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hi den moduan ekonomiari buruzko au-
rreikuspenak aldatzen ari dira. Nazioar-
teko erakundeetatik hasi eta bertako
instituzioetaraino, denak ari dira etorki-
zunerako aurreikuspenak berrikusten.
Gainera, egokitzapen guztiek berbera

diote: aurreikuspenak ez dira beteko. Orokorra da gel-
dialdia. Hazkundea moteltzen ari da eta momentuz
inork ez ditu zergatiak azaldu. Gauza zehatzetan ere
nabaritzen da. Esate baterako, autoen salmenta gain-
behera doa, eta industria horretan langile asko aritzen
dira Europa osoan zehar. Agindutako guztia bete dute
gobernuek, eta, hala ere, hobekuntzarik ez. 
Testuinguru horretan, Europako Banku Zentralak,

interes tasak igotzen hasi behar zuenean, itxarotea
erabaki  du.  Hazkundea
apaltzen doan unean eta
inflaziorik gabe, ez du zen-
tzurik interes tasak igotzen
hasteak. Europa Japoniaren
itxura hartzen ari da. Arra-
kastaz hiltzen ari ote den
bertako ekonomia...
Zer  gertatzen ari  den

ulertzeko ikuspegia zabal-
tzea lagungarria izaten da.
Nikolai Kondratiev errusia-
rrak ekonomiaren ziklo lu-
zeak ikertu zituen. Gerora
berak egindako lanak osatu egin dira, baina, funtsean,
bere aurkikuntza nagusia zuzena zen: ekonomiak, zi-
klo laburrez gain, beste ziklo luzeagoak ere baditu, 46
eta 60 urte artean luzatzen direnak gutxi gorabehera.
Ziklo horien oinarrian aldaketa teknologiko garrantzi-
tsu bat egoten ohi da. Ziklo luzeko goranzko fasean,
ekonomia azkar garatzen da, eta gainbeherak oso txi-
kiak eta laburrak izaten dira. Beheranzko fasean, aldiz,
kontrakoa gertatzen da: hazkundea oso apala izaten
da eta gainbehera faseak asko luzatzen dira denboran.
Adibidez, 80ko hamarkadatik 2008ra bitartean, infor-
mazio eta komunikazio teknologietan izugarrizko al-
daketa eman zen eta berrikuntzok bultzatu dute eko-

nomiaren hazkunde paregabea. 2008tik aurrera, be-
rriz, ziklo luzearen gainbeheran sartu garela ematen
du: krisi luzeak eta hazkunde txikiak dira ezaugarri
nagusiak. 
Egia da oraindik ere berrikuntzak ikusten ari garela,

baina nagusiki hobekuntzak dira. Ez dute jauzi kuali-
tatiborik eragin ekoizpenean edo ekonomiaren anto-
lakuntzan. Esate baterako, G1 mugikorrentzako lehen
sarea analogikoa zen; ondorengo G2 sarea, berriz, di-
gitala zen jada. Bien artean salto garrantzitsua eman
zen, baina hortik egungo G5 sarera iritsi arte, abiadu-
ra, protokoloak eta datuak bidaltzeko eta jasotzeko
ahalmena soilik aldatu dira. Etorkizunean, beharbada,
ahalmen gehikuntza horrek aldaketa kualitatiboak
ekarriko ditu, baina, momentuz, ez dute lortu.

Hala ere, horretan ari dira. Multinazional teknologi-
ko handiek datu bilketa izugarria egin dute. Orain di-
rutza gastatzen ari dira datu horien lanketan. Adibi-
dez, iaz Google, Amazon, Microsoft eta Facebooken
artean 77.700 milioi dolarreko inbertsioa egin zuten,
data zentroetan, adimen artifizialean eta antzeko kon-
tuetan. Inbertsioaren bolumenaz jabetzeko, datu bat: 
epe berean, munduko lau petrolio multinazional han-
dienek  –hau da, Shell, Exxon, BP eta Chevron – kopuru
hori baino 6.200 milioi gutxiago inbertitu zituzten el-
karrekin. Bada, inbertsio nagusiak datuen lanketara
baldin badoaz eta horiek ez badute berrikuntza eraba-
kigarririk ekartzen, ez dute ekonomiatik tiratuko. •

{ datorrena }

Ekonomia geldi, aldaketa
kualitatibo baten zain

Pasa den urtean Google, Amazon,
Microsoft eta Facebooken artean 
77.700 milioi dolarreko inbertsioa
egin zuten data zentroetan, adimen
artifizialean eta antzeko gauzetan

Isidro Esnaola
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H
erbeheree-
tako Sena-
tuan alderdi
bozkatuena
da Demo-
kraziarako

Foroa (FvD). Bada, FvDren ara-
bera, hezkuntza «muturreko
ezkerraren esku dago» Herbe-
hereetan, eta, horregatik, ikas-
leei zein gurasoei irakasleak

salatzeko eskatu die. Horreta-
rako, plataforma birtual bat
ere sortu du, herritarrei sala-
ketak modu anonimoan egitea
ahalbidetzeko. Herbehereeta-
koa, baina, ez da ekimen ba-
kartua: ultraeskuinak antzeko
proposamenak egin ditu bote-
rea lortu duen, edo boterea
lortzetik hurbil geratu den,
beste herri batzuetan ere.

Thierry Baudet FvD
alderdiko buruak
ezkerreko irakasleak
salatzeko eskatu die
ikasleei Herbehereetan. 
Robin VAN LONKHUIJSEN | AFP

SALATU ZURE IRAKASLEA
Irakasleak jomugan jarri ditu
ultraeskuinak Europan zein Amerikan

GAUR 8

Irakasleek mugimendu faxisten jazarpena jasan dute
historikoki. Azken urteotan hainbat herritan ultraeskuineko
alderdiek izandako gorakadarekin bat, jokabide benetan
kezkagarri bat hedatu da munduan zehar, Herbehereetatik
Brasilera: irakasleak salatzea proposatzea ustez «ezkerreko
ideologia» ezabatzeko asmoz.

POLITIKA | b

Thierry Baudet FvDko bu-
ruaren arabera, «irakaskun-
tzan ezkerreko ideien eragina»
argitara ateratzea da ekimena-
ren helburua. Abian jarritako
webgunean, irakasleen gaine-
ko informazioa, testu liburu
zatiak edota azterketetako gal-
derak jasotzen dituzte, «uni-
bertsitatean zein eskoletan
ematen den doktrinamendua»
erakusteko.

Rob Roken alderdiko idazka-
riaren esanetan, «egunero» ja-
sotzen dituzte ikasleen zein
gurasoen salaketak. FvDk Erre-
nazimenduko Institutua ere 
sortu du, salaketa guztiak iker-
tu eta ondorioak ateratzeko.
Jasotako datuak «hezkuntzan
hobekuntzak proposatzeko»
erabiliko dituzte eta ez omen
dira publiko egingo.

Erantzuna berehala iritsi da, 
unibertsitateko 500 irakasle,
ikertzaile eta katedratikok si-
natutako adierazpen baten bi-
dez zehazki. Bertan, salaketa
zuzena egiten da: «FvDren as-
moa bere helburu politiko eta
ideologikoekin bat ez datozen
ezagutzak murriztea da».

Tommy Derksen Arnheme-
ko irakasleak, bere aldetik, pu-
blikoki azaldu du ultraeskuin-
darren “zerrenda beltzean”
agertzea ohorea litzatekeela
beretzat. «Historiak salatu eta
jazarritako irakasleen adibide
ugari utzi dizkigu. Ez dut bel-
durrik eta ohorea litzateke ni-
retzat nire izena zerrenda ho-
rretan izatea», agertu du.

Ingrid van Engelshoven Hez-
kuntza ministroa bere ere ez da
isilik geratu. «Gizartea zientzia-
lari eta irakasleen lanean oina-
rritzen da. Katedra askatasuna
babestu behar dugu, ez susmo-
pean jarri», adierazi du irmo.

Herbehereetakoa, baina, ez da
kasu bakarra. Horren erakusle,
FvDk abian jarritako webgu-
nea Alemaniarentzako Alter-

b



Ultraeskuindarren iritziz,
irakasleek «legea apurtzen»
dute, ez dutelako zertan euren
iritzia ikasgeletan eman eta
«aniztasuna» erakutsi behar
dutelako. Defendatzen dute-
nez, salatutako irakasleen ze-
rrendak zabalduz, «adierazpen 
askatasuna babestu nahi du-
ten gurasoei seme-alabak nora
ez eraman erabakitzeko auke-
ra» eskaintzen diete.
Katrin Ebner Steiner AFD al-

derdiko hautagaia da Bava-
rian. Bere estatuan ere pozik
ezarriko zuela Hanburgon in-
darrean jarritako ekimena
esan du. «Neutraltasun legea-
ren kontzientzia zabaltzea da
helburua». Alemanian, baina,
beste pertsonei buruzko infor-
mazioa emateak nazien garaia
edo Alemaniako Errepublika
Demokratikoko Stasi Segurtasu-
nerako Estatu Ministerioa ekar-
tzen du gogora. Hala uste du
Turingiako Hezkuntza ministro
Helmut Holterrek: «Alemania-
ko historiako atal ilunena gogo-
ra ekartzen du honek. Alarma
guztiak piztu behar dira».
Herbehereetan bezala, Ber-

lingo irakasle talde batek ere
euren izenak zerrendan ager-
tzea eskatu du. «Garrantzi han-
dia ematen diogu zerrendan
agertzeari. Izan ere, gogor ja-
rraituko dugu ikasleek AFDren
benetako izaera uler dezaten la-
nean. Elkarbizitza arriskuan
jartzen duen ekimen arrazista,
sexista, errebisionista, antise-
mita edo antidemokratiko oro
salatzen jarraituko dugu. Jakin
badakigu salaketa eta jazarpe-
narekin hasten dena disidente-
en atxiloketamasiboekin buka-
tzen dela». 

BOLSONARO ERE, BIDE BERETIK

Irakasleak salatzeko ekimenak
Jair Bolsonaren Brasilen ere ari
dira zabaltzen. Presidentetzara
iritsi ondoren, argi utzi zuen
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natibak (AFD) Hanburgon
martxan jarritako “Eskola neu-
tralak” izenekoaren bertsioa
da. Webgune horretan ere me-
zu anonimoak jasotzen dituz-
te, AFD alderdi alemaniar ultra 
kritikatzen duten irakasleen
kontrakoak zehazki.
Herbehereetan, “oikofobia”

salatzeko ere eskatzen dute.
Hitz hori Baudetek FvDko bu-
ruak berak asmatu du, izaera
eta kultura nazionalaren kon-
trako ustezko gorrotoa adie-
razteko. Adibidez, kolonietan
izandako esklabismoa aipa-
tzea bera ere salagarria da ul-
traeskuindarren arabera.
Oberlin Unibertsitateko ka-

tedratiko Sebastian Faverrek
azaldu duenez, «Herbeheree-
tan abertzaletasuna tabu izan
da luzaroan. Alemanian beza-
la, askok ez zuten Herbeheree-
tako bandera jartzen, ereserki
nazionala abesten edo herrial-
deko historiaz harrotasunez
hitz egiten, historia kolonialak
edo naziekin kolaboratu iza-
nak erruduntasun sentimen-
dua sortzen baitzuen». Azken
urteotan, baina, hori aldatu 
eta eskuineko nazionalismoa 
indartu egin da, hauteskunde-
etan Baudetek lortutako garai-
penak erakutsi bezala. 
Herbehereetan emandako

joera aldaketaren «une eraba-
kigarria» 2017ko hauteskunde
kanpaina izan zen Faberen us-
tez, eta egun lehen ministro
den Mark Rutt izan zuen pro-
tagonista. Hauteskundeak bai-
no aste batzuk lehenago, Ru-
ttek oihartzun izugarria izan
zuen eskutitz polemikoa idatzi
zuen. Bertan, «gizarteratzen»
ez diren etorkinei alde egiteko
gonbidapena luzatu zien. Eta
talde horretan, «herbeheretar
arruntak arrazistak direla esa-
ten dutenak» sartzen zituen.
Faberrek dioenez, baina, Herbe-
hereetako gizartearen oinarri

arrazistek indarrean diraute.
“Pedro Beltza” jartzen du adibi-
de, Gabonetan haurrei opariak
eramaten dizkien Sinterklaas
edo San Nikolas pertsonaiaren
esklabo beltza. Arraza bazter-
ketaren aurkako Nazio Batuen
Batzordeak berak ere gaitzetsi
du Pedro Beltzaren figura, bai-
na oraindik ere milaka lagun
mozorrotzen dira urtero San
Nikolasen esklabo beltzaz.

IRAGANEKO GARAIAK GOGOAN

Alemaniako kasuan, AFDk
martxan jarritako ekimena
Hanburgon soilik da indarrean
oraingoz. Hori bai, alderdi xe-
nofoboak beste bederatzi esta-
tutara zabaldu nahi du, Baden-
Württemberg, Brandenburgo,
Bavaria eta Saxonia barne.
AFD Alemaniako hirugarren

alderdia da gaur egun. Dituen
jarrera xenofoboak tarteko,
irakasle askok alderdi ultraes-
kuindarrarekiko mespretxua
adierazten dute eskoletan hau-
rren aurrean. Bada, alderdiak,
irakasle horiek salatzeko eki-
mena jarri du abian. Ekimenak
irakasleen, sindikatuen eta bes-
te alderdien arbuioa jaso du.

«Salaketa anonimoak sustatzen
ari dira. Hori da totalitarismo-
rako bidea», adierazi du Win-
fried Krteschmann Baden-Wür-
ttembergeko lehen ministroak. 
GEW hezkuntza sindikatuak

eta Alemaniako Irakasleen El-
karteak ere altxatu dute ahotsa.
«Espero izatekoa zen disidente-
ak baztertu nahi dituen alderdi
batek bestelako iritziak dituzte-
nak salatzeko plataforma bat 
sortzea. Maisuek badituzte bel-
durtzeko arrazoiak. Ikaratzekoa
da», adierazi du Ilka Hoffmann
GEWko kideak. Peter Meindin-
ger Alemaniako Irakasleen El-
karteko presidentea ere ez da
isilik geratu. «Haurrak eta gaz-
teak salatzaile bihurtzeko
nahia» gogor kritikatu du Ale-
maniako irakasle sindikatu
handieneko buruak. 
AFD alderdiko talde parla-

mentarioko kidea den Bern
Baumannek, bere aldetik, web-
gunea defendatu du. Bere esa-
netan, irakasleak «behartu»
egiten dituzte alderdi ultraren
aurka jotzera eta horren «fro-
gak» jaso dituzte. «AFDren iru-
di gogor, hotz eta erradikala
zabaltzen dute», gaineratu du.

Joerg Meuthen, Alemaniako AFD alderdi ultraren burua. John MCDOUGALL | AFP



Bolsonarok eskoletako gelak
jopuntuan zituela. «Aspaldi-
tik, gure hezkuntza instituzio-
ak ideologia kaltegarriek hartu
dituzte. Gure balioak aldatu
eta gure koloreak eta ereser-
kiak gorrotatzen dituzte», ida-
tzi zuen. Eta ikasleei irakasle-
ak grabatzeko eskatu zien
«ezkerreko doktrinamendua»
eta «haurren sexualizazio
goiztiarra» agerian uzteko.
Bolsonaren arabera, PTk bul-
tzatu zuen doktrinamendu ho-
ri, 2003tik 2016ra gobernuan
egon zen bitartean. 
Horiek horrela, Brasilgo ul-

traeskuinak “Alderdirik gabeko
eskola” programa bultzatu du. 
Parlamentura ere eraman dute 
“generoa” edo “sexu orienta-
zioa” bezalako terminoak debe-
katu nahi dituen ekimena. Bol-
sonaren PSL Alderdi Sozial
Liberaleko diputatu batek ere 
gogoz ekin dio horrelako eki-
menak zabaltzeari. Ana Cam-
pagnola historia irakaslea da
eta Santa Catarina estatuan
hautatu zuten urrian. Bada,
Facebook bidez egindako kan-

paina batean, Bolsonaren ga-
raipenaren gaineko kezka
adierazten duten «irakasle
doktrinatzaileak» zelatatzeko
eskatu du. Whatsapp zenbaki
bat ere jarri du martxan du
ikasleek «fede eta kontzientzia
askatasuna iraindu edo umi-
liatzen duen edozein adieraz-
pen ideologikoa edo alderdika-
ria zabaltzeko».
Campagnolak salaketa ugari

jaso dituela esan berri du elka-
rrizketa batean. Gelan filma-
tzearen legezkotasuna zalan-
tzan jarri zuen jarraitzaile bati
honakoa esan zion: «Zintzo
portatu, besterik ez, eta ez da
beldurrik izateko arrazoirik
izango». Facebooken duen
orrialdean, «negartien, mar-
xisten eta feministen aurkako-
tzat» deskribatzen du diputa-
tuak bere burua eta Youtuben
ere kanal bat du.

POLIZIA IKASGELAN

Campagnolarena ez da jarrera
bakartua. Polizia ere erabili
izan dute “Alderdirik gabeko
eskola” kanpainaren helbu-

ruak lortzeko. Pentsa, hainbat
unibertsitatetan poliziak sartu
ziren «eraikin publikoetatik
debekatutako hauteskunde
propaganda» kentzeko. Eta
pankarta askok ez zuten hau-
teskundeekin zerikusirik. Rio
de Janeiroko unibertsitate ba-
tean, ikur antifaxista zuen
pankarta bat kendu zuten.
Universidad Federal de Gran-
de Douradosen, ikasle talde
batek bertan behera utzi behar
izan zuen «faxismoari buruz-
ko klase irekia». Poliziak ikas-
leak galdekatu egin zituen. 
Parako Estatu Unibertsitate-

an irakasle bat galdekatzeko
hiru polizia sartu ziren haren

gelan. Kasu horretan, ikasle
batek deitu zion aitari, irakas-
leak albiste faltsuei buruzko
broma bat  egin ondoren.
«Hauteskundeetan Bolsona-
rok PTren aurkako albiste fal-
tsuak zabaldu zituela frogatu
dela esan nuen. Bada, horrega-
tik, polizia batek nire ideia po-
litikoak erakusten ari nintzela
esan zidan», adierazi zuen Ma-
rio Brasil Xavier irakasleak.
Egoera ikusita, Auzitegi Gore-
neko epaile batek klaseak eta
eztabaidak ezin direla eten
ebatzi du, «pentsamendu as-
katasuna ez delako Estatuaren
kontzesio bat, oinarrizko esku-
bide bat baizik».
Estatu espainolean ere an-

tzeko gertaerak izan dira. Eta
ez soilik Kataluniako eskoleta-
ko ustezko «doktrinamendua-
ren» aurka. Hainbat “gizarte
elkartek” hedatu izan dituzte
irakasleon aurkako salaketak
Katalunian, batez ere indepen-
dentzia erreferendumaren on-
doren. Alderdi unionistek bat
egin izan dute jarrerokin. 
PPk Valentziara ere eraman

du irakasleen aurkako jazarpe-
na. Castellon, adibidez, Alema-
nian edo Brasilen antzera,
«maisu doktrinatzaileak» ano-
nimoki salatzeko eskatu zuen
Nuevas Generaciones PPren
gazte erakundeak. Bolsonarok
bezala, «irakaskuntza neutrala»
omen dute helburu. PPko gazte-
ek posta elektronikoko helbide
bat ere sortu zuten ikasleen ke-
xak jasotzeko. Jasotako salake-
ten artean daude «Castelloko
aireportuaz barre egitea» edo
Esperanza Agirre Madrilgo
presidente ohiaren adierazpe-
nen gainean testu analisi bat
egitea «PPren gezurrak aurki-
tzea» helburu. Hori bai, PPko
gazteek iseka eta burlak jaso
zituzten batez ere, «erlijio kla-
seetako doktrinamenduaren»
aurkako salaketak adibidez.

atzerria

Goian, Brasilgo
presidentea, Jair
Bolsonaro. Bere ustez,
«ideologia kaltegarriek»
irakaskuntzaren
kontrola eskuratu dute
Brasilen. 
EVARISTO SA | AFP

Salaketak jasotzeko Alemaniako AFD alderdiak
martxan jarritako webgunea Hanburgon baino
ez da sortu oraingoz. Baina alderdi xenofoboak
beste bederatzi estatutara zabaldu nahi du

Herbehereetako FvD eskuin muturreko
alderdiaren arabera, «irakaskuntzan ezkerreko
ideiek duten eragina argitara ateratzea» da
irakasleen aurkako salaketen helburua
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Martxoaren 29ko data gainditu ondoren, atzo bertan, 

apirilak 12, agortzen zen Britainia Handiak Europar Ba-

tasuna uzteko epe berria. Azkenean, beste atzerapen

bat onartu dute Bruselako gailurrean, baina iragan as-

te osoan ohi baino ingeles gehiagok zeharkatu dute

Mantxako kanala, Estatu frantseseko Calais portuan

ardoa erosteko. Eta askoz edari gehiago eraman dute bidaian bueltan, akordiorik gabeko Brexita-

ren (“no deal”) beldur. Izan ere, hitzarmenik ezean, beharbada, tasa edo zerga handiagoak or-

daindu beharko dituzte britainiarrek. Eta ez dira gutxi, iaz 1.300 milioi euro gastatu baitzuten

Frantziako ardoak eta xanpainak erosten, soilik estatubatuarren atzetik. Hala ere, Calaiseko den-

dariak lasai daude, Britainia Handiak ardoa ekoizten ez duen bitartean –berotze globalarekin epe

ertainera posible izango dela diote adituek–,  erosi egin beharko baitute. Tom Youngek dioen be-

zala: «Britainiarrak gara; beraz, ez diogu edateari utziko».     Dabid Lazkanoiturburu

BREXITA NOIZ IRITSIKO, ETXEKO
SOTOA ARDOZ BETETZEN

PHILIPPE HUGUEN | AFP

C IKUSMIRA



atzerria

I
turburuak lehortzen
hastean indigenek go-
ra begira jarri dituzte
begiak. Zeruan, Chim-
borazo sumendiaren
gailurra estaltzen zuen

glaziarra urtzen ari da eta,
mendi erraldoiaren magalean,
Ekuadorko gailurrik handiena-
ren hegalean, egoera erabat la-
rria da bertan bizi diren herri-
tarrentzat.
Andeetako mendi magal he-

zeak ez dira dagoeneko antzi-
nako ur erreserba naturalak.
Alde batetik, eremuok nekaza-
ritza eta abeltzaintza jardue-
rak hartu dituzte. Ondorioz, 
beren burua ama lurraren
zaintzailetzat duten nekazari
indigenek, nahi gabe, izuga-
rrizko mina eragin diote men-
diko ekosistemari. Ez dira, or-
dea,  egoeraren erantzule
bakarrak. Ardura berbera dute
6.310 metroko altuera duen
sumendian babesean dagoen
Chimborazoko eskualdean bi-
zi direnmestizoek ere. 
Ardura ala «ezjakintasuna»,

dio Gustavo Pacak, 49 urte di-
tuen agintari indigenak, aize
bortitzetik babesteko artile go-
rrizko pontxoa soinean eta
txapel beltza buruan. Ardura 
ala ezjakintasuna izan, egia da
ia inori ez zitzaiola burutik pa-
sa ere egiten orain gutxira arte
sumendiaren glaziarrak ur-
tzen has zitezkeenik ere.

Egoera larriaren zergatia ez
da, ordea, berotze klimatikoa-
ren baitan soilik agortzen.
Zientzialarien esanetan, giza-
ekintzek azkartu egin dute ur-
tze fenomeno naturala. Izan
ere, orain dela gutxira arte
mendi tontorra etengabe zuri-
tzen zuten elurteetan eragin
zuzena dute mendi magaleko
ingurugiroan emandako alda-
kuntzek. Azken urteetan, es-
ponja bat bailitzan inguruota-
ko hezetasuna gordetzen zuen
ohiko landaretza desagertu
egin da nekazaritza eta abel-
tzaintza jardueren ondorioz.

BILUZTUTAKOMENDIA

«Behealdean ez zen ezer has-
ten, beraz, gure buruari esan
genion: ‘goazen gorantz, ber-
tan lurra oso emankorra baita’.
Asko produzitu ahal izan dugu
horri esker, baina ur jarioa
agortuz joan da», azaldu du
Gustavo Pacak, egoera indige-
nen artean sekulako eragina
izaten ari dela onartuz.
Aro beroetan, glaziarraren

urtze prozesu naturalak ere-
mua ureztatu egiten zuen eta
soberako ura mendian behera
jaisten zen lehen. Hala ere, ur-
tetik urtera «esponja erraldoi»
horrek gero eta hezetasun gu-
txiago du.
Mendi magaleko biztanleak

oso kezkatuta daude. «Glazia-
rretatik jaisten den ura behar

Ondoan, Chimborazo
sumendiaren gailurreko
glaziarra. Azpian, mendi
magaleko paramoa eta agortzen
ari diren ur-lasterrak.
PABLO COZZAGLIO | AFP

URIK EZ CHIMBORAZON
Nekazaritzak eta abeltzaintzak aldaketa
klimatikoa areagotu dute mendi magalean

Dabid Lazkanoiturburu

Glaziarrak urtzen ari den beroketa klimatikoak eta indigenek
mendi magaleko paramoetan hedatutako nekazaritza eta
abeltzaintza jarduerek bat egin eta Ekuadorko Chimborazo
sumenditik behera ura ekartzen zuten iturriak lehortu egin
dira. Egoera oso larria da eta bertako komunitateak egoerari
buelta ematen saiatzen ari dira.

INGURUMENA / b
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dute landaretzarako, abel-
tzaintzarako eta kontsumora-
ko, hau da, bizirik jarraitzeko»,
ohartarazi du Bolivar Cacere-
sek, Ekuadorko Inamhi Meteo-
rologia eta Hidrologia Institu-
tuko adituak.

GLAZIARRA, GERO ETA TXIKIAGOA

Chimborazo sumendiak izuga-
rrizko izotz-geruza zuen orain
dela mende erdi. Egun jada ez
da horrela eta, gainera, men-
diaren magaletan landatutako
lurrak dira nagusi nonahi.
Malenkonia dariola, Maria

Chazak ondo gogoratzen ditu
garai bateko elurteak eta ere-
muan berez hazten ziren Aste-
raceae familiako landareak,
belar altuak eta iledun landa-
reak. «Mendi liluragarria zen
garai batean, egun larreak eta
ganadua besterik ez dago! 
Chimborazo biluztuta dago.
Eta, hain zuzen ere, horregatik
ez dago urik. Horregatik ari ga-

ra sufritzen egun», dio nega-
rrez 70 urteko emakumeak. 
Indigenek, pikatxoiak es-

kuetan, iturri berrian bila ari-
tu beharra dute, hoditeria sis-
temen bitartez ura beraien
herr ixketara  eraman eta
15.000 lagunen ur beharrak
asetzeko. Baina irteerotan, ge-
ro eta gorago joan behar dute
ur bila. 
Zientzialariak 1962an ohartu

ziren Chimborazo sumendiko
glaziarra urtzen ari zela. Urte
hartan, 27 kilometro karratu-
ko hedadura zuen. 2016an, be-
rriz, 7,6 kilometro karratura
baino ez zen iristen. Gainera,
garai baten erraldoia zen gla-
ziarrak bere elur azalaren
%72,4 galdu du, Caceresek
ohartarazi duenez.

BESTE GAILURRETAN ERE ANTZERA

Chimborazotik nahiko gertu
dagoen 5.020 metroko Ca-
rihuairazo sumendian are

okerragoa da egoera artean.
2003tik glaziarraren %96 de-
sagertu egin da eta egun fut-
bol zelai baten hedadura bes-
terik ez du. Ekuadorko bost
gailurrik altuenak egoera ber-
dinean daude.
«Ur-lasterrak lehortzen ari

dira», onartu du Francisco Hi-
dalgok, San Andres barrutiko
presidenteak. San Andres ba-
rrutiak  Chimborazo probin-
tziako 34 herrixkak hartzen
ditu baitan.

Orain gutxi arte, indigenek
beren herrixketatik 5 kilome-
tro ingurura zituzten iturriak.
Orain, berriz, 17 kilometro
egin eta 4.000 metroko altue-
rara igotzea beste aukerarik ez
dute ura lortzeko. 

LUR ANTZUAK

Dena den, egoera onera ekar-
tzeko beranduegi izango ez
den itxaropena dute indige-
nek. Komunitate batzuetan
betiko landareak landatzen
hasi dira berriz ere. Behien
ordez, berriz, lamak eta bikui-
nak ekarri dituzte, jatorriz
bertakoak diren abereen han-
ka muzinduek behien apa-
txek baino gutxiago kaltetzen
dutelako lurra.
«Lur eremuak erosten ari

gara ingurugiroa babestu eta
ura lehortu ez dadin», azaldu
du America Guilcapi Pulingui
komunitateko buruzagiak.
Bertan, 105 hektareako landa-
lurraren %17 baino ez dute
ureztatzen. Pulinguitarren as-
moa 200 hektarea erostea da.
Aldeko Llapo herrixkakoek ere
80 hektarea bereganatu dituz-
te eta horri esker ur-hornidura
handiagoa dute.
Andeetako paramoa Perutik

Venezuelaraino hedatzen da,
Ekuador eta Kolonbian barna.
Ekuadorren 1,5 milioi hektarea
hartzen ditu, herrialdearen
%6.«Komunitate osoak guztiz
suntsituta daude uneotan, lu-
rrek ez dutelako ezertxo ere
ematen. Horregatik, hain zu-
zen, ari gara lanean irrigatze
sistemak hobetzen», nabar-
mendu du America Guilcapik.
Indarrean jarritako ekime-

nek fruituak eman zain, landa
lurrak zirenak basamortu
bihurtuta daude egun. Eta
urik ezean, indigenen etorki-
zuna Chimborazoko sumen-
diaren glaziarra garai batean
bezain hotz ageri da uneotan.

Zientzialariak 1962an ohartu ziren Chimborazo
mendiko glaziarra urtzen ari zela. Urte hartan,
27 kilometro karratuko hedadura zuen. 2016an,
berriz, ez zen 7,6 kilometro karratura iristen

Beren burua ama lurraren zaintzailetzat duten
indigenek, nahi gabe, izugarrizko mina eragin
diote mendiko ekosistemari eremuok
nekazaritza eta abeltzaintzarako erabilita
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enok ikusiko zenuten
inoiz janaria dohain ba-
natzen den lekuetan
jazotzen den auzo-lo-
tsa eragiteko moduko
espektakulua. Ez naiz

ari elikagai bankuetako bezeroei bu-
ruz (hor duintasuna da nagusi), baizik
eta, diru arazorik izan barik, sardina
erre, tortilla edo dena dela banatzen
den lekuan ilaran behin eta berriro
jartzen den jende horren gainean.
Ukondoka arituko dira, inor kontura-
tzen ez delakoan, besteek baino pin-
txo gehiago eskuratu nahian; eta,
behin etxera paperean bilduta era-
man ondoren, askotan, bertan jan ga-
be lehortuko zaizkie pintxook. 
Esan beharrik ez dago jarrerok ez

direla premiak eragindakoak izaten;
kontrara, askotan, pentsio ona kobra-
tzen duen jendea da espektakuluaren
protagonista (izan ere, haiek oharka-
bean dabiltzala uste dute, baina jokoa
oso nabarmena izaten da, batez ere
beti jende bera denean protagonista).
Joera txikiok interesgarriak dira, gi-
zakion animalia izaera gogoratzen
digutelako. Ez dugu ahaztu behar,
duela urte gutxira arte (zer dira bada,
bi mende 200.000 urte dituen espe-
ziearendako?), erreserba gehien pila-
tzeko gaitasuna zutenek baino ez zu-
tela bizirautea lortzen. Izan mitxelin
forman, izan garaua gordetzeko bilte-
gietan, gaur egun modan dauden
pertsona argalek ez zuten arrakasta
sozialik: pertsona lodiak ziren eder-
tasun eredu, biziraupen berme. Ho-
rregatik nire lagun argal muskulu-
tsuei adarra jotzen diet, hurrengo
hekatonbe nuklearrean, argi indarrik
ez dagoenean, sabel handidunok bai-
no ez garela geratuko esanez: tableta-
dunek ez dute lehenengo elurtea ja-
sango.
Dietetika eta psikologia arloko lan-

kideek neuk baino hobeto azalduko
dituzte fenomenoon zergatiak, jaki-

na. Baina edozein konturatzeko mo-
dukoa da, gorputzeko mitxelinen
abantaila ebolutiboarekin batera, gu-
re arbasoendako ezinbestekoa izan
zela ere inurriarena egiten ikastea:
udan janaria pilatzen hastea, alegia,
neguan biziraun ahal izateko. Beraz,
sardina erreak lortzeko “luntxa libre-
an” aritzea, edo Olentzerok botatako
karameluak eskukadaka hartzea, gu-
re espeziearen instintuen artean
txertatuta dagoela esan daiteke.  

Errazioak neurtuta ematen dituzten
egoitzetan ere nabarmena da joera
hori, ñabardura batekin: egoiliarrek
ez dute dagokiena baino gehiago
hartzen, sobratzen zaiena gorde
egiten dute. Zaharren egoitzetako
biztanle askok, gosarian jan ez dituz-
ten gailetak zorrotxoetan pilatzen di-
tuzte. Baina ez da beharrezkoa: gehia-
go jan nahi izanez gero eskatzea dute.
Zertarako gorde orduan? Badaezpada.
Eta usteltzen ez direnez, gaitz erdi:
arropa artean gordetzen diren frutek-

eta arazo gehiago ematen baitute...
Kartzeletan ere, preso bakoitzak jan-
tokian bere eserlekua izaten du; eta
haren azpian, askotan, kartoizko ku-
txatxo bat sobratu zaizkien gurin,
mermelada edo bestelakoekin. Truke-
an aritzeko, edo batek daki; sekula
ezin da jakin etorkizunak zer ekarriko
digun...
Horren zantzuak ikus daitezke baita

jaiegunen (eta zer esanik ez greba
egunen) atarian dendak husten dituz-
ten jende saldoetan ere. Gehiago
esango nuke: zenbat koilara, xaboi,
eskuohial edo manta desagertzen dira
hoteletatik, ordaindutakoari etekin
estra bat atera nahian? Guk, kontsul-
tan, komuneko papera astero osten
zigun pazientea izan genuen. Hogei
xentimo ere balio ez zuen paper-bil-
kari xume horrek ezin hobeto irudi-
katzen du duela oso gutxira arte gure
arbaso gehienek etxean ezagututako
pobrezia kronikoa. •

www.abante.eus

Buffetetan ematen diren portaera zenbaitek zer pentsatua ematen dute. GAUR8

Janari pilaketa konpultsiboa

Oier Gorosabel - @Txikillana
Fisioterapeuta
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biada bizian jarraitzen dugu hauteskun-
de deialdi ezberdinek baldintzatutako
udaberrian. Gauza asko esaten dira hala-
koetan, zarata handia sortzen da, baina,
esaten den guztiari logika elektoralista
filtratzen duen galbahea pasatuz gero,

ezer gutxi gelditzen zaigu gaur zortzi intereseko gerta
dakigukeenik. Alderdien estrategia elektoralak prebi-
sibleak dira, badakigu bakoitzak zer esango duen eta
esaten duenak zeri erantzuten dion. Alta, gaur egun,
mezu horiek jendartean duten inpaktu demoskopi-
koa neurtzea inoiz baino zailagoa da, gaurko inkestak
inoiz baino fidagaitzagoak baitira.

Hauteskundeen zurrunbilotik ateratzeko aukera
eman dute aste honetan “Bizitzak eta Lurraldeak” jar-
dunaldiek. Transform Europako ezkerreko fundazioen
sarearen aterkipean euskal esperientzia komunitarioak
aztertzeko balio izan duten jardunaldiak ospatu dira
Bilbon hiru egunez. Udal hauteskundeak datoz eta
udalgintza ziklo berri bat abiatuko da ekainean udalba-
tza berriak osatzeaz batera.
Beraz, hauteskunde kanpai-
na prestatzeko bakarrik ez,
sasoi hau aproposa da udal-
gintzaz-herrigintzaz gogoe-
ta egin eta hurrengo ziklo
munizipala prestatzeko.

Bi ideia nagusi azpima-
rratuko nituzke jardunaldi
hauen inguruan. Lehena:
erreferentzia-sistema be-
rriak behar ditugu gure herrigintza aztertu eta eba-
luatzeko. Herri honek autoeraketa gaitasun handia
izan du azken hamarraldietan, gatazka politikoaren
parametro zehatz batzuetan garatu dena. Iñaki Sotok
proposatu zuen haritik tiraka, aurreko ziklo politiko-
an gatazka eta kontsentsu batzuk definitu ziren, eta
ziklo politiko berriak gatazka eta kontsentsu berriak
eskatzen ditu. Adibidez, hezkuntzaren esparruan da-
bilen publikotasun ereduaren eztabaida ezin da duela
20 urteko eztabaida berdina izan. Eztabaida garai his-
toriko honetara testuinguratu ezean, eta gatazka poli-
tikoaren aro zehatz batean gailendu ziren eskemak
erreproduzituz gero, aukera paregabe bat gal dezake-
gu. Izan ere, begirada gaurkotuz gero, Euskal Eskola

Publikoaren aldeko kontsentsu berri bat eraikitzeko
gai izan gaitezke hemen eta orain, eta hezkuntza mu-
gimendu berri bati hauspoa emateko. Kontrara, iner-
tzietan itota jarraituko dugu beste hamarraldi batez.

Bigarrena: nahikoa jakintza metatu dugu komuni-
tate lokalak oinarri hartuta burujabetza materialaren
eraikuntzan jauzi bat emateko. Krisi politikoa bizi du-
gu, sistema politikoak eraldatzen ari dira autoritaris-
moaren bidetik. Parez pare, euskalerrigintza, Euskal
Herria ardatz duen egitasmo emantzipatzailea, erre-
sistentzia fronte bilakatu dezakegu. Pertsonen eta ko-
munitateen ahalduntzea helburu duen burujabetza
materialaren eraikuntza, herriz herri, tokiz toki. Hori-
xe proposamena. Eta jauzia: udalgintza eredu herrigi-
le baten despliegea. Udalgintza Euskal Herriaren de-
mokratizazio prozesuan subjektu protagonista
bilakatzea; udalak, eragile komunitario aktibo izanik,
euskal estatugintzaren motor bihurtzea.

Esan bezala, azken urteetako esperientzia oinarri
harturik badaude baldintzak jauzi bat emateko, hiru

planotan gutxienez: 1.- Bisio emantzipatzaile baten
sorkuntzan. Mugimendu sozial emergenteak daude
gure artean, aldaketa erradikalak proposatzen, eta, al-
di berean, ziurtasunak eskatzen egin beharreko tran-
tsizioetarako. Errelato konpartitu baten beharra dugu.
2.- Interbentzio ereduan: zein da aldaketa sistemikoak
bultzatu ditzakeen interbentzio eredua, zeinak gizarte
zibil antolatua eta udala elkarrekintza emankorrean
jarriko dituen? Zer baliabide behar ditugu horretara-
ko? 3.- Zeintzuk dira, gaur eta hemen, euskalerrigin-
tzaren aldeko mugimendu sozial bat gorpuztu eta
trakzionatu dezaketen proiektu konkretuak?

Galdera asko dira baina erantzun batzuk esku arte-
an dauzkagu. •

{ asteari zeharka begira }

Udalgintza herrigile bat

Nahikoa jakintza metatu dugu komunitate
lokalak oinarri hartuta burujabetza
materialaren eraikuntzan jauzi bat
emateko

hutsa

hutsahutsa

Pello Otxandiano
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G
ipuzkoako na-
gusien egoi-
tzetan eta
eguneko zen-
troetan egu-
nak minutu-

ka kontatzen dira, erlojuaren
kontrako lasterketetan nola.
«Goizean lanera sartu eta
gaueko partea irakurtzen du-
gu. Adinekoek gaua nola pasa-
tu duten jakin behar dugu. Se-
gidan, gelaz gela hasten gara
erabiltzaileak esnatzen eta go-
saritarako prestatzen. Erabil-
tzaile bakoitzarentzat, batez
beste 15 minutu. Gelan sartu,
‘egunon, zer moduz zaude?’.
Pertsiana igo, oheko segurta-
sun barra jaitsi, mantak eta
maindireak kendu, eusteko
sistemak askatu –gehienek
izaten dituzte–, ohetik altxa-
tzen lagundu –batzuek neurri

teknikoak behar dituzte, gara-
bia–, dutxara eraman, dutxa-
tu, lehortu, hidratatu, jantzi,
orraztu, bizarra egin batzuei,
belarritakoak eta bitxiak jantzi
beste batzuei, hortzak jarri be-
har dutenei... eta eraman jan-
gelara gosaltzera. Eta hori guz-
tia 15 minututan», hasi da

atzetik daukazula eta ez badu-
zu agindutako denboran buka-
tzen, laster deitzen zaituzte
bulegoren batera. Presioa se-
kulakoa da. Baina agintzen du-
tenei –enpresei eta Aldundia-
ri–, badirudi ez zaiela axola
nola ematen den zerbitzua.
Korrika eta presaka ibili arren,
langileak eta erabiltzaileak se-
ko estresatuta egon arren, adi-
nekoak txukun samar dauden
itxura ematen badute, nahi-
koa da». 

Estresa. Langilearen eta era-
biltzailearen estresa elkarri lo-
tuta daude. Ezin dira bereizi.
«Gu estresatuta gaude eta, on-
dorioz, baita erabiltzaileak ere.
Askotan haiekin lasai hitz egi-
teko denborarik ere ez dugu
izaten. Eta horren behar han-
dia daukate, entzunak izateko
beharra daukate. Baina egun-
go lan kargarekin, askotan ezi-
nezkoa da». 

Gipuzkoako adinekoen 
egoitzetan eta eguneko zen-
troetan mobilizazioetan da-
biltza azken hilabeteotan;
5.000 langile ingururen lan
baldintzak hobetzeko borro-
kan. Ez daukate lan hitzarme-
nik eta bi urte daramate ne-
goziatu nahian, baina, gaur-
gaurkoz, ez dute lortu patro-
nalekin gertutasunik. 

Gipuzkoako zaharren egoi-
tza eta zentro gehienak enpre-
sa pribatuek kudeatzen dituz-
te ,  Gipuzkoako Foru
Aldundiaren finantzaketare-
kin. Dirua Aldundiak jartzen
du, baita zerbitzu horren bal-
dintzak ere. Horregatik, borro-
kan dauden langileek garbi
daukate Gipuzkoako Foru Al-
dundiak esku hartu behar
duela egoera hobetzeko. «Al-
dundiko arduradunek ‘kalita-
tezko zaintzaz’ hitz egiten du-
ten bakoitzean ileak tente
jartzen zaizkigu. Egungoa ka-
litatezko zaintza izatera gertu-

Beheko irudian, ezker-
eskuin, Aitziber
Aranberri eta Ana Sastre.
Biak erizain
laguntzaileak dira
adinekoen egoitzetan. 
Juan Carlos RUIZ | FOKU

NAGUSIEN EGOITZAK
Zaintzaile profesionala zaindu eta
zerbitzuaren kalitatea hobetu, biak bat

Amagoia Mujika Telleria

Gipuzkoako adinekoen egoitzetan langileak borrokan ari
dira lan hitzarmena lotu eta beren eguneroko baldintzak
hobetzeko. Zaintzaz arduratzen dira, %95 emakumeak
dira eta azpikontratatuta aritzen dira. Prekarizazioa
betikotzeko osagai guztiak dituen sektorea da eta,
larriena dena, zerbitzu publiko bat eskaintzen du.

JENDARTEA / b

kontatzen Ana Sastre. Hogei
urte daramatza sektorean la-
nean. Txara II egoitzako eri-
zain laguntzailea da. 

«Gauzak hain azkar egin be-
har direnean, kalitatea bidean
geratzen da. Ezin dituzu era-
biltzaileak nahi bezala zaindu.
Beti zabiltza kronometroa
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ratzen bada, langileen izuga-
rrizko ahaleginari esker da.
Baina asko dago hobetzeko.
Ratioak aldatu behar dira, lan-
gile gehiago kontratatu, bal-
dintza ekonomikoak hobetu
behar dira, lan kontratuak
egonkortu... hori guztia Al-
dundiaren ardura ere bada»,
nabarmendu du Sastrek. 

BETI PRESAKA

Adineko pertsonak zaintzen
dituzten zentroetan egunero
errepikatzen dira une estuak
edo kritikoak. «Adibidez, ko-
munera joateko unea ez da
erraza izaten.  Erabiltzaile
guztiak eramaten ditugu eta
ilaran jarri, banan-banan ko-
munera joateko. Akaso, ila-
ran atzean dagoenak presa
handiagoa dauka eta itxaron
egin behar du. Egoitza asko
ez daude ondo prestatuta eta
gerta daiteke bi komun baka-
rrik izatea erabiltzaile guz-
tientzat. Eta komeriak izaten
ditugu egoera horietan». Ho-
rrela azaldu du egoera Aitzi-
ber Aranberrik. Sastre bezala,
erizain laguntzailea da eta
hamahiru urte inguru dara-
matza sektorean. Villa Sacra-
menton lan egiten du. 

Bazkaltzeko unea ere ez da
samurra izaten. «Askok lagun-
tza behar dute jateko orduan
eta presaka aritzen gara, de-
nengana ondo ezin iritsi. Ba-
tzuek janaria hotz jan behar
izaten dute. Berez, protokoloa-
ren arabera, lasai eman behar
diegu jaten, bakoitzak behar
duen erritmora... baina erreali-
tatea oso bestelakoa da. Beti
gabiltza presaka», gaineratu
du Aranberrik. 

Siesta ordua. Berez atsede-
nerako behar duena, kontra-
koa bihurtzen da batzuetan.
«Zentro batzuetan goizeko
txandak sartzen ditu erabil-
tzaileak ohera eta arratsalde-

koak altxa. Gertatu izan zaigu
erabiltzailea hamabost minu-
turako oheratzea. Saiatzen ga-
ra ordena bat mantentzen, le-
hena oheratu dena lehena
altxatzen, baina beti ez da po-
sible izaten. Gerta daiteke or-
du eta erdian bi langilek hogei
siesta inguru kudeatu beha-
rra. Pentsa nolako estresa». 

Estresa langileentzat eta
erabiltzaileentzat. «Langileek
sekulako ahalegin fisikoa egi-
ten dugu siestak antolatzen
eta benetan balio al du zerbai-
tetarako erabiltzailea 15-20
minuturako oheratzeak? Hori
guztia aztertu behar da; goa-
zen gauzak ondo antolatzera,
goazen denborak ondo kudea-
tzera, denon mesedetan, lan-
gileen eta erabiltzaileen mese-
detan», zehaztu du Sastrek. 

«Funtzionatzeko modu hori
kate-lanaren parekoa da. Tor-
lojuekin lanean ariko bagina
bezala. Eta ez da erreala. Era-
biltzaileen beharrak eta errit-

moak errespetatuko dituen
lan modu bat aldarrikatzen
dugu. Eta horretarako beha-
rrezkoak diren lan baldintzak
aldarrikatzen ari gara. Hori da
gure borroka, langileen egoera
hobetzea eta zentroen funtzio-
namendua hobetzea». 

Gaueko txandak ere ez dira
lasaiak izaten. «Gaueko txan-
dak oso gogorrak dira. Adine-
ko pertsonek gutxiago lo egi-
ten dute. Batzuk, nahiz eta
eusteko neurriak izan, ohetik
altxatzen dira. Kontuan izan

behar dugu zentroak antolatu-
ta dauden moduagatik, ordu
asko ematen dituztela ohean
eta batzuetan luze egiten zaie-
la gaua. Tinbrea jotzen dute
etengabe, laguntza eta konpai-
nia eskatzen dute. Eta hori
guztia ondo egiteko, langile
gehiago behar dira». 

 PREKARITATEAREKIN BUKATU

 Langileen eskaeren artean,
egungo prekaritatearekin bu-
katzea dago; %100eko kontra-
tuak eta mugagabeak. «Badira
%33 edo %40 inguruko lanal-
diak. Eta, gero, etengabe alda-
ketak sartzen dizkiete, unean-
unean enpresak dituen
beharrak asetzeko. Eta horrela
joaten dira lanaldia osatzen.
Edozein unetan deitzen diete
lanera etortzeko, baimenak,
bajak eta bestelakoak estaltze-
ko. Hartara, beti daude enpre-
saren mende, haren deiaren
zain. Badira lantokira egunean
bitan edo hirutan etortzen di-

Langileek salatzen
dutenez, beti erlojuaren
mende aritzen dira eta
askotan ez daukate
adinekoei arreta
emozionala eskaintzeko
denborarik. 
GAUR8

«Zentroetan funtzionatzeko modua kate-
lanaren parekoa da. Torlojuekin lanean ariko
bagina bezala. Eta ez da erreala. Erabiltzaileen
beharrak eta erritmoak errespetatu behar dira»

«Aldundiko arduradunek ‘kalitatezko zaintzaz’
hitz egiten duten bakoitzean ileak tente jartzen
zaizkigu. Egungoa kalitatezko zaintza izatera
gerturatzen bada, gure ahaleginari esker da»
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renak. Behin-behineko langile-
ak dira eta beldur dira ezezkoa
esanez gero hurrengoan ez
dietela berriz deituko orduak
sartzeko. Langileen prekarita-
tearekin jolasten dute etenga-
be. Prekaritatea erabiltzen du-
te  zentroan sortzen diren
beharrak tapatzeko eta langi-
leen egoera prekario hori beti-
kotzen dute». 
Nagusien zentroetako langi-

leen egunerokoak ertz ugari
dauzka. Lan fisikoa eta emo-
zionala da. Zaintza, finean.
«Familiekin harremana asko-
tarikoa da. Batzuekin, oso ona
eta beste batzuekin, ez hain-
beste. Egia da familia askok
kontzientzia txarrarekin uz-
ten dutela etxekoa zentro ba-
tean eta ezinegon hori batzue-
tan langileen bizkar gainean
erortzen da»,  kontatu du
Aranberrik.
Izan ere, oraindik etxe asko-

tan kostatu egiten da zaha-
rren zentroen aukera hauta-
tzea. «Hor ere lan handia egin
behar dugu. Kalitatezko zerbi-
tzu bat eskaini behar dugu,

pertsona bakoitzaren beha-
rrak ondo aseko dituena. Gaur
egun badira zaintzarako balia-
bideak, aukerak, eta horietako
bat da zentroarena. Eta balia-
bide guztiak jarri behar ditu
Aldundiak zentroen aukera
kalitatezkoa eta bikaina izan
dadin», esan du Sastrek. 
Zaintzailea zaindu. Azkenal-

dian askotan entzuten den
ideia da. «Aldundiak askotan
nabarmentzen du zaintzailea
zaintzeko beharra. Baina bere
kargu dauden zentroetako
langile profesionalak zaintzen
al ditu? Errealitateak garbi uz-
ten du ezetz. Eta zaintzaile

profesional horiek zaintzea
Aldundiaren ardura da», sala-
tu dute langileek. 

ZAINTZA, IKUSEZINA

Zaintzaren lehen lerroan lan
egiten dute nagusien zentroe-
tako langileek. Eta gehienak,
%95, emakumeak dira. Lehen
etxeetan egiten zen zaintza
ikusezina zen, emakumeek
egiten zutelako eta genero ro-
lek inposatuta zetorrelako.
Orain, zaintzaren parte ga-
rrantzitsu bat zentroetan egi-
ten da, baina ikusezina izaten
segitzen du. «Gure sektorea
erabat feminizatua dago eta
horregatik gaude egoera hain
prekarioan. Gertu tokatzen
den arte, zaintza ikusezina da
jendartearentzat. Are gehiago,
jende gehienak beste aldera
begiratzen du. Eta garbi dago
zaintza izango dela datozen
urteetan konpontzeko izango
dugun korapilo handieneta-
koa», nabarmendu du Sastrek. 
Bizitza-itxaropena luzatu

ahala, adinekoen egoitzetan
panorama aldatu egin da; ge-
ro eta erabiltzaile gehiago
daude eta gero eta mendeko-
tasun maila handiagoa dute.
«Lehen erabiltzaileak askoz
autonomoagoak ziren. Gaur
egun, gero eta gehiago dira
‘mendekoak’ edo ‘oso mende-
koak’ deitzen ditugunak. Ho-
riek behar duten zaintza ere
desberdina da, denbora eta
arreta gehiago behar dute»,
gaineratu du Aranberrik. 
Zaintza lehen lerrora ekarri

beharra azpimarratzen dute
langileek behin eta berriro.
«Zaintzak zerbitzu publikoa
izan beharko luke. Aldundiak
hartu beharko luke bere gain
eta benetako kalitatea ziurta-
tu, zaintzaileen eta erabiltzai-
leen mesedetan. Gaur egun
langileok sekulako ahalegina
egiten dugu, beti ematen dugu

gehiago, pertsonekin lan egi-
ten dugulako eta ezin ditugu-
lako arreta eman gabe utzi. Be-
ti  ematen dugu pixka bat
gehiago, iristeko, erabiltzaile
guztien beharrak ahal bezala
asetzeko. Langileak lur jota
gaude, gorputz guztia mindu-
ta, emozionalki oso ukituta...
eskatzen dugun bakarra da gu-
re lan baldintzak hobetzea eta
zerbitzua hobetzea, denon
mesedetan. Hain zaila da uler-
tzea?», galdera, Sastrek. 
Emozionalki ere ez da egite-

ko samurra. «Adineko pertso-
nek behar emozionalak dituz-
te eta guregana jotzen dute
horiek asetzera. Eta guk behar
horiek ere zaindu nahi ditugu,
baina horretarako denbora be-
har dugu. Gure lana gustatzen
zaigu eta lana duintasunez eta
kalitatez egiteko baldintzak es-
katzen ari gara», gaineratu du
Aranberrik. 
Iazko irailetik izandako gre-

ba egunak, mobilizazioak eta
protestak ez dira berriak sek-
torean. Historikoki borroka
bat bestearen atzetik lotu di-
tuzte, bizi duten prekaritatea-
ren eta haserrearen seinale.
«Gure sektorean borrokak
etengabekoak izan dira. Lauz-
pabost urtean behin edo, pro-
testak egin izan ditugu baldin-
tzak hobetzeko eskatuz. Eta
oraingoan ere ez dugu atzera
egiteko asmorik. Eutsi egingo
diogu», esan du Aranberrik.
Beren aliatu nagusiak erabil-
tzaileak direla dio. «Adineko
pertsonak dira egunerokoan
nola ibiltzen garen ikusten du-
tenak. Asko eskertzen dute gu-
re lana eta guretzako hori se-
kulakoa da.  Eta familiak,
berdin. Senideek oso gutxi
ikusten dute, eguneko ordu as-
kotan ez daude han. Baina
ikusten dutenetik, orokorrean
asko baloratzen dute gure la-
na», bukatu du Sastrek.

«Adineko pertsonek behar emozionalak dituzte
eta guregana jotzen dute horiek asetzera. Eta
guk behar horiek ere zaindu nahi ditugu, baina
horretarako denbora behar dugu»

«Lehen erabiltzaileak askoz autonomoagoak
ziren. Gero eta gehiago dira ‘mendekoak’ edo
‘oso mendekoak’ deitzen ditugunak. Horiek
denbora eta arreta gehiago behar dute»

Langileen baldintzak
hobetzea eta zerbitzua
hobetzea elkarri lotuta
daude. Egoitzetako
langileek garbi daukate
beren lana hobeto
antolatuz gero, hobetu
zainduko dituztela
nagusiak. 
GAUR8
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ELA SINDIKATUA: «GARBI DAUKAGU
FALTA DEN BAKARRA BORONDATE
POLITIKOA DELA»

2018ko irailetik, ELAk deituta
hamarka greba egun izan dira
Gipuzkoako adineko pertsonen
zentroetan. Apirilaren hasieran beste
27 egun deitu zituzten. Datozen
mobilizazioak apirilaren 26-30
bitartean eta maiatzaren 1etik 10era
daude deituta. Eta, horiekin,
dagoeneko 65 greba egun izango dira.  
ELAko Txomin Lasak garbi dauka ez

dutela atzerapausorik emango
borroka horretan. «2017ko urtarrilean
aurkeztu genuen gure eskaeren
plataforma. Ez genuen uste beste
munduko eskaerarik zegoenik, erabat
eskaera zentzuzkoak ziren guztiak,
sektorea orekatzeko eta
erregularizatzeko beharrezkoak.
Erresidentzia bakoitzak bere erritmoa
dauka, bakoitzak hitzarmen propioa
dauka eta hori bateratzea
garrantzitsua da. Baina ez genuen
erantzunik jaso. Patronalek arazoa
beraiena ez balitz bezala jokatzen
zuten, Aldundiarena balitz bezala.
Aldundiak, berriz, denbora pasatzen
uzten zuen ezer egin gabe. Greba
deialdia erregistratu genuenean hasi
ziren mugitzen. Patronalek mahai
gainean lotsagarria zen proposamena
jarri zuten eta ELA mahaitik altxatu
zen. Zergatik? Proposamen horrek ez
zituelako betetzen ezinbesteko bi
baldintza: sektoreko lan hitzarmena
eta enpresetakoak aldi berean
sinatzea eta 2017 eta 2018. urteetarako
eduki ekonomikoa izatea». 
Lasak nabarmendu duenez,

«sektorean %95 emakumeak dira.
Datu hori klabea da borroka ulertzeko
orduan. Duela hamar urte hasitako
borroka da, egoera oso latzetik eta
injustutik abiatu zena. Behin mahaitik
altxatzen zarenean, ezin zara
belaunikatu. Askoz samurragoa
litzateke akats historikoa onartzea, bai
politikariek, baita gizarteak ere, eta

langile hauek egiten duten lana
errekonozitzea eta baloratzea». 
Batzar Nagusietako politika

sozialeko batzordean Lares
patronaleko lehendakariak esandako
hitzak ekarri ditu gogora. «Bikoitza
kobratuta ere, sektore hau ez litzateke
inoiz maskulinizatua izango.
Gizonezkoei ez zaigu inporta
emakume batek ukitzea eta garbitzea.
Baina emakumeei ez zaie gustatzen
gizonek ukituak eta garbituak izatea».
Lasaren esanetan, horrelako
adierazpenek garbi erakusten dute
gizartean zaintza ikusteko dagoen
modua. «Horrelakoak entzunda, gero
eta garbiago daukagu borrokan segitu
behar dugula». 
ELAko ordezkariak uste du jendarte

bezala apustu bat egin beharra
dagoela. «Zaintzak publikoa izan
beharko luke, tartean negozioa egin
behar duten enpresarik gabe. Sistema
hankaz gora jarri behar da
horretarako, sustraitik aldatu beharra
dago. Ideologia kontu bat da; zeri
ematen diozu lehentasuna gizarte
bezala? Pertsonak ahalik eta ondoen
egotea jaiotzen garenetik hiltzen
garen arte. Eta hori horrela izan dadin
baliabide eta jarrera onena eskaini
behar da erakunde publikoetatik.
Baina normalean mentalitate hori ez
dator bat boterean daudenekin. Beren
apustua enpresak azpikontratatzea
eta zaintzaren lepotik negozioa
egiteko aukera ematea da. Enpresa
guztiak berdinak dira. Zerbitzu
publikoen ustiapena egiten dute eta
hor merkatu-nitxo bat dago». 
Bitartean, sektorean haserrea da

nagusi. «Sistema horrek ez zuen
aurreikusten momentu batean
emakumeak altxatu eta protesta
egingo zutenik, beren lanari balioa
emateko eskatuko zutenik. Hori da
abiapuntua». 

Lakuako Gobernutik ezarritako
zerbitzu minimoek ere hautsak
harrotu dituzte. ELA sindikatuak
demanda bat aurkeztuta dauka horren
inguruan. «%70-80ko zerbitzu
minimoak ezartzea greba
eskubidearen aurkako erasoa da.
Eskandalagarria da; Gipuzkoan %70-
80ko zerbitzu minimoak ezartzea
Lakuako Gobernua prestatzen ari den
dekretuak zehazten dituen ratioak
gainditzea da». 

ALDUNDIAREN ETA ELAREN ARTEKO LISKARRA

Esanda bezala, ELA ez dago negoziazio
mahaian. Eta mahaitik kanpo akordio
batera iritsi zen Adegi eta Matia
patronalekin, pisu gehien dutenekin.
«Aldundiak berak eskatu zigun
patronalekin zuzenean akordio bat
lortzen saiatzeko. Guk hori egin
genuen, akordio batera iritsi ginen,
eta badirudi Aldundiak ez duela
akordio hori babestu nahi.
Historikoki formula hori baliatu izan
da eta akordioak lortu izan dira. Gero,

akordio hori negoziazio mahaira
eraman behar da. Baina lehen aldia
da B jokoaren arauak ez direna
betetzen». 
Akordio horren harira, Aldundiaren

eta ELA sindikatuaren artean ika-
mika larria sortu da, elkarri akusazio
zorrotzak jaurti dizkiote. «Aldundia
gezur bat bestearen atzetik ari da
botatzen eta guk bukaerara arte
defendatuko dugu akordio bat
genuela. Posturak erradikalizatzen ari
dira. Aldundiak ez badu akordio hori
ekonomikoki babestu nahi, arazo bat
dago, guk ez baitugu atzera egingo». 
Lasaren ustez, akordio hori «oso

ona» da. «Soldatak hobetzen ditu,
langile kopurua hobetzen du, lanaldi
osoko kontratuak bultzatzen ditu,
egonkortasuna ziurtatzen du,
errotazioa gutxitzen du, zerbitzuaren
kalitatea hobetzen du... Garbi
daukagu borondate politikoa dela
falta den bakarra. Lana eginda dago,
bidea ibilia dago eta ez daukagu
atzera egiteko inongo asmorik».

Juan Carlos RUIZ | FOKU
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LAB sindikatuak negoziazio mahaian

jarraitzen du, CCOO eta UGT

sindikatuekin gutxiengoan. ELAk dauka

gehiengoa mahaian eta altxatu zenetik,

blokeatu antzean dago. LABeko Ane

Sarriegik aurreratu duenez, apirila

bukaeran edo maiatza hasieran,

astebeteko greba deialdia egingo dute. 

 

 Patronalek mahai gainean proposamen
bat jarri zuten 2018ko irailean. 
Bai, bi urte eta erdi beranduago etorri zen

proposamen hori eta, bertan, izozketa bat

proposatzen zen. Guk inondik inora ez

genuen proposamen hori onartu,

lotsagarria iruditu zitzaigun, baina

mahaian jarraitzea erabaki genuen.

Mobilizazioekin, baina negoziazio

mahaian. Patronalen proposamena

errespetu falta bat iruditu zitzaigun,

baina ez genuen erabat ulertu ELAren

erabakia, kasik %60ko ordezkapena

edukita. Giltza beraiek daukate. 

 

 Zein da mahai horren gainean jarri
duzuen zuen proposamena? 
Oinarrizko soldata toki eta foru

administrazioen mende dauden

langileen batez bestekoarekin

parekatzea; hiru urteko iraunaldia;

kontratazio zuzena, mugagabea eta aldi

osokoa; lanaldi normalak –orain oso

lanaldi desberdinak dituzte eta ez dugu

ulertzen zergatik–; langileen ratioak

ezarriko dituen batzorde parekidea

osatzea –hau oso garrantzitsua da.

Aldundiak ezarritako ratioak oso eskasak

dira eta lan karga eta erritmoa sekulakoa

da. Ratioak oso desfasatuta daude eta

askoz gehiago prekarizatzen dute

sektorea–; prestakuntza eta formakuntza

eta 20 minutuko atsedenak, ordainduak

eta lanaldiaren barruan. 

 

 Egoera oso prekarioan dagoen
sektorea da. 
Gehienak emakumeak dira eta zaintza lana

egiten dute. Gainera, azpikontratatutakoa.

Zer pentsatu eman behar liguke horrek

gizarte bezala. Finean, gure aiton-amonak

zaintzen dituzten langileak dira eta sistema

da. Aldundiak babestutako sistema da eta

zer pentsatu ematen du zerbitzu sozialak

direnak irabazi asmoak dituzten enpresen

esku uzteak, ezta? Gure aldarrikapena da

zerbitzu publikoa izan behar duela. Hori da

azken helburua argi eta garbi: Adineko

pertsonen zaintzak publikoa izan behar du. 

 

 Langileen baldintzak hobetzeak
zerbitzua hobetzea dakar. 
Dena lotuta dago; lan baldintzak

hobetzea eta ratioak hobetzea. Hala ere,

eskerrak langileei. Ahal dutena eta

gehiago egiten dute eta horri esker

eusten da sistema. Sekulakoa da

egoiliarrekin egiten duten lana, bihotza

eta gorputza jartzen dutelako eguneroko

lanean. Horrek ahalbidetzen du

zerbitzua gutxienez bermatua egotea. 

Bide horretan, LABetik eskatzen ari

gara lan arriskuen ebaluazioa lantzea.

Sektorean laneko baja asko daude, baina

beste asko lanera joaten dira gaizki egon

arren. Ebaluazio horretan zehaztu behar

da zein arrisku dituzten langileek beren

egunerokoan eta horiek gutxitzeko

moduak jarri behar dira. Eta ebaluazio

horrek bizia izan behar du, beharren

arabera moldatu behar da. Alor hau

lantzen ari gara oso garrantzitsua

iruditzen zaigulako. 

 

 ELAk akordioa lortu zuen bi
patronalekin mahaitik kanpo. 
Guk berehala salatu genuen hori joko

zikina dela. Mahai bat dago, ELAk

gehiengoa dauka mahai horretan eta

mahaitik kanpo ari da negoziatzen

mahaian bertan dauden bi patronalekin.

Ez zaigu batere gustatu. Gauza bat da

harremanetan egotea eta beste gauza bat

negoziazio mahaiaren eta beste

sindikatuen gainetik salto egitea. Guk

ordezkatzen ditugun langileen gainetik

salto egin dute eta horrela salatu dugu. 

Aldundia prozesu horren jabe zen,

bultzatu egin zuen, eta horrekin asko

haserretu gara. Gure haserrea, batez ere,

Aldundiarekin da, egoeraren arduraduna

delako. Ez dugu ulertzen erakunde

publiko batek horrelako negoziaketa

arraroak, mahaitik kanpokoak, nola

bultzatu eta babestu ditzakeen.

Negoziaketa horiek mahaian egiteko

aukera zeukaten. 

Prozesu honetan guk oso garbi

daukagu zer negoziatu nahi dugun eta

non negoziatu behar den. Herrialdeko

hitzarmena behar-beharrezkoa da

feminizatua eta prekarizatua dagoen

sektore batean. Hori da gure

lehentasuna.

ANE SARRIEGI

LAB SINDIKATUA

«Langileek ahal dutena eta gehiago egiten dute
eta horri esker eusten da sistema»

Jon URBE | FOKU
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E
H Bilduko hautetsi diren, dato-
zen hauteskunde zitetarako
hautagai izatera animatu diren
eta, oro har, koalizioan milita-

tzen duten emakumeen ekitaldia izan-
go da gaur Atarrabian. Badugulako be-
harra  elkartzeko,  hitz  egiteko,
partekatzeko, elkar animatzeko eta ba-
bestuak sentitzeko. 
Izan ere, bizitzako beste hainbat ere-

mutan bezalaxe, zerbait aitor dakigun,
gizonen bikoitza edo gehiago egitera be-
hartuak gaude politikagintzan ere. Ema-
kume izaerari egozten zaizkion “-tasun”

eta “-keria” guztiak gainean ditugula be-
giratzen digutela sentitzen baitugu, al-
katetzan, udalgintzan zein herrigintzan
ari garenean. Gure analisi politikoen zo-
rroztasuna behar bestekoa ez balitz be-
zala tratatzen gaituztela eta, zenbaiten
begietara, gure balioak apur bat gora
egiten duela, aitaren baten alaba edo se-
narren baten emaztea bagara.
Azkenaldian, egunerokoan ikusi ditut

panorama horren ondorioak inguruan.
Hautagai izateko proposamena egin
dieten emakume askok kalabazak eman
dituztenean. Edota zaintza lanek beste

aukerarik uzten ez dietelako, militan-
tzia beren bizitza proiektuaren barnean
irudikatzerik ez dutenean. Areago, ins-
tituzio nagusi baterako hautagai izatea-
ri uko egin dion gizonezko kidearen
arrazoiak beste gizonezko batzuek gu-
txietsi dituztenean. Une horietan guz-
tietan oroitu naiz oraindik etxe ba-
rruan badugula non zirikatu.
Beraz, beharko ditugu gaurkoa bezala-

ko espazioak, hori guztia pixkanaka
gainditzeko, deseraikitzeko. Eta, bereziki,
aldarrikatzen dugun jendarte eredua
geure egunerokoan eraikitzen hasteko. •
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Deseraikitzeko zirika
Nekane

Zinkunegi
Barandiaran

hutsa

D
onostiako apaiz eta ekintzaile
famatu bezain maitagarri Joxe
Manuel Balentxiri behinola
aurpegiratu zioten nola har-

tzen zituen oporrak, premia hori kapita-
lismoak sortutakoa izanik. Erantzuna ez
zen batere marxista izan: «Ni kaletik no-
ala emakume ederrenei ere ez diedala
begiratzen ohartzen naizenean neure
buruari esaten diot, ‘Joxe Manuel, Joxe
Manuel! Ez zaude batere ondo, opor
egun batzuk behar dituzu’, eta oporrak
hartzen ditut». 
Nik ez dakit oporrak kapitalismoak

sortutako premia diren, baina turismoa
munduko industriarik handienetako bat
bilakatu da eta egiten dituen kanpainak
hain dira eraginkorrak, non beren bizi-
tzak agenda turistikoaren arabera anto-

latzen dituzten pertsonez inguratuta bi-
zi garen. Galdetzen diezu datorren urte-
ko Aste Santuan edo hemendik hamar
urtera udan nora bidaiatuko duten eta
batere zalantzarik gabe erantzungo di-
zute. Horientzako mundua bisitatu be-
harreko lekuen zerrenda luzea da. Hori
bai, lekuen ikuspegi labur samarra dute:
esaten diezue Paris eta lau izen aipatuko
dituzte; Auzo Latinoa, Pigalle, Montma-
tre eta Eiffel. Esan Londres eta Soho, Pi-
cadilly Circus eta Covent Gardens; Erro-
matik Koliseoa gogoratuko dute;
Firenzetik, Ponte Vecchio; Bruselatik,
Maneken Pis; Veneziatik, gondolak edo,
Kopenhagetik, lamia bat. Ilusio gehiago-
rekin hitz egiten dute ezagutzen ez di-
tuzten lekuez, ezagutu dituztenez baino.
Antsietate halako batekin hitz egiten

dute datorren urtean San Frantziskora
egingo duten bidaiaz edo hurrengoan
Islandiara egingo dutenaz.
Neu turista oso eskasa naiz. Noan le-

kura noala gehiago dibertitzen nau tu-
ristei begira egoteak lekuak ikusteak
baino. Jaio ginen etxean, baserrian,
abuztuan eta Aste Santuan turistak har-
tzen hasi ginen eta ilusioa egiten dit da-
torren astean bi katalan kuadrillari ha-
rrera egiteak. 
Turismoarekiko kritiko direnen pa-

troia Pascal izan daiteke, zeinak baitzio-
en gizakiaren arazo gehienak etxean
sartuta geldirik egoten ez jakitetik dato-
zela. Etxean sartuta egoteko ez zarela
gai? Saul Bellow handiak ematen du
erremedioa: atea barrutik itxi eta gil-
tzak leihotik bota. •
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Oporrak
Joxean Agirre



herria

epaileen eta hedabideen lupa-
pean jarri dituenean Estatua-
ren estoldak. Izan ere, auzite-
giak zenbait politikari  eta
komisariok Podemos eta al-
derdi nazionalisten aurkako
frogak fabrikatu eta hedabide-

ei filtratzeko egin dituzten
amarruak ikertzen ari dira. 

Askok diotenez, ordea, estol-
da horiek ez dira atzo goizeko-
ak, ezta beren azken etsaiaren
aurkakoak soilik. Aitor Meri-
no bat dator horrekin eta «bo-
terearen estoldak»,  “Egin”
egunkaria eta bere aitak Bara-
ñainen zuen taberna lotzen
dituen istorioa kontatu du
Twitterren.

Merinoren aitak Nafarroako
hiru egunkari nagusietan egi-
ten zuen bere tabernaren pu-
blizitatea, tartean “Egin”-en.
Egun batean dei bat jaso zuen.
“Norbaitek” esan zion “Egin” 
egunkarian jarritako iragarkia
kentzen ez bazuen, «ordain-
du» egingo zuela. Merinoren
aitak ez zuen kasurik egin eta
bigarren dei bat jaso zuen.
Ahots hark “xehetasun” bat
eman zion: Merino eta haren
arreba Amaiak ikastolara joa-
teko autobusa non eta zer or-
dutan hartzen zuten. «Amaiak
12 urte zituen; nik, 10».

Azken txioan, Merinok GA-
RAri “Egin”-en zorra ordaina-
raztea adierazpen askatasuna-
ren erasoa dela salatu du .

SARE N

> Estoldak, aspaldikoak

Aitor Merinok, familia istorio
bat partekatuta, Estatu espai-
niarreko estoldak duela hain-
bat hamarkada ere bazirela go-
gorarazi du Twitterren. Noiz eta
Jose Manuel Villarejo komisa-
rio ohiaren aurkako auziak

> «Ongi etorri gure etxera»

Lesakako ikastolak Irungo Ha-
rrera Sarearekin batera arropa
bilketa egin du eta, arropaz
gainera, ikasleek egindako
marrazki eder eta mezu hun-
kigarriak bidali dizkiete Irun-
dik pasatzen diren pertsona
migratzailei.

Ongizate bila noraezean ihe-
sean diren herritarrei lagun-
tzeko bokazioz jaio zen Irungo

Idoia ZABALETA. FOKU

Harrera Sarea joan den uztai-
lean. Herritarrek eta elkarteek
sostengatutako sare hau lan
itzela egiten ari da Gipuzkoa
eta Lapurdi arteko bidean, mi-
granteak artatuz, informatuz
eta ahal duten neurrian lagun-
duz.

Beste herrietatik datozen la-
guntza ere jaso du bere lana
aurrera eramateko..
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> Elkartze hunkigarria Loiun

Diana Urrea EH Bilduko kidea
elkartze hunkigarri baten le-
kuko izan zen joan den astean
Loiuko aireportuan. Urrea
amaren zain zegoen han, Ko-
lonbiatik baitzetorren, eta be-
re ondoan jatorri latinoko 
emakume gazte bat zuen, due-
la bost urte ikusten ez zituen
seme-alaben zain. 

Seme-alabak iristen ikusi or-
duko emakume hark agertuta-
ko hunkitura deskribatu du
Urreak Twitter hari batean. Be-
sarkatu zituen azkeneko al-

dian, nagusiak hiru urte zi-
tuen eta gazteenak zenbait hi-
labete baino ez. 

Emakume horrek bezala
etorkizun hobe baten bila sor-
terria utzi behar dutenek bizi
duten egoeraren gaineko
hausnarketa eragiteko kontatu
zuen Urreak enkontru hura.
Twitter sare sozialean tarte bat
lortu duen hari horrek, amaie-
ran, Euskal Herrian immigran-
teak ez baina arrazistak bai 
daudela soberan aldarrikatzen
du.

> Lizarrako zezen plaza, zakurrentzat zabalik

Lizarrako zezen plaza zaku-
rren aisialdirako gune bihurtu
da. Hala erabaki du hango
Udalak. Albiste hori sare sozia-
letara iritsi eta neurri horren
aldeko eta aurkako iritziak so-
rrarazi ditu. 

Zezen plaza urteko 350 egu-
netan itxita egoten da eta,
Udalaren erabakiaren ondo-
ren, zakurrek lotuta egon gabe
ondo pasatzeko gune bat izan-
go dute. Jabeek egunero era-

man ahal izango dituzte beren
animaliak, bertan zezenketak
edo musika ikuskizunak egi-
ten diren egunetan izan ezik.
Neurri horrekin, Lizarrako
Udalak herritarren eskaera ba-
ti erantzun dio. 

Plazaren izena, aurrerantze-
an, Plaza de Todos-Zuzen Pla-
za izango da. Plazako instala-
zioak ireki, zaindu eta ixtea
Udaltzaingoaren ardura izan-
go da.

> Euskal Herriko Itzulian, errepideak mintzo

Egunotan Euskal Herriko erre-
pideak zeharkatzen ari da Eus-
kal Herriko 59. Itzulia. Sortu-
ren “Gora Herria .  Basque
people” ekimenak, hitzordua
baliatu du zenbait aldarrika-
pen kaleratzeko. Besteak beste,
datorren apirilaren 28ko Esta-
tu espainoleko hauteskundee-
tan EH Bildu bozkatzeko deia
egin dute, baita 78ko erregi-

menaren aurrean indepen-
dentzia aldarrikatu ere. Euskal
presoen askatasuna ere galde-
gin dute Euskal Herriko Itzu-
lian. Sare sozialetan zabalduta-
ko bideo batean jaso du Sortuk
ekimena.

Astelehenean abiatu zen Zu-
marragan Euskal Herriko 59.
Itzulia. Ohi bezala, erlojupeko
batekin.
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G
ame boy» liburua dut
azken egunotan es-
kuartean. Victor
Parkasek kontaki-
zun laburrak, auto-
fikzioa eta haus-

narketa teorikoa harilkatu ditu
bertan. Agertoki urbano bat ageri
zaigu eta horren gainean idazleak
gorputz biziak aurkezten dizkigu.
Aurpegia mukiz eta malkoz bustita
dituzten haurrak, zaharrak, erretzaileak,
hilotzak, kolpatuak. Baita bi eskuak sudu-
rrera hurbiltzen dituzten gorputzak, xaboi
usain hartu berria arnasteko. 
H o r i e n
guztien arte-
an, liburutik
zaplazteko ba-
ten analisia jaso
nahi nuke: «espai-
niar bandera bat dara-
man norbaiti zaplazteko
bat ematen dioten guztietan
bezala, zaplaztekoa jasotzeko
arrazoiak zerikusi gutxi izaten du
espainiar bandera bat eramateare-
kin». Zenbaitek eztabaida berriro mahai-
gaineratu nahi dute oihal-terminoetan: es-
painiarrak eta katalanak, espainiarrak eta
euskaldunak. Eta ezjakintasunean sinestun, mi-
laka pertsona kalera atera dira bandera monarkikoa
kapa lez jarrita.
Arazoa, ordea, ez datza banderan. Eskuina gure gorpu-
tzen bila dator. Lehen lerrora ekarri dituzte gure gorputzen
aurkako atentatuak: emakumeen haurdunaldia alokatzeko
aukera, gure aurka legez tiro egiteko aukera, gizonezkoak
andrezkoa jotzeak zigorrean berezitasunik ez edukitzeko
aukera, bere ahoa behar ez dena esateko erabiltzen duena
giltzapetzeko aukera… Espainiar bandera daraman norbaiti
zaplazteko bat emateak horrekin guztiarekin du zerikusia.
Espainiari ukoa, gure gorputzen kontrol oligarkikoari za-
plazteko bat ematea da. 

Zaila ari zaigu gertatzen eskuinaren oldarraldiari identi-
tate indartsu eta harro (ez harroputz) batekin erantzu-
tea. Batzuek marxismo eskolastikoenera jo dute. Besteek

autoritate-argudioak bilatu dituzte iraultzaren aita-ponte-
koetan. Bestalde, zenbait lagunek aipatu didate Daniel Ber-
naberen kritika interesgarria azken hamarkadetako pro-
posamen eraldatzaileei. Bernabek, patillak, gizon-jite
markatua janzkeran eta keinuetan, erantzun serioa bi-
latzen du. Bere hitzetan, “dibertsitatearen tranpan”
erori gabe. Objektiboa, analisi arrazionala, benetakoa
egin behar omen dugu. Langile klasera itzuli behar du-
gu. Benetako, oinarrizko arazora. Gizonak diosku. 

Zenbaitek uste
dutenaren kontra-
ra, feminismotik,
antiarrazismotik eta
gay askapen mugi-
mendutik egindako
proposamenak erabat
beharrezkoak dira kla-
sea birpentsatzeko. Gure
gorputzak, gure bizia, eka-
rri baitituzte lehen lerrora.
Gure azala, gure ilea, gure
eskuak, gure zakilak eta
aluak. Identitateak ez dira

ezer, ez baditugu gure gorputzean
sentitzen, bizitzen. Identitateek bi-
ziarekin dute harremana, ez abstrak-
zio arrazionalekin bakarrik. Klase
identitatea, zerbait izatekotan, gure gor-
putzen aurka bizi dugun zapalketa da.
Alorrik laboralenean ere, gorputzen kon-
trola da oligarkiaren helburua: lantokian
atxilo gauzkaten ordu estrak, desordutan la-
nera joateko mezuak eta iradokizunak, egiten
den guztia gure eskuz aplikazio informatikoan
erregistratzea, lankideak zelatatzea (koebalua-
zioa deitzen diote)… 

Lanak sortutako arazoak gure gorputzak erregistratzen
eta bizitzen ditu: ezinegona, tristura, nekadura, amo-
rrua. Klase izaera birpentsatzeak erabat derrigorrezko
du gure gorputzak bere nukleoan ezartzea, batez ere fe-
minismoak egin duenetik abiatuta langile izaera ere be-
rraktibatuz. Oligarkiaren oldarraldiari erantzuteko identi-
tate konpartitua, sentitu eta bizi egin behar dugu guztiok.
Gure erraietatik jaioko baita indarra eta ilusioa, ezarri nahi
digutenari zaplaztekoa emateko. •

Gorka Etxebarria Dueñas
Historialaria

Ilustrazioa: JONBI EGURZEGI
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G
ure etxearen aldamenean zegoen taber-
nako familian, seme-alabek berorika
egiten zieten gurasoei. Senide zaharre-
nen artean, hika egiten zuten; gaztee-
nei, berriz, zuka. Ez zuten ohartuki egin-
go horrela,  seguru.  Ez ziren sekula

mahaiaren bueltan eseriko, nori nola egin behar zio-
ten erabakitzeko eta adosteko. Beraien arteko harre-
manak islatzen zituen hizketa-modua zen hura, etxe
berekoen artean zeuden aldeak erakusten zituen zei-
nu inkontzientea.
Familia gehienetan egingo zen horrela duela zen-
bait belaunaldi. Gaur egun nekez aurkituko dugu ho-
rren sistema xehea duen etxerik, batzuei eta besteei
zuzentzeko modu desberdin horiek gordetzen ditue-
nik. Eta hori ez da, ez, euskarazko forma horiek galdu
izanaren ondorio. Alderantziz da, esango nuke: fami-
lia barruko mailak eta aldeak galdu direlako desager-
tu dira hizkuntzaren ñabardura horiek gure etxee-
tan. Gizartea aldatzearekin aldatzen da gizartean hitz
egiteko dugun modua. Kasu honetan behintzat.
Generoak ere badu zer esana gai honetan. Konfian-
tza- eta errespetu-kontuek bereizten dute inori nola
zuzentzen gatzaizkion, baina bada beste zerbait ere
hor, hitanoaz ari garela. Leku askotan galdu da hika
egiteko joera, baina nabarmen galdu dena noka egi-
tekoa da: herri askotan, gaur egun, mutilei hika egi-
ten diete, baina ez neskoi. Horrela da gure etxean
ere: anaiari hika egiten diote, niri zuka. Oharkabean
egindako hautua da, seguru; baina islatzen du gure
belaunaldiaren ñabarduraren bat. Nire lagun bati
hala esaten zion amak: ez egiteko hika ahizpen arte-
an, ez zela batere “fina” eta. Semeari ez zioten hala-
korik esaten. 
Gure belaunaldi fina gu-
raso ere egin da, eta guk
ere moldatu dugu gure in-
gurukoei zuzentzeko mo-
dua, neurri batean. Guraso
modernoek guka hitz egi-
ten dute.
Kontzertua hastean, en-
tzuleak honela agurtzen
ditu Anari Alberdi abesla-
riak: «Gabon, Anari gara».
Denok ulertzen dugu zer

esan nahi duen: izen horren atzean gordetzen dena
talde osoa dela, ez soilik bere ahots-gitarrak. Duela
zenbait hilabete, ordea, bakarka aritu zen Anari Do-
nostiako campusean. Orduko hartan ere, halaxe
esan zigun: «Egun on, Anari gara». Barre egin ge-
nuen gure ikusle-besaulkietatik. «Gaur zuek eta ni
gara Anari», argitu zigun, konplizitate eske-edo. 

GUKAKO FORMAK IRADOKITZEN DUENA

Gaur egungo gurasoei noiznahi entzungo diezu Ana-
riren gisara hitz egiten. Bart ez dugu batere lorik
egin. Ez gabiltza apetitu handiarekin azkenaldian.
Sukarra igo zaigu. Oraindik ez dugu elgorria pasa.
Gehienetan, badakigu, haurrari buruz soilik ari dira.
Haurra da lorik egin ez duena, apetiturik ez duena,
sukarra izan duena eta elgorririk pasa ez duena. Bai-
na gukako formak iradokitzen du, nola esan, denei
eragiten diela etxe horretan gertatzen denak. Denak
bat direla, ez dagoela ni-rik, dena dela gu. Horrela
ulertzen diet nik behintzat. Haurraren bueltan josi-
tako familiak dira.
Muturrekoagorik ere entzuna dut. Lehenengo hor-
tza atera zaigu. Enamoratuta gaude Marimorekin.
Kasketoso hutsak gabiltza. Ezin irudika dezaket gure
amona bere seme-alabez horrela hizketan. Azken hi-
ruzpalau belaunaldietan familia eredua nola aldatu
den erakusten duen printza txiki bat dela esango
nuke. 
Berorika, zuka, hika, guka; horiek nahikoa ez, eta
badira inguruan beraien molde propioa sortu dute-
nak ere. Euskaraz arita ere, esaldi guzti-guztien atze-
an “tú” dioten horiek, hain justu. Tuka hitz egiten
omen dute. Harrapazan. •

{ koadernoa }

Anari eta guraso modernoak

Gaur egungo gurasoei noiznahi entzungo
diezu Anariren gisara hitz egiten, gukako
forman. Bart ez dugu batere lorik egin. Ez
gabiltza apetitu handiarekin azkenaldian.
Sukarra igo zaigu... 

Joana Garmendia
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Bigarren eguna. Tafallan jendetza. Zahar-gazteak.

Zangozara, Orbaibarren barrena. Korrika handik iragan

zen azkenekotik, D ereduko lerro publiko bat zabaldu

dute Barasoainen. «Eremu ez-euskalduneko» beste herri

batean ere D eredua eskaintzen hasi dira ikasturte

honetan, Azkoienen, hain zuzen. Laster itzul dadila!

«EREMU EZ-EUSKALDUNAK»
ERE EGIN DU KLIKA

G
aresen hasi

zen, duela be-

deratzi egun,

a r r a t s a l d e

eguzkitsu ba-

tean. Jendetza,

zirrara, gogoa... klika. Konpromi-

soaren klika. 17:00etan abiatu

zen, jai eta aldarrikapen giroan.

Nekez igaroko zen inoiz horren-

beste jende aldi berean zubi erro-

manikoaren gainetik, Lizarrara

eta Erriberara abiatzeko. 

«Eremu ez-euskalduneko» he-

rrietan, lasterketara biltzen ziren

herritarrek eremu mistora sar-

tzea eskatu zuten. Zangozan

barna, Pirinioetara egin zuen.

Elurra ari zuen, baina Korrikak

ez du eguraldiaren baimenik

behar. Laugarren eguna Ipar

Euskal Herrian egin ondoren,

Nafarroara itzuli zen, Arabara

sartzeko, Errioxaraino, eta Tre-

biñu zeharkatuta, Aiaratik Biz-

kaira. Itsasadarra zeharkatzeko,

Bizkaia Zubiko zaldainera igo

ziren korrikalariak eta lekukoa. 

Bizkai eta Gipuzkoako kostal-

dea ibili ondoren, barnealdeko

hamaika herritako kaleak bete

ondoren, gaur Bizkaira itzuliko

da, eta bihar Otxandio, Ara-

maio eta Leintz bailara zehar-

katuta, atzera berriro Arabara.

Gasteizen Korrika amaituko da,

baina ez milaka euskal herrita-

rrek Garesen hasi eta 11 eguno-

tan egindako klikak piztutako

konpromisoa.

Xabier Izaga Gonzalez

HERRITARREN KLIKA
Bihar amaituko da Gares eta Gasteiz
artean Korrikak egindako ibilbide ederra 

Hamargarren eguna du Korrikak. Bide luzea egin du,
batzuetan eguraldia kontra, baina herritarrak alde.
Hamar egun lasterka, eta Garesen hasi zen eguneko
gogo berarekin jarraitzen du euskararen lurraldean
zehar, euskal lurren nabarra zapalduz eta usainduz.
Bihar amaituko da Gasteizen giro ezin hobean, baina
aurten egindako klika euskararekiko konpromisoaren
hasiera baino ez da. 

Garesko zubia jendez leporaino.
Eskuinean, korrikalariak eta
lekukoa Bizkaia Zubiko
zaldainean, Ibaizabal
zeharkatzen. 
Idoia ZABALETA - Marisol RAMIREZ | FOKU

EUSKARA / b



herritarrak

Giro kaskarra eta eguzkia txandakatu dira egunotan.

Nolanahi ere, Korrikan giro dago beti eta beti. Pirinioetako

elurrak ere ez du geldiarazi, eta beharbada korrikalarien

tema ikusita, eguraldiak etsi eta Iruñera iristerako zerua

oskarbitu du. Berriro ere jendetza, berriro eguzkipean.

Alkatea eta instituzioetako beste hainbat ordezkari, peñak,

eta batez ere herritarrak, milaka. Haien janzkerak

gogorarazten du ez dela txupinazoaren eguna, giroak

besterik adierazten badu ere.

Laugarren egunean ere elurra ari du Luzaiden

gauerdian, Korrika Nafarroa Beherera sartu denean, eta

euripean iritsi da ordu batzuk geroago Donibane Garazira,

baina ez urak ez orduak ez dute Nafarroa Behereko

hiriburuko karrikak jendez mukuru agertzea galarazi, ez

eta geroago Zuberoako hiriburukoak giro ederrean

betetzea ere. Ia 40 urte dira Korrika sortu zenetik. Gaur

Bokalera iritsi da lehen aldikoz. Aturri ibaiaren ekialdean,

Euskal Herriko muga-mugan, Lapurdiko nesken arraun

taldeak lekukoa hartu eta ibaia zeharkatu du traineruan,

Angelun gaindi korrikalarien eskuetan jarrai dezan. 

Korrikaren seigarren eguna, Euskal Herri nabarra

ezagutzeko beste aukera bat. Arabako Errioxara sartu da,

lurraren mama goxoa emango duten mahastien artean.

KORRIKA LEHEN ALDIZ
BOKALERA IRITSI DA

Lerroon gainean, Maulera
iristen. Eskuinean, Iruñean.
Irudi txikietan, goitik behera
eta ezkerretik eskuinera:
Basaurin feminismoak ere egin
zuen klika; Bokaletik Angelura
traineruz; Lizarran, jendetza
espaloietan korrikaren zain,
«gu gara Korrika» oihukatuz;
Arabako Errioxa zeharkatzen;
Guardian bizkortu egin zen
lasterketa. 
Bob EDME - Marisol RAMIREZ - Idoia

ZABALETA - Endika PORTILLO | FOKU
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P
asa den asteko 
ostiralean Do-
nostiako udale-
txearen atarian
izandako jatorri
ezberdineko per-

tsonen joan-etorriak zur eta
lur utziko zuen seguruenik
bertan gertatzen ari zenaren
berri ez zuen oro. Sarrera-atea
gurutzatzen zutenek, aterkiak

plegatu eta harrera-mahaira
jotzen zuten, ekitaldian izena
eman zutela egiaztatzera. Bi-
tartean, udaletxeko atondoan
harrabots berezi bat sortu zen,
ahots eta hizkuntza desberdi-
nen joskerak eragindako ahoz-
ko nahaspila bat, asteburu
osoan Donostiako eguratsean
sumatu ahal izan zena. Euskal
Wikilarien Kultur Elkarteak

WIKIPEDIA ETA
HEZKUNTZA
Hizkuntza txikien bidez
hezkuntza handi egiten

Maddi TXINTXURRETA AGIRREGABIRIA

Wikipedia edukiz betetzen aritzen diren mundu osoko
hezkuntza arloko pertsonen topagune izan zen iragan
asteburuan Donostia, elkartrukerako espazio. Molde
askotako ekimenak antolatu ziren, aldebiko helburudun
hausnarketari bide emanez: Wikipedia hezkuntzan
txertatzea eta hezkuntzak Wikipedia aberastea.

JENDARTEA / b

ARGENTINAKO DIKTADURA, KOMUNITATEAN IDATZITA

L
uisina Ferrantek Wi-

kimedia Argentina-

ko Hezkuntza eta

Giza  Eskubideak

atala koordinatzen du. Esko-

letarako eta unibertsitateeta-

rako eduki akademikoa sor-

tzen du talde horrek,

«bereziki giza eskubideen

urraketak eta Argentinako

azken diktadura militarrari

buruzkoak», azaldu du. Bes-

talde, Argentinako irakasleei

kurtsoak ematen dizkiete,

Wikipedian editatzen ikas

dezaten eta jakintza hori

ikasgeletara eraman dezaten.

«2014an ekimena martxan

jarri genuenetik, 700 ikasle

baino gehiagok egin dute

kurtsoa eta 1.000 artikulu

baino gehiago hobetu dituz-

te dagoeneko gaztelerazko

Wikipedian», esplikatu du

Ferrantek. 

Eskoletan zein unibertsita-

teetan Wikipedia editatzen

irakasteaz gain, «Wikipedia

irakurtzen» ere irakasten du-

te Argentinan. Era berean,

proiektuaren helburua da

«esparru akademikoan Wiki-

pedia ez dadila ikusi etsai

modura, baizik eduki librea

sortzeko baliabide gisa».

«Wikipedia bizirik dagoen

organismo bat da. Beharrez-

ko baliabide bat, eta une oro

duzu berau hobetzeko aska-

tasuna. Gainera, atzetik dago-

ena komunitate bat da, ez or-

daintzen dizun nagusi bat.

Uste dut hori dela garrantzi-

tsuena», esan du Ferrantek. 

Konferentzian parte hartu zutenen taldeko argazkia.       Jon URBE I FOKU

«Wikipedia bizirik

dagoen

organismo bat

da, eta une oro

duzu berau 

hobetzeko

askatasuna»



herritarrak

(EWKE) antolatutako “Wikime-
dia+Education 2019” konfe-
rentziaren irekiera ekitaldia-
ren zain zeuden 50 herrialde
desberdinetatik etorritako 130
gonbidatuak. Irekiera ekitaldia
ondorengo bi egunetan gerta-
tuko zenaren gosegarri izan
zen, konferentziako parte har-
tzaileek hitzaldiz, tailerrez eta
elkartrukerako espazioz bete-
tako asteburu frenetikoa bai-
tzuten aurretik.
Wikipedia informazioa li-

breki trukatzeko plataforma
izaki, konferentziak ere horixe
bera zuen itu: Euskal Herritik
kanpoko esperientziak bertara
ekarri eta bertakoak mundura
zabaltzea.  Hezkuntza izan
zuen ardatz ekitaldiak, eta, 
hain zuzen ere, hezkuntzan
Wikipedia nola txertatu pre-
misatik abiatuta ondu zituz-
ten hausnarketak eta konpar-
titu esperientziak, askotariko
gaien inguruko hizketaldiak
izan baziren ere.
Irekiera ekitaldiaren aurre-

tik, konferentziaren antola-
tzaileak gora eta behera aritu
ziren, lan eskerga eginez, eta
asteburua igarota Tabakaleran
GAUR8rekin elkartzean zuten

neke-aurpegiek argi iragartzen
zuten peto-urdinak gelditu ga-
be ibili zirela konferentziaren
hasieratik amaierara. Hala ere,
esfortzuak merezi izan zuela
baietsi zuten Aiora Mujika eta
Galder Gonzalez EWKEko kide
eta konferentziaren antolatzai-
leek. «Gure helburua zen kon-
ferentzia baliatzea bi urteko
prozesu honetan egindakoa-
ren balantzea egiteko, ikasteko
kanpoko esperientzia batzue-

tatik eta guk ere aurrera begira
gure proiektua indartzeko»,
azaldu zuen Gonzalezek.
Orain bi urte abiatu zuten

proiektuak, izan ere, hezkun-
tza eta Wikipedia uztartzen di-
tu. Lakuaren finantziazioare-
kin jarri zuten martxan, eta
egun Euskarazko Wikipediak
duen proiektu garrantzitsuena
da. Programaren izena luzea
da (“Kalitatezko mila artikulu
12-16 urte bitarteko ikasleen-

tzat”), baina bere funtsa egoki
laburbildu du Aiora Mujikak:
«2017an egin genuen hitzar-
mena Eusko Jaurlaritzarekin,
eta ordutik bi gauza lotu ditu-
gu. Batetik, begiratu genuen
Heziberri curriculumaren ara-
bera, zer eduki barneratu be-
har dituzten derrigorrezko
hezkuntza amaitzen duten
ikasleek, bukatzean zer jakin-
tza izan behar dituzten jakite-
ko. Bestetik, Euskarazko Wiki-

Konferentziari amaiera
emateko, Korrikan
lasterka egin zuten parte
hartzaileek. 
Galder GONZALEZ | EWKE

HEMERETZI BIDE, TAIWANEKO ANIZTASUNA BULTZATZEKO 

T
aiwan «kultura ani-

tzeko» herrialdea da,

hala diote Huang

Chi-ping eta Lim Siu-

theh irakasleek. Cheng-chi

Unibertsitateko Azterketa Abo-

rigenen Zentroan lan egiten

dute, Taiwaneko hizkuntza gu-

txituei bultzada emateko hel-

buruarekin. Wikipedia ere ho-

rretarako baliatzen ari dira. 

Wikipediak hemeretzi hiz-

kuntza gutxitu –txikienak 500

hiztun ditu,  handienak

200.000– onar ditzan lanean

ari dira, frogatu behar baita

egiaz hizkuntza horiek gaur 

egun ere erabiltzen direla. Ba-

da, horietatik hiru hizkuntzak

«ia-ia» lortu dute dagoeneko

informazio libreko sarean Wi-

kimedia orria izatea. «Taiwa-

nen, populazioaren %2 soilik

da aborigena, eta, komunitate

horren barruan, 16 tribu dau-

de», azaldu du Lim Siu-theh

irakasleak.

Zailtasunak zailtasun, pozik

daude Cheng-chi Unibertsita-

teko Azterketa Aborigenen

Zentroko bi irakasleak, herrial-

deko «politika asko aldatu»

baita azkenengo 30 urteetan

eta «ikerketarako diru gehiago

jartzen ari baita Gobernua».

«Orain, ikasleek hezkuntza ele-

biduna jaso behar dute derri-

gorrez», azaldu du Huangek. 

Hala ere, ohartarazi dute al-

daketak «oso geldoak» direla

eta Wikipedian aktiboki parte

hartzen ari direla, «hizkuntzok

poliki-poliki gara daitezen eta

indarra har dezaten».

«Taiwanen popula-

zioaren %2 soilik

da aborigena, eta

komunitate 

horretan 16 tribu

daude»
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pediak zituen hutsuneak iden-
tifikatu genituen».
Hala, unibertsitateko ikasle-

ekin aldebiko proiektua mar-
txan jarri zuten. Alde batetik,
ikasleak Wikipedia editatzeko
trebatu zituzten, eta, bestetik, 
ikasleei unibertsitateko eduki
akademikoak barneratzeko
molde desberdin bat eskaini
zieten, Euskarazko Wikipedia
eduki berriekin jantziz. Hez-
kuntza proiektuak emandako
emaitzak nabariak dira. «Bi ur-
teotan 2.000 ikasle inguruk
hartu dute parte egitasmoan 
eta bi milioi hitz baino gehia-
go idatzi dituzte, Euskarazko
Wikipediaren edukien %5», ze-
haztu du Gonzalezek.
Badago uste zabaldu bat, ha-

la ere, esaten duena Wikipedia
ez dela hezkuntzarekin batera-
garria, fidagarria ez izanagatik.
Horregatik, irakasle askok Wi-
kipedia erabiltzea debekatzen
diete ikasleei. Alabaina, bada-
go egitate bat, Gonzalezek ma-
hai gainean jarri duena: «Kata-
luniako Unibertsitate Irekian
egindako ikerketa batek de-
mostratzen zuen ez bakarrik
ikasleek, irakasleek ere erabil-
tzen dutela, eta esaten zuten

Wikipedia unibertsitatearen
pornoa dela,  inork ez dizu
esango kontsumitzen duela,
baina denek erabiltzen dute».

EUSKARA NAZIOARTERA

Konferentziara profil oso ez-
berdineko jendea agertu zen;
batez ere, hezkuntza mun-
duan eta hizkuntza gutxituen
arloan dihardutenak. Guztiek
izan zuten EWKE egiten ari de-
naren berri, are, askok mires-

menez begiratzen diote Euskal
Herriko Wikimediari. Euskara
hizkuntza txikia izanagatik
ere, euskarazko edukiek badu-
te tokia nazioarteko platafor-
ma horretan. Artikulu kopu-
ruan 40.  hizkuntza dela
euskara azaldu zuen Galder
Gonzalezek. «Hizkuntza akti-
bismoagatik da. Izan ere, begi-
ratzen badugu Wikipediako
editore kopurua mila hiztune-
kiko, galesa, euskara edo astu-

riera bezalako hizkuntzak dira
lehenak, hizkuntza gutxituak
guztiak ere».
Hala, ekitaldiaren «plus» bat

izan zen, Mujikaren arabera,
euskara izatea erabilitako hiz-
kuntzetako bat, Wikimediaren
inguruan egin diren gainon-
tzeko nazioarteko ekitaldietan
ingelesa izan baita hizkuntza
bakarra. Konferentziari amaie-
ra emateko, Korrikarekin bat
egitera irten ziren kalera.

Hezkuntza eta
Wikipediaren inguruan
hausnartzea helburu,
molde askotako
ekimenak antolatu ziren:
tailerrak, hitzaldiak,
elkarrizketak.
Maialen ANDRES | FOKU

GALESEZ HISTORIA IDATZIZ, GALESKO IDENTITATEA ERAIKI

M
undua kolorez

josita dago eta

Gales kolore

horietako bat

da», nabarmendu du Robin Or-

wain Wikimedia Wales-en ar-

duradunak. Kolore hori zain-

tzeko lanean dabil Wikipedian,

uste duelako garrantzitsua de-

la «Galesen historia guk geuk

idaztea, ez beste inork».

«Elkarbanatzea» maite du

berak, eta badaki arriskutsua

dela munduko hizkuntza txi-

kiak «sistemaren» esku uztea.

«Beraz, bila badezakegu beste

moduren bat gure identitatea

sendotzeko, egin dezagun. Wi-

kipedia horretarako tresna da

niretzat», dio irribarrez.

Galesera zabaltzeko grina

dauka Orwainek, eta horreta-

rako ere baliagarria zaio infor-

mazio libreko plataforma.

«Ikasle gazteak Wikipedian in-

formazioa bilatzen ari dira, eta

behar dute informazio hori ga-

leseraz izan»,  aldarrikatu du.

Gainera, nabarmendu du

«mundua oso azkar mugitzen

dela», eta liburu batean argita-

ratutakoak aise «fosilizatzen»

direla. Wikipedian ez da hori

gertatzen, ordea: «dinamikoa

da».

Euskarazko Wikimediak egi-

ten duen lana «inbidiaz» begi-

ratzen du galestarrak. «Hiztun

kopuru antzekoa daukagu, bai-

na euskaraz galesez baino hiru

aldiz artikulu gehiago daude,

wikilari gehiago daude-eta

Euskal Herrian. Beraz, etorri

naiz zuengandik ikastera».

«Wikipedia gure

identitatea 

sendotzeko tresna

bat da niretzat»



hutsa

3 
B
EG

IR
A
D
A
:

Transexualitate transformatzailea

os
as

u
n

a 
/ 

h
ir

ia
re

n
 lo

(r
)a

ld
ia

 /
 h

ar
re

m
an

ak E
z dago munduan
okerreko gorputz
transik. Izan ere,
jaio garen mate-
rialtasun horreta-
tik abiatzen dugu

denok bizitza eta gorputz
guztiak dira duin eta maita-
garri. Indar-ideia hori defen-
datzen du Miquel Misse sozio-
logo eta aktibista transak “A la
conquista del cuerpo equivo-
cado” liburuan. Egilea entzute-
ko aukera izan genuen Donos-
tiako Emakumeen Etxean
berriki, eta oso argigarriak
suertatu zitzaizkigun gailen-
tzen ari den narratiba transari
buruz berak egindako kritikak.
Zein da ikuspegi hegemoniko
hori? Bada abiapuntu binaris-
ta eta biologizista batetik,
transexualen ezinegonaren ja-
torria beraien gorputzetan kokatzen duena. Mediku-diskur-
tso horren arabera, sexu biologikoa eta genero identitatea
ez letozke bat, fetuaren garapenean gorputzak sexu batera
jotzen duelakoan, eta, burmuinak, bestera. Horrenbestez,
“arazoaren konponketa” litzateke, sinpleki, gorputzaren
transformazioa abiaraztea hormona bidezko terapiaren eta
kirurgiaren bidez. 
Aldiz, Missek dioena zera da: ezinegonaren funtsa ez da in-

dibiduala eta ez dago transen gorputzetan, baizik eta gizarte-
an nagusitu den genero-esentzialismo zurrunetik jaso du-
gun sexuen eraikuntzan, ikuskeran eta autopertzepzioan.
Maskulinitate eta feminitate kategoriak estereotipoz beteri-
ko zaku astunak dira; eta, horiekin erabat ez gatozenean, gu-
tariko bakoitzak (ez bakarrik transek), pentsatu ohi dugu zer-
baitek huts egin duela edo zerbaitetan huts egin dugula.
Baina kategoria bera da, ordea, arazoa. 
Zorroztasun hori argiago ikusteko baliagarria da “genero-

adierazpena” deritzan kontzeptua (ez du identitatearekin ze-
rikusirik, baizik eta kanpora begira norberak bere pertsonali-
tatea adierazteko duen moduarekin, luma, kasurako).
Adibidez, Falete abeslariak du gizonezko sexua, gizonezko
identitatea eta adierazpen femeninoa; eta Bibi Andersenek
gizonezko sexua, emakumezko identitatea eta adierazpen fe-
meninoa. Alegia, adierazpen jakin bati ez dagokio bere ho-
rretan identitate jakin bat; eta gizon zein emakume izateko
modu asko daude gorputzak ebakuntzetara derrigortu gabe. 

Azkenik, haur transen kasuan, sei urteko mutil batek
esaten duenean neska izan nahi duela, zer ari da esa-
ten? Ziur asko ez dagoela eroso mugatzailea zaion mas-
kulinitate ereduarekin, berari gustatzen zaiolako gauzak
egitea eta adieraztea bere ingurumarian neskek jolas-
ten, jarduten, esaten duten eran.
Azken urteotan berrindartu den mediku-makinaria dis-

kurtsibo antolatuak esaten dio haur horri eta bere familiari
neska izatearen nahia dagoela horren atzean. Aktibismo
transexual kritikoa ez dago haur transen familien boronda-
te onaren kontra, despatologizazio eredu horri darion ideo-
logiaren kontra baizik. Mutil koskor horrentzat eraikitzen
den utopia zoriontsua hauxe da: passing arrakastatsu bat
izatearren –pertsona trans gisa oharkabean pasatzearren,
alegia– hobe duzu ahalik eta lasterren tratamendu egoki ba-
ti heltzea. Horrela, zure transexualitatea ikusezina izango
da eta “benetako” emakume zis baten itxura izango duzu. 
Missek defendatzen du, aitzitik, haur transexualak ahal-

dundu egin behar direla gorputza bizitzeko erreferente
transexual positiboak erakutsiz, esperientzia transexuala ez
baita gorputzaren aldaketarekin desagertzen eta transexua-
litate transformatzailea ez baita gorputzaren aldaketan gor-
puzten. Prozesu askatzaile eta eraldatzailea kortse binaris-
tak apurtzetik etorriko da. Hala aukera gehiago izango dira
norberaren gorputza biolentziarik gabe eta askatasunetik
bizitzeko. •

Abiapuntu binarista eta biologizistak, transexualen ezinegonaren jatorria beren gorputzetan kokatzen du. GAUR8

Itziar Elizondo
Harremanak Hezkuntza Elkarteko kidea
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IPAR EUSKAL HERRIKO LEHEN ABERRI EGUNA

Juantxo EGAÑA

OLASO DORREA FUNDAZIOA FUNTSA

1963ko apirilaren 15ean, Pazko Bigarrena, Ipar Euskal Herrian lehen aldiz ospatu zen Aberri Eguna Lapurdiko
Itsasu herrian. Egun berean, Enbata mugimendu politiko gisa sortu zen, goizean goiz Itsasuko elizako lokaletan
egin zen bilkura batean. Michel Eppherre, Jean Etcheverry Ainchiart, Ximun Haran, Jakes Abeberry, Jean-Louis
Davant, Paul Dutournier eta Martxelin Arbelbide izan ziren bilkuraren buru. Han hiru txosten irakurri zituzten,
euskara, ekonomia eta politikari buruzkoak, eta ondoren Itsasuko gutuna aurkeztu eta Euskal Herri batuaren su-
biranotasuna aldarrikatu zuten. Mezaren ondoren, Ximun Haran eta Julen Madariagak Gernikako haritzaren kimu
bat landatu zuten Itsasuko eliza atzean. Artikulua ilustratzen duen irudian, Telesforo Monzon ageri da, ekitaldia
bukatu aitzin, hara elkarretaraturikoei mintzo zaielarik. Frantses Estatuko hainbat hedabidek eman zuten ekital-
diaren berri, “Le Monde”, “Le Figaro”, “Paris Match”, “Combat” eta “Soud Ouest” kazetek, besteak beste. Egilearen
arrasto bakarra argazkiaren ifrentzuan dagoen zigilu bat da, “Paris Match” idatzita daukana. 




