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F
rantses estatuan euro baten truke menuak
jarri ditu Gobernuak unibertsitateko ikasle-
en eskura. Gazte anitzentzat bazkari beroa
jateko aukera bakarra karitatezko erakunde-
etara jotzea baita pandemia garaian. Parise-
tik mundu zabalera barreiatu diren “gose ila-

ren” bideoak errebolta sortzeko modukoak badira. Hala
ere, arrakala sozialari karitatearen parametroen arabera
erantzun dio Emmanuel Macronen gobernuak, irudi ho-
riek argitara eman duten hausturari sakoneko arrapos-
turik bilatu gabe. Adierazgarria izan da, bestalde, “salba
ditzagun ikasle pobreak” leloa mereziko lukeen kanpai-
nari gehitu zaion bertze osagaimingotsa. 
Frederique Vidal Unibertsitate ministroak «islamo-ez-

kertiarrei» mozorroa kentze-
ko agindua eman du, ikerke-
ta zientifikoaren ikur den
CNRS gurutzada horren «ko-
laboratzaile» bilakatu
nahian. Esku batekin, euro
baten truke plater bat; beste
eskuarekin,maccarthysmoa-
ren errezeta berregosia. 
Gerraurreko urteetan sus-

tatu zen giro goibel, nahasia,
garratz, suntsitzaile irudika-
tzen ari da gero eta gehiago
urgentzia estatuaren itzalpe-
an garatu den aro ilun honetan. Osasun larrialdiari buru
egiteko aitzakiaz onarturiko agindu kate amaiezinak
guztiz murriztu du joko zelaia, bide batez eztabaida pu-
blikoa muturreko parametroetara eramanez. 
Elkarrizketaren ordez bakarrizketen –asko jota buruz

burukoen– eskema nagusitu da, pentsamendu kolekti-
boaren eraikuntzari enegarren oztopoa ezarriz. Horrela,
aitortu gabe ere, kanpainaurrea irudikatzen hasia da
macronismoa. Dagoeneko telebista platoetara jo du,
Presidentetzarako hauteskunde kanpainari begira bero-
tze ariketak egiteko. Gerald Darmanin Barne ministroa
sparring lanean jarri du Macronek. Are, boxeo emanaldi
batekin aski ez, bi antolatu ditu, diglosia katodikoa pro-
fitatuz. Konplexurik gabeko eskuina eta eskuin mutur

ofiziala aurrez aurre telebista publikoan. Gerald Darma-
ninen eta Marine Le Penen arteko borrokaldi xuria 1,9
milioi ikuslek jarraitu zuten. Eroso jardun zuten ustezko
aurkariek. Lehenak migrazioa, islamismoa eta oro har
«segurtasunaren erronkaren aurrean» Gobernuak har-
turiko ekinbide irmoa erakusteko baliatu zuen saioa; bi-
garrenak, irudia leunduz sinesgarritasuna irabazteko.
2017an Macronen aurka izandako debatean eginiko

akatsak zuzendu eta bere programa errealitatean txerta-
tzea izan zuen xede Le Penek. Benetako borrokaldiaren
zain bere patroia izanen dela eskuinaren lemazain baka-
rra argi uztea zen, berriz, Barne ministroak zuen misioa.
Biek ala biek lehen hurbilpenari etekina atera zioten, ba-
tak besteari aparteko minik egin gabe, biok bazutelako

zer irabazi joko eremua finkatuz. 2022ko hauteskundee-
tan lehen itzulia tramite hutsa balitz bezala bi lehiakide-
en arteko eskema indartzeko balio izan zuen saioak.
Alta, gidoia nonbait motz geratu zelakoan bigarren

emanaldia heldu zen. Oraingoan, aldez aurretik kimatu-
tako joko eremuari lokatza gehituz. Birritan arrazakeria,
eta zehazki islamofobia, sustatzeagatik kondenatua izan
den Eric Zemmour ultraeskuin katodikoaren izarrak be-
re etxean, teleerrealitatearen doktrina eztabaida politi-
kora etenik gabe eramaten duen kate pribatuan, gonbi-
datu gisa hartu zuen Gerald Darmanin. Hartara, muga
eta arau zorrotzez beteriko garaian, legea kontzeptu lau-
so bat balitz bezala azaldu zen ikusleriaren aurrean, in-
punitatea eskaintza politikoan txertatuz. •

{ datorrena }

Ultraeskuinaren joko zelaian
beroketa arriskutsua eginez 

Kanpainaurreko aperitifa gisara, Marine Le
Penekin lehenik eta gero mezu arrazistak
zabaltzeagatik birritan kondenatu duten
ultraeskuinaren izar katodiko batekin
lehiatu da Macronen Barne ministroa

Maite Ubiria Beaumont
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T
xarrera doa
errefuxiatuen
egoera. 2015eko
migrazio krisiak
gerratik edo po-
breziatik ihesi

zihoazen errefuxiatuz lepo
dauden kanpalekuz bete zi-
tuen Europako mugak. Ez zen
gauza berria, eta ez da iragane-

ko kontua, milaka pertsona
baitaude oraindik eremu ho-
rietan harrapatuta. Covid-
19aren krisiak eta neguaren
etorrerak errefuxiatuen arazo
fisiko eta mentalak areagotu
besterik ez dituzte egin.
Turkiatik oso gertu dagoen

Samos greziar uharteko kan-
pamentua horren adibide bat

da. Mugarik Gabeko Medikuak
erakundeak (MSF) salatu due-
nez, 3.500 pertsona pilatuta
daude 648rentzat sortutako
kanpamentuan. Erakunde me-
diko-humanitarioaren arabe-
ra, gehienak basoan inprobisa-
tutako dendetan bizi dira,
zentro ofizialetik kanpo, eta ez
dute ez behar adina dutxarik,
ez osasun instalazio eta bero-
tzeko babesleku egokirik.
Antzekoa da Lesbos uharte-

ko (Samosetik iparraldera) Ka-
ra Tepeko kanpalekuaren ego-
era; izan ere, MSFren datuen
arabera, 7.000 asilo eskatzaile
eta errefuxiatu baino gehia-
gok –tartean 2.500 haur (urte-
bete baino gutxiagoko 150
haur baino gehiago)–, kanpin
dendetan bizitzen jarraitzen
dute, negu gogorraren eragin-
pean, gauean 8 gradutik behe-
rako tenperaturarekin.
Gainera, ez dago higiene eta

osasun instalazio egokirik.
Guztira, 350 komun inguru
daude kanpamentuan, eta 36
dutxa kabina baino ez daude,
egunean 9 orduz baino fun-
tzionatzen ez dutenak.
«Ura hotz dago, denda ba-

rruak bustita. Dena dago heze,
baita mantak eta berokiak ere.
Horrek guztiak beste estres
faktore bat gehitzen die per-
tsonek kanpamentuetan di-
tuzten zailtasunei», adierazi
du Katrin Glatz-Burbakk Les-
bosko MSFko haur psikologo-
en taldeko osasun mentaleko
jardueren arduradunak.

ZERBITZU ETA BALIABIDERIK EZA

Egoera horretan dago Farizeh,
33 urteko emakume afgania-
rra, hiru seme-alaba adingabe
dituena eta lau hilabeteko
haurdunaldian dagoena.
«Hotz asko egiten du eta, ho-
rrezkero, ez gara dendetatik
ateratzen egunez ere. Ez dago
berokuntza sistemarik eta

Farizeh, Afganistango 33
urteko emakumea, lau
hilabeteko
haurdunaldian dago eta
aldizka Lesbosen MSFk
duen klinikara joaten da
haurdunaldia aztertzeko. 
Dora VANGI | MSF

ERREFUXIATUEN EGOERA
Lesbos eta Samoseko kanpamentuen
egoera larritu egin dela dio MSFk

GAUR8

Mugarik Gabeko Medikuak (MSF) erakundeak alarma piztu
du, neguak eta kanpamentuen egoera tamalgarriak
Greziako uharteetako errefuxiatuen osasun fisiko eta
mentala larriagotu baitute. Ideia suizidak zituzten 50
adingabe tratatu zituen 2020an, eta aurten, dagoeneko,
beren buruaz beste egiten saiatu diren hiru haur artatu ditu.

GIZA ESKUBIDEAK / b
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manta batzuk baino ez ditugu
hotzetik babesteko. Askotan,
arropa eta mantak bustita ego-
ten dira, euriagatik edo heze-
tasunagatik. Egin dezakegun
gauza bakarra denda barruan
geratzea da, pazientzia izatea
eta arropa lehortzeko eguzkia
atera arte itxarotea. Ez dago
elektrizitaterik janaria presta-
tzeko eta dena zikina eta loka-
tzez beteta dago», adierazi du
Farizehk MSFk argitaratutako
ohar batean.
Farizehk gaineratu duenez,
bertan ez dute haurrentzako
janaririk eta berokirik, eta
kanpamentuan ez dago hau-
rren jolaserako jarduerarik, ez-
ta eskolarik ere. «Hemendik
atera eta duintasunez bizi
nahi dugu», gaineratu du.
Antzeko egoeran bizi da Ma-
riam. 24 urte ditu eta duela ur-
tebete eta bi hilabete iritsi zen
Lesbosera, Afganistandik, «se-
gurtasuna aurkitu eta bizitza
berri bat hasteko itxaropena-
rekin». Aldian-aldian MSFren
klinika bisitatzen du, duela gu-

txi bere lehen semeaz erditu
baitzen. Familiak nazioarteko
babesa jaso du jada, baina go-
bernuz kanpoko erakundeak
adierazi duenez, oraindik ez
dakite noiz eta nola eramango
dituzten uhartetik kanpo. Bi-
tartean, Moriako kanpamen-
tuko sutearen ostean eraikita-
ko zelai berrian jarraitzen
dute, Kara Tepen.
«Bigarren haurdunaldiaren
lehen hilabeteak oso zailak
izan ziren. Udan bero gehiegi
egiten zuen eta oso zaila zen
dendatik kanpo mugitzea. Irai-
lean, sutearen ondoren, haur-
dunaldiko unerik zailenak iga-
ro nituen. Egun batzuk eman
genituen kalean bizitzen, urik
eta janaririk gabe, eta segurta-
sunik ezaren sentsazio etenga-
bearekin. Batzuetan, gose nin-
tzen, eta negar egiten nuen»,
dio Mariamek, eta Moriako ze-
lai zaharrean abortu bat jasan
zuela gaineratu du.
Kanpamentu berriaren ego-
era ez da hobea, eta neguaren
etorrerarekin larritu egin da.

Gazte afganiarrak azaldu due-
nez, ia ez dute argindarrik, sor-
gailua hondatuta dagoelako.
«Gau batzuetan hotz gehiegi
egiten du eta ezin dugu lorik
ere egin. Kasu horietan, gure
haurra ere esna egoten da gau
osoan. Haurra bero manten-
tzeko egin dezakegun gauza
bakarra beti gure ondoan edu-
kitzea da, eta ahal dugun arro-
pa eta manta guztiekin estal-
tzea. Hotza dela eta, haurra
garbitzea saihestu behar dut.
Erabat kezkatuta gaude. Gai-
nera, asiloa eman digutenetik,
ez dugu laguntza ekonomiko-
rik jasotzen. Horrek esan nahi

du ezin dugula haurrarentza-
ko arroparik edo janaririk ero-
si», adierazi du.

HAURREN SUIZIDIO SAIAKERAK

Gainera, MSFk azaldu duenez,
ehunka pertsona daude egoe-
ra mediko edo mental larrian
harrapatuta, eta egoera horrek
txikienen artean suizidio saia-
kerak eragin ditu. Iaz, Mugarik
Gabeko Medikuek 50 haur tra-
tatu zituzten ideia suizida la-
rriengatik, baita suizidio saia-
kerengatik ere, eta aurtengo
urtarrilean, erakunde mediko-
sanitarioko psikologoek beren
buruaz beste egiten saiatu zi-
ren hiru haur artatu zituzten.
«Itotzen saiatu dira, pilulak
hartu dituzte edo eskumutu-
rreko zainak mozten saiatu di-
ra. Kanpamentuak are gehiago
gaixotzen ditu haurrak. Honek
ezin du horrela jarraitu. Ez da
trauma larriak dituzten hau-
rrentzako lekua», azaldu du
Glatz-Burbakkek, eta haur ho-
riek «oraintxe» ebakuatu be-
har dituztela gaineratu.

«Hotz asko egiten du eta ez gara dendetatik
ateratzen egunez ere. Manta batzuk baino ez
ditugu hotzetik babesteko. Askotan, arropa eta
mantak bustita egoten dira euriagatik»

Samosen 3.500 pertsona pilatuta daude
648rentzat sortutako kanpamentuan. Gehienak
basoan inprobisatutako dendetan bizi dira,
zentro ofizialetik kanpo

Ezkerrean, 24 urte dituen
Mariam afganiarra seme
jaioberriarekin klinika batean.
Eskuinean beste ama bat, semea
besoetan duela. Biak
Lesbosen. Dora VANGI | MSF
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«Benetan mingarria da ino-
lako itxaropenik ez duten bal-
dintzetan bizi  diren haur
hauek ikustea. Askok amore
eman dutela esaten digute,
ezin dutela gehiago jasan, mi-
na arindu eta sufritzeari utzi
nahi diotela. Eta kanpamen-
tuetako baldintzekin ez dau-
kate sufritzeari uzteko modu-
rik».
Horregatik guztiagatik, Mu-

garik Gabeko Medikuen era-
kundeak asilo eskatzaile guz-
tiak,  bereziki  ahulenak,
berehala ostatu seguru batera
eramateko eskatu die EBko eta
Greziako agintariei.

Katrin Glatz-Burbakk
Lesbosko MSF haur
psikologoen taldeko
osasun mentaleko
jardueren arduradunak.
Dora VANGI | MSF

Urtarrilean, MSFko psikologo batek Lesboseko

errefuxiatuentzako kanpamentu batean bizi

den bere paziente bati eskatu zion, prozesu

terapeutikoaren barruan, pentsa eta idatz

zezala zerk sentiarazten zuen hoberen eta zerk

ematen zion balioa. 2019ko maiatzean

Lesbosera iritsi zen 20 urteko siriar bat da, eta

2021eko urtarrilean MSFra bidali zuten osasun

mentalean laguntza jasotzeko, suizidio saiakera

baten ostean.

Gutunean adierazi zuenez, Lesboseko

kanpamentuetatik atera eta gizartean «herritar

aktibo» izaten hasteko ametsa zuen,

«integratuz eta nire heziketarekin jarraituz,

egunen batean abokatu izateko, pertsona

zaurgarri horiek guztiak, asilo-eskatzaileak eta

errefuxiatuak, defendatuko dituena».

Hala ere, eskutitza idazten ari zela «oso triste

eta egoera psikologiko eta emozional

txarrenean» sentitzen zela aitortu zuen.

«Aspaldi galdu dut gosea, egunean bazkari

bakarra egiten dut, eta batzuetan bat ere ez»,

gaineratu zuen idazkian.

«Lo egitea saihesten dut eta gauak esna

pasatzen ditut amesgaiztorik ez izateko. Ordu

gutxi batzuk bakarrik lo egiten saiatzen naiz,

eta beti egunez. Leku honetatik irten eta nire

anaia eta ilobekin elkartu nahi dut, hemen ni

baino indartsuagoak diren munstroz betetako

oihan batean bezala sentitzen bainaiz. Ahulegia

naiz kanpamentuko baldintza latzei bakarrik

aurre egiteko», dio 20 urteko gazte siriarrak.

Era berean, kanpalekuko borroken eta

arazoen beldur zela adierazi zuen gutunean,

«askotan entzun izan ditut haurrak bortxatu

izanaren istorioak». Siriako espetxe batean

beste preso batzuen jazarpena jasan zuela

gogorarazi zuen.

OSASUN MENTALEKO PAZIENTE BATEN GUTUNA

Osasun mentaleko MSFen pazientearen gutuna.  MSF

«Benetan mingarria da inolako itxaropenik ez
duten baldintzetan bizi diren haur hauek
ikustea. Askok amore eman dutela esaten
digute, ezin dutela gehiago jasan»

«Haurra bero mantentzeko egin dezakegun
gauza bakarra beti gure ondoan edukitzea da,
eta ahal dugun arropa eta manta guztiekin
estaltzea. Oso kezkatuta gaude»
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Pixkanaka, Kolonbiako gatazka armatuaren ondorioak eta urteetan ukatutako egiak argitara ateratzen ari di-

ra. Habanako bake akordioaren ostean sortutako Bakerako Jurisdikzio Bereziak 2002 eta 2008 artean, Alvaro

Uriberen gobernuan, Armadak borrokan hildako gerrillariak izango balira bezala aurkeztu zituen 6.402 zibil

hil zituela adierazi berri du. «Faltsu positiboak» izenarekin ezagutzen den auzian, lehen epaia jakinarazi du.

Militarrek jaiegunak, kondekorazioak eta diru sariak ere jasotzen zituzten hiltzen zuten gerrillari bakoitzeko

eta Gobernuak hildako gerrillarien zifrak erabiltzen zituen orduan indarrean zegoen Segurtasun Politikaren

ustezko arrakasta erakusteko. Errealitatea bestelakoa zen. Gerrillari uniformearekin jantzitako gorpu horiek

zibilenak ziren, eta ez borrokan, armak eskutan, hildako gerrillarienak. Askotan biktimak nekazariak, pobreak,

nolabaiteko desgaitasuna edo mendekotasuna zuten gazteak ziren. Ikerketaren lehenengo fasea da hau, eta

lehen urrats garrantzitsu bat giza eskubideen urraketak mahaigaineratzeko eta argitzeko. Ainara Lertxundi

MILITARREK HIL ZITUZTEN 6.402 ZIBILEN EGIA

Luis ACOSTA | AFP

C IKUSMIRA
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K
amiseta fluo-
reszentea jan-
tzita eta beso-
an Palestinako
bandera txiki
bat duela, Ha-

nine Abou Mariam Jerusalem
eta Ramallah arteko Zisjorda-
niako Al Ram hiriko kantxa
sintetikoaren alboetako bate-
an korrika dabil. 21 urteko gaz-
te hau emakumezkoen lehen
mailan eta gizonezkoen hiru-
garren mailan partidak arbi-
tratzen dituzten bi emakume-
etako bat da, erresistentziaren
eta ahalduntzearen sinbolo.

Palestinako borroka nazio-
nalean emakumeen parte-har-
tzea aspaldikoa dela esan dai-
teke. Mediterraneo itsasoaren
eta Jordan ibaiaren haranaren
arteko lurraldearen erresisten-

tziaren aurpegi asko emaku-
mezkoenak dira. Menderatze
eta zapalkuntza nazionala, pa-
triarkala eta klasekoa eragiten
duen sistema baten pean bizi
diren emakumeenak. Esparru
pribatuko matxismoaren aur-
ka borrokatzeaz gain, emaku-
meen erresistentzia tradizio-
nalki baztertu izan dituen
eremu publikora ere hedatu
da, eta Mariamek egin duen 

bezala, espazio horiek ere kon-
kistatuz doaz.

Duela hiru urte gizonezkoen
futbol partidan arbitro lanak
egin zituenean, porrot egitea-
ren beldurra nagusitu zitzaio-
la aitortu dio AFP agentziari.
Emakumea, palestinarra eta
epailea, zale zein jokalarien in-
potentziaren itu eta, Eduardo
Galeano parafraseatuz, akats
guztien koartada, zorigaitz
guztien azalpen. Baina beldur
horiek bide eman zioten na-
zioarteko arbitro diren palesti-
nar emakume gutxietako bat
izateko anbizioari.

Mariami unibertsitatean He-
ziketa Fisikoko ikasketak hasi
zituenean piztu zitzaion fut-
bolarekiko interesa. Horrekin
batera, arbitrajerako grina er-
natu zitzaion. Behin lizentzia-

tuta, futbol partidak arbitra-
tzen hasi zen, marrazain lane-
tan. «Hasieran huts egiteko
beldur nintzen, baina epaile
nagusiak eta gizonezko kideek
lagundu egin zidaten», azaldu
du gazteak. Partida bakoitza-
ren aurretik, berak adi-adi en-
tzuten dio epaile nagusiari, jo-
koaren kontsignak libreta
batean marraztu ahala. 90 mi-
nutuz, baloia begiekin jarrai-
tzen du, bandera gorriari eta
horiari gogor eutsiz.

Mariamek hilean zazpi bat
partidatan parte hartzen du
eta 30 dolar inguru jasotzen
ditu norgehiagoka bakoitzeko
(24 euro inguru), bere taldeki-
de gizonezkoen kopuru bera.
Duela lau bat urte, Palestinako
federazioak emakumeen arbi-
trajea baimendu zuen. Kleriko

Hanin Abu Mariam
palestinarra, 21 urteko
epailea, bere lankideekin
eta jokalariekin batera
zelairatzen,
Zisjordaniako Al Ram
hiriko Faisal al-Husseini
Nazioarteko Estadioan
jokatu zen futbol
partidan arbitratzeko. 
Abbas MOMANI  / AFP

ZISJORDANIAKO MARRAZAINA
Hanine Abou Mariam, Jerusalem eta Ramallah artean
partidak arbitratzen dituen emakume palestinarra

Ibai Azparren

Hanine Abou Mariam palestinarrari unibertsitatean
Heziketa Fisikoko ikasketak hasi zituenean piztu
zitzaion arbitrajearekiko interesa. Lizentziatu ondoren,
emakumezkoen lehen mailan eta gizonezkoen
hirugarren mailan futbol partidak arbitratzen dituzten
bi emakumeetakoa bat da orain.

KIROLA / b
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kontserbadore batzuk emaku-
meentzako irekiera horren
aurka agertu ziren hasieran,
baina jardunaldi eta urteek au-
rrera egin ahala kontrako aho-
tsak itzaltzen joan dira. 
Nolanahi ere, Haninek bere

familiaren babesa izan zuen.
Ramallahetik gertu dagoen
Burham herri txikian bizi dira.
«Nire senideek beti lagundu
eta babestu naute, beraienga-
tik nago gaur hemen», azaldu
du gazteak, eta badirudi Pales-
tinako futboleko buruzagien
babesa ere baduela. «Bai, nos-
ki , konfiantza osoa dugu
haiengan; emakumeak gaituta
daude»,  azpimarratu du
Ibrahim Ghrouf Palestinako
futbol federazioko arbitrajea-
ren arduradunak, eta beste 30
emakume Mariamen pausoei

jarraitzeko prestakuntza jaso-
tzen ari direla zehaztu du.
Horientzat guztientzat, isto-

rio honetako protagonista bar-
ne, Hiba Saadia da duda gabe
inspirazio iturri, emakumeen
nazioarteko topaketak antola-
tu zituen lehen palestinarra,
egun Arabiar Emirerri Batue-
tan bizi dena. Baita Yasmine
Nirokhek ere, egun nazioarte-
ko txapelketak zuzentzen di-
tuena. Halere, haien izenak In-
terneten bilatuz gero, AFPk
Mariami buruz duen informa-
zioan baino ez dira agertzen.
Kirola egitea eskubidetzat

hartzen du Hezkuntza, Zien-

tzia eta Kulturarako Nazio Ba-
tuen Erakundeak (Unesco),
baina emakume askok zapuz-
tu egin behar izan dute profe-
sional izateko ametsa, beren
herrialdeetako legedia eta ohi-
turak direla eta.
Qatarko Batzorde Olinpiko-

ak 2012ko Londresko Olinpiar
Jokoetan lehen aldiz sartu zi-
tuen emakumeak herrialdea
ordezkatu zuen taldean.
2022ko Munduko Futbol Txa-
pelketarako obretan 6.500
langile baino gehiago hil izana
–“The Guardian” egunkariak
azaleratu duenez– albo batera
utzita, FIFAk antolatutako Klu-
ben Munduko Txapelketako fi-
nalaren garaikurrak ematera-
koan Joaan bin Hamad Al
Thani xekeak arbitro ziren
emakumeei egindako mespre-

txuagatik ere seinalatu dute
Qatar. Saudi Arabian, emaku-
meek debekatuta dute futbole-
an jokatzea edo igeri egitea.
Duela gutxira arte ez zuten
futbol partidak ikusteko esta-
dio batera sartzeko eskubide-
rik ere estatu espainolak eta
frantsesak armaz hornitzen
duten herrialde horretan.
Hala ere, feminismoak fut-

bolera eta arbitrajera ere iraul-
tza ekarri nahi du, eta gogoeta
sakona eragin. Bitartean, Ha-
nine Abou Mariamek, bere al-
detik, munduko estadio one-
netako belarra zapaldu nahi
du. Ezohikoa dirudi, normala
bihurtu arte. «Nire ametsa ar-
bitro ospetsu bihurtzea da,
baina lehenbizi marrazain gi-
sa», nabarmendu du irribarre
lotsati batekin.

Mariamek hilean zazpi bat partidatan parte
hartzen du eta 30 dolar inguru jasotzen ditu
norgehiagoka bakoitzeko (24 euro inguru), bere
taldekide gizonezkoen kopuru bera 

Beste 30 emakume Mariamen pausoei
jarraitzeko prestakuntza jasotzen ari dira
Palestinan. Duela lau bat urte, federazioak
emakumeen arbitrajea baimendu zuen
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D
itugun lan ordutegiek
eta gizartea egitura-
tzeko moduak, bizi ka-
litatearen, aisialdiko
orduen eta pertsone-
kiko konexioaren falta

eragiten dute. Gure egunerokota-
sunaren zati handi batean, ia de-
netarako orduak falta zaizkigulako
sentsazioa konstante bat da. 

Denok entzun dugu noizbait den-
bora faltarik ez dagoela, interes falta
baizik. Egia da batzuetan errealitate
hori gerta daitekeela. Hala ere, «pro-
duktiboa» izatearekin «lanpetuta»
egotea ulertzen duen gizarte batean
bizi gara. Goiz barneratzen dugu gu-
re denbora zeregin askorekin bete-
tzeak duin egiten gaituela. Horri bes-
te  faktore  bat  gehitzen zaio
azkenaldian: lan baldintzak konple-
xuagoak dira eta horren adibide da
telelana. Lan modalitate horrek,
oraindik erregulazio egokirik ez due-
nak, gainkarga handiko egoera baten
mende jartzen gaitu, non ordutegiak
desagertzen diren eta hitzartutako
lanaldietatik harago luza daitezkeen. 

Oso positiboa da zure proiektuei
denbora eskaintzea edo zure helbu-
ruen alde lan egitea, baina hori ez da
guztia. Baliteke une batzuetan zeure
burua sakonago erabili behar izatea
egoera espezifiko batengatik. Arazoa
zera da jarduera bat bera ere ez baz-
tertzea eta hori bizimodu bihurtzea.
Horixe da, hain zuzen ere, hausten
zailena. Hala ere, geure burua kon-
bentzitzen dugu ondo gaudela, dena
behar bezala doala. Harik eta gerta-
tzen den arte: antsietate atake bat,
gainditzen gaituen estresa, zefaleak,
zorabioak, urdaileko mina eta asal-
dura psikosomatiko horiek guztiak,
gure baitan zerbait uste bezain ondo
ez doalako arrastoa emanez. 

Bizitzak arrastaka garamatza, egin-
behar horietara eta dena oso azkar
doan zurrumurru xelebre horretara

bultzatzen gaitu. Gure gizarte sarean
ez da zaintza baloratzen, ezta auto-
zainketa psikologikoa ere. Gure la-
rrua, ilea, oinak eta bizarrak zaintzen
ditugu. Baina zer gertatzen da nire
barne orekaz, nire emozioez, etenik
uzten ez didan estresaz, nire gauak
loezinez betetzen dituzten pentsa-
menduez? 

Batzuetan, lanpetuta egotea (edo-
zertan) naturala den bizimodua de-
la konbentzituta  geratzen gara.
Eta horrekin, aisialdiaz gozatzeko
ezintasuna normalizatzeaz gain,
antsietate egoeren oinarriak finka-
tzen ditugu. Horrelakoak garelako,
gure egunak zeregin ugari eta amai-
gabeekin betetzen ditugu, baina ze-
regin horietako oso gutxi daude on-
gizate  psikologikoa bultzatzera
bideratuta. Noiz eman zenuen den-
bora azkenekoz zeure buruarekin
ondo egoten?

Zailena ez da horretaz bakarrik kon-
turatzea, baizik eta gure seme-alabak
eta gazteak oso goiz hasten direla bizi
kalitatea suntsitzen duten ohiturekin,
hazkunde pertsonalari lehentasuna
ematea, denborari dagokionez, egune-
roko lana izan beharko litzatekeen sa-
soi batean. Gure bizitzako hainbeste
ordu “produktibitate” moduan pasa-
tzen ditugunean, buruak ere interpre-
tatzen du sofan botatzea eta atseden
hartzea denbora galtzea dela.

Denbora ez da urrea, bizitza baizik,
eta era askotara galtzen dugu. Zure-
tzat denbora gehiago izan nahi ba-
duzu, lehentasuna ematen hastea da
egokiena. Hori ez da zereginak ga-
rrantziaren arabera antolatzea baka-
rrik, zure denbora pertsonalari me-
rezi duen tokia ematea ere bada.
Gure bizimoduaren birformulazio
sakona egitea beharrezkoa dugu. •

saioaaginako@gmail.com

Gure egunerokoan denerako denbora falta zaigula sentitzen dugu une oro. GAUR8

Denboraren urrea

Saioa Aginako Lamarain
Psikoterapeuta
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E
rtzaintzaren izaera eta jokabidea hizpide
dira aspaldi honetan. Aste honetan bertan
langileak kolpatzen ikusi ditugu berriro
poliziak. Arnaldo Otegik duela egun gutxi
botatakoak ere eztabaida sortu zuen. Izan
ere, gaiari ezin zaio luzaroan iskin egin

eta, gaur egun, zoritxarrez, haren joera ez dela batere
itxaropentsua esan beharra dago.

Erreferentzia historikoa Telesforo Monzonek sortu-
tako «Ertzaña» dugu. Lauaxetak jarri zion izena. Gerra
garaian, Euskal Herriaren biziraupenerako estatu egi-
turak sortzeko edo berreskuratzeko gogoarekin bat
egin zuen Polizia haren sorrerak. Estatu egiturak sor-
tzea eta berreskuratzea izan da, hain zuzen ere, Mon-
zonek ordezkatzen zuen erreferentziaren eta ondoren
etorritako belaunaldi berrien arteko ezkontzatik er-
dietsitako mugimendu politikoaren proiektu eman-
tzipatzailearen oinarria.

Halere, gaur egungo Ertzaintzaren jatorri juridiko-
politikoa frankismoaren erreformatik eratorritako Es-
tatutua dela ezin daiteke ahantzi, eta horrek, zinez,
oso jite jakina eman zion polizia indar horri hasieta-
tik, EAJri eta EAJren apustu autonomistari lotuta.

Abiapuntu horretatik, ezker abertzalearekin talka
etorri zen, ezinbestean, nahiz eta talkaren kontra hi-
tzak ez ziren falta izan. Apenas hilabete gutxi batzuk
baino ez ziren pasa 1991ko abuztuan Bilboko Etxebe-
rria parkean izandako segadatik –bertan Juan Maria
Ormazabal ETAko kidea eta Alfonso Mentxaka ertzai-
na hil ziren–, ETAk “Egin” egunkariari eskainitako el-
karrizketa batean halako dinamika baten arriskuaz
ohartarazi eta kezka agertu zuenean.

«POLIZIA INTEGRALA»

Halere, bidea hasia zen, Jaurlaritzak behin eta berriz
azpimarratzen zuen ideia batek argi eta garbi azaltzen
zuena: Ertzaintzak «polizia integrala» izan behar
zuen, eta horrek, bai ala bai, ezker independentistaren
kontra egitera eramango zuen, nahiz eta inplikazio
horrek ez zituen Guardia Zibilaren eta Polizia espai-
nolaren atzera-egitea ekarriko. Gaur egun egiazta dai-
teke kimera hutsa zela ordezkapenaren ideia hura.

Lizarra-Garaziren garaiak beste ikuspuntu bat egon
zitekeela pentsarazi zuen, nahiz eta testuingurua ez
zen batere samurra, akordio hura lortzeko bilerak Er-
tzaintzak Ina Zeberio ETAko militantea tiroz josi eta
egun gutxira hasi baitziren. Autonomismotik auto-
nomismorako bide antzua ezin zela errepikatu zioen
ezker abertzaleak, baina autonomiak sortutako hain-
bat egitura –Ertzaintza edo EiTB, esate baterako–
abiarazi nahi zen burujabetza prozesuaren mesede-
tan jar zitekeela adierazi zuen hainbatetan. Urte de-
zente geroago Katalunian ikusi da horrek zer esan
nahi duen, nekez egingo baitzen Urriaren 1eko errefe-
renduma independentistek Mossos d’Esquadra poli-
zian gutxieneko eragin bat izan ez balute. Egiari zor,
seguru asko, eragin hori ez zen nahikoa polizia indar
horrek Espainiako legalitateari planto egiteko eta
Errepublika benetan egikaritzeko buru-belarri inpli-
katzeko. Edonola ere, erabakigarri izan zen eta, Erre-
publikarekin aurrera segituz gero, are erabakigarria-
goa izango zen, batera edo bestera. 

BELAUNALDI BERRIEN BIZKARRAK ETA ERTZAINEN BORRAK

Lizarra-Garaziko garai hartan, edo garai hura okertzen
hasi zenean, ezker abertzaleko buruzagiek ideia bat
helarazi zieten jelkideei: ordura arteko belaunaldiek
errepresioa indar armatu espainolekin identifikatzen
zutela nagusiki, baina belaunaldi berrien bizkarrak er-
tzainen borrak gorritzen zituztela, eta hori luzera ara-
zo sakon bat bilaka zitekeela. Ez ziren urte asko pasatu
ETAk ertzain denak erakundeko helburu militartzat
hartu zituen arte. Egiazki ez zen ildo jarraitu bat bila-
katu, baina mezu hark esanahi ilunegia zuen etorki-
zunari begira.

Ertzaintzaren joera ere begien bistakoa izan da.
Anekdota batek azaldu dezake argiago. Ez dira hilabe-
te asko Ertzaintzaren sindikatu baten buru batek EH
Bilduko buruzagi bati hau esan ziola: «Gu zuentzat
putaseme batzuk gara, baina gure ondotik datozenak,
horiek bai direla putaseme batzuk, baita guretzat
ere». Eskuineko ideologia espainolista gero eta indar-
tsuago delako bertan. Ez da beraz arinki tratatzeko
gaia. Ez da ez ikusiarena egiteko garaia. •

{ asteari zeharka begira }

Ertzañatik Ertzaintzara,
etorkizunerako eztabaida

hutsa

hutsahutsa

Iñaki Altuna
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A
sier Herrero Mendez
eta Nere Amaia Lascu-
rain Ayastuy ikertzai-
leek ez zuten birritan
pentsatu. Tornadoak
Legaireko basoan

(Kontserbazio Bereziko Eremua) egin-
dakoa jakin bezain pronto ikusi zuten,
batzuen begietara txikizioa zena, be-
raientzat zientzia egiteko aukera ede-
rra izan zitekeela. Euskal Herriko Uni-
bertsitateko Landare Biologia eta
Ekologia Saileko ikerlariek laborategi
natural bat ikusi zuten tornadoak soil-
dutako eremuan. Aukera paregabea
zen, nazioarte mailan egiten ari diren
bezala, Euskal Herrian ere ekosiste-
mek gertaera natural bortitzen ondo-
ren duten erresilientzia neurtzeko.
Neurtzeko, alegia, noraino ailegatzen
den asaldura aurreko funtzio eta egi-
tura leheneratzeko  gaitasuna. 
Hala, hankak Euskal Herrian jarri-

ta, baina begirada mundu osoko iker-
ketetara zabalduta, Herreroren eta
Lascurainen lantaldeak 2017ko “Na-
ture Ecology and Evolution” aldizka-
rian publikaturiko artikulu batean ja-
r r i  zuen  arreta ,  e ta  tornadoa
Legaireko pagaditik pasatu ostean,
nazioarteko ekologoek egiten dituz-
ten galdera berak hasi ziren egiten

euren buruari: Zer inpaktu izan du
tornadoak bertako baso ekosiste-
man? Zenbat denbora igaroko da au-
rreko egoerara itzultzeko? Behin sa-
r rask ia  ger tatuta ,  nola  kudeatu
beharko genuke eremua basoa ahal
bezain azkar eta ondo berreskuratze-
ko?
David  L indenmayerrek ,  S imon

Thornek eta Sam Banksek arestian ai-
paturiko aldizkarian publikaturiko
hausnarketetatik abiatuta etorri zi-
ren EHUko ikertzaileen kezkak. Izan
ere, Legaireko basoaren inguruan
sorturikoak, bertakoek ez ezik, mun-
du mailako zientzialariek egiten di-
tuzten galderak ere bai baitira: sutea,
tornadoa, izurritea edo antzeko asal-
dura natural bortitz baten ostean,
nola maneiatu behar da kaltetua izan
den ekosistema? Egun arte erabili di-
ren metodoak egokiak al dira, esate-
rako, basoaren leheneratze proze-
suan? 
Hala ,  EHUko ikertzai le  taldeak

gaiari heldu zion, eta Arabako Foru
Aldundiarekin eta Entziako Partzuer-
goarekin harremanetan jarri ziren,
beren asmoen berri eman, eta torna-
do osteko kudeaketa adosteko asmoz.
Horrela, Legaireko pagadi erorian
murgildu ziren, nazioartean ekologo-

ek zituzten galderen erantzunak En-
tziako mendilerroan aurkitu nahian.

EPE MOTZA, EPE LUZEKO IKERKETARAKO

Behin tornadoa pasatuta, azkar mugitu
beharra zegoen. Izan ere, haizeteak
izandako inpaktua eta asaldura osteko
berreskuratze gaitasuna neurtzeko,
ahal bezain pronto erabaki behar zen
ikerketaren diseinua. Epe motza zego-

2018ko udan Legaireko pagadiaren
%80 suntsitu zuen tornado batek
istant batean. Goian, orduan jasotako
irudia. 
Jagoba MANTEROLA | FOKU

MESEDEZ, EZ ASALDATU
EKOSISTEMAK GEHIAGO
Iñaki Sanz-Azkue

2018ko uztailaren 4a. Meteorologoek tornado bat antzeman dute Arabako
Entzia mendilerroan. Ondorioa agerikoa da: Legaireko pagadiaren %80
suntsitu du istant batean. Ezohiko gertaerari, ordea, ezohiko erantzuna
ematea erabaki dute Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek. Haizete
gogorrak basoan eragindako kalteak neurtu nahi dituzte, baita eremuaren
berreskuratzeko gaitasuna, ekosistemaren erresilientzia, aztertu ere. 

Izan ere, modelo klimatikoek etorkizun hurbilean muturreko gertaera
klimatikoak ugaritu egingo direla aurreikusten dute. Intentsitate
handiagokoak izango dira; baita maiztasun handiagokoak ere. Horren
aurrean, beraz, ikerketak beharrezkoak dira, eta irizpide bat jarri: gisa
honetako gertaera naturalak errepikatuz gero, nola jokatu beharko lukete
suntsituriko eremua kudeatzen dutenek? Basoan murgilduko gara,
zientziaren erantzuna jakin nahian…
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en, beraz, epe luzeko ikerketa diseina-
tzeko. Azkar eman behar lehen pauso-
ak, gero mantso eta ondo bideratzeko.

Hala, tornadoak eragindako 40 hek-
tareako (ha) eremuan, ikerketarako ba-
lioko luketen partzelak definitu ziren,
eta Aldundiarekin eta Partzuergoare-
kin adostu zen 2 ha-ko bi gunetan pa-
gadia tornado ostean gelditu zen mo-
duan uztea. Alegia, bi kontrol partzela 
uztea helburu zientifikoetarako. Izan
ere, salbamendu mozketa (salvage log-
ging izenez ezagutzen dena) da egun
antzeko egoeretan kudeatzaileek era-
biltzen duten metodo nagusia. Alegia,
tornadoak zutik utzitako egur hila eta
botatako arbola erabilgarri guztiak ate-
ratzea, egurretik atera daitekeen balio
ekonomikoa eskuratzeko. Hori egiteak,
ordea, basoaren berreskuratzeko ahal-
menaren jarraipena egitea ekidingo
zukeen, ikerketa ezinezkoa eginez.

Tornadoa pasatu eta denbora gutxi-
ra, 2018ko abuztuan, haizeteak eragin-
dako inpaktua neurtzeko lanekin hasi
zen taldea. Horretarako, 30 m x 30 m-
ko hogei partzela hartu ziren. Hamar,
inpaktu handiko eremuan; beste ha-
mar, inguruko lurretan. Bertan arbola
heldu bakoitzaren diametroa neurtu
zen eta haien egoera erregistratu: bizi-
rik zegoen, hila lurrean ala zutik hila.
Bizirik zeuden arboletan ere enborrean

izandako zauriak eta adarren egoera
aztertu zen.

Hilabete gutxira, udazkenean, egur
enpresa batek eroritako egur guztia ja-
so zuen, ikerketarako utzitako bi kon-
trol partzeletan izan ezik. Horrela, iker-
keta taldeak bi metodo ezberdinez
kudeatutako lurren jarraipena egiteko
aukera zuen: makineria sartuaz egur
guztia kendu zitzaion basoarena, eta
tornado ostean bere horretan utzi zi-
ren kontrol partzelena. Bertan, partzela
bakoitzeko 50 m x 2 m-ko trantsektuak
eginez, tornado aurreko pago landare-
ak eta sortu berri zirenak kontatu zi-
ren, baita enborra galdu duten pago
helduen oinarritik sortutako kimuak
ere. Horrez gain, bakoitzaren altuera,
eta lehortearen ondorioz hostoetan
kalterik ote zuten behatu zen.  

LANDARE GAZTEETAN DAGO GAKOA

Ikerketaren aurreneko urtean, landare-
en ernetzea baxua izan zen kudeaketa
ezberdina jasan zuten bi partzeletan.
Kontuan izan behar da, ordea, pagoak
ez dituela pagatxak urtero ematen, eta
2018a ez zela bereziki urte ona izan ho-
rretarako. 

Landare gazteen kasuan, alabaina,
emaitzak oso bestelakoak izan ziren.
Egurra atera ez zen partzeletan, atera
zenetan baino bi aldiz landare gazte
gehiago zegoen. Izan ere, ziur asko,
egurra ateratzeko erabilitako makine-
riak ale horietako asko suntsitu egin zi-
tuen. Landare gazteak pagadiaren be-
rreskurapen bidean ezinbesteko
urratsak dira, 20 cm-tik gorako altuera
dutenak bereziki, dagoeneko sustrai
sistema sendoagoa izaten baitute, urte-

Ezker-eskuin, Asier Herrero Mendez
eta Nere Amaia Lascurain Ayastuy
UPV/EHUko Landare Biologia eta
Ekologia Saileko ikertzaileak Legairen
behaketa lanetan. 
Asier HERRERO- Nere Amaia LASCURAIN

Ikerketa taldeak bi metodo ezberdinez kudeatutako lurren
jarraipena egiteko aukera zuen: makineria sartuaz egur
guztia kendu zitzaion basoarena, eta tornado ostean bere
horretan utzi ziren kontrol partzelena

Tornadoak eragindako 40 ha-tako eremuan, ikerketarako
balioko luketen partzelak definitu ziren, eta Aldundiarekin
eta Partzuergoarekin adostu zen bi ha-tako bi gunetan
pagadia tornado ostean gelditu zen moduan uztea
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ko landare ahul eta zaurgarriekin kon-
paratuta. Biziraupenerako aukera
gehiago duten landare gazte hauek
etorkizuneko basoa osatzeko oinarri
ona izan daitezke.      

Legaireko azterketako lehen beha-
ketek bat egiten dute, esaterako, ares-
tian aipatu den Lindenmayerren lan-
ta ldeak  “Nature  Ecology  and
Evolution” aldizkarian adierazten
duenarekin: ekosistema batek modu
naturalean gertatu den suntsipen edo
asaldura prozesu bat jasaten duene-
an, egiten diren garbiketak ez dira in-
gurumenarentzat onak, eta horiek
kudeatzeko modua errotik aldatu be-
harra dago.

ASALDURA NATURALAREN OSTEAN, GIZAKIARENA

Nazioarteko ikerketa ezberdinetan oi-
narrituta, Lindenmayerren taldeak ez
du begi onez ikusten muturreko gerta-
era naturalen ostean gizakiak asaldura
gehiago sortzea ekosistemetan. Torna-
doak, suteak, lehorteak, tsunamiak edo
beste edozein motatako gertaera natu-
ralen ostean, gizakiaren esku-hartzeak
sortzen dituen kalte ekologikoak bede-
ratzi talde nagusitan banatzen ditu, eta

horiek ekosistemaren berreskurapene-
an eragin negatibo zuzena izan dezake-
tela adierazten du. 

Izan ere, mundu mailako hainbat
ikerketaren emaitzek adierazten duten
bezala, ekosistema askoren asaldura-
ren ostean gizakiak egindako kudeake-
tak are eta asaldura handiagoa eragi-
ten du,  eta kalteak sortu bere
berreskurapenean eta biodibertsitate-
an, espezie exotikoen presentzia erraz-
tuz, bertako espezieen kolonizazioa
zailduz, eremuaren habitat aniztasuna
txikituz edo ekosistema horiek asaldu-
ra berrien aurrean zaurgarriago eginez. 

Legaireko basoaren kasuan, kalte ba-
tzuk jada agerikoak dira. Begi bistakoa
da, adibidez, egurra ateratzeak eta ho-
rretarako makineria sartzeak sortu
duen eremuaren homogeneizazioa;
Tornado osteko paisaia konplexu eta
askotariko batetik, desertu itxurako
eremua bihurtu da pagadi basoa zena.
Zutik zein lurrean dauden pago enbo-
rrak, adar pilaketak, sustraiek utzitako
zuloak, sustraien azaleratzeak sorturi-
ko menditxoak. Guztiak desagertu dira
gizakiak sarturiko makinen lanaren os-
tean.  

GUNE TXIKITIK, BASO HANDIRAKO BIDEAN

Pago handia pagatxa txikitik hazten
den bezala, pagadi zabala ere eremu
txikitik hasten da sortzen. Hala, pago
landare berrien bizitzako lehen urtee-
tan, ezinbestekoa da hura aurrera ate-
ratzeko baldintzak beteko dituen gu-
nea izatea; gune txiki hori, mikrogune
hori, pagatxatik landarea atera, eta lan-
daretik pagoa ateratzeko moduko bal-
dintzetan izatea. Zenbat eta mikrogune
ezberdin gehiago egon, zenbat eta bal-
dintza ezberdineko gune aniztasun
gehiago egon, orduan eta errazagoa
izango da pagatxatik pagorako bidea
arrakastatsua izatea gune egokien pre-
sentziari esker. Eta horretan jarri dute
arreta EHUko ikertzaileek. Euren ustez,
mikroguneetan egon daitekeelako ba-
soaren berreskurapen azkarra eta ego-
kia emateko gakoetako bat. Hori da,
behintzat, buruan bueltaka duten hi-
potesia. 

Hargatik, tornadoak suntsituriko ba-
so erori berriaren handitasunean, He-
rrerok eta Lascurainek txikitasunean
jarri dute arreta, eta bertan dauden mi-
krohabitat edo mikroguneen karakteri-
zazioa eta azterketa hasi dira egiten.

Goian, Legaireko basoaren itxura
2019ko otsailean. Lehen lerroan egurra
kendutako partzela eta atzeko partean,
bigarren lerroan, egurra bere horretan
utzitakoa. 
Asier HERRERO
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Egurra erauzi ez den partzeletan egur
hilaren presentziak hainbat habitat ez-
berdin sortu dituelako, ari dira horien
guztien ezaugarriak behatzen. Hildako
egurren artean sortzen direlako itza-
lak, lehorteetatik, eta estres hidrikotik
landareak babestuko dituztenak; eta,
era berean, sortuko direlako adar pila-
ketak lurrean, belarjale askoren ozto-
porako, eta bertako pago landare gazte
askoren mesederako. 
Horregatik, garrantzitsua izango da

kontrol partzeletan dauden landare
horien guztien jarraipena egitea, eta
ikustea, datozen urteetan zein mikro-
guneetako landareek egiten duten au-
rrera, eta zeintzuk geldituko diren
atzean. Zein mikrogunek duten arra-
kasta gehien basoaren birsortzerako,
eta beraz, zeintzuk izan daitezkeen
egokiak etorkizunean, basoak berres-
kuratzeko garaian, kudeaketa metodo-
logia moduan gomendatzeko.        
Lindenmayerrek eta EHUko ikertzai-

leek bat egiten dute egur hila bertan
uztearen garrantzian. Egur hila, azken
finean, ondare biologikoa delako, eta
berebiziko onurak ekartzen dizkiolako
baso suntsitu berriari. Egur hilaren
deskonposizioak lur berria egiteko pro-
zesuan laguntzen baitu materia orga-
nikoa pilatuaz, eta elikagaia eta bizile-
kua emanez animalia askori .  Era
berean, biziraun duten pago gutxi ho-
riek pagatxen iturri izan daitezke, eta
eskinosoa bezalako espezieak erakarri,
eta horiek paper garrantzitsua joka de-
zakete pago hazien sakabanatzean, ba-
soaren leheneratzea azkartuz. 
Kontrako kudeaketek, Lindenmaye-

rren lanaren arabera, ekosistemaren
berreskuratze denbora asko luzatu de-
zakete batzuetan, zenbaitetan ekosiste-
maren kolapsoraino eraginez, eta lehe-
neratzea ezinezkoa eginez. Izan ere,
bada halako adibiderik mundu mailan:
Asiako oihan tropikal batzuetan gerta-
tu den bezala, oihana kanpoko espezie-
ez osaturiko zelai bihurtu da, eta berta-
ko basoa desagertu, betiko.

PAGATXA DA PAGOTXA

2020a pagatx urtea izan da, eta horrek,
ziur asko, emaitzak ekarriko ditu dato-

rren udaberriko behaketetan. Izan ere,
pagatxen etorrerak emango dio arna-
saldia pagadi suntsituari, eta mikro-
guneen jarraipenak adieraziko du zein
den pagatx, pago landare eta mikroha-
bitat horien arteko erlazioa eta ebolu-
zioa. Hori gutxi ez eta, ikertzaileek bu-
ruan dute lurzoru analisiak egitea ere,
lurraren emankortasuna neurtzeko,
bai mikrogune ezberdinen artean, bai
partzela ezberdinen artean. 

Ateratzen diren ondorioek balioko
dute etorkizunera begira, antzeko
asaldura natural bat gertatzen dene-
an, irizpide argiak izateko basoa lehe-
neratzeko garaian. Izan ere, mikrogu-
neen  ef iz ientz ia  ezagutzeak
etorkizunean horiek sortzeko aukera
emango du, eta horrek kudeaketa
neurriak hartzeko garaian asko lagun
dezake. 
Amaitzeko, dendrokronologia egi-

teko asmoa ere badute, zutik gelditu
diren pagoen hazkuntza kuantifika-
tuaz eta osasun egoera ebaluatuaz;
aldagai horiek zuhaitzaren pagatx
ekoizpenarekin harreman zuzena
baitute.  
Dudarik ez da, tornadoak aukera

berri bat ekarri duela nazioartean ge-
ro eta ohikoagoak diren ikerketak le-
hen aldiz Euskal Herrian egiteko. Ho-
rretarako,  ordea ,  inst i tuz io
ezberdinen laguntza ezinbestekoa
izango da epe luzeko ikerketa honi
hauspoa emateko, eta hala, etorkizu-
neko asalduren aurrean basoen kude-
aketari modu eraginkorrean erantzu-
teko eredu bat izateko.
Maila internazionalean Lindenma-

yerren taldeak jada garbi adierazi
zuen euren laneko izenburu ezagune-
an: “Please do not disturb ecosystems
further”. Batzuetan, eman beharreko
mezuak titularrean jarri behar direla-
ko, zientziaren ondorioak modu era-
ginkorragoan zabal daitezen. Harga-
tik, guk ere mezu bera eman nahi
izan dugu, etorkizunera begira garbi
izan dezagun, asaldura naturalen au-
rrean, mesedez, ez asaldatu ekosiste-
mak gehiago!

Goiko irudian, tornadoak eragindako
gunea 2019ko maiatzean, egurrak

kenduta. Behean, bere horretan utzi
dena. 

Asier HERRERO

Ateratzen diren ondorioek balioko dute etorkizunera begira,
antzeko asaldura natural bat gertatzen denean, irizpide
argiak izateko basoa leheneratzeko garaian. Instituzio
ezberdinen laguntza ezinbestekoa izango da

Lindenmayerrek eta EHUko ikertzaileek bat egiten dute egur
hila bertan uztearen garrantzian. Egur hila, azken finean,
ondare biologikoa delako, eta berebiziko onurak ekartzen
dizkiolako baso suntsitu berriari
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Estatu espainolean inpunitatea nagusi da maila guztietan. Hala esan zuen ostegunean Martxoak 3 elkarteak, Zaramagako sarraskitik 45 ur-

te betetzear. PP-Ciudadanos koalizioari, berriz, nahikoa begitantzen zaio «egia judiziala». Nahikoa eta bakarra. Horregatik kargu hartu zion

EITBko zuzendari nagusi Andoni Aldekoari “Altsasu” telesaila dela-eta, guardia zibilei elkartasuna erakutsi beharrean, indar zapaltzaile gisa

agertzen dituelako. Eta eskuin eta ezker espainolek diotenez, Gasteizko hilketetatik Altsasuko liskarrera bitartean urte asko igaro eta polizia

indarretan aldaketa handia izan da. Esate baterako, 1976an poliziei «grisak» esaten zitzaien beren uniformeagatik, baina gero uniforme

marroia jantzi zuten eta, azkenik, urdina. Guardia Zibila... tira, txorakeria galanta irudituko zitzaion, nonbait, irudi kontu batengatik identitate

ezaugarri duen kolorea aldatzea, baina grisak nola, egun batetik bestera bihurtu zen gorputz polizial-militar demokratikoa. Tristeena da as-

teazkenean Andoni Aldekoak PP-Ciudadanosen kexa aintzat hartu ez ezik, haiei arrazoia eman izana, EITBk ez duela bide horretatik jarraitu-

ko esan baitzuen, eta desadostasunak eta polarizazio politikoa saihestuko dituela. Pluraltasunaren izenean, eskuinak gustuko ez dituen

adierazpideak galarazten saiatuko da; grisaren, marroiaren edo urdinaren eta betiereko berdearen menpean, alegia. Xabier Izaga Gonzalez 

INPUNITATETIK PLURALTASUNERA

Jaizki FONTANEDA | FOKU
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Unai Garcia Ingurumen Teknikaria (Grunver Sostenibilidad)

AZTARNA EKOLOGIKOA

Birziklatzea hondakinak erraustea edo zabortegira bidaltzea
baino hobea da, baina eredu ekonomikoa bera da aldatu
behar dena hondakinen arazoari aurre egiteko. Sortutako
hondakinak jatorrian murriztea, alegia. Nolanahi ere,
norainoko konpromisoa dago birziklatzearekin eta
hondakinen kudeaketa egokiarekin? Benetan birziklatzen
dira edukiontzi horira botatzen ditugun hondakinak? 

H
ondakinak
birziklatzeaz
gain, hiriko
e d u k i o n -
tziek beste
bi funtzio

izan dituzte azken egunotan.
Batzuek jasaten duten zapal-
kuntza ikusarazteko erabili di-
tuzte. Beste batzuek, aldiz, fo-
kua biolentzia estruktural
larriagoetatik aldentzeko. Dena
dela, hiri-altzari hauen suntsi-
ketak asko arduratu ditu sekto-
re batzuk. Asko airatu ez arren,
birziklapen eta hondakinen ku-
deaketa egokiarekin oso kon-
prometituta daude, antza.
Hitz egin dezagun birziklape-

naz, orduan. Benetan birzikla-
tzen al dira LaSexta-ko tertulia-
no batek astero zintzo-zintzo
edukiontzi horira botatzen di-
tuen hondakinak?

EKOIZLEA ETA KUDEAKETA SISTEMAK

Enpresa batek hondakinak sor-
tzen dituen produktu bat mer-
katuratzen duenean, horren
bilketa eta kudeaketaz ardura-
tuko den erakunde bati tasa bat
(Puntu Berdea) ordaindu behar
dio (enpresak berak ez badu lan
hori egiten). Tasa hori, noski,
kontsumitzaileak ordaintzen
du produktuaren prezioaren
barne. Honi “ekoizlearen eran-
tzukizun zabaldua” deritzo.
Hau da, ekoizlearen edo merka-
turatzailearen ardura da hon-
dakina era aproposean kudea-
tuko duen erakundearen lana
finantzatzea. 
Erakunde horiek, “kudeaketa

sistema integratu” izena har-
tzen dutenak, irabazi asmorik
gabeko entitateak dira, honda-
kin zehatz baten ekoizpen, mer-
katuratze, bilketa edo kudeake-

tan parte hartzen duten enpre-
sek osatutakoak. Ecovidrio, adi-
bidez, beira ontziak ekoitzi,
merkaturatu eta kudeatzen di-
tuzten enpresek osatzen dute,
eta bere lana hondakin horien
bilketa eta kudeaketa burutzea
da. Beste adibide ezagun batzuk

Ecopilas (pila eta bateriak), SI-
GRE (medikamentuak) eta Eco-
embes (plastiko, metal eta pa-
per/kartoizko ontziak) dira.
Ekoitzi-bota-(birziklatu) pro-

zesuan oinarritutako edozein
eredu ekonomikok kaltea era-
giten du ingurumenean. Erabi-
li ostean botatzeak beste pro-
duktu bat ekoiztea eskatzen
du. Ez dago etengabe ale be-
rriak fabrikatzen egoteko le-
hengairik. Gainera, birzikla-
tzen dela suposatzen badugu
ere, prozesu horrek berotegi
efektu gasak isurtzen ditu, eta
kasu gehienetan ez da lortzen
aurreko kalitate berdineko
materiala berreskuratzea. 
Horregatik dago birziklape-

na hain behean ezagutzen du-
gun hondakinen kudeaketa
hierarkian. Birziklatzea hon-
dakinak erraustea edo zabor-
tegira bidaltzea baino hobea
da, baina eredu ekonomikoa
bera da aldatu behar dena
hondakinen arazoari aurre
egiteko. Sortutako hondakinak
jatorrian murriztea, alegia.
Noski,  horrek ez du esan

nahi birziklatu behar ez dugu-
nik. Plastikozko ontzi bat edu-
kiontzi horira botatzeak hura
errausteak edo zabortegira bi-
daltzeak baino kalte gutxiago
eragiten du, eta lehengai gu-
txiago kontsumitzea ale be-
rrien ekoizpenean. 

BIRZIKLAPEN PROZESUA

Kontsumitzaileok gaikako bil-
ketako edukiontzietan utzita-
ko hondakinak udal zerbitzuek
batu eta klasifikazio instala-
zioetara garraiatzen dituzte.
Bertan, hondakinak pisatu eta
sailkatu egiten dira. Kudeaketa
sistema integratuak jasotako

Benetan birziklatzen al dira
edukiontzi horira botatako
hondakinak?

Beiraren ia %100 birzikla daiteke. Marisol RAMIREZ | FOKU
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kilogramo bakoitzeko ordaindu
egiten dio udalari (biltze lana
azpikontratatzen duela esan
daiteke), eta jasotakoa birzikla-
pen enpresei saltzen die, non
hondakin horiek ale berriak
bihurtzen diren.
Puntu Berdearekin merkatu-

ratu diren ontzi guztiak kon-
tuan hartuta, birziklatzera bi-
dalitako kantitatearekin
kalkulatzen da birziklapen ta-
sa. 100 ontzi merkaturatu ba-
dira eta 70 jaso eta birziklatu,
hondakin horren birziklapen
tasa %70ekoa da.
Hori da kudeaketa sistema

integratuek aitortzen duten
birziklapenaren eredua. Ikus
dezagun ea egia den. 

ECOEMBES-EN GEZURRAK

Ecovidriok beira bakarrik kude-
atzen du, eta ez da hain ohikoa
bere edukiontzietan hondakin
ezegoki asko aurkitzea. Gainera,
beiraren ia %100 birzikla daite-
ke kalitate askorik galdu gabe.
Berdin gertatzen da pilak, me-
dikamentuak, gailu elektroni-
koak, etab. kudeatzeaz ardura-
tzen direnen kasuan. Jasotako
bolumena ez da hain handia,
eta kudeatu beharreko materia-
lek irteera erraza dute birzikla-
pen enpresen artean. 
Ecoembesi, aldiz, kontrakoa

gertatzen zaio. Edukiontzi ho-
rian jasotako hondakinek hiri
hondakinen frakzio handia
hartzen dute, eta ontzietako
askok ez dute merkatu balio-
rik. Horrek esan nahi du ontzi
asko, saldu beharrean, enpre-
saren batek kudeatzeko or-
daindu egin behar duela. Hau
da edukiontzi horiari atxiki-
tzen zaion lehen arazoa: uzten
den guztia ez dela birziklatzen.

Koloretako PET botilak edo
jogurt bat baino txikiagoak di-
ren plastikozko ontziak birzi-
klatzea ez da ekonomikoki
errentagarria eta, beraz, birzi-
klapen instalazioek ez dituzte
onartzen. Ecoembesentzat
merkeagoa da material horiek
erraustegietara edo zaborte-
gietara bidaltzea birziklapen
enpresek jasotzeko ordaintzea
baino. Bestalde, brikerako on-
tzien kasuan, material birzikla-
garriz osatzen diren arren, ez
dago aluminio eta plastikoz
eratutako kapak banatzeko
teknologiarik (ontziaren %25
direnak). 
Hortaz, edukiontzi horira bo-

tatzen diren ontzi guztiak bir-
ziklatzen direla gezurra da.
Ohikoa da zabortegietan Puntu
Berdea duten plastikozko on-
tziak aurkitzea. Berez, Gober-
nuaren arabera, Estatuan ekoi-
tzitako plastikoen %44
zabortegietara bidaltzen da.

Beste batzuetan, ordea, hon-
dakin hauek Asiako hego-
ekialdeko herrialdeetara bidal-
tzen dira,  diru apur baten
truke arazoa haiei helarazteko
(2018an Thailandiak plastikoz
betetako bost itsas edukiontzi
itzuli zizkion Espainiari).
Halere, edukiontzi horian ja-

sotako hondakin guztiak birzi-
klapen tasan kontuan hartzen
dira, birziklatu ez arren. Ecoem-
besek edukiontzien pisua era-
biltzen du kalkulua egiteko. Be-
re esanetan, Estatuko plastiko,
brik eta metalezko ontzien bir-
ziklapen tasa ia %80koa da. Hau
da, 100 ontzi merkaturatzen ba-
dira, jasotakoen pisua 80 ontzi-
ren baliokidea da. Berdin dio
ondoren plastikoaren zati bat
birziklatzen ez bada edo zuze-
nean edukiontzietan telebista
bat aurkitzen badu. Greenpea-
cek benetako tasa %30 ingu-
ruan egon daitekeela uste du,
Ecoembesek era eraginkorrean

birziklatzea lortu duen kantita-
teari buruz inoiz informatzen
ez badu ere. 

KUDEAKETA SISTEMA ALTERNATIBOAK

Kudeaketa sistema integratuez
gain, ontziak ekoitzi eta merka-
turatzen dituzten enpresek
beste aukera bat dute horien
hondakinen ardura hartzeko:
Gordailu, Berreskurapen eta
Itzulera Sistemak (SDDR gazte-
laniaz). Horietan, kontsumi-
tzaileak ontzia erostean ordain-
dutako tasa berreskuratzen du,
hondakina horretarako presta-
tutako puntu batean itzultzean.
Horrela, ontzi berrerabilgarri
gehiago kontsumitu eta ekoiz-
pen katera itzuli ahal dira, eta
erabilera bakarrekoen kasuan,
jatorrian hobeto bereiziz birzi-
klatze tasa handiagoak lortzen
dira (Eskandinavian %95etik
gorakoak). 
Halere, esan dugun moduan,

Ecoembes ontziak ekoitzi, mer-

katuratu eta kudeatzen dituzten
enpresek eratzen dute, eta ez
zaio komeni gero eta ontzi gu-
txiago ekoiztea ahalbidetuko
duen sistema baten alde egitea.
Ecoembesek ez du irabazi asmo-
rik, baina bera osatzen duten
enpresek bai. Ecoembes da Esta-
tuan sistema honen kontra in-
dar gehien egiten duen eragilea.

ONDORIOAK

Kontsumitzaileon erantzuki-
zuna da jatorrian erabiltzen
ditugun hondakinak ondo be-
reiztea, baina badugu eskubi-
dea horiek ondo kudeatzen di-
rela bermatzen duen sistema
bat aldarrikatzeko ere. Birzi-
klatu, baina ez sinistu erakun-
de hauek ingurumenaren de-
fentsarako GKEak direla
helarazten duten iragarkiak.
Ezta ere, bide batez, edukion-
tziez beste biolentzia bortitza-
go batzuk estaltzeko bakarrik
hitz egiten duten saioak ere. 

Edukiontzi horian uzten den guztia ez da birziklatzen. Marisol RAMIREZ | FOKU
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A
ldian behin, norbaiten eskola bizipenak eza-
gutzeko parada izaten dugu. Oraingoan,
«Jakin» aldizkariko 166. alean, Berastegin
(Gipuzkoa) 1932an jaiotako Jesus Altuna
Etxabe arkeologo, paleoantropologo eta ar-
kezoologoarenak irakurri ahal izan ditugu.

Ume zelarik, 36ko gerra ondorengo hartan, eskolan euska-
raz ikasten zuten irakaslea euskalduna zutelako. Maisua
kanpora bidali, eta haren ordez kanpotik euskararik ez ze-
kien beste maisu bat ekarri omen zieten.

Mutil koskorretako eskola garai hartaz oroitzen du nola
“lau erregelak” kantatuz ikasi zituzten. Matematikako pro-
blemetan, buruketetan, sartzean hasi omen ziren arazoak.
Altunak kontatzen duenez, «ulertzen ez genuen testu bate-
an bi zenbaki ikusten genituen. Lehenbizi batu egiten geni-
tuen. Maisuaren mahaira hurbildu eta hark ‘bien’ edo ‘mal’
esaten zigun. Bietariko lehena bazen, kontent itzultzen gi-
nen, ongi egin bagenuen bezala, hura asmatze hutsa beste-
rik ez zelarik. ‘Mal’ esaten bazigun, negarrez itzultzen ginen,
gure artean esaten genuela: ‘Erresta in beharko yu’.  Zenbaki
handiari txikia kentzen genion, eta berriro zoria aldeko ote
genuen probatzera. ‘Mal’ hura, hala bazegokion, gogorra
zen. ‘Multiplicar izango dek’ , eta oroitzen naiz ‘multiplicar’
hitza astiro esaten genuela, berria baitzen guretzat, eta hura
ahoskatzeko kontuz ibili beharra zegoen. Horrela ere ez iza-
tera, haserre itzultzen ginen esaten genuela: Maisu bizar
aundi onekin etzeok asmatzerik. Dibidir dek’. Batzuetan au-
rrenekoan asmatzen ge-
nuen, bestetan bigarrenean
edo are laugarrenean ere».

Lehen begi kolpean pen-
tsa liteke hizkuntza arazo
bat izan litekeela matema-
tikako problemen ebazpen
zuzena zori kontua bilaka-
tu duena. Izan liteke, ho-
rrek ere badu-eta bere era-
gina, dudarik gabe.

Zer gertatzen ote da, or-
dea, buruketak ama hiz-
kuntzan eskaintzen dizkie-
gunean? Orduan ere, maiz
antzematen ditugu ikasle-
ak buruketaren testuan
zenbakiak, zifrak, bilatzen.
Haiek aurkitutakoan, zen-
bakien arteko konbinazio
dantzari ekiten diote askok,
Altunaren moduan, irakas-
learen ahotik “ongi” entzun

edo haren boligrafo urdinak proposatutako ariketaren on-
doan “balekoa” adierazten duen zirriborroa egin arte.

Euria erruz egin du Altuna eta bere gelakideek Beraste-
giko eskola txiki hartan zoria probatzen zutenetik. Gaur
egun, artean, kexa nahikoa orokorra izaten da irakasle-
en artean ikasleen zori bilaketa hori; estrategiak egune-
rokotasun erabatekoa duela, alegia.

Burura datorkit aspaldian horretaz ohartua dagoen lagu-
na, eta denbora luzean antidotoak saiatzen ari dena, haien
artean buruketaren testuan agertutako zenbaki guztiak ida-
tziz jartzearena, adibidez.

Baina alferrik. Irakasleak martxan jarritako ekimen bakoi-
tzeko ikasleek asmatzen dute atakatik nola atera, eta ahal
delarik, eskainitako testuen letra pila saihestu eta ezkuta-
tzen duten mezuaz ahalik eta azkarren nola jabetu saiatuz. 

Oso ohikoa da, hortaz, testu baten aurrean ikasleen galde-
ra: «Zer egin behar da?». Eta irakaslearen erantzuna: «Iraku-
rri al duzu?».

Altunaren eskola ibilerek irakaspen ederra eskain dieza-
gukete. Nago ikaste/irakaste prozesuaren funtsa ez ote den
maizegi irakasle bizar handi haren “bien”-aren bilaketan ar-
daztu, zori kontuak aldeko ditugun probatzea, hain zuzen.

“Asmatu eta harik eta azkarren” lema hartuta gabiltzan bi-
tartean, erremediorik gabe irakaskuntzaren mamiak ‘bien’
ala ‘mal’ izaten jarraituko du. Zori kontua proposatutako
erronkak, azterketak, edo dena delakoak gainditzea. •

Ikaste/irakaste prozesuaren funtsa ez ote da maizegi erronkak, azterketak edo dena delakoak gainditzea? GAUR8

Arantxa Urbe - @arantxaurbe
Hezitzailea eta Hik Hasi-ko kidea
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A
zken boladan nire autobiografia zatie-
kin betetzen dut tarte hau; kontziente
naiz. Kontua da sekula ez diodala koa-
derno bati ezer gehiago eskatu: izan
dadila nire entzulerik fidelena. Eta,
burutik eskura eta boligrafotik pape-

rera doan bide horretan, zaila da leialtasun betiere-
ko hori apurtzea. Sarrera hau, beraz, ez da neure
burua zuritzeko saiakera bat besterik, autofikzio
merkean erortzera noala nolabait abisatzeko. 

Idatz nezakeelako munduaz, bertan gertatzen ari
denaz, edo azken urtebetea ezer eskatu gabe ema-
ten ari zaigun titularren bazkaz. Idatz nezake, esa-
terako, Espainiako Parlamentuan eztabaidagai
izango duten trans legeaz. Eta gustura kontatuko
nuke, batzuk genero autodeterminazioaz hau eta
bestea hausnartzen ari di-
ren bitartean, farmaziako
langileak ia ukatu egin zi-
dala,  lehengoan, arrosa
koloreko txupete bat gure
semearentzat erostea. Ta-
malez, zenbaitetan anti-
podetan daude eztabaida
teorikoak eta errealitate
soz ia la .  Esan  gabe  doa
txupete arrosa aukeratu
nuela, eta berak jakintzat
emandako kaka zahar ho-
rri erantzun irmoago bat
emateko  gogoz  geratu
nintzela. Lotsa nirea, eta lotsaizuna berea. 

Eta, hara hor, aitzakia perfektua, aktualitateko
edozein gai alboratu eta txoko honetan terapeuta-
renean lantzen ditudanak kontatzeko: bai, lotsatia
naiz. Ni naiz, pandemiaren erruz aurpegiko adie-
razkortasuna kendu diguten arren, maskarek nola-
baiteko segurtasun soziala eman diezaguketela
pentsatzen duten pertsona horietako bat. Durango-
ko Azokan, miretsitako idazleari sinadura eskatzera
izerditan gerturatzen dena. Izaera irekiagoko nor-
baiten aldamenean, makulua eskuetan sentitzen
den herrena; lotsati arnegatua, lotsati ia guztiak be-
zala. 

Askori azaleko kontua irudituko zaio, baina lotsa
erraietako hesi imajinario bat da, bizitzak hartzen
duen bidean. Zerbait egin nahia eta ezina, askotan.
Gogoari balazta bat jartzea da, eta gero horrek sor
dezakeen frustrazioa saltsan jatea. 

Baina ez hori bakarrik. Lotsati izatea da mila eta
bat aldiz entzun behar izatea lehorra zarela. Le-ho-
rra, hiru silaba zital horiek biltzen duten balorazioa
inori eskatu izan bazenio bezala. Ai ama, justu kon-
trakoa izan nahiko zenukeenean. Paradoxikoki, lo-
tsa gutxi dutenek esan ohi digute lotsatioi zein le-
horrak garen. 

Tira, nortasun zati honek sortu dizkidan ile urdi-
nek bezain ondo daki lotsati on batek zertaz ari nai-
zen. Beste bost koaderno bete nitzake anekdotiko-
tzat jo izan ditudan baina bizitza emozionala

baldintzatu didaten gertaerak zerrendatuz. Gehie-
gitxo litzateke, ordea. 

Orain kiroldegiko gimnasioan ari naiz, ideia zu-
rrunbilo hau guztia errepasatzen, Nathy Pelusoren
“Puro Veneno” kantua belarrietan dudala. Euforiak
hartu nau eta, bat-batean, Incansables txaranga
irudikatu dut, Aroztegieta kalean, inauteri gauez,
doinua interpretatzen. Zoramena. Postal idiliko ho-
rretan dantzan ari gara, pozik, baina nik gehiago
mugitu nahiko nuke gorputza; kartsuago eta libre-
ago. Ispiluari egingo niokeen bezala. Baina, tira, pa-
triarkatuak ezartzen dizkigun balaztena beste bate-
rako utziko dut. •

{ koadermoa }

Lotsaizun batzuk

Lotsa erraietako hesi imajinario bat da,
bizitzak hartzen duen bidean. Zerbait egin
nahia eta ezina, askotan. Gogoari balazta
bat jartzea da, eta gero horrek sor
dezakeen frustrazioa saltsan jatea

Itzea Urkizu Arsuaga

hutsa

hutsahutsa



herritarrak

A
tzerrian lurra
garratz” an-
tzezlanak (Ar-
tedrama) Lau-
ra Penagos
kolonbiarra-

ren bizipenak eta hausnarketak
ditu abiapuntu. Galderak. Dese-
rriaren eta arrazakeriaren gai-
neko hausnarketak entzungo
ditu, besteak beste, ikusleak
agertokian. Euskaldunon jarre-
raz, garbi dio: «Hemengo era-
kundeetako ordezkariak eta
langileak ere euskal herritarrak
dira, eta haietako askok eta as-
kok oinez oin jarraitzen dute
etorkinak biktima edo borrero
bihurtzen gaituen estatu arra-
zista baten gidaliburua».

Euskarak ireki dizu Artedra-
marekin lan egiteko atea.
Jakina baietz, Artedrama plata-
forma eszenikoak euskaraz
egindako antzerkiaren aldeko
apustu irmoa egin du, hau bai-
ta bere lan hizkuntza. Plazer
handia da haiekin lan egitea.
Are gehiago, Iasone Paradaren,
Irantzu Azpeitiaren eta Mikel
Unamunzagaren lana miresten
dut, harritzen nau haien lana
kudeatzeko moduak, batez ere
kulturak bizi duen garai zail
honetan; hirurak sortzaileak
dira, haien lana gabe “Atzerrian
lurra garratz” ez litzateke posi-
ble izango. Beti daude hor, gure
alboan, eta hortik intimitate
handia sortzen da, antzezlana

talde lan bihurtzen duena, de-
nok baikara agertoki gainean
egoteaz harago doan sormen
prozesuaren lekuko. Ederra da
Iasone Parada ekoizlea bere
mahaian agertoki ondoan lane-
an ikustea; hau Kolonbian pen-
tsaezina izango litzateke. Mikel
Unamunzaga argi eta teknika
lanetan eta Irantzu Azpeitia
Euskal Herrian barrena ema-
naldiak saltzen. Denetarik egi-
ten dute, izugarria da, eta, hala
ere, honek kultur arloak egun
bizi duen prekaritatea islatzen
du. 

Orain arte ez bezala, sorkun-
tzatik lan egiten ari zara.
Lau urteko antzerki ikasketak

Argazkiak: Iñigo URIZ | FOKU 

«Amancay

Gaztagaña

zuzendariak nire

unibertso

pertsonala

erabiltzera

gonbidatu ninduen,

eta sortzeko

espazioa eman

zidan. Sentitzen dut

berak giltza

garrantzitsua eman

didala nire lanean

hazteko eta

sorkuntzaren ateak

irekitzeko»

egin nituen, eta jaso nuen for-
mazioa teknikoki oso zurruna
izan zen, baina esango nuke
“ofizioa” oso ongi irakatsi zida-
tela. Ofizioa esaten dudanean,
ez dut antzezle “ona” edo “ez
ona” izatea esan nahi, baizik eta
kontua dela agertokira nondik
sartzen naizen, zer egiten du-
dan sartu baino lehen, zer ager-
tokitik atera eta gero, zer harre-
man dudan nire gorputzarekin,
nire ahotsarekin... zer konpro-
miso dudan. Gustatuko litzai-
dake esatea antzerkian aurre-
tik,  bitartean eta ondoren
gertatzen den guztia dela ofi-
zioa. Hala ere, konturatu naiz
“Atzerrian lurra garratz”-en
prozesuan hasieran agertoki
gainean antzezle “instrumenta-
la” izan nintzela, eta uste dut
egoera hau egitura oso bertika-
la denean gertatzen dela, zu-
zendariak ez digunean sortzeko
edo ikertzeko espaziorik uzten,
une oro gure lana nola egin be-
har dugun esaten digunean,
baina Amancay Gaztagaña zu-
zendariak nire unibertso per-
tsonala erabiltzera gonbidatu
ninduen, eta sortzeko espazioa
eman zidan. Sentitzen dut be-
rak giltza garrantzitsua eman
didala nire lanean hazteko eta
sorkuntzaren ateak irekitzeko.
Bizipen honetan egiaztatu dut
antzezle sortzailea bazara, tek-
nikak, gorputzak, ahotsak eta
buruak sortzeko beste modu
bat dutela antzezle lanean.

Fikzionatu egin duzue, baina
zure bizipenak eta sentipe-
nak ditu oinarri obrak. Lehen
gidoia zuk idatzi eta Ander Li-
pusi erakutsi zenion. Hari
gustatu, eta aurrera.
Ikastaro batean ezagutu nuen
Lipus. Elkarrekin proiektu bat
sortzea proposatu nion. Aspal-
di nuen buruan ideia. «Dese-
rriari buruz, arrazakeriari bu-
ruz, emakume izateari buruz
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hitz egiteko beharra dut», esan
nion. «Horrez gain, ia-ia hamar
urte daramat hemen, eta orain-
dik ezin dut antzerkia profesio-
nalki egin», aipatu nion. 

Hasieran neure burua zuzen-
tzeko asmoa nuen, eta Lipusek
noizean behin laguntzekoa; or-
duan berak Kubatik idatzi zidan
esateko Joseba Sarrionandiak
“Atzerrian lurra garratz” izen-
burua iradoki ziola, eta gusta-
tuko litzaiokeela Amancay Gaz-
tañagak zuzentzea, bera
Ekuadorren jaioa delako, kristo-
ren sentsibilitatea duelako eta,
gainera, gai hau emakume ba-
tek soilik zuzendu zezakeelako.
Amancay Gaztañaga ezagutu
nuenean, berehala sentitu nuen
berarekin lan egin nahi nuela;
bere eskarmentuak, energiak
eta maitasunak liluratu nindu-
ten. Ardatza nire testua izan
zen, dramaturgia Amancayk
proposatu zituen egoeretan oi-
narritutako inprobisazioetatik
sortu zen, eta Miren Amurizak
orraztu zuen idatzia. 

Hamabi urte daramatzazu
gure artean, Iruñean hasie-
ran, Etxarrenen orain. Zenbat
izan du gozotik eta garratze-
tik zure migrazio prozesuak? 
Migrazioa prozesua da, iragan-
korra da, ez da betiko. Bizipen
ezberdinak bizi izan ditut: ba-
tzuk, politak; beste batzuk, go-
gorrak edo garratzak. Arrazake-
ria mota asko daude hemen eta
leku guztietan, zoritxarrez. Ha-
sieran, paperak egiteko, arraza-
keria instituzionala bizi izan
nuen, eta oso sistematikoa da.
Gero beti dago begirada bat,
keinu bat, hitz bat hemengoa
ez zarela gogorarazten dizuna.
Okerrena da ez dugula kon-
tzientziarik, eta normala irudi-
tzen zaigula; argia eman behar
diogu gure alde ilun honi. Gure
pentsamendua deskolonizatu
eta desikasi beharra dugu. Gaur

egun, arrazakeriarekin zeriku-
sia duten bi gauza errepikatzen
dira behin eta berriz: bat, he-
men jaioa ez naizelako, hemen,
Euskal Herrian, zer gertatzen
den ez dudala ulertzen esatea;
eta, bestea, nik euskaraz hitz
egiten dudanean, euskaldun
batzuek gazteleraz erantzutea.

Bizipen onak ere bizi izan di-
tut: beste kultura bat ezagu-
tzea, euskara ikastea, harreman
berriak egitea, janari ezberdina
dastatzea, itsasoa hurbil iza-
tea –ze gure herria Bogota on-
doko goi-ordokian eta itsasotik
oso urrun baitago–, zenbait
euskaldunek euskaraz hitz egi-
teagatik euskaldun gisa onar-
tzea, eta, batez ere, antzerkia
euskaraz egitea; pentsa, Arte-
dramarekin egingo dudan bira
honek ia-ia Euskal Herri osoa
ezagutzeko aukera emango dit. 

Atzerrian pausoa ez dela hain
irmoa esan nahi du izenbu-
rua eman dion XVI. mendeko
esaerak. Hala sentitu duzu?
Nik uste dut herri jakinduria is-
latzen duela. Euskal Herrian
historikoki migratzaile izan za-
rete, eta esango nuke haien bi-
zipenetatik sortua dela esamol-
de hori. Egia da nik bizitza
maite dudala, asko gustatzen
zaidala bizitzea, bizitza bizitze-
ko dela, eta inoiz ez naiz erre-
zeloz ibili ez Kolonbian ez he-
men. Jakina, garrantzitsua da
moldatzea eta non bizi garen
ulertzea. Bizitzak berekin ditu
erronkak eta erabakiak hartu
beharra leku guztietan, nabari-
tzen da erosotasunetik atera-
tzen garenean ziurgabetasunak
beldurtzen gaituela. Bizitzan
eta geure buruan konfiantza
edukitzen ikasi behar dugu.

Zer izan da Euskal Herrira
etortzearen gogorrena? Eta
ederrena?
Bizipenak hazteko dira, hau da

nire filosofia. Zer izango nin-
tzateke hemen bizi izan ditu-
dan gauza eder guztiak gabe?
Zalantzarik gabe, hemen dene-
tarik bizi izan dut, eta eskerrak
ematen ditut, zeren hauek era-
kutsi didate nire bidea. Bizipen
hauek neure barnera begirarazi
didate, hauek eraman naute
kontzientzia hartzera, neure
burua ezagutzera. Amodioa eta
lagunak ekarri dizkidate, eta,
batez ere, hainbeste maite du-
dan antzerkiaren bidean jarri
naute. 

Egia da deserriak eta baldin-
tza batzuek ez didatela bizitza
erraztu, baina, aldi berean,
egun batean nire herria uztea
erabaki nuen eta koherentzia
eta ardura izan behar dudala
sentitzen dut. 

Arrazakeria, deserria… mahai
gainean jartzen dira antzezla-
nean. Euskal herritarrok nola
hartzen zaituztegu kanpotik
zatoztenak?
Hemen, Euskal Herrian, erreali-
tate ezberdinak daude, mun-
duari begiratzeko forma ezber-
dinak daude, leku guztietan
bezala, eta ni errealitate haue-
tan ibili naiz. Zalantzarik gabe,
hemengo erakundeetako or-
dezkariak eta langileak ere eus-
kal herritarrak dira, eta haieta-
ko askok eta askok oinez oin
jarraitzen dute etorkinak bikti-
ma edo borrero bihurtzen gai-
tuen estatu arrazista baten gi-
daliburua. Gaia oso sakona da,
geruza asko ditu. Bestetik, bere
besoak zabaldu dizkidaten per-
tsona maitagarriak eta atsegi-
nak aurkitu ditut. Izan ere, gaur
egun hemen familia handia
dudala esan dezaket, eta horrek
pozten nau eta sustraiak eta lu-
rra ematen dizkit.

«Noiz arte naiz atzerritar?»
galderak tokia du antzezlane-
an. Nola sentitzen zara etor-

«Arrazakeria mota
asko daude hemen
eta leku guztietan,

zoritxarrez»

LAURA PENAGOS

Pozarren dago Laura Penagos. Aspaldiko

nahia betetzeko aukera eskaini dio

Artedramak, euskaraz lan egitekoa.

Agertokiz agertoki, Euskal Herria

ezagutzen ari da, gainera. 

Xole Aramendi Alkorta

AKTOREA



herritarrak

kin deitzen dizutenean?
Zer da hemengo izatea? Zer da
kanpoko izatea? Zer da migra-
tzaile izatea? Nola hitz egin
norberarenaz? Nola hitz egin
besteenaz? Aspaldi ez dit axola
jendeak nola deitu nahi didan;
garrantzitsua ni nola sentitzen
naizen da, eta gaur egun eus-
kaldun sentitzen naiz. Oro har,
etiketek aspertzen naute, auke-
raz betetako mundu batean
preso bihurtzen zaituztelako.
Izenak, abizenak, paperak, mu-
gak, harresiak, beltza, zuria, ez-
kerra, eskuina, goia, behea, ipa-
rra, hegoa… mundua mugaz
beteta dago gure burua mugaz
beteta dagoelako. Nik uste dut
egoera hau aprobetxatu behar
dugula; jendarte berria behar
dugu, elkarrekin sortzaile izan-
go garen jendartea, gure talen-
tuak garatzeko aukera emango
diguna, betiere mundu honeta-
ko iragatean dugun erantzuki-
zuna aintzat hartuz.

Euskara ikastea pentsatu ze-
nuen Kolonbiako zure etxe-
an, lehen aldiz entzun zenue-
nean. Zerk erakarri zintuen? 
Bi euskaldun ezagutu nituen,
gurekin gazteleraz hitz egiten
zuten, baina berehala konturatu
nintzen haien artean beste hiz-
kuntza batean hitz egiten zute-
la. Euskara entzun nuenean,
zerbait sentitu nuen plexu sola-
rrean; bai, zur eta lur geratu
nintzen. Neure buruari galdetu
nion zer ote zen. Orduan, ea zer
hizkuntza zen galdetu nien, eta
haiek euskara zela erantzun zi-
daten. Euskarak liluratu nin-
duen, zerbait sekretua zirudien,
lurrean jaio eta azalera ateratze-
an haizeak indarrez bultzatzen
eta zabaltzen duen zerbait.
Energia boteretsua sentitu
nuen, esango nuke arbasoen
energia sentitu nuela, eta ho-
rrek bihotzean gainezka egin zi-
dan.

Iruñera ailegatu eta ikasten
hasi zinenean, negar malko-
ak ere bota zenituen. Gero,
berriz hasi zinen, baina orain
diozu ez dela hain zaila.
“Ilargi”, “eguzki”, “zeru”, “izar”,
“lore” hitzak eta zenbaki batzuk
ikasi nituen Kolonbian. Hemen,
euskaltegira joan nintzen eus-
kara ikastera, eta lehen urratsa
zorigaiztokoa izan zen. Klasea
bukatu eta gero frustrazio han-
dia sentitzen nuen, ez nuelako
ezer ulertzen; noizean behin
negar egiten nuen, alproja sen-

titzen nintzen; gainera, klasean
bazen oinarri bat zuen jendea,
eta horrek oso urduri jartzen
ninduen, ezin bainintzen beste-
ekin komunikatu. Hainbat aldiz
entzun nuen euskara oso zaila
dela dioen mantra, hainbat al-
diz errepikatu nion neure bu-
ruari, eta, azkenean, bigarren
urratsa hasi eta utzi egin nuen.
Denborarekin konturatu nin-
tzen hizkuntza ez dela zaila, be-
netan zaila hitz egiteko aukerak
aurkitzea dela, akatsik gabe hitz
egitea dela, benetan zaila seku-

la ez saiatzea dela, eta ikasteari
ekin nion berriro.

Kolonialismoak zuen hiz-
kuntza (chibcha) desagerrara-
zi zuen, eta horrek piztu zi-
zun hizkuntza gutxituekiko
sentsibilitatea. 
Zer desagertzen da hizkuntza
bat desagertzen denean? Zer da
lurralde bat? Zer da memoria?
Zer da ahanztura? Zertarako
oroitu? Lur honek indarra eta
argia eman dizkit neure burua-
ri galderak egiteko. 

Hemen egonda, aurrez aurre
ikus dezaket Kolonbia, artifizio-
rik gabe, baina beldurrez bete-
ta. Orduan, hutsa besterik ez
nuen aurkitu. Hala ere, Teseo-
ren alaba bezala, labirintoan
barneratu nintzen, baina ez
ihes egiteko, minotauroa garai-
tzeko baizik. Bai, gure hizkun-
tza, chibcha, desagerrarazi zu-
ten, eta hutsunea hain da
handia, ezen oraindik ez baika-
ra jabetu ardura horretaz. Gaur
egun, mundu globalizatu eta
homogeneo honetan, miraria
dirudi hizkuntza txiki batek bi-
zirautea. Horregatik maite dut
euskara, eta hizkuntza gutxia-
gotuak miresten ditut.

«Ez dut sentitzen asimilazioa
denik euskara ikastea, hau
nire aukera da, kontzientea»,
diozu. Beste migratzaileen ar-
tean uste hori al dago?
Zorionez, euskaraz hitz egiten
dugun “kanpotarrak” asimila-
tuak gaudela entzutea tokatu
izan zait, eta zorionez esan dut,
zeren uste horrek nire bihotzari
argia eta kontzientzia ematen
dizkio euskaraz hitz egiteko eta
euskal kultura maitatzeko. Nire
bizipenean inoiz ez da izan in-
posaketa, eta zentzu horretan
arreta handia jarri dut, lehen ai-
patu bezala, gure herrian arba-
soak hustu baitzituzten. Egia da
chibcha, aimara, kitxua, eta
abar hitz egitea gustatuko litzai-
dakeela, baina hemen bizi naiz,
eta bihotzetik eta maitasunetik
euskaraz hitz egitea erabaki dut.
Emakume mestizoa naiz, esan
dezagun “migratzailea”, ez dut
pribilegiorik, baina ez naiz bikti-
ma, eta koherentziaz bizitzen
saiatzen naiz. Kolonbiarra naiz,
beti izango naiz, baina egun ba-
tean ez naiz kolonbiar sentitu-
ko, eta uste dut zilegi dela. Ez
dut inor konbentzitu nahi.
Mundua horrela sentitzen dut,
besterik ez. 
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hutsa

Z
erbaiten erreferentetzat du
EITBk Galindo guardia zibila, ze-
hazki ETAren aurkako borroka-
ren erreferentetzat dute etxe

publiko horretako albistegietako kazeta-
ri batzuek. Horrela esan dute lasai-lasai
orain egun gutxi albistegietan, hitz ho-
riekin. Eta beste behin ere, nahiz eta se-
kulako astakeria izan, ez da ezer gertatu,
ez da ezer mugitu, denak bere horretan
jarraitzen du!
Kazetari eta euskal herritar xume be-

zala ere, betidanik iruditu zait EITBk pu-
blikotik ezer gutxi duela; hau da, kate
pribatu baten moduan funtzionatzen
duela alderdi politiko zehatz batera le-

rratuta eta historiaren zati bat konta-
tzen duela, ez osoa eta, beraz, ez duela
egia islatzen. Baina berez ez luke horrela
izan behar, berez denona baita eta pu-
blikoa den heinean, hau da, denon (ni-
rea barne) diruarekin funtzionatzen
duen enpresa izanik, mota honetako al-
bisteek erabat lekuz kanpo egon behar-
ko lukete eta onartezinak dira. 
Onartezina da bi gazteren bahiketa

eta erailketagatik epaitua eta kondena-
tuta dagoen gizon bati erreferente dei-
tzea. Onartezina da, frogatua ez baina
guztiongatik jakina denez torturatzaile
handienetarikoa izandakoa erreferentea
izatea. Eta erabat onartezina da guztio-

na den ente publiko batek hori esatea al-
bistegietan. Kazetari horrek, bere nagu-
siak eta aurkezleak hori pentsatzen ba-
dute, aurrera, haiek ikusiko dute zein
duten erreferentetzat beren bizitzetan.
Baina kate publiko batek ezin du hori
adierazi! Ezin du aldebakarreko bikti-
mentzako errespetua eskatu eta gainon-
tzekoak umiliatu, iraindu eta zapaldu.
Eta hitz horiek esatearekin EITBko albis-
tegietako langile zaretenak torturatu
guztioi eta bereziki Intxaurrondotik pa-
satu zirenei sekulako mina egiten ari za-
rete. Aski da! Torturatzaileek duten in-
punitate berdina duzue zuek edozer
esateko ala? Nire diruarekin ez! •

hutsa

Nire diruarekin ez

Miren Azkarate
Badiola

hutsa

E
gun hauetan geure begien aurre-
an jarri digute “Perseverance” ro-
botaren marteratzea eta ia sal-
buespenik gabe txalotu dugu

zientzia eta garapenaren balentria. Zere-
sanik ez, euskal unibertsitateko zien-
tzialarien abileziaz eta jakinduriaz gara-
tutako tresneriaz hornituriko ontzia
baldin bada hara bidali duguna. Zaila
egingo zaio iritzi publikoari eginiko
konkista zalantzan jartzea.
Imajinatzen dut antzeko zerbait izan

zitekeela orain bostehun urte, gure ba-
soetako egurraz eta gure herrietako
olagizonek egindako itsasontziak lur
ezezagun haietara bidaltzen zirenean,
garaikoek balentria haietaz esan eta
pentsa zezaketena. Zeresanik ez tarte-
an Juan Sebastian Elkano moduko
itsasgizonak munduari bira eman,

Amerikak konkistatu eta itzultzen bal-
din baziren.
Ikusi besterik ez dago bostehun urte

beranduago nola laudatu eta goraipatu
dugun edo duten batzuek, gure aginta-
riak tarteko, orduko gertakari haiek. Li-
buruak, filmak, hitzaldiak, filosofiak eta
tesiak gizon haren ustezko egitateak go-
raipatzeko edo agian, zuritzeko, beste
askoren ustetan.
Mende haietan munduari bira ematea

izan zitekeen balentria zalantzan jarri
gabe, eta hori besterik gabe txalotzetik
harago ez al genuke galdetu beharko ko-
lonizazio saiakera horien guztien ondo-
rioaz? Edo noren zerbitzura jarri ziren
abilezia eta jakinduria haiek? Oraindik
ba al dago norbait indigenei onurak eta
“zibilizazioa” eramateko itsas bidaiak
izan zirela uste duenik?

Urte asko joan dira 1949an Ameriketa-
ko Estatu Batuetako Truman presidente-
ak, kargu-hartze hitzaldian, konkistatu-
riko lurralde haiek garapen bidean jarri
behar zirela aldarrikatu zuen hartatik.
Gaur da eguna kolonizatutako lurralde
haien ekonomiaren ustiapenak koloni-
zatzaileen menpeko edo baldintzapeko
izaten jarraitzen duena eta garapen al-
darri hura iruzur hutsa bilakatu dena. 
Egun hauetako marteratzea ere, asko-

ren ustez, garapen horren lorpena izan-
go da. Baina kontua zera da: norentzat
izango ditu onurak? Zientzia eta gara-
pen horrek, euskal zientzialariena tarte-
an, munduko gosetea eta pobrezia
behin betiko alboratzeko balioko du ala
betikoen patrikak berotzeko? Denak ez
du baleko izan behar. Garapen kontzep-
tua deseraikitzeko garaia da. •

0hutsa

Konkistatzaile horiek

Antton Izagirre





Nerea Goti
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E
li Pagolak gidatzen

duen irratsaioak

plastikoen gainean

jarri du lupa. «Itsa-

soan dagoen ho-

rrekin zer?» galde-

tzeko,  Eider Mendiburu eta

Gurutz Mondragon ikertzaileei

zabaldu dizkie mikrofonoak. Bir-

ziklatze sistema ezberdinak dau-

dela azaldu zuten, eta arazoak

hartu duen dimentsioaren aurre-

an beharrezkoak direla neurriak,

baina bide eraginkorrenetako

bat seguruenik norberaren kon-

tsumo ohituretan «txip» aldake-

ta egitean datzala.

Euskal ikertzaile biek itsasoe-

tako hondakinen bigarren erabi-

lerarako baliagarriak diren azter-

ketak egin dituzte.  Ez dira

beraiek izan gaiaren inguruan

irratian gonbidatu bakarrak.

Amaia Mendoza ikertzailearekin

plastikoen iraunkortasunaz eta

materialek erabilerarekin duten

loturaz ere hitz egin dute saioan.

Eider Mendiburuk PET motako

plastiko hondakinak aztertu di-

tu, alegia, plastikozko ur botilak,

eta zehazki itsasoan luzaroan pi-

latutakoak aztertu ditu. Gurutz

Mondragonen ikerketa ildoa, al-

diz, arrantzan erabilitako saree-

tan zentratuta dago.

Gehienok «plastikoa» ikusten

dugun tokian, izaera eta portaera

ezberdinetako polimeroen fami-

lia zabal bat ikusten dute adituek,

portaera ezberdinetako materia-

lak. Bien esanetan, ozeanoetan

bukatzen duten plastikoen kanti-

tate beldurgarrien aurrean birzi-

klapena irtenbide txiki bat izan

daiteke, baina etxe bakoitzaren

egunerokoan «txipa aldatzea» so-

luziobide osoagoa litzateke.

Plastikoen familia zabalean

sartu aurretik, mahai gainean

dauden ikaratzeko moduko da-

tuen errepasoa egin zuen saioak.

Urtean pertsona bakoitzak batez

beste 50 kilogramo plastiko hon-

dakin sortzen dituela zehaztu

zuten; azken hamar urteetan,

gainera, kontsumoaren igoera

izugarria izan da: 2010ean 265

milioi tona zenbatu ziren eta

2020an, 360 milioi. 

Kalkulatzen da urtean bost eta

13 milioi tona artean doazela

itsasoetara. Plastikoak duen pisu

txikia kontuan hartuta, pentsa-

tzekoa da zer-nolako bolumenaz

hitz egiten ari garen, Mendibu-

ruk nabarmendu bezala.

Zenbaki astronomiko horietan

sakonduz, kontsumitzen diren

plastikoen %60 baino ez dela ja-

sotzen argitu zuten. Horrek esan

nahi du %60 edukiontzietara

heltzen dela, baina gainerako

%30aren kasuan, arrastoa ez da

hain argia; argi dagoen bakarra

da horren zati handi batek itsa-

soan bukatzen duela. Haize ko-

rronteek eta euriteek hondakin

horiek ibaietara eraman eta oze-

anoetara heltzen direla. Mondra-

gonek azaldu bezala, ozeanoak

eremu zabalak dira, non ez den

bisualki ikusten, baina plastiko-

ak etengabe biltzen ari dira.

PLASTIKOAK ETA IRRATIA
Naiz Irratiko «Gelditu makinak» saioa eta
kontinente tamaina hartu duen arazoa 

Uretan pilatzen diren plastikozko elementuen
ezaugarriei eta portaerei buruz ikerketak egin
dituzte adituek, material horien bigarren
erabilerei begirako bideak zabaltzeko asmoz

Nerea Goti

Naiz Irratiko «Gelditu makinak» saioak jada kontinente
baten tamaina hartu duen arazo bati heldu dio: itsasora
heltzen diren hondakinak. Ertz ugariko gaian sakontzeko,
hondakin horien ikerketan aritzen diren adituekin hitz egin
dute. Eider Mendibururi eta Gurutz Modragoni zabaldu
dizkiete mikrofonoak, baina ez haiei soilik.

INGURUMENA / b

Plastikoak, eukaliptoak... «Gelditu makinak»-
eko saio guztiak podcast plataformetan daude
entzungai, baita Naiz Irratiko webgunean eta
FM bidez, astelehenetan, 19.00etan

ELI PAGOLA

Astelehenero, aditu, ekintzaile eta

«aktibatu» ezberdinei ahotsa ematen die

Naiz Irratian, planetaren egoeraren

erradiografia osatzen joateko.  Dioenez,

jakin behar da zeren aurrean gauden eta

«horri aurre egin ahal izateko modu justu

batean erantzuteko tresnak garatu».

NAIZ IRRATIKO «GELDITU
MAKINAK» SAIOKO GIDARIA  

«Klimaren auzia ikuspegi
orokorretik landu nahi dugu»

B
ert s o l a r i a ,
«ekologian in-
teresatua» eta
Energia Berriz-
tagarrietan in-
geniaria da Eli

Pagola, eta Energia Kudeake-
tan masterra du. Orain Naiz
Irratiaren mikrofonoen aurre-
an duen beste erronka horre-
taz hitz egin dio Gaur8ri.

Zeri erreparatzen dio «Geldi-
tu makinak» saioak? 
Panoramaren argazki orokor
bat egin nahi du. Ulertzen du-

gu azkenengo urteetan krisi
klimatikoak edo aldaketa kli-
matikoak hartu duela oihar-
tzunik handiena, baina hori ez
da arazo bakarra, arazoa ekolo-
gikoki zabalagoa da eta arazo 
soziala ere bada. Horren adie-
razlea da azken pandemia hau,
baita gerora etor litezkeenak
ere. Saioak bilatzen duena da
auziari ikuspegi orokorrago
batetik begiratzea eta horreta-
rako baliatu dira adituak, ekin-
tzaile eta aktibatu txiki asko.

Ez dago gaiari eskainitako es-

pazio asko.
Agian ez hainbeste, eta futbo-
lak jaten du dena, nolabait
esan; baina gero ikertzaile, iker-
keta eta gaian aditu asko dago,
eta asko dago Euskal Herrian
bertan ere. Gaiarekiko kezka
daukan jende formatu pila bat
dago. Gero agian ez da lortzen
behar bezala edo nahiko genu-
keen bezala transmititzea eta
gizarteak bere egitea. 

Kontzientzia pizteko tresna
izan nahi du?
Asmoa hori da. Egia da guk



herritarrak

Pilaketa prozesu horretaz,

erantsi zuen «ozeanoetan ko-

rronte gutxi dagoen tokietan»

plastikoak metatzen doazela. «Ez

direnez mugitzen, metatzen ja-

rraitzen dute eta plastiko uharte

edo manta batzuk sortzen dira»,

argitu zuen.

Horrela sortu da Ozeano Bare-

an dagoen plastiko uhartea, de-

nik eta handiena, komentatu

zuenez. Horren tamainaren ideia

egiteko, komentatu zuen ere-

muak 1,6 kilometro karratu ingu-

ru dituela, «Euskal Herriko azale-

rarekin konparatuta, 77 aldiz

handiagoa».

BIRZIKLATZEAREN HIERARKIA

Birziklapenean enfoke ezberdinak

daudela dio Mondragonek. Azal-

du duenez, berrerabilera da bide

egokiena, eta prozesu termome-

kanikoekin edo energetikoekin ia

propietate berdinak dituzten pro-

duktuak ekoiztea lor daiteke.

Tratamendu kimikoa ere bada-

go, «eta hor ditugun molekula

Gurutz Mondragon eta Eider
Mendiburu ikertzaileak.
Jon URBE | FOKU

dauzkagun asmoak zerrenda-
tzen badituzu oso anbizio-
tsuak direla eta zaila dela ho-
rraino iristea. Jendearengan
eragitea asmo handia da eta
lortu daiteke neurri askotan
eta proportzio ezberdinetan.
Egia da, eta adituen hitzak dira,
informatzea ondo dagoela bai-
na ezin garela informatze ho-
rretan geratu, lortu behar du-
gula panorama hau gure
egitea, aktibazioa lortu behar-
ko genukeela. Hori nola egiten
den? Inork ez dauka formula
magikorik, ekinean jarraitzea
besterik ez da geratzen. 
Bestalde,  hainbat adituk

esan digute kontzientzia piztu
behar dela baina larritasun
gehiegirik gabe. Alegia, asko-
tan, “krisi” bezalako hitzak era-
biltzean, pixka bat mezu apo-

kaliptiko bat zabaltzeko arris-
kua, aukera dagoela. Egia da
gertatu dena larria izan dela,
baina honek soluziorik ez dau-
kala eta hobe dugula bertan
behera uztea sentitzeko arris-
kua dago. Aldiz, zera aldarrika-
tzen dute, informazioa eduki
behar dela, jakin behar dela ze-
ren aurrean gauden horri au-
rre egin ahal izateko tresnak
lortzeko, eta horri modu jasan-
garri batean, modu justu bate-
an erantzuteko tresnak gara-
tuz. 
Uste dut, eta hau nire iritzi

propioa da, irratiak laguntzen
duela horretan. Irudi bidezko
informazioa jasotzen dugune-
an, irudiak oso bortitzak izan
daitezke, eta horrek askotan hi-
tzari lekua kentzen dio. Gauza
batzuetarako baliagarria izan Argazkiak: Jagoba MANTEROLA I FOKU

«Batzuetan ahotsa

bakarrik edukitzeak

laguntzen dio

diskurtsoa

zentratzeari eta

pisu gehiago

hartzen du

kontatutakoak» 

“
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handiak molekula txikiak bihur-

tu eta molekula txiki horiek be-

rrerabili ahal dituzu erreakzio ki-

mikoaren bidez berriz ere 

molekula handi bat sortzeko».

Beste eredu bat da «energiaren

berreskurapen hori beroaz balia-

tuta egitea, edo erraustegian

erretzea eta erretze horretan sor-

tu den energia berreskuratu, me-

tatu, pilatu eta berrerabiltzea,

baina gu gehiago bideratzen ari

gara mekanizazio eta kimikaren

bidezko birziklapenera». 

Eider Mendibururen ikerketa

eremua PET plastikoen erabile-

ran zentratu da. «Kate luzeko

polimeroa» da, eta erraz bereiz

daiteke ontziek dituzten zeinuei 

erreparatuta. Ur botilen oina-

rrian geziz osatutako triangelu

bat ikus daiteke eta 1 zenbakia,

plastiko mota hori identifika-

tzeko. Ur botilez gain, elikagaiak

biltzeko erabiltzen diren zen-

bait ontzi ere mota horretakoak

dira, zuritutako fruta zatiak sal-

tzeko erabiltzen direnak edo

makinetako sandwichak izaten

dituztenak kasu.

Plastiko mota hori beroarekin

urtu eta hotzarekin berriro soli-

dotzen dela azaldu zuen, baina

tenperatura handiak behar dira,

250 eta 360 gradu artekoak. PETa-

ren birziklapena oso ohikoa da

gaur egun. Nabarmendu zuenez,

urtean 33,4 milioi PET erretxina 

birziklatzen da, eta arrazoia da

oso plastiko erabilgarria dela, eta

gainera erraz eskuratzekoa, mate-

rial horrekin eginda baitaude 

freskagarrien botila guztiak, eta

horietako asko mekanikoki eta ki-

mikoki birziklatzen hasi dira jada. 

MATERIALEN DEGRADAZIOA

Hala ere, itsasoan dauden mate-

rial horiek degradazio handia

izaten dutela aipatu zuen, eta ho-

rregatik, enpresentzat ez dela

erakargarria itsasoko plastikoak

biltzea eta beste plastikoekin ba-

tera birziklatze sisteman sartzea,

«zeren horrek bukaerako pro-

duktua kalte dezake». 

Mendiburu eta Mondragon, laborategian.  Jon URBE | FOKU

daiteke, batzuetan hala behar-
ko du, irratia hankamotz gera-
tuko da irudirik gabe, baina
beste hainbatetan ahotsa baka-
rrik edukitzeak laguntzen dio
diskurtsoa zentratzeari eta pi-
su gehiago hartzen du kontatu-
takoak. Gai hauetan uste dut
horrek mesede egiten diola, 
nahiz eta gero osagarri bezala
bestelako informazioa –kasu
honetan bisuala– ere ondo le-
torkiokeen; baina igual lehe-
nengo kontakturako mezu
apokaliptikoa ez den batean la-
gun dezake irratiak.

Nori eman nahi dio ahotsa
irratsaioak?
Esango nuke bi pertsona mota-
ri eman nahi zaiola ahotsa: ba-
tetik ikertzaile edo aditu talde
bati, dibulgazio lana egin de-

zan, gaian aditua den norbai-
ten hitzak ekarri nahi dira; eta
beste alde batetik, baita pano-
rama zein den kontuan hartu-
ta, bere egunerokotasunean
eragiten saiatzen ari den nor-
banakoari edo ekintzaile talde-
ari. Alegia, bat izango litzateke
ikerketa mundutik datorren
baten bat edo gaian aditua de-
na eta mezu teoriko-politikoa-
go bat emango lukeena, eta
beste bat izango litzateke lan-
bidetzat hartu duena edo
proiektu zehatzagoak aurkez-
tea, testuinguru horren ba-
rruan zer egin daitekeen edo
jendea zertan dabilen plazara-
tzeko asmoz. 

Klima aldaketaren aurkako
borrokak protagonismo han-
dia hartu zuen, gero pande-

mia heldu zen. Uste duzu kri-
sialdi honek balioko duela
gauzak aldatzen hasteko?
Horrela izateko esperantza
daukat. Covid-19a ez da lehe-
nengo ebidentzia, honen au-
rretik izan ditugu beste hain-
bat erakusle. Orain urtebete
Zaldibarko auzia gertatu zen,
eta hori ere bada arazo ekoso-
zial baten adierazle, eta atzera
joan gaitezke, atzera oso luze-
ra. Esperantza daukat hau bor-
titzagoa den edo behintzat
norbanakoei askoz zuzenago
eragiten dien momentuan
agian sentsibilizazio gehiago
lortu ahal dugula, baina me-
moriak oroitarazten dit ebi-
dentzia gehiago izan ditugula
eta ez nuke esango bereziki al-
datu garenik gizarte mailan.
Gero, norbanako aldetik eta

taldeka jende asko dago inbo-
lukratuta, lanean ari dena oso
gauza interesgarriak plazara-
tzen, baina argazki orokorrean
denak jarriko bagina... Beste
kontu bat kontuz hartu beha-
rrekoa da orain saltzen den ka-
pitalismo berdea, diskurtso
ekologista bereganatu eta bes-
telako helburu batzuk betetze-
ko erabiltzeko arriskua ere ba-
dago. Ekologikoa edo “eko”
aurrizkia duen guztiak ez du
esan nahi justua izango denik
eta demokratikoa izango denik
ez naturaren ikuspegitik eta ez 
ikuspegi sozialetik. Kontzep-
tuak ondo daude baina gero
horri lurra eman behar zaio,
eta kritiko izatea hasteko nor-
berari dagokio eta gero bakoi-
tzak kolektiboki ere kritiko iza-
ten jarraitu beharko du.

“«‘Eko’ aurrizkia

duen guztiak ez du

esan nahi justua

izango denik, ezta

demokratikoa

izango denik ere, ez 

naturaren

ikuspegitik eta ez

ikuspegi sozialetik» 

Uretan egotearekin bakarrik

plastiko horiek propietate ez-

berdinak garatzen dituzte, hain-

bat faktoreren eraginez: eguzki

erradiazioa eta izpi ultramore-

ak, itsasoaren gazitasuna, ko-

rronteek eta olatuek eragiten

duten mugimendua eta ekosis-

teman egon daitezkeen elemen-

tuek eragindako marruskadura.

Ez da bakarrik zikin egotea,

aparteko kolorea hartzen dute,

hauskorragoak dira. 

Gurutz Mondragonen ikerke-

taren protagonistak poliamidak

dira, beste plastiko mota bat,

ezagunagoa den nylon materia-

la. Ehungintzan oso erabilia den

material hori arrantzarako sare-

ak fabrikatzeko ere erabiltzen

da. Kasu honetan degradazioa ez

da itsasoko PETen bestekoa, bai-

na denbora gakoetako bat izan

daiteke. Mondragonen azterla-

naren atzean material horren

kudeaketa egoki bat bilatu beha-

rra dago. Itsas portuetan pilatu-

ta dauden bolumen handiak iku-

sita, Gipuzkoako Foru Aldundiak

eta Andoaingo enpresa batek

horien azterketa bultzatu zuten

erabilera on bat emateko zer au-

kera zegoen ikusteko.
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Errealitate birtuala: laguntza
psikologikoa emateko gai?
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A
zken urteetan teknologiak izan duen aurre-
rapenarekin errealitate birtualak eskain-
tzen dituen aukerak zabaldu egin dira, eta
heriotza eta atsekabea bezalako gaiak jo-
rratzeko erabiltzen hasiak dira dagoeneko,
galdera eta buruhauste asko sortuz.

Badira 20 urte errealitate birtuala arazo psikologikoeta-
rako erabiltzeko ikerketa lanak hasi zirenetik, eta urte
hauetan zehar, traumak, fobiak, antsietatea eta estres pos-
traumatikoa tratatzeko erabili izan da. Honelakoak trata-
tzerako garaian, askotan esposizio terapiak beharrezkoak
dira pazienteak beldur diren edo ukatzen ari diren egoere-
tan kokatuz trauma hauek gainditu ahal izateko. Hemen
sartzen da errealitate birtualaren beharra. Pazienteak egoe-
ra horietan kokatzea arriskutsua izan daitekeenez, birtual-
ki sortutako mundu batean egin daiteke. Horretarako, or-
denagailu edo errealitate  birtualeko kasko edo
betaurrekoak erabil daitezke, eta klaustrofobia, akrofobia,
araknofobia, etab. bezalako nahasmenduak lantzeko balia-
garria suertatu daiteke.

Azkenaldian galdera berri bat sortu da: erabilgarria izan
daitezke errealitate birtualak ematen dituen aukerak herio-
tza eta atsekabea lantzeko? Asko dira honen kontra altxa di-
renak eta etikaren inguruko galdera asko sortu dira.

2020ko otsailean Hego Koreako telebistan “Meeting you”
(zurekin elkartzen) dokumentala aurkeztu zuten. Bertan
Jang Ji-sung-ek, 2016an ala-
ba minbiziak jota galdu
zuenak, berriz ere harekin
elkartzeko aukera izan
zuen. Era birtualean baka-
rrik, noski. Amak alabare-
kin elkartzeko aukera izan
zuen, betaurreko eta esku-
larru batzuk jantzita uki-
mena ere eduki ahal izate-
ko. Zazpi urteko neskaren
ahotsa eta mugimenduak
ahalik eta era naturalenean
erreproduzitzeko errealita-
te birtualeko estudio des-
berdinek egin zuten lan.
Beharrezko informazioa
lortzeko familiarekin bilera
desberdinak egin zituzten
eta bilera horietan adostu
ziren lortu nahi ziren hel-
buruak.

Egun 25 milioi erreprodukzio baino gehiago dituen bideoa
YouTuben aurkitu daiteke. Bideo honetan Jang Ji-sung hunki-
tuta agertzen da bere alabak “faltan bota nauzu?” galdetzen
dion bitartean. Honek zalantzak sortzen ditu familiaren arris-
ku psikologikoei begira. Eragin fisiko eta mental traumatikoak
aztertzeko familiaren terapeutarekin bildu ziren eta elkarriz-
keta luzeen bidez familia egoera honetarako prestatu zuten,
argi utziz esperientzia bakarra eta errepikaezina izango zela.
Beste galdera asko ere egin dira: hildako bat berpiztea egokia
da etikoki? Eta behar diren datu pertsonal guztiak jasotzea eta
prozesatzea? Baimen hori nork eman beharko luke? 

Beste alde batetik, «The loss fundation» fundazioa ere
errealitate birtuala erabiltzen hasi da. Fundazio hau Erre-
suma Batuko ongintzako erakunde bakarra da minbizia-
ren eraginez norbait galdu duten pertsonen atsekabean
laguntza eskaintzen duena. Ekintza desberdinak antola-
tzen dituzte, bai galera bat izan duten pertsonentzat, baita
hauei nola lagundu ikasi nahi dutenentzat ere, hauen aurre-
an nola erreakzionatu behar den jakiteko. Horretarako sortu
zuten batez ere “The reality of loss” (heriotzaren errealitatea)
izeneko errealitate birtualeko esperientzia, jendeak antze-
man dezan zer sentitzen den maite duen pertsona bat galtze-
rakoan. Zazpi minutu irauten dituen bideoan, errealitate bir-
tualeko betaurreko batzuk jantziz bi  momentu
desberdinetan kokatzen dute erabiltzailea. Alde batera begi-

ratzerakoan festa batean da-
go, dantzatzen, barre egiten
eta edaten dauden lagun eta
familiaz inguratuta. Aldiz,
buelta ematerakoan, festa
gaubeila bilakatzen da, eta 
gonbidatuak beltzez jantzita
eta triste daude. Hau da, bi-
zitza maite duzun norbaiten
heriotza baino lehen eta on-
doren nolakoa den erakus-
ten du bideoak. Nahi adina
aldiz mugitu zaitezke alde
batetik bestera errealitate
birtualari esker. 

Adibide hauekin ikus dai-
teke errealitate birtuala
trauma psikologikoak trata-
tu ahal izateko ere erabil-
tzen hasi direla, oraindik za-
lantza eta mesfidantza asko
sortzen dituen arren. •«Meeting you» dokumentaleko fotograma. GAUR8

Itsaso Rodriguez
EHUko Donostiako Informatika Fakultateko ikertzailea
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AMADO. ESPAINIAKO LIBURUTEGI NAZIONALA

POLIXENE
TRABUDUA
ETA HAYDEE
AGIRRE,
GILTZAPEAN
1933ko urtarrilean, Emakume
Abertzale Batzako bi buruzagi
atxilotu eta espetxeratu zituz-
ten Bilboko Larrinagako kartze-
lan: Polixene Trabudua sondi-
koztarra eta Haydee Agirre
santurtziarra. Mitinetan inde-
pendentziaren alde aldarri egi-
teagatik Bizkaiko gobernadore
zibil Jose Maria Amilibia Acción
Republicanakoak ezarritako
isuna ez ordaintzearen ondo-
rioz giltzapetu zituzten. Hay-
dee Agirre aurreko urtean ere
atxilotu zuten, eta Polixene
Trabuduak hamabi epaiketa
baino gehiago izan zituen bere
hitzak eta eslogan indepen-
dentistak zirela eta. 15 egun
igaro zituzten Larrinagan. Ma-
drilgo prentsak haien askape-
naren berri eman zuen, eta kar-
tzelatik atera zirenean ehunka
lagun, gehienak emakumeak,
hara bildu ziren “gora Euzkadi”
oihukatuz. Eraso-guardiek ba-
rreiatu egin zituzten bilduta-
koak. Josefina Carabias kazeta-
riak honela zioen 1933ko
apirilean "La Estampa" aldizka-
rian agertutako artikulu bate-
an: «Emakumeek borroka poli-
tikora modurik ausart eta
borrokazaleenean jo duten le-
kua Bilbo da». Amado argazki-
lari bilbotarrak egindako iru-
dian, Polixene Trabudua eta
Haydee Agirre ageri dira Larri-
nagako kartzelan.




