oraintsuko historiaren zati 
handi bat biltzen da bertan. Zentsura 
hau gogor salatu nahi dugu. Zabaldu! 
Lagundu kanala berreskuratzen! #Zen-
tsurarikEz”.

Alarma zabaldu dute 2021eko otsai-
laren 12an Hala Bedi irratitik. Ez da gu-
txiagorako. YouTubetik jaso duten me-
zua –euskaraz txukun idatzia– oso larria 
da: “Kontu hau betiko itxi da biluztasu-
narekin edo sexuarekin erlazionatutako 
edukiari buruzko YouTube-ren gidale-
rroak behin baino gehiagotan edo modu 
larrian urratu dituelako. Betiko kendu 
dizugu kanala YouTube-tik”.

2011ko martxoan igo zuten lehen bi-
deoa plataforma horretara eta ordutik, 
Arabako hedabideen artean bideogin-
tza gunerik arrakastatsuena bilakatu da 
450 bideorekin, eta bertako materiala 
ia 600.000 aldiz ikusi dute milaka herri-
tarrek. Arabako irratirik libreeneko ki-
deek astero egiten duten bilera baliatuz, 
ARGIAren galderak modu kolektiboan 
erantzun dituzte.“Dena pikutara bidali 
nahi izan ziguten inongo abisurik gabe”.

Sare sozialen jaun eta jabe diren multi-
nazionalek duten boterearen erakusgarri 

da norbait zentsuratzen dutenean eskain-
tzen dituzten azalpenen lausoa. Hala Be-
diko kideek ez dakite ziurtasunez zergatik 
gertatu zen erasoa, zein bideo zehatzen-
gatik. Uste dute Ningra rap abeslariaren 
Hazia lehen bideoklipagatik izan zela. Hala 
Bideok ekoitzi zuen ikus-entzunezkoan, 
Uxue Iturrate Elorzak lirika zorrotzez egu-
rra alde batera eta bestera banatu bitar-
tean, segundo batzuetan jarrera probo-
katzailez, titiburuak esparatrapu batekin 
estalita, bularra erakusten zuelako. Hala 
ere, ez daude ziur hori izan zenik arrazoia.

2021eko abuztua
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Bulego fisikorik, leihatilarik edo te-
lefonorik ez duen YouTuberekin harre-
manetan jartzeko bidea aurkitu behar 
izan zuten, eta e-posta trukea abiatu be-
ren bideoak itzultzeko eskatuz, ez zutela 
inongo araurik hautsi konbentzitzeko. 
Azkenean, hiru bat eguneko soka-tira-
ren ostean, itzuli zieten beren materiala 
eta lasaitu ederra hartu zuten.

Zorigaitzeko gertaeraren harira ja-
betu dira ehunka eta ehunka orduta-
ko materialaren segurtasun kopiarik ez 
daukatela, bideo guztien biltokia You-
Tube bera zeukatela. Herri mugimendu 
gehienen egoera horixe bera da. Bideo 
asko disko gogor batean eduki arren, 
beste asko Hala Bideoko kide ugariek 
norberak bere etxetik igoak dira. “Segur-
tasun kopia bat egin behar genuela era-
baki genuen, nahiz eta lau hilabete igaro 
diren eta oraindik ez dugun egin. Hartu 
behar dugu tartea, agian gu geu ere ez 
gara guztiz jabetu gaiaren larritasunaz”, 
diote zintzo.

ESAIOZU HORI ROBOT BATI
“Erronka handia dugu, zentsuratzaileak 
ez baitira pertsonak, algoritmoak dira 
eta ez dute sentimendurik, ez dute kon-
trako argudioentzat biderik eskaintzen. 
Behin kanala kentzen badizute, ez dau-
kazu eztabaidarako tarte handiegirik. 
Gehienez ere erreklamazio orria idatz 
diezaiekezu kanala itzultzeko eskatuz, 
baina beren eskuetan zaude. Besteen 
etxean jokatzearen ondorioak dira”.

ARGIAko irakurleak dagoeneko eza-
gutuko du Dabid Martinez hacktibista. 
Hack.in#Badakigu informatika elkarte 
askeko kideak burujabetza teknologikoa 
aspalditik ari dira lantzen, nahiz eta senti-
tzen duen gizarteko esparru zabaletara ez 
dutela lortzen zabaltzea hackmeeting eta 
antzeko batzarretan partekatzen dituzten 
gogoeta politikoak teknologiari buruz.

“Hala Bedirekin gertatu zena oso la-
rria da”, dio bermeotarrak. “Imajinatu 
hori guztia galtzen dutela, Gasteizko eta 
Arabako mugimendu sozialen artxibo 
komunikatibo osoa egun batetik bestera 
desagerrarazteko zorian egon da. Ara-
zoaz kontzientzia hartu behar dugu”.

Sare sozialek azken hamarkadan 
hartu duten garrantzia ikusita, nego-
zio eta botere izugarria pilatu da oso 
esku gutxitan. Inoiz ez zuten hain jende 
gutxik hainbeste pertsonaren komuni-
kazioak baldintzatzeko halako botere-
rik izan. Aurretik aipatu dugun Alaitz 
Gomezen ikerketan elkarrizketatutako 
artista batek dio gero eta hipokritago 
sentitzen dela Instagramen hainbeste 
denbora igarotzeagatik, kontuan hartuta 
plataforma horien transfondo matxista. 

“Talde batzuen aurkako biolentzia eta 
berdintasun eza bere horretan manten-
tzeko kolaboratzen ari al naiz, irisgarri-
tasun txikiagoa duten espazio birtuale-
tara joatea ez zaidalako konpentsatzen 
edo esfortzu pertsonal handiegia eska-
tzen didalako?”. Bertan jarraitzeak bar-
ne-gatazka eragiten dio, hainbat kolek-
tibok darabilten indarkeriaren jakitun 
baita, plataformen isiltasunarekin eta 
konplizitatearekin. 

Liliana Zaragoza Cano eta Anna Akh-
matovak Manifiesto por Algoritmias 
Hackfeministas-en salatu duten gisan, 
“azpiegitura matxistetan murgilduta ja-
rraitzen dugu, diskriminazio eta biolen-
tzia diskurtsoak mantenduz, eta geure 
gorputzen jabe egite hutsa eztabaidak 
eragiten dituen kontu bilakatzen dute”.

HALA BIDEO. YouTubek ehunka bideoren biltegia ezabatu zion gauetik goizera Hala Bediri.
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Plataforma bat beste 
batengatik aldatze hutsa 
baino, teknologiaren inguruan 
egiten den erabilera politikoa 

da gakoa, ekintzaileok diotenez. 
“Erabiltzen dugun erdia ez dugu behar 
eta desazkundea sustatu behar genuke 
teknologian ere”, dio Dabid Martinezek. 
“Kontraesankorra dirudi, baina galdetu 
behar genioke geure buruari ea 
zertarako erabiltzen dugun teknologia. 
Adibidez, bilera bat amaitzean, 
hurrengoa noiz eta non izango den 
adostu liteke, eta horrela momentuko 
mezularitza aplikaziorik ez erabili hori 
erabakitzeko", dio Porruk.

Erreportajea amaitzeko, tresna 
zehatzei buruz galdetu diegu, 
burujabetza teknologikoaren bidean 
urratsak eman nahi dituzten eragile eta 
herritarrek erreferentziak izan ditzaten:
E-POSTA: Gmail edo Hotmail gisako 
kontuak egin beharrean, Riseup.
net, Autistici.org, Sindominio.net 
edo Disroot.org gisako plataformak 
gomendatzen dituzte, zerbitzari 
autonomoak dituztelako.

BIDEOAK: Youtube, Twitter, Facebook 
eta enparauetara igotzen den 
materialaren babes kopiak egin. 
Noizbait plataforma horietakoren bat 
itxi, edo baldintzak aldatuz gero, ez 
guztia galtzeko. Norabide horretan, 
zenbait harpidedunen proposamenari 
esker, ARGIAk orain gutxi PeerTube 
kontua ireki du. 
MUSIKA: Geroz eta gehiago dira Spotify 
gisako zerbitzuak baliatzen dituzten 
txozna eta tabernak. Eskaini nahi den 
musika norberaren disko gogorrean 
izatea ezinbestekoa da, norberaren 
kontrolpean izateko materiala. 
Horrez gain, horrelako plataformetan 
kultura asko falta da, eta askotan herri 
mugimenduek gustura zabalduko 
luketen musika ez mainstream-a hortik 
kanpo geratzen da, ikusgarritasuna 
galduz. Streaming bidezko zerbitzuak 
erabili nahi izanez gero, Funkwhale edo 
Baleafunk.eus ez dira negozioa egiteko 
enpresak, plataforma libreak baizik. 
WHATSAPP ETA TELEGRAM: Whatsapp 
Facebookena da, eta Telegram magnate 
errusiar batena. Nahiz eta bere garaian 

Telegramek zioen zerbitzaria askatuko 
zutela, hori ez da gertatu ez gertatuko. 
Matrix tresna librearengatik aldatzea 
oso erraza da. Matrix.org-en erabiltzailea 
sortu, taldeak hizketarako erabiliko 
duen gela sortu, zerrendatik zerbitzari 
bat aukeratu, Element izeneko bezeroa 
(aplikazioa) deskargatu, bertan sartu 
erabiltzailea eta pasahitza. Signal bada 
beste aukera bat, nahiz eta telefono 
zenbakia eskatzen duen eta, horren 
ondorioz, pribatutasun aldetik zalantza 
handiagoak eragin. Horrez gain, nahiz 
eta zerbitzaria askatua izan Signalek, oso 
zail jartzen du horrelako zerbitzari bat 
arakatzea. “Ateak irekita dituen kartzela 
batera sartzea bezala da”.
FACEBOOK ETA INSTAGRAM: Argi eta 
garbi monopolioa sustatzen dute 
eta zentsuratzeko boterea dute. Oso 
hedatuta daude jai batzorde eta 
bestelako eragile sozialetan, baina 
badaude egitarauak iragartzeko eta 
argazkiak partekatzeko beste moduak. 
Profilak sortu eta material guztia leku 
berean egon ez dadin, blogak elikatzea 
garrantzitsua da.

Nondik egin 
daiteke aurrera?
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MENPEKOTASUNETIK 
BURUJABETZARA
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube... 
sare sozialetatik harago doa teknologia 
burujabetza falta eta horrek ondorioak 
ditu egunerokotasunean. Porru izeneko 
erabiltzaileak Mastodon.eus sare sozial 
librean argitaratutako mezu baten ha-
rira jarri gara berarekin harremanetan. 
Software librearen eta teknologia buru-
jabetzaren aldeko ekintzailea da. Bide 
horretan egiteko dagoen lan eskergaren 
adibide gisa jarri du orain aste gutxi bizi 
izan duena.

“Herriko jaiak antolatzeko kolekti-
boan azpiegitura informatiko guztia jar-
tzeko nire burua eskaini nuen. Nextc-
loud plataforma librearekin fitxategiak 
igo, partekatu, lan egin, galdetegiak sor-
tu eta abar egiteko aukera jarri nuen eta 
edozertarako laguntza eskaini. Lanean 
hasi ginenean, ordea, antolatzaileon tal-
deko kide bat ez zen gai edo ez zen gai 
sentitzen tresna hori erabiltzeko. Berak, 
bere erabakiz Googleko dokumentu bat 
sortu eta hori bidali zion antolakuntza 
kanpoko jendeari. Galdetegi hori eran-
tzuteko Googleko kontua eduki behar 
zen, bestean ez zen behar, izen bat jarri 
eta kito. Pertsona horrek argi utzi zuen 
ez zuela gogorik teknologia burujabe-
tzan pausoak emateko, eta horrez gain, 
jende askok tresna batzuekiko duten de-
pendentzia oso handia dela. Eskolan soi-
lik tresna bat erabiltzen erakutsi digute, 
eta asko ez daude prest beste gauzetara 
moldatzeko”.

“Lagun antiespezistei esaten diet 
imajinatzeko ni bilera batera agertzen 
naizela McDonaldseko janaria eskuetan, 
asanbladan eseri eta hanburgesa hori ja-
ten dudala hor –dio Dabid Martinezek–. 
Nik hori sentitzen dut Google, Facebook, 
Microsoftekin zatoztenean... Urte asko 
daramatzagu teknologia burujabetzaz 
hitz egiten. Lan handia egin da... hack-
meeting-ak, hitzaldiak, tailerrak, ekin-
tzak... baina askotan ez dugu gaitasunik 
izan harago joateko, hacklab-en irisme-
na zabaltzeko. Beraz, herri mugimen-
duetan, hausnarketa kolektibo hori falta 
zaigu teknologia burujabetzaz”.

Martinez pozik da eragile politiko 
askok, azken urteetan, ez soilik haus-
narketa egin, baizik eta proposamen 
politikoetan txertatu dutelako buruja-
betza teknologikoa. Hitz sinple horien 
atzean hamar urteko lana dagoela dio, 
eta pertsona eta talde batzuekiko ja-
rrera ezkorra badu ere, fruitu txikiak 
ikusteko gai da. “Ikusi beharko da zelan 

gauzatu, baina duela hamar urte pen-
tsaezina zen teknologia burujabetzari 
buruzko hausnarketa egitera joango 
ginenik Eusko Jaurlaritzara. Kontua da 
oso astiro doala eta frustrazioa handi-
tzen doa, behintzat nirea”.

Eusko Jaurlaritza aipatua izan dela, 
Ziberburujabetzara bidean manifestua 
aurkeztu dute eragile anitzek ekainean, 
eta beste gauza askoren artean, salatu 
Lakuako gobernua teknologia burujabe-
tza oztopatu eta kontrako bidea egiten 
ari dela, multinazionalei esparru guztie-
tan negoziorako ateak irekiz.

Teknologia burujabetzan beste bu-
rujabetza esparruetan bezala da bi-
dea. Egunerokoan erabiltzen ditugun 
tresnei buruz kontzientzia hartzea eta 
pixkanaka hauek burujabetzara mugi-
tzea da. Jendearekin gai honen mami 
politikoaz hitz egitea, eragile soziale-
tan barne-tailer gisa lantzea, softwa-
re librea erabiltzea –“software librea 
ziberespazioa askatzeko lehen bataila 
da”–... Bizi dugun panorama oso argia 
da: multinazionalek dute sareko pla-

taforma gehienetan egiten denaren 
gaineko boterea eta azken erabakia, 
eta menpekotasun egoera hori murriz-
tu nahi bada, neurriak hartu beharra 
dago. Hack.in#badakigu-ko kideek dio-
ten bezala, sistemak eskainitakoari uko 
egin eta alternatiba kolektiboak sortze-
ko ordua da. 

Teknologia burujabetza

Multinazionalek dute 
sareko plataforma 
gehienetan egiten 

denaren gaineko boterea 
eta azken erabakia

Gasteizko Errekaleor auzo askean Hackmeetinga egin zuten 2019an, eta beste zenbait gairen 
artean, teknologia burujabetzaz mintzatu ziren. 

FO
KU
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Hezkuntza

Bizigura
Kultura gosea dago. Jende eta harreman gosea. Luze jo du 
pandemiak eta debeku zaparradak ezarritako baraualdiak. 

Buruan ondo pasatzea eta kulturaz gozatzea “kezka” bakartzat 
hartuta, lagun askoren artean, aurpegi maskaraturik gabe, 

osasunez eta bizipozez izateko gogoa. Eta hara, horren 
asetzeko zer leku hoberik Euskal Herria Zuzenean jaialdiaren 
berragerpena baino? Haren auzolanaren eta autogestioaren 

mende laurdenarekin batera. Irisarrin.

   EIDER ITURRIAGA       AXIER LOPEZ
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Pandemia garairako 
kultura txatalak

  PERU IPARRAGIRRE

Pandemia garaiko kultura, edo kultura pandemia garaian. 
Joan den urteko itxialditik hona aurrera eraman diren hainbat 
ekimenen bilduma da hau, han eta hemen jasotako txatalak, 
eztabaia zatiak, ezinbesteko ekimenak, argi-izpi berriak eta 

zaharrak pandemiak hautsi ez duen inertzian.

D
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Egunerokoaren inertzian haustu-
raren itxura hartu zuen COVID-
19aren pandemia dela-eta hartu-
tako neurrien ondorioz etorri zen 

egoerak. Bat-bateko aldaketa, aldaketa 
larria, hankaz gora ohiko bizitza. Asal-
dagarria, ez baikenekien zer zetorren, 
zer etor zitekeen ere irudikatzeko eus-
karri gabe geratu ginen.

“Haustura bat inertzian” esaldia era-
bili izan du Arteka aldizkariak lema gisa. 
Haustura eta inertzia zentzu batean 
baino gehiagotan har badaitezke ere, 
lan militanteari esker argitaratzen den 
hilabetekariak zentzu politiko beteaz 
darabiltza hitzok. 

Esan daiteke, ziur aski gehiegi tronpa-
tzeko beldurrik gabe, osasun larrialdiak 
eta horren ondorioz hartu diren neurriek 
haustura baino inertziaren birformula-
zio bat bultzatu dutela, funtsezko auziei 
dagokienean, bederen. Krisiak ez du gur-
pila geldiarazi, asko jota eraldatu egin 
du, apur bat. Horri erreparatu nahi nioke 
hemen, batez ere Kultura Sailean kokatu 
ohi diren kontuetan jarriz begirada.

Espero gabeko egoerak asko eta asko 
bultzatu ditu beren kabuz baliabideak, 
edukiak eta edukiok zabaltzeko bide be-
rriak sortzera. Espazio batzuk desagertu 
dira tarte batez eta beste batzuek hartu 
dute haien tokia.

2020ko martxoaren 18an, Artekaren 
hirugarren zenbakia argitaratzear zeu-
dela, zailtasunak zailtasun lanean jarrai-
tuko zutela adierazi zuten aldizkariko 
kideek sare sozialetan, inertzian egiaz-
ko haustura ekartzeko asmoari tinko 
helduko ziotela. Bi egun lehenago, aste-
lehenarekin, hegoaldeko biztanleok ba-
koitza bere etxean itxi gintuzten. Baina 
dagoeneko baziren aste batzuk COVID-
19aren itzala gain-gainean geneukala, 
Italiatik zetozen berriei adi begiratzen 
genien, eta gure txanda ere helduko ote 
zen beldur ginen. Astelehen horretan 
bertan, martxoaren 16an, Berriak Berria 
Aretoaren lehen saioa plazaratu zuen: 

Eneritz Furyak Berria Aretoan.
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Jon Basagurenek kanta batzuk eman zi-
tuen, bere etxetik gure etxeetara, konfi-
namenduko lehen egunari soinua jarriz. 
Gaur egun ikusi eta entzunda arraroa 
egiten da, irreala kasik, amets baten 
oroitzapena balitz bezala. Behin eta be-
rriz begiratu behar izan dut itxialdiaren 
hasieraren data zehatza garai hartan 
alboan neraman agendan, denboraren 
joana eta iragana lausotu baitu, niretzat, 
bederen, azken urte eta erdian gertatu-
takoak. 

Aipatutako bi egun horien artean, 
martxoaren 17an, konfinatu zituzten 
iparraldeko biztanleak ere. Egun horre-
tan, Berria Aretoaren hirugarren saioan, 
Efemerideak abestu zuen Anarik, eta jo-
tzen hasi aurretik kantaren akordeak 
azaldu zituen, “gutxienez bi astean” gita-
rrarekin kanta bat ikasteko tartea izan-
go baikenuen. Agendan begiratu dut eta 
maiatzaren 11n amaitzen da nire konfi-
namenduaren zenbaketa, lagun minaren 
urtebetetzean, kasualitatez. Bi hilabete 
luzatuko ziren bi aste horiek, eta gitarra-
rekin kanta bat baino gehiago ikasteko 
astia izango genuen, baina ez genekien 
oraindik.

Inertzia batzuk bai hautsi behar izan 
genituen, edo ohitura batzuk aldatu, be-
deren. Egoera noiz arte luzatuko zen ez 
jakiteak ere are nahasgarriago egin zuen 
oraindik neurria ondo hartu ezin genion 
balizko haustura hori. Stand-by moduko 
bat irudikatzen genuen, ezer irudika-
tzekotan, eten labur bat. Unibertsitatea 
pare bat astez itxita, tabernak ere aka-
so, eta egoera onera itzultzean, horren 
izateko aukera zein zen jakin gabe ere, 
erraz itzuliko ginen ohiko ohituretara. 
COVID-19ak gure bizitzak aldatu ditue-
la ezin uka. Baina mundu guztian ez da 
berdin izan eta Euskal Herrian ere ez da 
denontzat berdina izan, eta zalantzaga-
rria da eman diren aldaketak aldaketak 
ote diren edo moldaketa hutsak.

Osasun krisiak, besteak beste, agerian 
utzi du zer jotzen den ezinbestekotzat 
eta zer ez gaur egungo munduak fun-
tzionatzeari utz ez diezaion. Gurpila ez 
baita gelditu, segundo erdiz ere. Ezin-
bestekoaren kontzeptu desberdinak ere 
egon dira mahai gainean. Ez ziren gutxi 
izan langileen ekimenez geldiarazi zi-
ren ekoizpen kateak: Laudioko Tubacex, 
Irun eta Beasaingo CAF, Lasarte-Oria eta 
Gasteizko Michelin, Landabengo Volks-
wagen, Gasteizko Mercedes, Amurrioko 
Tubos Reunidos, Berantevillako Aern-
nova, Gasteiz eta Basauriko Sidenor, 
Zornotzako Aludium, besteak beste. Co-

rreoseko langileek ere planto egin zuten 
aldarrikatzen zituzten gutxieneko babes 
neurriak onartu arte. 

Pandemia gorabehera milaka eta 
milaka ateratzen ziren haien etxeeta-
tik goizero, arratsaldeko, gauero haien 
lanpostuetara: ospitaleetara, fabriketa-
ra, zaharren egoitzetara, supermerkatu 
eta janari-dendetara... Baina lanetik ir-

tendakoan zuzenean etxera itzuli behar 
ziren, ez zegoen ez taberna ez kontzer-
tu, ez zinema emanaldirik. Ez zegoen 
jenderik paseoan, haurrik parkeetan, 
korrikalaririk espaloietan eta ziklista-
rik errepideetan, ikasle edo irakaslerik 
ikastetxetik etxerako bide nekatuan.

INTERNET, 
LARRIALDIRAKO LEIHOA 
Internetera eta etxearen barrenera al-
datu ziren horiek guztiak, egongelak bi-

lakatu ziren lan leku, kiroldegi, taberna, 
ikasgela, zinema eta kontzertu areto. 
Leihoak zabaltzen genituen kalera eta 
mundura, eta han topo egiten genuen 
nola hala, ikasteko, denbora pasatzeko, 
komunikatzeko. Hauxe zioen irakasle 
batek ikasleoi igorritako mezu elektro-
niko batean: “Filosofia online eta urru-
netik ematea hortzak hatzarekin gar-
bitzea bezala da. Egin behar bada egin 
behar da, eta gaurko egoera lazgarriak 
hala eskatzen du, baina ez da asegarria, 
ez zuentzat ez niretzat ere”. Gauza ba-
tzuk online egin baitaitezke, baina gutxi 
gorabehera.

Hori guztia datorkit burura atzera 
begira pentsatzen jarrita, baina testu 
honek ez luke konfinamenduaren edo 
pandemia garaiaren kontakizuna izan 
nahi, baizik eta osasun larrialdiak bal-
dintzatutako egoeran kulturak izan 
duen eta izango duen lekua zein izan 
den gainbegiratzea.

Internetera aldatu ginen, eta lehen-
dik ere asko eta asko ohituak bageun-
den, esaterako, musika, telesailak eta 
literatura Internet bidez kontsumitzera, 
gutxiago geunden eduki horiek euska-
razkoak izatera. Euskara kalean baitago 
gehiago, egotekotan, edo espazio formal 
partekatuetan. Proportzioan, gutxiago 
Interneteko itsaso zabalean. Alde nabar-
mena ekarri zuen Interneteko euskaraz-
ko edukien kontsumoan itxialdiak.

Arrate Rodriguez Kultur labean.

Egongelak bilakatu 
ziren lan leku, 

kiroldegi, taberna, 
ikasgela eta zinema eta 

kontzertu areto
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Jendaurreko emanaldiak, bertan 
behera. Kontzertuak, bertso-saioak, 
irakurraldiak, aurkezpenak, hitzaldiak, 
museo-bisitak, erakusketak, film ema-
naldiak... asko jota formatu digitalera 
mugatuta geratu ziren. Muga fisikoak, 
gainera, ezegonkortasuna ere ekarri 
zuen, ezegonkortasun ekonomikoa, ba-
tez ere, beste sektore askotan bezala 
arte sorkuntzaren bueltan antolatzen 
den sektore ekonomiko osoan ere. Mun-
duaren zati handi bat etxean sartuta 
zegoen artean Internetek salbatu zuen 
itxuraz jendartekotasuna, baina Interne-
tek ezin ordezkatu jendaurreko emanal-
diek dakartena haien osotasunean.

Hala ere, hutsune horren magalean 
ikusgarri egin zen arte sorkuntza eta 

kontsumoa. Izan espontaneoki horren 
bila jo zuelako jendeak edo hainbat ins-
tituziok eta ekimenek bultzatu zutelako 
eduki kulturalen zabalkundea, artisten 
eta hartzaileen mesede. Izan ere, egoe-
ra lehendik ere prekarioa baldin bazen 
areagotu egin zuen krisiak.

Horri irtenbide xume bat eman nahian, 
Erresistentzia Kutxa jarri zuen martxan 
Berriak. Orotara 28 idazle eta ilustratzai-
leren piezak argitaratu ziren egunkarian, 
haien lanak erakusteko espazio erremu-
neratua eman baitzitzaien Kultura Saileko 
orrietan. Aldi berean, lehen aipatutako Be-
rria Aretoa jarri zen martxan egunkariaren 
webgunean. Orotara 127 saio egin ziren 
bertan: ipuin-kontalariak, antzerkilariak, 
musikariak, bertsolariak, poetak... agertu 

ziren mugikor eta ordenagailuetako pan-
tailetan. Egunero pare bat emanaldi pla-
zaratu zituzten sarean. Bertsolaritzan ere 
eragin bortitza izan du pandemiak. Bertso-
zale Elkarteak emandako datuen arabera, 
700 saio galdu ziren 2020. urtean.

Internet bidez eduki kulturalak zabal-
tzeko antzerako ekimen gehiago ere ja-
rri ziren martxan. Errenteriako Udalak, 
esaterako, Kultur labea izeneko espazioa 
jarri zuen martxan. Egoerak ekarritako 
kultur programazioaren birplanteamen-
duaren aurrean herriko artistak ezagu-
tzera emateko leiho gisa aurkeztu zute-
na. Bi dozenatik gora pilula argitaratu 
zituzten sarean, bideo formatuan, egile 
bakoitzaren jarduna eta gogoeta pertso-
nalak zein artistikoak bilduz.
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Bertsozale Elkarteak ere aterabidea 
eskaini nahi izan zien plazarik gabe ge-
ratutako bertsolariei. Horretarako abia-
tu zituzten Plaza, Bidaiak eta Potokastak 
saio digitalak. Lehenengoan aurretik hi-
tzartutako bertso-saioak egiteko aukera 
zabaldu zuten, online eta ikuslerik bazen 
ere. Bigarrenean, esperimentaziorako 
eta hibridaziorako saio bereziak anto-
latu zituzten. Hirugarrenean, aldiz, ber-
tsolari gazteak elkarrizketatu zituzten 
formatu laburrean, eta sorkuntzarako 
tartea ere eskaini zieten.

Hori zen leiho publikoan eskura ge-
nuena. Baina arteak, oro har, gure bi-
zitzetan leku gahiago hartu zuela uste 
dut. Asko izan ginen plaza publiko ho-
rretatik aparte ere poemak, marrazkiak, 
bertsoak eta kantak elkarbanatu geni-
tuenak. Izan distantziarengatik super-
merkatura erosketak egitera aldi berean 
joateko koordinatu ezin ginenok elka-
rren berri izateko, ez aspertzeko, Inter-
neten eta etengabeko berri-jario etsiga-
rriaren enpatxuari ihes egiteko, bizitzen 
ari ginena nonbait idatzita uzteko... 

Norberarentzako eta besteentzako 
sortze horrek balio izan zuen zentzua 
emateko bizitzen ari ginenari. Baina ba-

tere sortu ez zuenik ere bada, egoerak 
blokeatuta irakurtzera eman zenik, bes-
terik gabe ikasketetako lanak egin zitue-
nik, edo eguna pelikulak ikusten eman 
zuenik ere. Bakoitzaren egoerak eragin 
handia izan zuen, eta du, pandemiari 

eta ekarri duenari aurre egiteko meka-
nismoetan. Arteak, eta bestelako aisial-
dirako ekintzek, hala ere, leku handia 
hartu dute askoren bizitzetan, ohikoan 
egunerokoaren inertziak uzten diena 
baino leku handiagoa, bederen.

LEIHOTIK AT
Horrela jarri zioten izena Zarauzko Dan-
da Gazte Asanbladakoek itxialdi betean 
martxan jarri zuten podcastari. Mar-

txoaren amaieratik hasita, astean birri-
tan argitaratu zituzten ordu erdi inguru-
ko saioak, itxialdia arindu arte.

Sarean eta Arraio Irratian emititu zu-
ten saioa, eta itxialdiaren kronika modu-
ra balio dezake. Eguneroko aktualitateaz 
gain Zarauzko eta inguruko biztanleen 
testigantzak ere bildu zituzten, ikas-
leenak eta zahar etxeetako eta super-
merkatuetako langileenak, esaterako. 
Isolamenduaren aurrean erantzun ko-
lektiboa aldarrikatu zuten asanbladako 
kideek, eta egoeraren azterketa kriti-
ko eta jakingarriak argitaratu zituzten, 
inertzian haustura zirudiena  funtsean, 
agian, hainbesteko haustura ez zela 
azaleratuz. Gogoangarria da, bat aipa-
tzearren, zazpigarren saioa, Bakardadea 
lagun bakar izenekoa, non bakardadea-
ren auzia itxialdi garaitik harago lantzen 
duten, erlazio sozial kapitalistetan fun-
tsezkoa den arazoa dela azpimarratuz.

Logika antzekoarekin ekin zioten 
Gasteizen Radio Teresa irratsaioari ere. 
Pilula laburragoetan egunero eman zu-
ten askotariko problematiken inguruko 
ikuspegia. Aurkezpenean esan zutenez, 
“desinformazio burgesari aurre egin eta 
eta salbuespen egoeran koiuntura politi-

Arteak egunerokoaren 
inertziak utzitakoa 

baino leku handiagoa 
hartu zuen askoren 

bizitzetan
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koaren hainbat auziren inguruko anali-
sia egiteko” asmoz sortu zuten. Kulturari 
buruzkoa izan zen 19. saioa, kulturgile 
talde handi batek (1169 atxikimendu) 
apirilean deitu zuen Greba Digitalaren 
harira egindakoa. Bi egunez sarean, 
itxialdian larrialdirako irteera eta sarre-
ra bilakatu zen leihoan, kultur edukirik 
ez partekatzeko deia egin zuten deitzai-
leek. Sona eta jarraipen zabala izan zuen 
deialdiak, baina baita zenbait kritika ere, 
baina hori ere bazen deialdiaren asmoa: 
gaiaren inguruko gogoeta eta eztabaida 
soziala eragitea. 

Radio Teresako saioan, Bake Faltsua 
musika taldeko kide batek eta Ziakhus 
rap-kantariak grebaren deialdiaren ira-
kurketa kritikatzen zuten, “sortzaileen” 
egoera prekarioa eta kulturaren auzia 
sistema kapitalistaren logikaren argi-
tan eta berau gainditzeko beharraren 
arabera aztertuz. Ziakhusek saioan azpi-
marratzen duenez, “baloratzen ditugun 
balio artistikoak truke balioan desager-
tzen dira; instituzio burgesei bestelako 
interesik gabe horiek baloratzeko es-
katzea basamortu erdian dagoen itu-
rri abandonatuari ur freskoa eskatzea 
bezala da”. Funtsean, deialdiaren plan-
teamenduak arazoari errotik heltzen ez 

diola dio Ziakhusek, eta “gutxi batzuen-
tzako” apurrak eskatu beharrean sis-
tema irauliko duen borrokan ekarpena 
egiteko deia egiten du, “soilik borroka 
horren bidez lortuko dugulako artea, 
jolasa, sormena eta abar luze bat balioan 
jarriko duen gizartea”.

IREKIALDIA
Noski, itxialdiaren ostean ez zen guztia 
berehala lehengo egoerara itzuli. Uda-
berrian eta udako lehen zatian, “nor-
maltasun berriaren” lilurak kaleetara 
bultzatuta arestiko inertziaren ildora 
bere aldaerarik udatiarrenean itzuli ba-
ginen ere, azkar apaldu zen bozkarioa, 
eta udan zehar antolatu ziren kontzertu 
gutxien jarioa, esaterako, berrabiarazi 
eta gutxira eten behar izan ziren.

Osasun-egoeraren okertzearekin eta 
uda garaiaren joanarekin neurriak zo-
rroztu zituzten atzera Hegoaldean. Bes-
teak beste, ekitaldi kulturalak antolatze-
ko eta entseguetarako zailtasunak ekarri 
zituen horrek. Praktikan, hartu beha-
rreko neurri guztiak hartu ahal izateko 
baliabide nahikoa zuten instituzioek an-
tolatu ahal izan zituzten ekitaldiak, eta 
haien entseguak jarduera profesional 
gisa justifika zitzaketen taldeek soilik 
egin zitzaketen legalki. Euskal Herriko 
musika eszena alternatiboa, esaterako, 
nahiko itzalita egon zen etxeratze agin-
duarekin eta herrietako konfinamendu 
perimetralarekin. Bigarren itxialdi mo-
duko bat izan zen askorentzat, irekialdiz 
mozorrotutakoa.

Bizitza hein handi batean abiadura 
normalera itzulita ekimen kultural berri 
gutxi jarri ziren martxan, eta martxan 
jarri zirenak etengabe zeuden ezbaian. 
Esanguratsua da Durangoko Azokaren 
kasua. Azken unera arte egon zen za-
lantzan formatua nolakoa izango zen. 
Azkenean, Landako gunea banaketa zen-
tro erraldoi bilakatuta azoka birtualki 
egin zen. Erosketak online dendan, eta 
kontzertuak streaming bidez, publiko 
urriaren aurrean.

Isolamenduaren 
aurrean erantzun 

kolektiboa aldarrikatu 
zuten Danda Gazte 

Asanbladakoek



82

2021eko abuztua

Kultura burujabetza

Tarteko egoera horretan argi ikusi 
zen hautsita irudikatzen genuen iner-
tziak osasuntsu jarraitzen zuela, are, gu 
ari ginela hausten inertziaren iraupena-
ren mesedetan. Durangoko Azoka bana-
keta zentro bat baino gehiago izan ohi 
da, elkargunea ere bada, noski, baina 
banaketa zentroak agerian uzten du oi-
narrian dagoen logika. 

Oasi txikiak ere egon dira, ausartu di-
relako zenbait gaztetxe, zenbait eragile 
gauzak antolatzera, neurriak errespeta-
tuz, nahiz eta askotan polizia agertu den 
egitaraua zalantzan jartzera, unibertsi-
tateetako gela beteegietara eta lantokie-
tara agertu ez den moduan.

25. URTEURRENA
Euskal Herria Zuzenean festibala lehen 
aldiz egin zutenetik 25 urte bete dira aur-
ten, eta astroak lerrokatu dira, antolatzai-
leen borondatearen indarrez, festibala 
egin dadin. Txertaketa prozesua nahiko 
aurreratuta, kutsatzeen itsasoko olatu ar-
tean egin da, sartzeko neurri zorrotzekin.

EHZ da, ziur aski, Euskal Herriko 
panorama kulturalean jende gehien 
mugituko duen festibal autogestiona-
tu handiena. Aurten Irisarrin pasatako 
hiru egunak eten bat izan dira inertzian, 

nahiz eta zalantzan jar daitekeen egiaz 
zenbateraino egiten dion ihes festiba-
lak logika kapitalistari. Hala ere, antola-
kuntzak berak, gauzak egiteko moduak, 
asmo hori erakusten du. 

EHZ aurten izan den gisako etenal-
diak arnasguneak dira eta itotzen gai-
tuen inertziara itzultzeko indarrak ema-
ten dizkigute batez ere. 

Aisialdia lanaren deskantsu bilakatzen 
da, espazio despolitizatua. EHZ horren 
aurka egiten ahalegintzen da, kontziente-
ki: eztabaidarako tarteak txertatuz, anto-
laketa ereduari garrantzia emanez. Dena 
dela, ziur aski gehiengoarentzat inertzian 
eten bat baizik ez da, distrakzio bat, itxial-
dian Interneten zabaldutako leihoetako 
asko izan ziren moduan. 
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Zazpi egun eta mapa bat,  
urak emandakoa 

ez galtzen ikasteko
Bizitzeko dugun lehengai baliotsuena da ura, eta Euskal Herri 

lanbrotsu honetan inoiz bere faltarik ez dugula uste arren, gure erreka, 
urtegi eta urmaelen trataera desegokiak edo kudeaketa interesatuek 
eragin dezakete kanilatik tantarik ez ukaitea etorkizun batean. Uraren 

sistema burujabe, burutsu eta ekologiko baten zantzuen atzetik 
abiatu gara zazpi etapako ibilaldi honetan, historiatik eta egungo 

esperientzietatik zerbait ikasi nahirik.

  URKO APAOLAZA AVILA

URAREN IBILBIDEA

ZALAMAKO ZOHIKAZTEGIA.
Baldintza klimatiko eta ingurune 
berezietan kontserbatzen 
den ekosistema ahula, milaka 
urtetako euri tantek sortua.  

URA AGENTZIA
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W all Streetetik joan den aben-
duan iritsi zen albisteak bat 
baino gehiago aho zabalik 
utzi zuen: ura burtsan ko-

tizatzen hasi da. AEBetako Kalifornian 
azkenaldian izaten ari diren sute ikara-
garriak eta horiek itzaltzeko –eta bertako 
nekazaritza intentsiboa elikatzeko– ura-
ren eskasia, erregai aparta izan dira oina-
rrizko lehengai horrekin espekulatzeko 
asmoa zutenentzat. Hala, New Yorkeko 
burtsako Nasdaq indize famatuak mar-
katuko du bere prezioa, “etorkizuneko 
lehengaien merkatuan”. Oraingoz, 1,4 mi-
lioi litro ur 486 dolarretan eros daiteke.

Etor dakigukeenaren seinale txiki bat 
baino ez da Atlantikoaren bestaldekoa, 
baina alarma guztiak piztu ditu, lehendik 
ere aski kezka bazen uraren pribatiza-
zioaren inguruan. Izan ere, Kaliforniako 
ur eskubideak soilik merkaturatu diren 
arren, aditu askoren ustez zirrikitu arris-
kutsua ireki du: “Ondasun pribatu bihur-
tzen den heinean, uraren kontzeptua 
bera aldatzen da”, azaldu zion Euskadi 
Irratiari Beatriz Plaza ekonomia kate-
dradunak. Energia, lurra, elikagaiak eta 
antzeko beste hainbat beharrizan bezala, 
ura ere inbertsio-funts putreen sareetan 
eror liteke. Prest al gaude erantzun kolek-

tibo eta burujabe bat emateko? Nola dugu 
antolatuta gure ur hornikuntza sarea? Eta 
zer ikasi dezakegu iraganetik edo tokiko 
esperientzietatik?

Zazpi eguneko ibilbidea proposatzen 
dizuegu –sandaliekin, bizikletan edo Ca-
lifornia zahar batean musika tope jarrita 
egin daitekeena, hori zuek ikusi–, Euskal 
Herrian barrena hainbat txoko eta leku 
ezagutzeko. Ura lanbidetzat hartu dute 
batzuetan, bestetzuetan harreman so-
zialetarako ardatz izan da, biodibertsita-
tea bermatzeko elementu ere bai, edota 
energia buruaskia lortzeko iturri. Sartu 
mapa zakutoan, bidaia hastera doa. 

LEHEN EGUNA: ANDELOS, 
ANTZINAKO UR ETXEKOTUA 
Mendigorrian hasiko dugu ibilbideko 
lehen eguna, udaletxe ondoan dagoen itu-
rria abiapuntu. Beste herri askotan beza-
la, XX. mende hasiera arte ez zen hiri-kas-
kora ura iritsi, harik eta Bernardino Ayala 
Txileko indianoak lan horiek finantzatu 
eta iturria eraikiarazi zuen arte, plaka 
batek gogoratzen duen moduan. Argaren 
meandroek besarkaturik bizi da Mendi-
gorria, Nafarroan hasi eta amaitzen den 
ibai luze bezain zabala. Meandro horieta-
ko bat, hain justu, Rivaltakoa, duela gutxi 

berreskuratu dute hango erriberako eko-
sistemarentzat.

Arga gurutzatzeko, zazpi begi kos-
kor eta Erdi Aroko jatorria duen zubia 
daukagu, eta handik bi aukera: batak 
Riosaladoko atsedenlekura garamatza, 
Jaitzeko Gesaltzatik datozen ur hotz eta 
oraindik gaziak probatzeko tokia –ez da 
abila izan behar izena nondik datorkion 
asmatzeko–; besteak, bide guztiek beza-
la, Erromara. Larragara bidean, Muru-
zabal Andion herrixka ondoan, Andelos 
murru zabaleko erromatar aztarnategi 
garrantzitsua aurkitu dezakegu. Museoa 
eta antzinako herria benetan dira ikus-
garriak, K.o II. mendeko trazatu hipoda-
mikoa kontserbatzen baita; duela 2.000 
urte eraikitako ur hornikuntza sarea da 
hemengo altxor nagusia. 

Hirian gora, bi kilometrora, kontra-
fuertedun presa-egitura handi bat eraiki 
zuten orduko ingeniariek, gaur egun ere 
Iturranduz bezala ezagutzen den lekuan 
–kasu izenaren erroari–; 1980an Maria 
Angeles Mezquiriz arkeologoak hasita-
ko lanei esker badakigu presa horretatik 
erdibidean dagoen biltegi erregulatzaile 
batera eramaten zutela ura –dekantagailu 
lanak egiten zituen piszina moduko bat, 
Iberiar Penintsulan bakarra–, eta handik 
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3. eguna: Añana
  INFORMAZIOA

Gatzagak elkartea 
(gatzagak.org); Gatzaren 
Harana (vallesalado.com); 
Sobrongo Uraren museoa 
(museoagua.com)

  NON LO EGIN

Angosto (camping-angosto.
com) eta Roble Verde 
(campingelrobleverde.com) 
kanpinak.

2. eguna: Kodes
  INFORMAZIOA

Esprontzedako Katxupin 
elkartea (Facebook); 
Azueloko Santa Engrazia 
elkartea (azuelo.com)

  NON LO EGIN

Kodeseko santutegiko ostatua 
(santuariodecodes.com)

1. eguna: Andelos
  INFORMAZIOA

Mendigorriako Hondalan 
kultur elkartea (hondalan.es)

  NON LO EGIN

Molino kanpina 
(campingelmolino.com)

7. eguna: Baiona
  INFORMAZIOA

Baionako Udala (bayonne.
fr/eu); ‘Uraren kudeaketa, 
eztabaida ahantzia’ 
erreportajea (berria.eus)

  NON LO EGIN

Xibauberria kanpin 
munizipala Donibane 
Lohitzunen (camping-
saintjeandeluz.fr/eu)

6. eguna: Artikutza
  INFORMAZIOA

Donostiako Udala (donostia.eus); 
‘Hidrologikak 2016’ argitalpena 
(cristinaenea.eus)

  NON LO EGIN

Goizuetako Iskibi kanpina 
(iskibi.com); 
Artikutzako aterpetxea 
(donostia.eus)

5. eguna: Oñati
  INFORMAZIOA

Oñatiko Udala (oñati.eus); 
‘Azken jauzia’ erreportajea 
(argia.eus)

  NON LO EGIN

Oñatiko autokarabana gunea 
(oñatiturismo.eus); Arantzazuko 
aterpetxea (arantzazuaterpetxea.
com); Goiko Benta ostatua 
(goikobenta.com)

4. eguna: Karrantza (Zalama)
  INFORMAZIOA

Ura Agentziaren fitxa 
(uragentzia.euskadi.eus); 
Enkarterriko turismo elkartea 
(visitenkarterri.com)

  NON LO EGIN

Amalurra eko-hoteleko aterpetxea 
(Amalaurra.com); Lanestosako 
autokarabana gunea 
(lanestosa.net)

3

4

5

6

7

2 1
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Andelosera, azken urteetako indusketek 
agerian utzitako ubide batetik behera. 
Hala ere, erromatarrek Iturranduzeko 
presatik ura eramateko ez zuten bide 
zuzenena hartu, orografiaren jirabirak 
aprobetxatu zituzten sinpleki, eta An-
delosen castellum aquae eraikinetik ba-
natzen zuten ura, edateko, garbitzeko 
edo bainu publikoetarako. Segundoko 
12 litro ur eman zezakeen sistema ho-
rrek, 2.500 laguneko hiri bat hornitzeko 
adina. 

Adituen arabera, ingeniaritza lan hori 
“propaganda” gisa ere erabili zuten eta 
hiria inguruko biztanleentzako oso era-
kargarri bihurtu zen, baliabide hidrikoak 
edukitzea bizi-maila onaren sinonimo 
baitzen. Erromatar Inperioaren gain-
beherarekin, Andelos Behe Erdi Aroan 
erabat hustu zen, eta Andion izeneko er-
mita baino ez zen geratu haren ondoan 
bizirik, egun baso berezi batek inguratu-
ta. Mende asko igaro behar izan ziren be-
rriz ere paraje haietako ura etxekotzeko.

BIGARREN EGUNA: 
KODESEKO GARBILEKUETARANTZ
Argaren bazterrak utzi eta hurrengo 
eguneko geldiunea Araba eta Nafarroa 
artean egingo dugu. Eguzki goxoak la-
gunduz gero, ur txorroten soinua atsegin 
egingo zaigu. Kodes mendilerroan gau-
de. Hemengo herrietan (Azuelo, Bargota, 
Esprontzeda, Aguilar Kodes…) garbile-
kuak berreskuratu dituzte, eta ibilbide 

bat antolatzen dute urtero herritarrek. 
Arropa garbitzeko toki hauek XX. men-
deko bilgune nagusietakoak ziren, baina 
abandonuan erorita zeuden aspaldian. 

Batez ere emakumeentzako harre-
man sozialetarako espazioak izan ziren 
garbilekuak, baina dibertimendutik 
baino, prekariotik gehiago zuen lanbi-
de horrek, askotan erreka bazterretan 
paratutako harrien gainean garbitu 
behar izaten zuten arropa, berdin Argan 
makurtuta –Iruñeko Arrotxapeko erri-
beretan XX. mende hasieran hiriko biz-
tanleria aktiboaren %2 horretan aritzen 
zen– edo Urumean belauniko, Donostia-
ko aberaskume eta turisten zerbitzura. 
Horregatik, XX.  mende hasieran, eta ba-
tez ere Bigarren Errepublikan, garbileku 
ugari txukundu eta beste azpiegitura 
modernoak eraiki zituztenean, lan-bal-
dintzak hobetzeko aldarrikapen gisa ere 
hartu ziren. 

Kodeseko garbilekuen ibilbidea oi-
nezko ibilbide bat da. Zortzi garbileku 
bisitatu daitezke, zein baino zein ezber-
dinagoa. Azuelon, bizilagunek antzezpe-
nak ere egin izan dituzte, duela ez hain-
beste hamarkada nola lan egiten zuten 
ikusarazteko. Emakumeak egurrezko 
kutxatxoetan belaunikatzen ziren he-
zetasuna saihesteko: “Ezin genuen ta-
bernara joan, eta ez genuen denborarik 
paseatzeko, beraz garbilekua izaten zen 
gure tokia”, dio haietako batek. Ibilbi-
dean zehar, garbilekuez gain, iturriak 

eta mendian kokaturiko uharkak ere be-
rreskuratu dituzte, ur edangarria biltze-
ko harrizko egitura kupuladunak. 

HIRUGARREN EGUNA: 
AÑANAKO GESALTZAN
Arabara egingo dugu salto orain, Aña-
nako kuadrillara. Han dago Euskal He-
rriko gesaltza ezagunenetako bat. Urak, 
molekula bakoitzeko oxigeno atomo 
bat eta hidrogeno atomo bi izateaz gain, 
sarritan beste konposatu baliotsu ba-
tzuk ekartzen ditu berarekin, inguruak 
emandakoak. Horietako bat da gatza. 
Mende askotan, gatza gai oso preziatua 
izan da, batez ere elikagaien kontserba-
ziorako ezinbestekoa zelako, hotz indus-
triala agertu arte. Horregatik, gatzagak 
historia luzeko tokiak dira. 

Añanakoak baditu milaka urte: histo-
riaurrean “behartutako lurruntze” tek-
nika erabiltzen zutenetik hasi eta XXI. 
mendean paisaia kultural garrantzitsu 
gisa berreskuratu den arte. Tartean, 
gerrak, errege monopolioak eta deka-
dentzia garaiak izan ditu. XIX. mende 
amaieran merkatua liberalizatu zenean 
itsasoko eta mehatzetako gatzaren 
negozioak aurre hartu zien Añanakoa 
bezalako gesaltza tradizionalei, eta ga-
rraiobide azkarragoak izateak ere ez 
zuen lagundu. 1950ean 5.683 larrain 
erabiltzen ziren gatza sortzeko, bada 
1990ean apenas ziren 300, eta herriko 
biztanleria laurdena baino ez. 

ANDELOS ETA KODES. Ezkerrean, Andelos erromatar hirira ura eramateko erabiltzen zuten kanala. Eskuinean, Kodes mendilerroaren 
magalean dagoen Azueloko emakumeak hango garbilekuan arropak garbitzen, duela hamarkada batzuk egiten zuten bezala.
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Gatza, egun, 14.000 prozesu indus-
trial baino gehiagorako erabiltzen da 
eta jarraitzen du munduko lehengai na-
gusienetakoa izaten –armak egiteko ere 
erabiltzen da!– ez alferrik multinazional 
handiek egiten dute negozioa berare-
kin, munduan barrena esplotazio erral-
doiak dituen K+S konpainia alemania-
rrak kasu, edo Euskal Herrian potasaren 
erauzketari lotuta, adibidez.

Baina erresilientzia izan da Añana-
ko ikur nagusietako bat, erakutsi du ga-
raian garaiko inpaktuen aurrean irau-
ten. Horko gatza sukalderako preziatuaz 
izateaz gain –Eusko Label sor-markan 
sartu dute Leintz Gatzagarekin batera–, 
eskaintza turistiko eta pedagogiko gero 
eta zabalagoa du Gatzaren Haranak: bi-
sita gidatuak, tailerrak, hezkuntza pro-
gramak… Tokiko komunitatea, ondare 
immateriala eta produkzio sistema ja-
sangarria oinarri duen eredua da beraz. 

Bertan, badago oinezko ibilbide labur 
bat haran osoari bira ematen diona, eta 
hamar kilometroko beste bat ere bai, 
gesaltzako aparkalekutik hasi eta Arreo-
Caicedo Yuso lakutik pasatzen dena. 
Zergatik merezi duen haraino iristeak? 
Euskal Herriko aintzira natural iraunkor 
garrantzitsuena delako, eta urtsuena ere 
bai, 25 metroko sakonera baitu.

Sobrongo Uraren Museoa
Añanako kuadrillatik irten gabe badu-
gu urari errotik loturiko beste leku bat. 
Ebrorantz eginez, Sobron udalerrian, 

Uraren Museoa bisitatu daiteke, garai 
batean bainuetxe ezagun izan zenaren 
tokitik gertu. Sobrongo iturburu terma-
leko ur mineral medizinalak XIX. men-
dean oso preziatu egin ziren –Kubara es-
portatzen zen botilatan sartuta–. Orain 
ordea, bainuetxe-hotelaren aurriak bai-
no ez dira geratzen, duela urte batzue-
tako beste proiektu urbanistiko antzu 
baten eskeletoarekin batera.

Museoak, berriz, 2018an ireki ditu 
ateak denbora batez itxita egon ondoren 
eta hainbat eremu tematikoren bidez, 
uraren funtzio terapeutikoez hausnartu 
daiteke, besteak beste.

LAUGARREN EGUNA: ZALAMAKO 
ZOHIKAZTEGIAREN BILA
Iparraldera, Ebroko urak utzi eta Burgo-
sen barrena ordu pasatxo gidatuz gero 
–bizikletan gutxienez bost ordu behar 
dira–, Karrantzako mutur batean ko-
katuko gara, hau da, Euskal Herriaren 
sudurraren puntan. Zalama mendiak 
(1.343 metro), Kantabria, Gaztela eta 
Euskal Herriaren arteko muga egiten du. 
Karrantza osoa begiztatu daiteke hor-
tik, historia eta nortasun berezia duen 
harana.  

Baina mendi horren gailurrera ez gai-
tu hango paisaiak soilik eraman –igoera 
errazena Los Tornos mendatetik da–, 
baita fenomeno natural ezohiko batek 
ere: zohikaztegia. Erabat deskonposatu 
ez diren eta lurrean metatzen diren lan-
dareen sedimentuek osatzen dute buztin 

OÑATIKO UR-JAUZIAK. Duela mende pasatxo energia premiak asetzeko lehen pausoak 
eman zituzten Oñatin. Irudian, zentral hidroelektrikoa hornitzeko ur-jauziak eraikitzen.
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ilunaren tankera duen zohikatza. Batez 
ere euri asko egiten duen tokietan sortzen 
da –gutxienez 1000 mm-tik gora eta 160 
egun urtean–, uretan mikroorganismo 
gutxiago dagoenez hostoak eta hildako 
landareak usteltzea zailagoa baita. Oso 
prozesu motela da: kalkulu batzuen ara-
bera, ehun urtean lau hatzeko sakonera 
duen zohikatz geruza sor liteke asko jota.

Zalaman metro erdi eta bi metro arte-
ko zohikaztegia kontserbatzen da. Bene-
tako harribitxi bat. Izan ere, ikatz mine-
ralez osaturiko material harro eta arina 
izaki, zohikatza erregai eta ongarri gisa 
erabili izan da eta esplotazio horrek –
baita bestelako urbanizazio prozesuek 
ere– zohikaztegi asko desagertzea ekarri 
du. Europan XVIII. mendea baino lehen 
zeuden zohikaztegien %70 galdu egin da. 
Gurean, esaterako, Gorbeiako Saldropon 
Euskal Herriko zohikaztegi handieneta-
koa zegoen. Bada, 70eko eta 80ko hamar-
kadetan zohikatza modu industrialean 
atera zuten, ura drainatzeko sistema eza-
rri eta erabat deuseztatu zen arte, hain-
bat lora espezierekin batera.

Zalamako zohikaztegia ere desager-
tzeko arriskuan zegoen, baina duela ha-
markada bat Bizkaiko Aldundiak esku-
hartu zuen Life+ programa barruan, eta 
eremua babesteko neurriak hartu zituen. 

Milaka urtetan euri tantek sortutako on-
dare natural hori kontserbatzea da ondo-
rengoei utzi beharko geniekeen heren-
tzia ezinbesteko bat.

BOSGARREN EGUNA: 
TURBINAK MUGITZEN OÑATIN
1921ean, duela ehun urte hain justu, Oña-
tiko Udalak kontratua sinatu zuen Unión 
Cerrajera enpresa ahaltsuarekin, Oletako 
zentral-hidroelektrikoarekin herriko ener-
gia premiak asetzeko. Mende bat geroa-
go, badirudi ur-jauzien eta Araotz errekak 
ekarritako uraren indarraren bidez ener-
getikoki burujabe izateko askoz gertuagoa 
dagoela 11.200 biztanleko udalerria. 

Debagoienan gaude, goizean goiz Ka-
rrantzatik irten, Bizkaia osoa zeharkatu, 
eta Aizkorri-Aratz parke naturalaren mu-
getan dagoen eraikin historikoaren ata-
rian plantatu gara –hortik gertu, Araotz 
auzoan, badago Uraren bidea izeneko 
ibilbide eder bat, 8,5 kilometrokoa–. XIX. 
mende amaieran sortu zuten Oletako 
zentrala hainbat oñatiar enpresarik, eta 
gero, Unión Cerrajeraren esku geratu ze-
nean, orain ezagutzen dugun eraikina 
altxa zuten. Baina urte mugarria 1989koa 
izan zen, udalak zentrala erosi eta Oñati-
ko Ur Jauziak SA enpresa publikoa sortu 
zuenean, Energiaren Euskal Erakundea 

ere (EEE) partaide zuela. Egun, Oñati-
ko Udala (%80), EEE (%10) eta Goiener 
(%10) dira bazkideak. 

“Non kontsumitu, han sortu”. Goie-
nerren lelo horrek ezin hobekiago la-
burbiltzen du egitasmo honen oinarria. 
Izan ere, zentraletik sortutako 15.000 
Mwh energia, Oñatiko udalerriko etxee-
tan kontsumitzen dena adina da –in-
dustriarako kontsumitzen dena gehiago 
da–. Energia hidroelektrikoa sortu eta 
banatzen aitzindaria da Oñati, beraz, eta 
merkaturatzea da hurrengo erronka. No-
rabide horretan, badute ispilu bat nafar 
Pirinioetan, Izaban. 

Ezka ibaiko emariarekin lorturiko 
energia merkaturatzeko enpresa sortu 
zuen Izabako Udalak 2018an. Energia 
bertakoei salduz ateratako etekinak, gai-
nera, eskualdean sorturiko proiektuetan 
inbertituko dituzte. Orain badakigu zir-
kulua ixtea posible dela, eta uraren nahiz 
bertatik sorturiko energiaren jabe izanik, 
udalerriak ahaldundu daitezkeela tokiko 
ekonomiaren eta herritarren mesedetan.

SEIGARREN EGUNA: ARTIKUTZA, 
BIRIKA BAT URARENTZAT
Oñati aldamenean, Udana igarota, Brin-
kolako geltokia dago. Gipuzkoan barre-
na trenean bidaiatzen hasiko dugu sei-

AÑANAKO GESALTZA. Gatza da urak askotan ekartzen duen gai preziatuenetako bat. Añanan historia luzea dute horri lotuta; 
erresilientzia eta produkzio eredu jasangarria izan dira paisaia kultural hori mantentzeko gakoetako bat.
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garren eguna, Araotzeko ur basak utzi 
eta Urumeako erribera patxadatsuraino. 
XX. mende hasieran Donostia Europako 
elite aristokratikoaren bakantza-hiria 
zen eta hazkunde nabarmena izan zuen. 
Garai haietan, Ulian eta beste hainbat 
tokitan zeuden iturrietatik aparte, Añar-
beko errekatik hornitzen zen batez ere 
hiria urez. 

Urumean gora eginez gero –Goizue-
tara daraman oinezko bide zaharra be-
rreskuratzeko egitasmo bat badago–, 
Hernaniko Ereñotzu auzoa igarota 
zeharo aldatzen da paisaia. Nafarroa-
rekin mugan, toki menditsu, heze eta 
baso anitzez estali bat aurkituko dugu, 
erreka eta errekasto ugarirekin. Adar 
nagusienetakoa da Añarbekoa. 1901ean 
tifus izurrite batek jende ugari hil zuen 
erreka hori kutsatu zelako eta zalaparta 
sortu zen –seguruenik aberaskumeen 
Donostiako atsedenaldiak izango zuen 
zerikusirik oihartzun horrekin–.

Hala, hainbat urtez kutsadura arazoa-
ri irtenbidea ezin emanik ibili eta gero, 
Donostiako Udalak erabaki zuen Arti-
kutzako arro osoa erostea Nafarroako 
lurretan, ur garbia segurtatzeko. Sekula-
koak entzun zituen orduko alkateak, di-
rua “alferrik” gastatzeagatik. Baina horri 
esker, egun babesturiko paraje natural 
paregabea dugu Artikutzan.

1950eko hamarkadan Enobieta-
ko urtegia eraiki zen, baina hasieratik 
egonkortasun eta kalitate arazoak eman 
zituen eta 1976an orain ezagutzen du-
gun Añarbeko urtegi handiagoa egin zen 

arro horretan behera, Añarbe Urumea-
rekin elkartzen den tokian.

Artikutzako urtegia hustu dute orain 
urte gutxi, arazo iturri baino ez zelako: 
oxigeno eskasia uretan, metalen kontzen-
trazioa, faunarentzako oztopoa...  Due-
la mende bat bezala, Donostiako Udalak 
erabaki zaila hartu behar izan du berriz 
ere, baina arroa lehengoratzeko eta bioa-
niztasuna bermatzeko ezinbestekoa.

ZAZPIGARREN EGUNA: ESKUMENA 
TOKIKOA ETA PUBLIKOA DENEAN
Artikutzan, Bianditzeko gainean lepoa 
luzatuz gero, Lapurdiko kostaldeko mui-
no lauak antzeman daitezke. Hegan ez 
dakigunez, Donostiara itzuli eta itsason-
tzian edo piraguan haraino zeharkaldi 
bat egitea izan daiteke aukera freska-
garri bat, Baionaraino. Aturri eta Errobi 
ibaiak elkartzen diren tokian kokaturik, 
ur konpainia publikoak kudeatzen du 
hango hornidura eta horrek erakusten 
du eskala handian posible dela halako 
eredu bat aurrera eramatea. 

2018tik aurrera Euskal Hirigune El-
kargoak du uraren inguruko eskumena 
Ipar Euskal Herrian: edateko urarena, ur 
zikinen saneamenduarena, hezeguneen 
eta kostaldearen ingurumen kudeake-
tarena, eta uholdeen prebentzioarena. 
Duela lau urte sortu zenetik, Elkargoaren 
zeregin nagusietako bat da urari dago-
kiona. Baina eskualde askok enpresa pri-
batuekin dituzte sinaturik kontratuak. 
Suez multinazionala da ur kudeaketa-
ren negozioan Euskal Herrian muturra 

UR BOTILARATUA. Sobrongo bainuetxean ura botilatan sartzen. XX. mende erdialdera arte 
horko ur mineral medizinalak oso estimatuak izan ziren, Kubara ere esportatzeraino.
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Aukerarik ikusten baduzu herrian halako 
banaketa sistema bat sustatzeko, jarri gurekin 
harremanetan eta azter dezagun egoera:

KOMUNITATEA@ARGIA.EUS

ZER EGIN 
DEZAKET?

ARGIAko kide egin 
halako proiektuak bultzatzeko: 

ARGIA.EUS/EGINARGIAKOA  
943 37 15 45

Lan baldintza duinak 
bermatzen dituzten 
banaketa kooperatibak 
sortzen ari dira 
Euskal Herrian. ARGIA 
hasieratik sustatzaile 
da eta gainera, honi 
esker, aldizkariak 
harpidedunei bizikletan 
banatzen hasi gara. 
Helburua, geroz eta herri 
gehiagotara zabaltzea.

ORAINGOZ: GASTEIZ · ARRASATE · IRUN · HONDARRIBIA · HENDAIA

LAGUNDU 
BANAKETA SAREA 
INDARTZEN

sartuta dutenetako bat. Zumarraga eta 
Urretxun, adibidez, aurten iraungitzen 
da hango udalek enpresarekin duten 
kontratu pribatua eta herritar talde ba-
tek eskatu du zerbitzua ez berritzeko. 

Iparraldean ere, behin eskualdetako 
kontratuak iraungita, aukera sortu da 
Elkargoaren konpainia publikora pasa-
tzeko. Aldaketarako parada hori, baina, 
ez da erraza izango, eztabaida apenas 
eman baita herriko etxeetan; kostaldeko 
eta barnealdeko errealitate ezberdinak 

ere hor daude, eta prezioen arteko dife-
rentziak ere bai.

CADE ingurumenaren aldeko elkar-
teen kolektiboa ari da ura modu publi-
koan kudeatu behar dela defendatzeko 
ekinean, berdin Elkargoko uraren ba-
tzorde iraunkorrean nola herriko etxee-
tan. Beren esanetan, Baionan zerbitzu 
“hobea eta merkeagoa” ari dira ematen 
urarekin eta badago gaitasuna hori ho-
rrela izan dadin beste tokietan. Prezio 
eko-solidario bat ere jarri diote urari La-

purdiko hiriburuan azken urteetan, di-
ru-sarrera murritzagoak dituzten fami-
lientzat, Frantziako Estatuko programa 
baten baitan. 

Hemen amaituko dugu gure astebete-
ko ibilaldia, Wall Streetetik urrun, hain-
beste borrokaren lekuko izan den San 
Izpiritu zubi mitikoan Aturri zeharkatuz, 
CADEkoek Uraren Mundu Egunean esan-
dakoa pentsamenduan dugula: “Ura fun-
tsezko ondasuna da, ez da merkantzia. 
Ura gurea da”. 

ARTIKUTZA ETA BAIONA. Ezkerrean, Artikutzan Enobietako urtegia hustuta eta arroa naturalki berreskuratzeko 
prozesuan. Eskuinean, Baionako irudia: hango ura konpainia publikoak kudeatzen du.
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Testuaren gaia

Zirkuitu Ibilbidea 2, 20160 

Lasarte-Oria

Tel. 943 370 738 · info@antza.eus
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Offset eta digitala
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Aurrera!
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KULTUR GOMENDIOAK

Jasangarria da, Orkli da
Etorkizuneko etxea

ZORU 
IRRADIATZAILE/
FRESKAGARRIA

 AIREZTAPENAEGUZKI 
IRTENBIDEAK

BERO-PONPA + 
AIREZTAPENA

Pkom4

ANUNCIO_ETORKIZUNEKO_ETXEA2.indd   1 7/7/21   13:10

Sorginak zirela esan 
digute, ziega ilunetara, 
sutara ala deserrira 
bidali zituzten ema-
kume eta gizon sal-
doa. Zugarramurditik 
abiatuta, herritarren 
ehiza kolektiboen garaia 

lantzen ari dira ikuspegi propioz. Horri 
ekarpena da komiki hau. Inkisizioa, Borde-
leko Tribunala eta tokiko jauntxoen arteko 
bulkada politikoak Nafarroan eta Lapurdin 
eragindako sarraskia, izen eta abizenekin.

 Axier Lopez

Sugarren mende
Asisko Urmeneta
GUREBERRIAK, ERROA ARGITALETXEA ETA 
LAPURDI 1609 ELKARTEA, 2020 / 100 OR.

Homosexualitateaz 
hitz egiteko proiektua 
du Campistronek 
Bekatorosak. Nafarroa 
Behereko zazpi 
pertsona lesbiana, 
gay eta bisexual 
elkarrizketatu ditu. 
Formatu berezia du 
lanak, album ilustratua 

da eta protagonisten esanak eskuz 
idatzita jaso ditu. Hala esan digu berak: 
"Marrazkiak begiak erakartzen ditu, eta 
umoreak errazten du gai konplikatuez 
mintzatzea jendea uxatu gabe".

 Onintza Irureta Azkune

Bekatorosak
Dom Campistron
ELKAR, 2021 / 144 OR.

Trilogiako 
lehen liburua, 
Mohamed 
Xukri (1935-
2003) idazle 
marokoarra-
ren umetako 
bizitza latzean 
oinarritutako 
eleberri  au-

tobiografikoa da, eta herrialdeko 
iparraldeko hirietako pobreziaren 
erretratua. 2000ra arte debekatua 
egon zen Marokon. 

 Xabier Letona

Ogi hutsa
Mohamed Xukri
IGELA, 2019 / 196 OR.

Bi emakume 
protagonista dituen 
arren, narrazio 
sorta hau ez da 
hasiera eta itxiera 
finkodun nobela bat. 
Bere-berea duen 
umore beltzarekin, 

halabeharrari, boterekeriari, 
zorigaitzari eta azken batean, mundu 
honen zakurkeriari buruzko gogoetan 
sakontzera gonbidatzen gaitu 
Montoiak.

 Lander Arbelaitz Mitxelena

Taxiak ez dira inoiz 
gelditzen
Xabier Montoia
SUSA, 2021 / 168 OR.

Urriko Iraultzako eta 
aurreko urteetako 
gertakizunen 
kontaketa, emakume 
protagonisten 
eskutik. Historiaren 
bilakaerarekin batera, 
harremanak ikusiko 
ditu eraldatzen 
irakurleak, iraultzaile 

errusiarrarekin hausnarketan 
murgiltzen amaitzeko: zapalkuntzarik 
gabeko jendartean, nolakoa behar 
luke “maitasun kamaradak”? 
Neoliberalismoa harreman (sexu-)
afektiboetaraino sartu zaigun honetan, 
ariketa aski premiazkoa. 

 Amaia Lekunberri

Erle lengileen amodioak
Aleksandra Kollontai
EREIN ETA IGELA, 2020 / 349 OR.

Olga Mtz. de 
Marigortak 
eta Roberto 
Serranok 
itzulitako 
ipuin-liburu 
honetan modu 
lazgarrian eta 
zirraragarrian 

dakartza Babelek gerrako 
gertakizunak. Literatura 
ederra da bere gordintasunean, 
maisuki itzulia. 

 Peru Iparragirre

Zalditeria gorria
Isaak Babel
ALBERDANIA ETA ELKAR, 2006 / 198 OR.
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LIBURUAK

Egileak berak bizitako 
polimaitasun istorioa 
kontatzen du. Pasioa, 
sexua, zeloak eta tratu 
txarrak. Ulliren eta 
Kimata maitalearen 
arteko kultur 
talkak, ama bakarra 

eta afrikarra izatearen inguruko 
aurreiritziak. Viena 90eko hamarkadan 
eta Europako migrazio politikak. Baina 
batez ere, harreman toxiko baten 
irudikapena da komikia. Frantsesez eta 
gaztelaniaz irakurgai.

 Maitane Gartziandia

Nola saiatu nintzen 
pertsona ona izaten
Ulli Lust
COMO TRATÉ DE SER UNA BUENA PERSONA 
LA CÚPULA, 2019 / 372 OR.

Beltza, musulmana eta 
jatorri gambiarreko 
izateak markatu du 
Moha Gerehouren 
bizitza. Bere 
esperientzia eta 
diskurtso antirrazista 
uztartuz, aktibismoaz, 
migrazioaz eta 

arrazakeriaz gogoetatzeko liburu 
interesgarria idatzi du kazetariak, 
jendea arrazakeriaren kontra egotetik 
ekintzara pasa dadila helburu.

 Mikel Garcia Idiakez

Zer dabil zu bezalako beltz 
bat honelako leku batean
Moha Gerehou
QUÉ HACE UN NEGRO COMO TÚ EN UN SITIO 
COMO ESTE |  PENINSULA, 2021 / 256 OR.

Die Benjamins. 
Eine deutsche 
Familie. Walter, 
Georg, Dora eta 
Hilde medio, 
XX. mendeko 
Alemania ezagutu 
dezakegu. 
Berlingo familia 
judu aberatsean 

jaioak, ezkerretik egin zioten aurre 
nazismoari eta larrutik ordaindu 
zuten. 

 Xabier Letona

Benjamindarrak: 
Alemaniar familia bat 
Uwe-Karsten Heye
LOS BENJAMIN, UNA FAMILIA ALEMANA 
TROTTA, 2020 / 289 OR.

Frantziako herrixka 
batean, hiru emakume 
nekazari gazte. Jo 
ahuntzekin hastera doa, 
ikasketak burutu berritan. 
Anouk erlezaintzan 
ari da hiritik etorrita. 
Coline bertakoa da 
eta ardiak dauzka 

senarrarekin batera. 
Azokan, hornitzaileekin, sindikatuan, etxean, 
administrazioarekin… egunero nozitzen 
duten matxismoari aurre egiten diote 
elkarrekin. Gizonok irakurri beharrekoa.

 Pello Zubiria Kamino

Non da jefea?  
Laborarien kronikak 
Maud Bénézit / Paysannes en Polaire
IL EST OÙ LE PATRON? CHRONIQUES 
PAYSANNES | MARABOUT, 2021 / 176 OR.

Uda honetan 230 
urte beteko dira 
1791n Haitiko 
esklaboen 
iraultza gertatu 
zela. Aitzakia 
bikaina  James-en 
“Jakobino beltzak” 
(The Black 

Jacobins) berrirakurtzeko. 1938an 
idatzia, historialari afroamerikar 
ezkertiarraren liburuak jarraitzen 
du funtsezko izaten, beltzek kateak 
hautsi zituzten lehen aldia ulertu 
eta Toussaint L’Overture esklabo 
iraultzailearen bizitzaz jakiteko.

 Urko Apaolaza Avila

Jakobino Beltzak
CLR James 
JACOBINOS NEGROS | RYR, 2014, 523 OR.

Gaurkotasun izugarriko 
lan utopiko-distopikoa 
idatzi zuen duela 
ia 50 urte zientzia 
fikzioaren maistrak. 
Kapitalismoaren aurkako 
mundu gerraren ostean 
anarkistek Anarres 
planetara alde egin 

zuten, baliabide mugatuko lur idor 
batean mundu berria eraikitzea xede. 
Shevek zientzilariaren abenturen bitartez 
ezagutuko ditugu anarrestarren lorpenak, 
mugak eta korapiloak. Frantsesez eta 
gaztelaniaz irakurgai.

 Zigor Olabarria

Desjabetuak: 
zalantzazko utopia
Ursula K. Le Guin
THE DISPOSSESSED | 1974 / 341 OR.
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KNAUS, HYMER, BENIMAR, PILOTE.

Bizi dugun eta 
eraiki nahi luketen 
munduari buruzko 
hausnarketak, 
egitura narratibo 
sendoarekin. 
Kazetaritza hutsa. 
Kalean egiten 

dena. Inspiratzaileak izan daitezkeen 
bizipenak jasoz –sarri oso intimoak–. 
Askotariko arauak desafiatzen 
dituzten pertsonak oinarri, hemen 
eta orain posible denaren mugak 
zabaltzen dituztenen bizipenak.

 Axier Lopez

Las Raras
Catalina May eta Martin Cruz
2016KO UDATIK, BOST DENBORALDI

Historia indartsua 
oinarri duen do-
kumental xumea: 
Pat eta Terry les-
biana bikotea dira, 
65 urte daramate 
elkarrekin, baina 
gizartearen eta 
gertuko senideen 

begietara urte horietan guztietan 
etxe berean bizi diren lagun onak 
baino ez dira. Orain, beren sekretua 
hurbilekoei kontatzea erabaki dute, 
eta hor abiatzen da dokumentala.

 Mikel Garcia Idiakez

A secret love
Chris Bolan (AEB)
AEB, 2020 / 83 MIN.

Euskal Herrian naturaz 
gozatzerik badela 
erakusten du lan honek. 
Animalia handienetik 
txikienerainoko bidaian, 
desagertzear diren 
bisoi europarraren eta 
basoilarraren eszena 
inoiz filmatu gabeez, 
edo Europako tximeleta 

ederrenetakoa den Graellsia isabellae-
ren metamorfosiaz goza liteke. Gizaki, 
klima eta naturaren arteko lotura 
agerian geratuko zaigu beste behin.

 Urko Apaolaza Avila

Natura Bizia
Lexeia Larrañaga
EUSKAL HERRIA, 2021 / 81 MIN.

AEBetako 
Maine estatuko 
herrixka 
batean bizi den 
irakaslea da 
Olive Kitteridge. 
Depresioaren 
mugan irautera 
ohitu den 
emakumea. 
Elizabeth 

Strouten nobelan oinarritutako 
telesail honek lau ordutan kontatzen 
du Oliven eta bere familiaren 25 
urteko historia.

 Eneritz Arzallus Alustiza

Olive Kitteridge
Lisa Cholodenko
AEB, 2014 / 4 KAPITULU

Egunsentitik 
ilunabarrera 
naturaren bidea 
oroitarazten 
duten lau kantu 
instrumentalek 
osatuta, 
Hazparneko 
Alba boskoteak 

disko bikaina atera zuen orain bi 
urte. Post-rock estiloan, barearen eta 
ekaitzaren arteko nahas-mahasean 
ibili dira bi bateria, bi gitarra, baxua, 
eta teklatua.

 Lander Arbelaitz Mitxelena

Anomia
Alba (Bidehuts)
2019 / 37 MIN.

Arkadio irakasleak 
300 irratsaiotik gora 
daramatza batik bat 
behetik kontatzen 
den historiari 
bozgorailua ematen, 

tarteka zientziari, soziologiari, edota 
filosofia ere tokia eginez. Urtetako 
jardunak emandako esperientziatik, 
maneiuz betetzen ditu garrantzizko 
eginkizunak: ezagutzaren dibulgazioa 
eta oroimen historikoaren transmisioa. 
Autobusean, afaria prestatu bitartean… 
edozein une da aproposa birpasatu, 
ikasi eta hausnartzeko.

 Amaia Lekunberri

La Linterna de Diogenes
Arkadio irakaslea (Irola Irratia)



95

2021eko abuztua

IKUS-ENTZUNEZKOAK

Magaly, Wendy, 
Magda, Chileno eta 
Ruth San Salvadorko 
kaleetako 
saltzaileak dira. 
Abentura berrian 
murgiltzera doaz 
Egly Larreynaga 
aktore eta 
zuzendariarekin 

batera: antzerki konpainia bat 
sortu eta beren bizitzak eszenaratu. 
Esperimentu gisa hasitakoa bizitza 
aldatzeko aukera bilakatuko da. 

 Maitane Gartziandia

Cachada
Marlén Viñayo
EL SALVADOR, 2019 / 82 MINUTU

Erditze 
gogorrean 
haurra galdu 
duen emakume 
baten istorioa 
kontatzen du 
filmak. Lehen 
ordu erdi 
deseroso eta 
hipnotikoaren 

ostean hasten da dena aldatzen: 
bikote harremanaren gorabeherak, 
emaginaren aurkako prozesu 
judiziala eta ulertzen zaila den dolu 
prozesua gurutzatzen direnean.

 Eneritz Arzallus Alustiza

1998ko uda. 
Enararik ez da 
ikusten jada 
Kabulen. Bele 
beltzak besterik 
ez dabiltza 
orain hegan, 
talibanek 
menpean 
duten hiriko 

etxeen gainean. Film hau ez balitz 
animazioazkoa, gogorra litzateke, 
jasanezina ia. Baina akuarelaz 
margotuak diruditen irudiek 
leundu egiten dute istorioak 
kontatzen dituen izugarrikeriak.

 Jon Torner Zabala

Pieces of a Woman 
Kornél Mundruczó
KANADA, 2020 / 126 MIN.

Les hirondelles de Kaboul 
Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
FRANTZIA, 2019 / 80 MIN.

Vinnie protagonista 
eta haren lagunak 
kalamidade koadrila 
iruditu dakizkioke 
bati lehen kolpean, 
baina beren ondoan 
denbora igaro 
ahala, begiko egingo 
zaizkio. Azken 

kapiluaren ostean, haien eskutik 
saltsan ibiltzearen mira izan dezake 
istorioari lotzen zaionak. Telesailen 
gainprodukzio garaiotan, gutxik 
lortzen dute halakorik.

 Amaia Lekunberri

Brassic
Daniel O’Hara, Jon Wright, 
Saul Metzstein
ERRESUMA BATUA, 2019 /  
6 KAPITULUKO 2 DENBORALDI

Helduentzako 
animazioa deitzen 
diote, marrazkiak 
mugimenduan 
jartzea umeen 
kontua balitz bezala. 
Azkar eta labur 
esanda, Black Mirror 

estiloko 15 minutuko 26 pilula solte, 
baina cyberpunk ukituarekin eta 
animazio estilo ugariak erabiliz, 2D 
klasikotik hasi eta egungo teknikarik 
fotorrealistenetaraino. Zientzia, 
fantasia, kritika soziala… eta robotak. 

 Axier Lopez

Love, Death and Robots
Tim Miller
AEB, 2019 / 13 KAPITULUKO 2 DENBORALDI

Halla, 50 urteko 
emakume diskretua, 
itxuraz bizi sinplea 
eta lasaia daramana. 
Baina ez: Islandian 
kokaturiko Rio Tinto 
multinazionala 
dauka jomugan, eta 
sabotajea bidetzat. 
Ama Lurraren 

defentsan, erradikalak izateko dei 
politiko eta poetikoa da Kona fer í stríð, 
frantsesez eta gaztelaniaz ikusgai.

 Jenofa Berhokoirigoin

Kona fer í stríð
Benedikt Erlingsson
ISLANDIA, FRANTZIA, UKRAINA
2018 / 101 MINUTU
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Xabier Madariaga
Kazetaria.

Irantzu Lekue
Artista eta kultura-aktibista.

Izaskun Urkijo
Zinemako arte-zuzendaria.

Javier López
Greentech SEko sortzailekidea. 
Nekazaritzako elikagaien 
industriarako jasangarritasuna.

Bada beste modu bat

Mugiarazten
gaituena gara.
Denok mugiarazten gaitu zerbaitek. Elkartasunak, 
jasangarritasunak, gure jatorriak, berdintasunak, laguntzeko 
beharrak, ekitekoak… Barrutik ateratzen zaigun zerbaitek. 
Bereizten gaituen zerbaitek. Helburu batek. Gurea, zure ondoan 
egotea, inguruari ekarpen baliagarria egiteko.
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