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Iñaki Soto

Aliantzetarako aukera
berriak daude, asmatuz gero

hutsa
hutsa
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hutsa

stebete kanpoan igaro dut, lanean, lehendabizi Bartzelonan eta ondoren Edinburgon.
Katalunian hauteskunde plebiszitarioen jarraipena egiten ibili gara lantaldean. Eskoziara Alex Salmond elkarrizketatzera joan
naiz, ahal bada bihar GARAn argitaratuko
dugun elkarrizketa egitera.
Une politiko oso desberdinetan egon arren, toki bietan
topatu dudan giroa antzekoa iruditu zait. Bietan lasaitasuna da nagusi, «normaltasun demokratikoa». Tira, Artur Masen inputazioaren berri El Prat aireportuan izan
nuen eta Estatu honetatik ihes egitea ez dela hegazkin
bat hartzea bezain erraza pentsatu nuen. Edonola ere, sozialki pertzepzioa bizitasunarena da bietan, besteak beste kalean dabiltzan askoren hizketagaia politika delako.
Eskoziaren kasuan, erreferendumaren urtebetera gizartearen politizazioak irauten du, maila inbidiagarrian.
Egunotan ikusi dudanez,
Katalunian, logikoki, Kataluniaz ari dira. Etengabe. Eskozian, paradoxikoki, Kataluniari buruz ari dira, bastante.
Edinburgoko kafetegi eta jatetxeetan ohikoa da iragan
den asteburuko hauteskunde plebiszitarioez eta horren
eraginei buruz jendea tertulian entzutea, irizpide handiz. Interes berezia dute
gaian, europar testuinguruan erreferendumen atea
beraiek ireki zutelako.

rrean beren negoziazio posizioak hobetzeko, adibidez.
Orokorrean, zilegi iruditzen zait. Zehatzago aztertuta,
zenbait unetan erakutsi duten hoztasuna ez zait egokia
iruditu. Zenbaitetan, errespetu faltatik gertu ibili direla
uste dut. Kalkulu politikoek eta interesek ere mugak dituzte politikan.
Argi dut, era berean, euskal politikagintzan diplomazia
ez dela lehentasunetako bat, eta hortik etor daitezken
harremanak pertsona gutxi batzuen meritu direla, batez
ere. Sarri erabat martzianoak diren gauzak eskatu izan
ditugu, munduko ohituren eta nazioarteko politikaren
inolako ezagutzatik kanpo.
ALIANTZA BERRITUAK
Esan bezala, uneotan erreferendumak aurrera atera nahi
dituzten herrialdeetan aliantzak nahi dituztela esango
nuke. Orain arte ez bezala, eskoziarren edo kataluniarren

Egunotan bai Eskozian bai Katalunian bizi
izan dugunaren aurka, gurean egoera ez
da batere sukartsua, baizik eta antsietatez
betea, batzuen aldetik, eta, lokartua,
besteen aldetik

HARREMAN KORAPILATSUAK

Abertzale eskoziarrek bigarren erreferendumaren agertokia uste zutena baino gertuago ikusten dute orain. Bide horretan, adostasun ideologikoez harago, ikuspuntu
taktiko-estrategiko batetik, Europan bidelagunak nahi
dituztela iruditzen zait. Kataluniarrekin beti izan dute
sintonia handia. Orain, egoera politikoki sukartsu honetan, are gehiago dutela dirudi. Luzaroan kataluniarren
eta eskoziarren arteko parekotasun etniko-politikoak nabarmendu izan dira, besteak beste, irlandar eta euskal
“barbaroekin” alderatzeko. Historikoki, espainiar eta britainiar agintarientzat beraiek ziren “onak” eta besteok
“gaiztoak”. Denborarekin, gu ez gara on bihurtu, baina
beraiek gaiztoen artean gaiztoenak bihurtu dira.
Era berean, buruzagi eskoziar eta kataluniarrek alde
horiek azpimarratu dituztela esango nuke. Estatuen au-

berezitasuna, desberdintasuna nabarmentzen duten elementuak baino gehiago, bizi duten arazoaren izaera komuna adierazten duten aliantzak nahiago dituzte. Euskal
Herria eta Irlanda, desberdintasunak desberdintasun,
horren adibide izan daitezke.
Edonola ere, aliantza horiek ez dira errazak izango eta
ez dira halabeharrez emango. Norberaren dinamika politikoaren ondorio izango dira, ez borondate edo agenda
baten ondorio huts. Horretarako, lan handia beharko da,
baita lan egiteko ikuspuntu desberdin bat ere. Norberaren indargune eta ahulguneen ezagutzatik, eskaintza berezituak eginez, umiltasunez eta zintzotasunez. Izan ere,
egunotan bai Eskozian bai Katalunian bizi izan dugunaren aurka, gurean egoera ez baita sukartsua, baizik eta
antsietatez betea, batzuen aldetik, eta lokartua, besteen
aldetik. •

atzerria

{ txostena } Jose Angel Oria

ontatu mundu
guztiar i», dio
Afrikako makina
bat artistek egin
duten
“Tell
everybody” izenburuko abestiak. Ghanako Rebecca Acehampong eta Sarkodiek publikoki esan berri dute
ez direla «berdintasunezko gizarte global» baten zati sentitzen, eta horregatik eskatu dute
NBE Nazio Batuen Erakundeak
abian jarri dituen Garapen Jasangarrirako Helburuak betetzeko. Hegoafrikako Mafikizolo,
Nigeriako Yemi Alade, Tanzaniako Diamond, Keniako Sauti Sol
eta Togoko Toofanekin batera
plazaratu dute aipatu abestia.
«Orain hamabost urte munduko agintariek Milurteko Garapen Helburuak onartu zituzten.
Egia da hainbat arlotan aurrera
egitea lortu dela, baina sektore
eta gizarte askotan, zibilen artean batez ere, gobernuen aurkako salaketa ugari entzuten dira.
Izan ere, azken hamabost urteotako egindako lana ikusita,
2000n mahaiaren gainean jarritako helburuak beteta egongo lirateke jada agintarien konpromisoa handiagoa izan balitz»,
idatzi du Andrea Lopezek Fundacion Sur webgunean.
Afrika izan da betidanik Mendebaldean ezagutzen dugun garapen ekonomikotik kanpo geratu den kontinentea. Beraz, ez
da harritzekoa bertan beste
inon baino garbiago ikustea Garapen Jasangarrirako Helburuen
premia. Baina kontinenteko begiraleek salatzen dute agintari
eta gizarte batzuetan ezberdintasunaren aurka borrokatzearen
beharrik ez dutela sentitzen, eta
horiek estutzea litzateke “Global
Goals” izeneko kanpainaren helburuetako bat.

K

AFRIKARREN ESKARIA
Aldi berean, kanpaina abian jarri dutenek nahi dute mundu
osoan entzutea gobernuen jarduera egoki baten beharra dutela Afrikan: «Behingoz, agintarien gailurretan sortzen diren
proposamenek gizakiongan benetako ondorioak izan ditzaten
eta, azken finean, Garapen Jasangarrirako Helburuak proiek-

NAZIO BATUAK
Munduak Garapen Jasangarrirako Helburuen premia
du, baina agintariei konpromisoa falta zaie

17
Nazio Batuen
Erakundeak
Milurteko Garapen
Helburuak onartu
zituen 2000n. Zortzi
asmo haiek
ordezkatzeko
hamazazpi jarri ditu
orain abian: Garapen
Jasangarrirako
Helburuak.

150
New Yorkeko
hitzorduan 150 estatu
eta gobernuburuk
esku hartu dute
irailaren 25etik 27ra.
Bilera historikoa izan
da, onartutako
agendaren garrantzia
ikaragarria delako
eta bildutako
agintariak asko eta
maila handikoak izan
direlako.

Orrialde honetan, Xi
Jinping Txinako agintaria
Ban Ki-moon NBEko
idazkaria agurtzen.
Don EMMERT | AFP

Hurrengo orrialdean, Hego
Sudango iheslari bat,
Bentiuko kanpalekuan.
Tristan MCCONNELL | AFP

tu eder bat baino gehiago izan
daitezen».
Itsasontziei gauean gidatzen
laguntzeko itsasertzetan izaten
den dorre luzearen moduko zerbait behar dugu gizakiok nora jo
erabakitzeko. Itsasargiak goialdean duen argiak esaten die
arrantzaleei nondik nora joan.
Agintariek, estatuek, gobernuz
kanpoko erakundeek, konpai-

niek eta beste eragile askok
mundu justuago, baketsuago
eta jasangarriago bat lortzeko
beharrezkoa duten erreferentzia
dira helburu berriak, jarraitu
beharreko itsasargia.
Beraz, New Yorken irailaren
25ean onartu ziren helburuak
txalotzeko modukoak dira, guztioi jarraitu beharreko argia non
dagoen esaten digutelako.

NBEk munduak jarraitu beharreko bide orria plazaratu du.
150 estatu eta gobernuburuk esku hartu dute New Yorkeko hitzordu berezian. Nabarmentzeko moduko datua da hori, bilera
historikoa izan zela esatera eramaten duten horietakoa, bertan
onartutako agendaren garrantzia ikaragarria delako, alde batetik, eta bildutako agintariak
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asko eta maila handikoak izan
direlako, bestetik.
Barack Obama AEBetako presidenteak garapena goraipatu
zuen. Bere ustez, «pobreziaren
zirkulua apurtzea» litzateke
onartutako egitasmoaren helburua, eta horretarako konpromisoa eta guztien ahalegina eskatu zituen. «Eszeptizismoa
alde batera uzteko» eskatu zien
gainerako agintariei, pobrezia
erabat desagerraraztea «elkarrekin lan eginez gero posible delako». Hori bai, «zatiketa zaharrak» atzean utzi beharko dira
Obamaren arabera, hau da, herrialde industrializatu eta pobreen arteko zatiketa.
Baina zatiketa hori beste era
batera ikusten dute garapen bidean dauden herrialdeetatik.
Nicolas Maduro Venezuelako
presidenteak, esaterako, ez du
uste agenda betetzea lortuko
denik «sistema ekonomikoen
erabateko eraldaketarik gabe;
pentsamendu bakar neoliberalak ezarritako sistemak goitik
behera aldatu behar dira helburu horietara iritsi nahi badugu».
Maduroren ideia horiekin bat
egin zuen Rafael Correa Ekuadorreko presidenteak ere. «Pobrezia murrizteko estrategiarik
onena ezberdintasun sozialak,
ekonomikoak, lurraldeen artekoak, ingurumenari dagozkionak eta kulturalak murriztea
da», adierazi zuen.
OBAMA, MADURO, CORREA ETA SOLIS
Obamaren baikortasuna beste
angelu batetik kritikatu zuen
Luis Guillermo Solis Costa Ricako agintariak. Esan zuen garapenak aurrerago egingo lukeela
munduak armak erosteko diru
gutxiago gastatuko balu. «Armagabetzearen aldeko apustu
egitea bakearen alde egitea ere
bada», esan zuen. Eta ondoren
begirale askok nabarmendutako
kontraesana azaldu zuen. NBEko
Segurtasun Kontseiluan eserleku iraunkorra duten AEBak,
Errusia, Estatu frantsesa, Britainia Handia eta Txina munduan
gastu militar handiena duten
sei estatuen artean daudela
esan zuen Solisek eta, okerragoa
dena, «arma gehien ekoitzi eta
saltzen dutenak dira». Bere iri-

%2,3
Nazio Batuen sistema
osoaren jarduerari
eusteko urtean
40.000 milioi dolar
behar dira. Kopuru
handia dirudi, baina
mundu osoan izaten
diren gastu
militarrekin
alderatuta %2,3 baino
ez da dirutza hori.

tziz, «garapen jasangarria ez da
posible bakerik gabe, eta bakerik
ez dugu izango garapen jasangarririk gabe». 1948az geroztik armadarik ez du Costa Ricak.
Teorian bakeari eusteko eta
gerrak saihesteko sortutako Segurtasun Kontseiluko kideak dira gerrarako tresna gehien saltzen dituztenak. N BEk gaur
egun duen kontraesanetako bat
da, askotan aipatu izan dena.
Beste bat irailaren 22an eman
zuen ezagutzera GPF Global Policy Forum erakunde independenteak: konpainia multinazionalek NBE manipulatzen dute.
GPFk aurkeztu zuen lanak dio
nazioarteko erakundea manipulatzen dutela konpainia multinazionalek, eta kasu batzuetan
enpresa horiek inolako disimulurik gabe bortxatzen dituztela
giza eskubideak, lan eskubideak
batez ere, eta ingurumena babesteko arauak.
«NBEk bitartekari neutral moduan duen irudiarentzat ez al da
kaltegarri izango konpainia eztabaidagarriekin elkarlanean

aritzea? Ez al du horrek bere izena zikinduko?», galdetu zuen
Jens Martens ikerlari eta GPF
erakundeko zuzendariak.
Txostenak dio oso joera kezkagarria ikusten dela NBEk bere
agentziak, programak eta egitura bera finantzatzeko kontuan
hartu dituen irizpide aldakorren bilakaeran.
HANDIEN AZPIJOKOA
Izan ere, sekulako aldea
dago –gero eta handiagoa–
munduak dituen beharren eta
NBEk dituen baliabideen artean.
Europak azken hilabeteotan bizi
duen iheslarien krisia alde horren aurpegietako bat baino ez
da, beste asko baitaude XXI.
mendearen bigarren hamarkadan. Hazten ari den alde horren
eraginez, gero eta gehiagotan
eskatzen da finantzaketa pribatua, eta horrek eragiten du konpainia horiekiko NBEren menpekotasunak gora egitea.
Nor da egoeraren erruduna?
Estatuak, Martensen arabera:
«Arazo hori larriagotu du Men-

debaldeko gobernuen jarrerak,
AEBak buru direla, NBEren eguneroko aurrekontua haztea eragozten baitute», erantzun zion
IPS agentziako Thalif Deeni.
Bilakaera horren adibiderik
garbiena 1975ean sortutako Korporazio Transnazionalen NBEren Zentroa izan daiteke. Konpainien jarduera ikuskatzea zen
helburua, baina 1992an bertan
behera utzi zuten.
1970eko hamarkada hartan
konpainiak kontuak ematera
behartzeko ekimen ugari sortu
ziren, esaterako, Konpainia Multinazionalen Jokaera Kodea sortzeko eztabaida, baina porrot
egin zuten, enpresa erraldoi horiek eta horien presio taldeek
egindako azpijokoaren eraginez.
Alde batetik, beren jarduera
oztopa zezaketen ekimenak
hankaz gora botatzea lortu zuten multinazionalek eta, bestetik, beren irudia indartu zuten,
NBErekin, gobernuekin eta gainerako eragileekin hitz egiteko
prest azalduta. Enpresen harreman publikoetako estrategiek

atzerria

arrakasta izan zuten gizarteak
eskatutako arauak errespetatzeko gauza direla azaltzeko orduan: ingurumena babestekoak,
sozialak eta giza eskubideei dagozkienak. Eta hori errazago lortzen da NBEren irudi «neutral»
horren ondoan egonda.
Jens Martensek egiten duen
irakurketaren arabera, Ban Kimoon NBEko idazkari nagusia
eta agentzietako zuzendariak
konpainia horiekin harremanak
sendotzearen aldekoak dira,
«baina NBE merkeegi saltzen ari
dira. Konpainiarentzat ia ez dago inolako gasturik, baina nazioarteko erakundearekin batera azaltzeak sekulako onurak
eragiten dizkio».
Negozio biribila: ia baliabide
ekonomikorik erabili gabe, edo
oso gutxi erabilita, konpainiek
lortzen dute beren irudia hobetzea, ikusgaitasuna handitzea
eta, aldi berean, nazioarteko
agintariekin harreman zuzenak
izatea. Alde batean sekulako negozioa eta bestean... irudia eta
izen ona arriskuan. «Zer esan
nahi du irudi transferentzia horrek NBEren neutraltasuna eta
izenarentzat? Ez al dago NBEren
irudia bera kaltetzeko arriskurik?», galdetu zion ekintzaileak
IPSko kazetariari.
BAN KI-MOONEN ERABAKIA
Zer da hobea, irudiari garbi eusten dion NBE baina ezer egiteko
baliabiderik gabe, ala irudia zertxobait zipriztinduta duena baina proiektuak aurrera ateratzeko gauza dena?
Tankerako galdera egingo
zion bere buruari Ban Ki-moon
idazkariak klima aldaketa delaeta, inbertsiogile pribatuei urtean 90.000 milioi euroko inbertsioak egiteko eskatu aurretik.
GPFren txostenak N BEren
Munduko Ituna ere salatzen du.
162 herrialdetako 8.371 konpainiek esku hartzen dute inoiz
izan den «jasangarritasun korporatiborako» ekimenik handienean. «Konpainiak herritarren
interesen inguruan kontzientziatzeko sortu bazuten ere,
NBEren barruan korporazio horien interesak babesteko plataforma moduan funtzionatzen
du», ikerketaren arabera.

Goiko irudian, Londresen
makina bat ekintzailek
Garapen Jasangarrirako
Helburuen alde egindako
mobilizazioa, eta, behekoan,
Alemaniarako bidean
doazen siriar iheslarien
negarra.
Leon NEAL - Armend NIMANI | AFP

134
Garapen
Jasangarrirako
Helburuen inguruko
negoziazioak erabat
nahasi ziren azken
orduetan, joan den
abuztuan. 134 estatuk
osatutako talde
negoziatzaileak esana
zuen ordura arte
adostutakoa ez zuela
azken minutuan
aldatzerik onartuko,
baina horixe gertatu
zen azkenean
estatubatuarren
presioaren eraginez.

Egileek diote Munduko Itunean estatuek erabakiak hartzeko
aukera gutxi dutela eta ia ezinezko egiten zaiela dirua ipini
dutenen ikuskapen lanak egitea.
Bere gobernu egitura oso konplexua omen da.
Martensek emandako datuen
arabera, NBEren sistema osoaren jarduerari eusteko urtean
40.000 milioi dolar behar dira.
Kopuru handia dirudi, baina oso
txiki geratzen da nazioarteko
erakundeak aurrean dituen
erronkei erantzun egokia emateko. Esaterako, New Yorkeko hiriaren aurrekontua kopuru hori
baino handiagoa da. Mundu
osoan izaten diren gastu militarrekin alderatuta, %2,3 baino ez
da NBEren sistema osoari eusteko kopuru hori.

NBEren bilakaerak berak Garapen Jasangarrirako Helburuak
beteko ote diren zalantzan ipintzea gomendatzen badu, kezka
bera eragiten du helburu horiek
adosteko prozesuak.
Hiru urteko negoziazioak behar izan dira helburu berriak
adosteko. Gobernuen ordezkariekin batera, gobernuz kanpoko
erakundeek eta konpainia pribatuek ere esku hartu zuten horien inguruko eztabaidan.
EZKUTUAN EGINDAKO NEGOZIAZIOAK
Bhumika Muchhala Hirugarren
Munduko Sareko analistak
orain hilabete esplikatu zuenez,
nolabaiteko gardentasunarekin
hasi eta egin ziren negoziazioak,
baina azken unean giroa erabat
aldatu zen eta ezkutuan eginda-

ko bilerak nagusitu ziren. Bere
bertsioaren arabera, AEBek guztiek adostutako testuari aldaketa batzuk ezarri nahi zizkioten,
bioaniztasunarekin eta patenteekin zerikusirik zuten zatietan.
Analistak uste du estatubatuarrek beren konpainiek izaten dituzten irabazi ekonomikoak babestu nahi zituztelako ezarri
zutela aldaketa. Hortik abiatuta,
negoziatzaileek atzera egin zuten beste puntu askotan ere.
«Ezkutuan adostutako akordioek eta presio kanpainek oso
ondorio kezkagarriak dituzte
nazioarteko negoziazioen zilegitasunarentzat eta zuzentasunarentzat, eta adierazten dute garapen hel buru ak aintzat
hartzeko gobernuen borondate
politiko eza», idatzi zuen.
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KOMERIA DIPLOMATIKOAK
Nazio Batuen Erakundeko Batzar Nagusia
espektakulu entretenigarri bihurtuta
b ATZERRIA / Mikel Zubimendi
NBEren Batzar Nagusiak, ustez, munduko parlamentua izan
nahi du. Baina, sarri, koherentzia duen organo global bat
baino, espektakulu entretenigarri eta esaldi eta keinu
polemikoen antzeztoki bihurtzen da, erakundearen
sinesgarritasuna bera kolokan jartzeraino. Historiak
utzitako adibide sortak argiro adierazten du hori.
azio Batuen
Erakundearen
urteroko Batzar
Nagusia diplomaziaren espektakulu gorena izan ohi da, futb ol
amerikarrean Super Bowl finala
edo zineman Oscar sariak diren
bezala. Ongi etorri, horrenbestez, Nazio Batuen mundu surre-

N

alistara. Hemen, ebazpenak ondorioak lortzeko baino inpresionatzeko proposatzen dira eta diplomatikoek beren amorrualdi
eta jukutriak aldez aurretik planifikatzen dituzte. Komediaren
antzerkiaren egoitza dugu, beraz, 70 urte betetzera iritsi, aitontzen hasi eta sinesgarritasuna oso kolokan duen erakunde
global hau.

Yasser Arafat buruzagi
palestinarrak 1974an
NBEren Batzar Nagusian
eman zuen diskurtso
gogoangarriaren irudia.
«Esku batean bakearen
olibondo adarra eta
bestean askatasunaren
aldeko borrokalarien
pistola hartuta nator. Ez
ezazue utzi eskuan
dudan olibondo adarra
lurrera eror dadin», esan
zion nazioarteko
komunitateari.
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Erraldoiak edo txiki-txikiak
izan, teoriak, estatu guztiek dute ahotsa eta botoa NBEren Batzar Nagusian. Ustez demokratikoa den sistemak, baina, kaosa
dakar altzoan. Urteak joan eta
urteak etorri, irailero-irailero,
munduko agintariek eragindako
aztoramena gailentzen da New
Yorken, denek nahi dute-eta
atentzioa bereganatu. Hala, sarritan, Batzar Nagusia espektakulu entretenigarri bihurtzea
baino ez dute lortzen. Txalo zaparradak, txapa ahaztezinak,
egundaino gogoratzen diren
esaldi eta keinu indartsuak, boikotak, fartsak... jendearen memorian iltzaturiko anekdota eta
pasadizoak ugari dira. Eta, egiari
zor, horietako askoren errepasoa egiterakoan NBEren izen
onari mesede egiten ez diotela
bistakoa da. Guztiz kontrakoa
lortzen dute, NBE serioski hartzea galarazten baitute.
Bere sorreran, NBEren Batzar
Nagusia gizateriaren parlamentu izateko asmoz jaio zen, herri
guztiek duten eskubideari jarraiki hitz egiteko eta entzunda
izateko plataforma global gisa.
Lekutan geratu da, baina, hasierako asmoa. Eta berdina esan liteke osaketa justifikaezin eta
anakronikoa duen NBEren Segurtasun Kontseiluaz ere. Bost
potentzia, denak arma nuklearren jabe, denak munduko botere ekonomikoaren arpilatzaile,
eta, betoa gora betoa behera, espektakulu kontaezinak ematen.
Jarraian, 70 urteotan NBEn
izandako momentu gogoangarri batzuk bilduko ditugu. Asko
une historiko oso zehatzetan
nagusi ziren tentsioen erakusgarri, beste batzuk absurdoaren
antzerkiaren adierazpen eta
den-denak gure mundu petral
honen demontreen erakusle.
OLIBONDO ADARRA ALA PISTOLA
Jaka beix, praka marroi eta hain
bereizgarri zituen kufiyya zapi
palestinar zuri-beltza buruan
eta pistola-zorroa (hutsik omen
zegoen) gerrian zeramatzala
aurkeztu zen Yasser Arafat OLPko burua 1974ko azaroaren 13an
NBEren Batzar Nagusian. Egundainoko oihartzuna duen 80
minutuko diskurtso gogoanga-

atzerria

rria egin zuen. «Esku batean olibondo adarra eta bestean askatasunaren aldeko borrokalarien
pistola hartuta nator. Ez ezazue
utzi eskuan dudan olibondo
adarra lurrera erortzen utzi»,
bota zion ziplo nazioarteko komunitateari.
Mundu mailan inpaktu itzela
izan eta Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek ezagutu duten
porrot diplomatiko handienetakoa izan zen. Askorentzat NBEn
inoiz egindako borroka armatuaren apologia handiena izan
zen. Arafaten diskurtsoa hitzez
hitz irakurriz gero, ez da gutxiagorako hori pentsatzea. Izan ere,
iraultzaile eta terrorista baten
arteko ezberdintasuna oso modu pedagogikoan azaldu zuen
buruzagi palestinarrak, honelaxe: «Ezberdintasuna bakoitzak
borrokatzen duen arrazoian datza. Inbasore eta kolonialisten
atzaparretatik askatzeko kausa
justu baten alde borrokatzen
den inor ezin daiteke terroristatzat hartu. Beste herri batzuk
okupatu, kolonizatu eta zanpatzeko gerra darabilten horiek dira terroristak. Herri palestinarra
borroka armatuaren bidea hartzera behartuta dago behin bere
eskubideak kontuan hartzen ez
dituen nazioarteko komunitatean fede guztia galdu ostean, bere lurraren hazbete bakar bat ez
duela bide politikoak erabiliz
berreskuratuko argi ikusita...».
DEABRUA, ANTRAXA ETA ZAPATA
Denboran gertuagokoak dira
(2006ko irailaren 20koak) Hugo
Chavezek atriletik AEBetako presidente George W. Bushi esandakoak. Batzar Nagusiaren txalo
zaparrada jaso eta AEBetako ordezkariak sutu zituen analogia

Goian, Hugo Chavez,
bera baino lehen
atriletik pasatako
«deabrua» –George W.
Bush– uxatzeko keinua
egiten. Eskuinean,
ustezko antrax ontzitxoa
eskuan duela Colin
Powell, NBEn inoiz
egindako gezurraren
errepresentazio
hilgarrienean. Behean,
1960an Fidel Castro eta
Nikita Khrustxev elkar
besarkatzen. Bilera
hartan, sobietarrak bere
zapata kendu zuen
atrilean eta kubatarrak
NBEn inoiz egindako
diskurtso luzeena eman
zuen.
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bat eginez. «Hemen dago deabrua. Atzo hona etorri zen deabrua. Leku honetan sufre usaina
dago oraindik», esaldi gogoangarria utzi zuen. AEBen asmo
hegemonikoek gizateriaren biziraupena arriskuan jartzen dutela eta mehatxu inperialista horiei aurre egin behar zaiela
sutsuki defendatu zuen. Haren
lagun eta jarraitzaile Ekuadorko
presidente Rafael Correa harago
joan zen, Bushi deabru deitzea

deabruari irain egitea zela esanez, deabrua maltzurra izan
arren gutxienez azkarra delako.
Colin Powell lau izardun jeneral ospetsua zen, AEBetako armadan gorenera iritsitako afroamerikar prestigiotsua. Berea
da, baina, N BEren historian
egon den gezur lotsagabe eta
hilgarriena, berari egokitu baitzitzaion 2003ko otsailaren
5ean Segurtasun Kontseiluan
Iraken aurkako gerra justifika-

tzeko “frogak” aurkeztu beharra.
Eta han azaldu zen Powell, antraxa omen zuen beirazko ontzitxo bat eskuetan, satelite bidezko argazkiak erakusten,
grabazioak eta salatarien hitzak
aireratuz, Irakek suntsipen masiboko armak zituela erakusten
zuten “froga zalantzaezinak”
munduari azalduz.
Egun, Irakek gerran murgilduta jarraitzen du eta mundu osoak daki han ez zegoela suntsi-

pen masiboko arma nuklear,
biologiko edo kimikorik. Dena
izan zen aurrefabrikatutako gezurra, milioika pertsonaren heriotza eragin duena. Powellentzat, ordea, telebistan egin
zioten elkarrizketa batean adierazi zuenez, bere ibilbidean «orban bat» baino ez zen izan.
1960ko NBEko Batzar Nagusian ateratako argazki ezagunean elkar besarkatzen ageri dira
Nikita Khrustxev garaiko Sobie-
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tar Batasuneko lehen ministroa
eta Fidel Castro Kubako presidentea. Bada, biek “txupinazo”
gogoangarriak utzi zituzten bilera hartan. Fidelek munduko
beste errekor bat hautsi zuen
(eta makina bat baditu, bai, besteak beste, CIA bera hiltzen 638
aldiz saiatu izana), hain zuzen
NBEren Batzar Nagusian inoiz
egindako diskurtso luzeena
eman zuen: 4 ordu eta 29 minutu. Kuriosoa –eta irrigarria– da,
gainera, nola hasi zuen saio hura: «Luze hitz egiten dugun sona
daukagu, bada, ez kezkatu, laburrak izango gara».
Egun, bisitariak jasotzen dituzten NBEko gidek diotenez,
gehien egiten duten galdera da
ea zehazki non jo zuen atrila
Khrustxevek bere zapatarekin.
Filipinetako ordezkariak Sobietar Batasunak Europa ekialdeko
herrialdeak «irentsi» eta beren
eskubideak ukatzen zituela esaten ari zenean, bere onetik aterata, «ergela!» oihukatuz, atrila
bi ukabilez gogor jo eta eskuin
hankako zapata atera zuen. Irudi indartsua izan zen, munduko
potentzia bateko ordezkaria halako trantzean ikustea. Gerora,

Khrustxev berak esandakoaren
arabera, «oso dibertigarria izan
zen une hura. NBE Batzar Nagusia nolabaiteko parlamentua da,
eta, gutxiengoan dagoenak, modu batera edo bestera, entzuna
izatea nahi du. Gu gutxiengoan
ginen orduan, baina egoera hark
ez zuen luzaro iraun».
GUTUNA ETA MARRA GORRIA
Muammar Gaddafi koronela,
bere haima Donald Trump magnateak utzitako lursail batean
kokatu eta gero, «iraultzaren lider, Afrikako Batasunaren presidente eta afrikar erregeen errege» gisa aurkeztu zuten 2009ko
irailaren 22ko Batzar Nagusiko
bileran. Janzkera libiar tradizionalarekin jantzita, paparrean
Afrikako pin handi bat zeramala, latzak bota zituen. Bereziki
gogorrak izan ziren Segurtasun
Kontseiluaren kontra bota zituenak: «Feudalismo politikoaren adibide da, ez litzateke Segurtasun Kontseilu deitu
beharko, ‘Terrorearen Kontseilu’
baizik». 15 minutu zituen hitz
egiteko eta 90 minutuko diskurtsoa egin zuen. Diskurtsoaren
une gorena, NBEri egiten ziz-

Ezkerrean, Muammar
Gaddafi, Nazio Batuen
Gutunaren orrialdeak
puskatzen. Eskuinean,
Benjamin Netanhayu
bere mezu apokaliptiko
bezain gezurtia zabaltzen
bonba nuklear baten
diagramaren
laguntzarekin.
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kion kritika zorrotzen erakusgarri, Nazio Batuen Gutunaren ale
bat hartu eta gezurtzat jotzen zituen kapituluak erauzi eta puskatu zituenekoa izan zen. Betiko
irudia utzi zuen, bere heriotza
basatia eta gero, oraindik ere
oso indar handia duena.
Benjamin Netanyahu Israelgo
lehen ministroa ez da bereziki
nabarmentzen bere erretolika
orekatuagatik. NBEren Batzar
Nagusiaren aurrean azaldu zen
2012ko irailaren 27an bonba nuklear baten diagramarekin, eta
atrilean bertan errotuladore gorria atera eta Iranek bonba nuklearra egiteko prozesuaren

Nazio Batuen Erakundearen urteroko Batzar
Nagusia diplomaziaren espektakulu gorena
izan ohi da, futbol amerikarrean Super Bowl
finala edo zineman Oscar sariak diren bezala
Datu faltsuak, kronograma imajinarioak edota
inteligentzia zerbitzuen babesik gabeko
mezuak zabalduz guztion segurtasuna
arriskuan jartzeko gai dira agintariak

%90 prest zuela adierazi zuen,
munduarentzat berehalako mehatxu apokaliptikoa zela aldarrikatuz. Ez dirudi munduko
agintariek serio hartu zituztenik
bere marrazki eta hitzak. Izan
ere, hamazortzi urte lehenago,
1996an, adierazia baitzuen jada
Iran «hilabete gutxi barru» arma nuklearra lortzear izango zela. Are gehiago, Wikileaksek gerora jakinarazi zuenez, Batzar
Nagusian Netanhayu diskurtso
hori ematen ari zen garaian,
Mossad Israelgo inteligentzia
zerbitzuko buru Meir Daganek
gobernuari txosten bat igorri
zion Iranek arma nuklearrak
lortzea ez zela berehalako gertakizuna izango baieztatuz.
Diplomaziaren komedian nagusi diren gezurren lagin bat
gehiago izan zen Netanhayuren
jarrera. Datu faltsuak aireratzearen, kronograma imajinarioak
asmatzearen, bere inteligentzia
zerbitzuak gezurtatutako aldarrikapen publikoak egitearen
ondorioz, baina, Netanhayu beraren sinesgarritasuna oso kolokan geratu zen nazioartean. Oro
har, NBEren sinesgarritasuna
bera bezalaxe.
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Kale espazioa
abakalera, goizeko hamaikak puntuan. Euria ari
du eta dozena bat lagun bildu gara donostiarron
jostailu berria bertatik bertara ezagutzeko. Urtebetetze oparia irekitzear den haurraren moduan
sentitzen gara, bizikleta modernoa ala azkura ematen duen artilezko jertsea, bietako zein jasoko dugun oso argi ez dugula. Formak bizikleta iradokitzen du, giroak
jertsea.
Ikusmina eta eszeptizismoa, berdinketa markagailuan. Urduritasun puntu bat igartzen da eta ez da gutxiagorako, guztion lehen aldia da, bai eta askoren azkena ere seguruenik.
Hasi dira hizketan gidari lanak egiten dituzten bi gazteak. Elkar txandakatuz, esan nahi baita. Eraikinaren azalera futbol zelai unitatetan eman ondoren eta “sinergia” eta “ekosistema” hitzak bizpahiru aldiz errepikatu ostean, non gauden azaldu digu
bi gidarietatik lehenengoak. Lobbyan edo sarreran geundela uste nuen, baina ez: “kale espazio” estalian gaude. «Kale
espazioa –azaldu digu bigarren gidak segurantzia inbidiagarriz–
kanpoko espazio publikoaren
hedapen bat da, baina eraikin
barruan»; hau da, kalean egin
badezakegu, baita Tabakalerako lau pareta horien barruan ere. «Adibidez, ba zerbait bazkaldu».
Nire buruari zuzendu natzaio bi hari mutur lotu dituen detektibearen pozez:
«POPS bat!». Nire golkorako
esan dut ez dudalako nahikoa
konplizitaterik espero beste
bisitariengandik. POPS akronimo ingeles bat da (Privately
Owned Public Space), eta ingelesei ez bezala, euskaldunoi
ez zaizkigu hain eleganteak
ateratzen akronimoak: JPEP,
Jabetza Pribatudun Espazio
Publikoa. Tabakalerako kale
espazioak, instituzio publikoek kudeatua izanagatik, arrisku bera du.
JPEPek duten arazo nagusia
da publikoak diruditela baina
ez direla, eta lausotu egiten
dela egin ezin daitekeenaren
eta egin daitekeenaren arteko
muga, lehenengoaren mesedetan betiere. Beiruteko plaza ustez publiko batean gertatutakoa datorkit burura,
literalki ezer ez egiteagatik
kaleratu –esateko modu bat
da, kalean nengoen eta– nindutenekoa.

T

Eskaileretan gora goazela eskaileraren nondik norakoez ari
dira gidak, eraikinaren –«eraikin zaharraren», zuzenketa nire golkorako– elementu nagusia dela eta abar, baina nire zalantzek arreta galarazten didate: kale espazioan etxetik eramandako urdaiazpiko ogitartekoa jan dezaket ondoko parkean
erositako Coca-Cola edaten dudan bitartean? Eskean aritzea posible da kale espazioan? Kontzentrazio bat, manifestazio bat,
protesta bat? Pentsatu eta esaten ez diren gauzak. Ez naiz galdetzera ausartu, gazteegia naiz agure erretxinaren papera (publikoki) jokatzeko eta zaharregia haur sasijakintsu lotsagabea izateko.
Arrazoi berberarengatik, autozentsura aplikatu eta ez dut
“The Guardian” egunkariko artikulu hartan irakurritakoa besteekin partekatzen: (...) «baina espazio bat kontrolatua dagoenean,
eta bereziki bertan egin daitezkeen jardueren muga onargarri
edo legalak zein diren argi ez dagoenean, gure burua zaindu egiten dugu, gure jokabidea kontrolatu eta gure interakzioak mugatzen ditugu, are gehiago egoera deserosoren bat izan badugu
segurtasun langileren batekin».

Ilustrazioa: ANDER GORTAZAR BALERDI

Gauzak zer diren. Bisitaldi
gidatu batera joan eta hiri
kapitalista eta espazio publiko garaikidearen problematikari buruz hausnartzen
pasa ditut bisitaldiak iraun
dituen 30 minutuak. Funtzionatzen du Tabakalerak,
bai horixe.
Baina zalantzati nago eta
ez dakit nola ulertu behar dudan kale espazioaren zera hori: hiri espazio publikoak berezko duen askatasun eta
puntu kaotiko horren aldarrikapena da, ala, kontrara,
premonizio gisa ulertu behar
dugu, hiri espazio publikoek
hartuko duten norabidearen
adibide moduan? Izan bedi
lehena, arren.
Jatetxea izango den teilatu
gaineko bolumenean amaitu
dugu bisitaldia –«lo mas bonito, las vistas», fail– eta behera jaitsi naiz, hau da, kale
espaziora. Kafe bat hartu dut;
ebaki bat, euro bat eta hogeita hamar zentimo. Doako wifia behintzat probestu dut
kontu batzuk txiokatzeko eta
etxerantz noa. Kalean, kale
espazioan ez bezala, euria ari
du. •
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{ asteari zeharka begira }

Iñaki Altuna

Lehen dena zen ETA, orain
mikrobus batean sartzen da

B

aigorrin izandako azken atxiloketen ondotik,
PPko Gobernuko Barne ministro Jorge Fernandez Diazek harro hitz egin zuen. Harroputz. ETAren heriotza-agiria ere iragarri
zuen, eta erakunde horretako kideak «mikrobus» batean sartzen zirela esan zuen. Gainera, Iratxe Sorzabalen eta David Plaren atxiloketaren ostean, mikrobusak ez zuela ezta gidaririk ere baieztatu
zuen. Beharbada, mereziko luke erantzuna: okerrago direla gidari burugabeak, are okerrago bake aukerak aprobetxatzen ez dakiten gobernuak gidatzen badituzte. Nolanahi ere, Gobernu espainolak Euskal Herriko egoera
eta bertan duen gatazka nola ulertzen dituen azaltzeko
adierazpen borobila egin zuen Fernandez Diazek, betiere
konponbide demokratikoen kontra.
Azkenaldian badago, halere, aldaketa nabarmen bat. Ez
da denbora asko «dena da ETA» zutela tesi nagusitzat.
2011ko hauteskundeetan mikrobus bakar batean nekez
sartuko liratekeen 300.000
lagunen babesa jaso zuen
Bildu bera ETA zen. Zer esanik ez Jose Maria Aznar, Jaime Mayor Oreja eta Baltasar
Garzon (bai, horixe bera,
gaur egun ezkerreko frontearen sustatzailetzat bere burua aurkezten duen epaile
ohi famatua) hirukotearen
garaian: ETAk egunkariak,
irratiak, gizarte mugimenduak, indar politikoak, gaueskolak, enpresa andana... zituen menpeko, bere burua finantzatzeko eta bere
«proiektu totalitarioa» indarren jartzeko.
«Dena da ETA» gezurra zen, gezur galanta, Estatuak
abiarazi nahi zuen estrategia bat eraikitzeko eta justifikatzeko erabilitakoa. Ezker abertzalea indargabetzeko
marraztu zuten, berriro ere gerra ikuspuntu batetik, GAL
garaiko gerra zikina edo presoen sakabanaketa diseinatzeko erabilitako ikuspuntu berbera.

egin zen, beste fase bat irekitzeraino, eta Rubalcaba izan
zen botoak galdu zituena.
Egoera aldaketak ez zuen, ordea, Estatuan hain errotua
dagoen «garaituak/garaileak» eskema aldaraztea lortu.
PP iritsi zen Gobernura Aieteko Konferentzia egin eta hilabete gutxira. Egoera berriak Rajoyk aurreikusten zuen
erabateko inboluzioa (Sorturen legalizazioari buruzko
ebazpena egiteko zegoen, adibidez) egitea galarazi zion
Gobernu berriari. Ikustekoa izango zen Norvegian ETAko
ordezkaritza bat zuela zain esan ziotenean iritsi berria
zen presidenteari. Urtebete baino gehiago baimendu
zuen Rajoyk ETAk, nazioarteko eragileek eta Zapaterok
hitzartutako egoera hori, azkenean elkarrizketarako gunea desegitea behartu zuen arte.
Denbora horretan, Gobernua estrategia «berrituz»-edo
joan da, betiere gatazkaren muinari ez heltzeko asmoarekin. Arrazoi du ETAk Madril konponbidearen beldur dela
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Ez da denbora asko «dena da ETA» zutela
tesi nagusitzat. 2011ko hauteskundeetan
mikrobus bakar batean nekez sartuko
liratekeen 300.000 lagunen babesa jaso
zuen Bildu bera ETA zen
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ESTRATEGIA ALDAKETA
Ezker abertzalearen estrategia aldaketak egoera errotik
aldatu zuen. Alfredo Perez Rubalcabak bota zion desafioa: «bonbak edo bozak», hautatu behar horretan zatitu
edo odolustuko zelakoan. Ez zen halakorik gertatu ordea,
Nazio Askapenerako Euskal Mugimendua (kontzeptu hori berreskuratu zuen “Argitzen” txostenak) berrindartu

dioenean. Euskal Herrian ez du halako ariketa bati ekiteko proposamen eta indar demokratikorik. Horretan ere
arrazoi du ETAk. Hala, gatazkaren ondorioak konpontzeko edozein saio trabatzea izan du Gobernuak irizpide nagusi, maiz zentzugabe, jakinda, adibidez, Estrasburgoko
Auzitegiaren belarrondokoa jasoko zuela. Hortxe dago
«Parot doktrina» delakoarekin gertatutakoa.
Aurreko fasearen giroa irudikatuz eroso sentitu da.
Baina, egoera horretan ere, «garaipenak» behar ditu Gobernuak, are gehiago hauteskundeak hurbil direnean. Jakina, orain ez du balio «dena da ETA» esatea. PPren gobernupean ETAk Iruñeko alkatetza eskuratu duela edo
Nafarroako Gobernutik UPN botatzea lortu duela adieraztea litzateke. Horregatik, orain, ETA soilik taldetxo bat
da. Horixe, ETA gaizkile taldetxo bat da eta Euskal Herrian ez dago gatazka politikorik. •
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NESKATOEN LAN ISILA
Ipar Euskal Herrira eta frantses Estatura
neskame joandakoen lekukotasuna
b JENDARTEA / Maider Iantzi Goienetxe
Martxoaren 8aren bueltan aurkeztu nahi du Jon Abrilek,
Beran, 50eko eta 60ko hamarkadetan Baztan-Bidasotik
Lapurdiko kostaldera eta Estatu frantsesera neskame
joan ziren emakumeak omentzeko eta beren lana
agerian jartzeko dokumentala. Datu zehatzik ez du lortu,
baina, sumatzen duenagatik, ehunka izan daitezke.
txean presente izan
duen gaia delako
hasi zen Jon Abril
beratarra Baztan-Bidasotik Ipar Euskal
Herrira eta Estatu
frantsesera neskato joandako
emakumeen historia ikertzen
eta biltzen. «Amatxi, aitaren
ama, 25 bat urtez Ziburuko etxe
batean lanean egon zen. Alargun gelditu zen hagitz gazterik,
seme-alabak ttipiak zituela, eta
bizimodua aitzinera ateratzeko
umeak ahizparen etxean utzi
eta Ziburura joan zen».
Etxe hartan bere lau iloba
egon ziren lanean momentu
desberdinetan, Abrilen aitaren
lehengusinak. Hala, Elhuyarreko
partaidetza teknikariak lehengusinei eta amatxiri beti aditu
die aunitz bertako bizipen eta
istorioei buruz. Lehengusina batek 40 urte eman zituen bertan.
«Hagitz arraroa zen hori. Bertze
testigantza bat ere badut Arantzako emakume batena 40 urte
egon zena, baina hainbertze urte jende gutxik egin zuen».

E

ERREFUXIATUEN ETXEETAN
Abrildarren etxean Ziburuko familia harekin harreman handia
izan dute; erbesteratutako sendia zen eta «beti bertzelako ukitu bat zuen, nahiz eta aberatsa
izan». Lagun ugari 36ko Gerratik ihesi joandakoen eta errefuxiatuen etxeetan egon zen. Lesakako bi emakume Telesforo
Monzonenean ibili ziren zerbitzatzen, Donibane Lohizunen.
Kazetari, kultur dinamizatzaile eta politikari lanetan ere ibili
den beratarra ohartu zen ez zegoela deus ere egina gaiaren in-

guruan. «Ez dago apenas dokumentaziorik. Gure eskualdean
lagun ugari joan zen Ameriketara artzain eta haien istorioak
aditu ditugu, pelikulak egin dira, dokumentalak, liburuak, denetarik, besta egiten da urtero...
Baina emakume hauen inguruan ez dakigu deus ere». Horretaz hausnartzen hasi eta konturatu zen, zalantzar ik gabe,
batetik emakumeak direlako
eta, bertzetik, egiten zituzten lanengatik dela, etxeko lanak eta

Lau neskato beratar
Donibane Lohizunen, 50eko
hamarkadan: Pakita
Burgete Iratzoki, Nati
Iratzoki Berasain, Mari Paz
Lazkanotegi Rubio eta
Pakita Iratzoki Berasain.

zainketa lanak, inork kontuan
hartzen ez dituenak.
Haietako gazteenak 65 urteren bueltan dabiltza, baina badira aunitz dagoeneko hilak eta
bertze aunitzek 80 urtetik gora
dituzte. Haiek dira testigantza ia
bakarrak eta lana orain egitea
garrantzitsua dela nabarmendu
du Abrilek.
Ikusi zuen Donostia 2016k bazuela deialdi bat halako proiektu txikietarako eta, gutxienez,
testigantzak jasotzen hasi behar
zuela erabaki zuen. «Dokumentalaren helburua nahiko xumea
da; ez dago produkzio handi bat,
lan talde zabal bat; niretzat inportanteena zen bideoan, kalitate txukunarekin testigantza hor iek jasotzea eta hor rekin
istorioak biltzea eta jendeari
kontatzea».
GEHIENAK, BAZTAN-BIDASOTIK
Abrilek 15-20 lagunen bizipenak
jasoko dituela kalkulatzen du.
Oraingoz hamarren bat bilduak
ditu, gehienbat Bera, Lesaka eta
Arantzakoak. Euskal Herriko le-

ku desberdinetatik joan ziren,
baina nagusiki Baztan-Bidasotik, hurbiltasun geografikoagatik ere bai. Hortaz, bertako emakumeen bizipenetara mugatzea
erabaki du.
Bizipen hor ietan s artuta,
gehienek kontatzen dute lan hagitz gogor egiten zutela. Batzuek
ez zuten paperik izan, bertzeek
bai eta kotizatu eta gaur egun
erretiroa jaso ahal izan dute.
Orokorrean, gehienek esperientzia nahiko ona izan zuten. Tratua, salbuespenak salbuespen,
nahiko ona izan zen. Kontent
daude egindakoarekin eta erraten dute berriro egoera horretan
baleude joanen liratekeela.
Harremana zuzena zen, baina
hotza, lanarekin lotua. Ez zen
sentimenduez hitz egiten.
Gehienetan langile gehiago zegoen etxe berean, eta, ez bazen
ahizpa bat, lehengusina bat zuten. Bakarrik egon ziren batzuek
bai, bakardadea sufritu zuten.
Beratar batek erraten du han
ikasi zuela negar egiten eta balkoitik begiratzen.
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Donibane Lohizunen hagitz
ohikoa izaten zen denek ostegun arratsaldea libratzea eta
hondartza inguruan edo karrikan bueltaxka bat ematea.
Gehienek oroitzapen hagitz
onak dituzte eta txarrak dituenak normalean denbora gutxi
egin zuen etxe horretan eta bertze batera joan zen eta han oroitzapen hobeak ditu.
Gehienentzat ezkondu aitzineko urteetan, gaztaroan bertze
errealitate bat ezagutzeko aukera izan zen, bereziki 1950eko hamarkadan joan zirenen kasuan;
hemen gerraondoa hagitz gogorra zen, errepresioa oraindik
handia zen, gose-gosea agian ez
baina eskasia sufritu zuten, familia handiak ziren eta beharra
hagitz handia zen. «Leiho bat
ireki zitzaien hain hurbil, eta, aldi berean, bertzelako askatasun
batzuk ere bazeuden. Bertze hizkuntza bat ere hitz egiten zen,
Aunitz aipatzen dute gehien harritzen zituena jendearen bizimodua zela, kaletik muxuak
ematen ibiltzea bikoteak, nola
janzten ziren... Eurek sekula ikusi gabeko hainbat gauza deskubritu zituzten».
Gehienak etxe izugarri aberatsetan egon ziren eta aberastasun horrekin harrituta egoten
ziren, nola bizi ziren etxetik 2025 kilometro eskasera familia
dirudun hauek.
FAMILIARI LAGUNTZEKO BIDEA
Emakume batek zazpi zerbitzari
zituen; hiruzpalau laguneko familia batek bospasei zerbitzari
izatea arrunta zen. Bertze batzuk neskato bat edo bi zituzten
etxeetan egon ziren, baina aunitz ikaragarrizko aberastasun
ekonomikoa zuten etxe handietan egon ziren eta klaseen arteko desoreka izugarriak zeuden
errealitateak topatu zituzten.
Alde horretatik, emakume gazte
hauentzat mundu berri bat ireki
zen, lan duin bat edukitzeko aukera izan zuten, lehenbizikoz
kontratuarekin.
Soldatari dagokionez, Bidasoaren alde batean edo bertzean
egon bost aldiz gehiago edo gutxiago irabazten zen lan bera
egiteagatik. Elkarrizketatu batek
azaltzen du 60ko hamarkadaren

«Dokumentalaren helburua nahiko xumea da;
ez dago produkzio handi bat. Niretzat
inportanteena zen bideoan, kalitate txukunean,
istorioak bildu eta jendeari kontatzea»
«Leiho bat ireki zitzaien hain hurbil, eta, aldi
berean, bertzelako askatasun batzuekin.
Gehien harritzen zituena jendearen bizimodua
zen: kaletik muxuak ematea, janzkera...»
hasieran Lesakan etxekoandre
zegoela 500 pezeta irabazten zituela, eta 2.500 irabaztera joan
zela. Berako bertze emakume
batek dio 50eko hamarkadaren
bukaeran herrian 100 pezeta
irabazten zituela, eta, Donibane
Lohizunen, berriz, 1.000.
Hala, emakume hauentzat beren etxeetan laguntzeko bidea
izan zen eta Abrilek balioan jarri nahi du hori. Kasu batzuetan
anai-arreba gazteagoek edo ilobek ikasteko aukera ere izan zuten beren ahaleginari esker.
Denak interna joaten ziren eta
horrek etxetik kanpo 24 ordu
365 egunez egotea eskatzen
zuen, baimen hagitz gutxirekin
eta oporrik apenas (geroago,
60ko hamarkadatik aitzinera
hasi ziren izaten). Orduan, familiarekin justuko harremana izaten zuten.
Hurbilen egon zirenen artean,
bereziki Donibane Lohizunen,
Hendaian, Ziburun edota Urruñan, aunitzek hamabostean
behin aukera izaten zuten etxera itzultzeko. 60ko hamarkada
arte gehienek mendiz egiten zuten etxerako bidea, inolako baimenik eta paperik gabe. Ez zuten pasaporterik, eta, beraz,
gordeka pasatzen zuten muga.
Horrek baldintzatzen zuen noiz
eta nola itzuli ere.
MENDIZ MUGA PASATZEN
Elkarrizketatu batek kontatu
zion Abrili Berako hiru emakume etortzen zirela, tartean bere
amatxi, hamabortzean behin,
igande arratsaldea libre zutelako. Donibane Lohizunen autobusa hartu Sararaino eta bertatik Berara mendiz etortzen
ziren, bizpahiru orduko bisita
bat egin ahal izateko, gauean

afaria zerbitzatzera itzuli aitzinetik. «Pentsatzea ibilbide hori
mendiz egiten zutela detaile bat
da amatxiri behin ere aditu ez
niona. Egun pentsaezina egiten
zaigu gurean, edota munduko
bertze toki batzuekin lotzen ditugu bizi baldintza horiek».
60ko hamarkadan aunitz aldatu zen egoera, pasaportea lortu eta horrekin nahiko erraz pasatzen zuten muga. Bertzelako
baldintzak sortu ziren. Baina
imajinatu 50eko hamarkadan
Parisen egon ziren emakumeen
egoera. Ez bazuten oporrik eta
etxean ez bazegoen telefonorik
gutuna zen harremanetarako
bide bakarra. Eta pentsatu behar
dugu segur aski etxeetako aunitzetan gurasoek idazteko gaitasun gutxi zutela. Anai-arrebaren batek idatziko zuen.
Herri txiki batetik Parisera joatea salto handia zen. Goizuetako andre batek erraten du baserri batetik atera eta Parisen
bukatzean dena zela ikaragarria.
Beratar bat paperik gabe joan
zen hiriburu frantsesera eta metroan-eta sekula ez zuen hitzik
egiten, poliziek harrapatuko zuten beldurrez. Segur aski gauza
polit aunitz bizi izan zituzten,
baina baldintza gogorretan.
Badira sasoi bat egitera joan
zirenak, gehienak Lapurdiko
kostaldera. Aste Santutik urrira
izaten ahal zen, edo ekainetik
irailera. Aunitz aritu ziren horrela, baina bertze aunitz urte
osorako joan ziren, eta lauzpabost urte egin zituzten lagun
ugarik, 18 urte bete eta ezkondu
bitarteko urteak. Badira 10-12
urte egin zituztenak, eta hagitz
kasu arraroak dira 20 urtetik gora egin zituztenak. Bi pertsona
aurkitu ditu Abrilek 40 urte

Mari Carmen eta Oliva Tapia Goñi ahizpak, Telesforo Monzonen etxean.

egin zituztenak, ezkondu ez, betiko etxe hartan gelditu eta
etxekotzat hartu zituztenak. Bat
etxe partikular batean egon zen
40 urteak, beti lan bertsuak egiten, eta bertzea hoteletan aritu
zen, batean hogei urte eta hura
ixtean bertze batean bertze
hainbertze.
ARANTZARRAK, HOTELETARA
Arantzako emakume asko hoteletara joan ziren lanera. Beratarrak eta lesakarrak gehiago izan
ziren etxe partikularretan. Ez da
kasualitatea, herriko lagunen
bidez bilatzen zelako lana nagusiki.
Bereziki 60ko hamarkadan
gehientsuenak 18 urteak beteta
joaten ziren, baina 14 urterekin
joan ziren batzuk eta 15-16-17 urterekin aunitz. Nonbait 60ko
hamarkadatik aitzinera gehixeago kontrolatzen hasi ziren eta
18 urteak beteak izatea eskatzen
zuten. Ohikoa izan zen 18tik

25eko adin tarte horretan egotea; beranduxeago joan zirenak
ere izan ziren, ordea, 25 urteak
beteta, etxeko egoeragatik eta
ez zutelako lanik harrapatzen.
40 urte egin zituzten bi emakumeek 25 urteak beteta alde egin
zuten.
Abrili arreta ematen zion gauza batek. Iruditzen zitzaion 60
eta bereziki 50eko hamarkadan
Ipar Euskal Herrian ere egonen
zirela emakumeak neskato lanerako. Frantzia ere Bigarren Mundu Gerratik atera berria zen eta
ekonomia ez zen ikaragarria izanen, baina dirudienez ez zegoen
ongi ikusia Iparraldeko emakumeen artean etxeetan lan egitea
eta nahiago zuten bertzelako zeregin batzuetan aritzea. Nekazaritzak beti indar gehixeago izan
du, industrializazioa hasia zen
eta emakumeek sarbidea izan
zuten bertara, eta ikasteko ere
aunitzez aukera gehiago izan
zuten Hegoaldean baino.

herria

SAGRARIO GOÑI
FOIX-EN NESKATO IBILITAKO BERATARRA

«Denborarekin konturatzen zara bi haur izanik
hirugarren bat hartu zutela, nik oraindik 14 urte
nituelako eta haurra nintzelako»

joaten), amari ongi iruditu zitzaion.
Galdetu zidan? Ez dut uste. Pentsatu
zuten ongi izanen zela joatea eta baietz
erantzun zion. Ez zuen ezagutzen nor
zen, baina nik 14 urte egin nituen
maiatzaren 7an eta irailaren 1ean nire
bila etorri zen gizona. Berekin joan
nintzen, Hendaian hartu zuen bere
familia eta Foixera joan ginen guztiok.
Han egon nintzen hiru urte haurrak
zaintzen.
Bisitan etortzeko aukera izan zenuen?
Hiru hilabetetan izaten genuen aukera.
Andrea maisua zen eta gizonak trenetan
lan egiten zuen. Orduan, emakumeak
oporrak hartzen zituenean Hendaiara
etortzen ziren, etxea zutelako bertan.
Ekartzen ninduten eta aste bat inguru
egoten nintzen etxean. Gero Hendaiara
joaten nintzen haurrak zaintzera eta
handik Foixera. Udan gauza bera.
Denbora gehiago egoten nintzen, baina
berriz joaten nintzen bueltan, haurrak
zaintzeko eta etxea moldatzeko.
Ba al zenekien etxeko lanak egiten?
Deus ere. 12 urterekin Berako mutiko bat
zaintzen egon nintzen bi urtez. Eskolatik
atera, paseatu eta gauez etxera eramaten
nuen. Baina ez nekien ez janzten ez ezer.
Baserrikoak ginen baina kalekumeak
ginen, egun guzia kanpoan pasatzen
genuelako. Ez zen orain bezala goizean
jaiki, ohantzeak egin, etxeko lanak egin...
Ez. Ama baratzera joaten zen, aita
landara eta gu kanpoan ibiltzen ginen. 14
urterekin haur hutsa nintzen.
Desberdintasuna badago noski lehengo
14 urteetatik oraingoetara, baina nik uste
beti direla 14 urte.

Andoni CANELLADA / ARGAZKI PRESS

Beharrak eraman zuen Sagrario Goñi
beratarra Midi Pirinioetako Foix herrira,
Andorratik hurbil. 14 urte zituen. «Sei
anai-arreba ginen. Badakizu, aho aunitz
ginen, gu eta ama eta aita. Maizterrak
ginen. Horrek erran nahi du lanak
erdibana direla nagusiarekin. Onena
jabearendako izaten da eta txarrena
maizterrarendako. Goserik ez genuen
pasatu, baina bai beharra», hasi zaigu 67

urteko emakumea kontatzen, Olaseneko
Borda baserriko paraje eder eta lasaian
kafea ateratzen digun bitartean. Alaia da,
beti irribarrez, eta hala oroitzen ditu
neskato ibili zen garaiak ere. «Aunitz
oroitzen naiz nondik heldu naizen, nor
naizen eta non bukatuko dudan», dio.
Nola sortu zen Foixera joateko
aukera?

Amaren lehengusina batek hotelean lan
egiten zuen eta bertako semea
arantzarra zen. Hark erran zion neska
bat behar zuela haurrak zaintzeko. Neska
bat zuen 4 urtekoa eta mutiko bat 4
hilabetekoa. Izebak erran zion amari eta
amak: «Bale, espresa da. Ausarta da,
badaki moldatzen eta ez da gibelera
gelditzen, aurpegi handikoa da». Eskola
“bukatua” nuenez (ez ginen sobera

Nola moldatu zinen hizkuntzarekin?
Eurak frantsesak ziren. Gizonak bazekien
euskaraz eta erdaraz, baina ez nuen aste
guztian ikusten. Emazteak frantsesez
bakarrik solas egiten zuen eta nik ez
nekien. “Bai” eta “ez” banekien erraten,
baina elkarrizketa bat izateko deus.
Zailena izan zen Foxera irailaren 1ean
arratsez ailegatu eta, biharamunean,
08.00etan bakarrik gelditzea bi
haurrekin. Etxea ez zegoen herri erdian,
kanpoan zegoen; orduan neska eskolara
eraman eta mutikoa zaindu behar nuen.
Zer erran behar nion? Euskaraz solas
egiten nion. Erdaraz ere hagitz gutxi
nekien; garai hartan euskaldun izatea
zaila zen erdaldunek irri egiten
zigutelako, eta gu saiatzen ginen erdaraz
egiten eta ikasi genuen. Eta frantsesa ez
nekien deus ere. Baina hor gertatu zena
da Foixen badagoela dialekto bat, patua.
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Harrigarria izan zen aldaketa hori, han
zenbatez aitzinduagoak zeuden. Baina
bertzela, jendearekin ez dut inoiz
arazorik izan, eta jendeak nirekin ere ez.
Bertze toki batera joaten bazara, hango
ohiturak ikasi beharko dituzu, eta ongi
joan zitzaidan. Negar egin nuen, jakina.
Eta denborarekin konturatzen zara
emakume hark bi haur izanik
hirugarrena hartu zuela, ni oraindik
haurra nintzelako. Ez nekien etxeko
lanak egiten eta berak erakutsi zidan. Ez
nion ulertzen, arre erraten bazidan nik
so... Erabat desberdina zen eta egin arte
denbora bat pasatzen da. Nik uste
lauzpabost hilabete pasa zirenean
gauzak hobeki joaten hasi zirela. Ez zuen
horrenbertze oihu egiten.

Lehenago ikasi nuen patua frantsesa
baino. Errazagoa zen ikasteko.
Etxean erabiltzen zuten?
Ez, etxean ez, kanpoan. Harremanak
egin nituen bizilagun batzuekin, senaremazte zahar batzuekin. Maitasun pixka
bat nahi nuen eta eurekin harrapatu
nuen. Eta eurek bai solas egiten zutela
patua. Eta ikasi nuen. Eta gero frantsesa,
beharrezkoa. Bestela... Neskarekin ikasi
nuen, telebista ikusten eta egunkariak
eta aldizkariak irakurtzen.
Etxekotzat hartu zintuzten?
Bai, ez nuelako ez paperik eta ez deus.
Immigrante bat nintzen. Gaixorik
jartzen baldin banintzen
medikuarengana eramaten ninduen
andreak, baina bere kartilarekin erosten
zizkidan medikamentuak. Han legez
kanpo nintzen. Gainera, hemen muga
pasatzeko salvoconducto bat behar nuen,
baina 15 egunerako bakarrik egiten zuten
eta ni bueltatzen nintzelarik hura jada
iraungita zegoen. Hor arazoa izaten zen
niri berriz Irunera sartzen uzteko.

Bazenuen Foixen hemendik joandako
bertze neska ezagunik?
Ez. Eta ez nuen ezagutzen nire etxeko
andrea ere. Lehenbiziko aldiz joan
nintzen egunean ikusi nuen. Neska
eskolara eraman eta denbora aunitz
pasatzen nuen mutikoarekin. Nirea
bezala zen. Orain legeak ez dizu uzten 4
urteko eta 4 hilabeteko bi haur 14 urteko
bati uztea, baina lehen hala zen. Ez
nintzen galtzen, galdetzen nuen
laguntza nire hizkuntzan eta kasu egiten
zidaten, mutikoa ez bazen ongi edo
edozein gauza. Baina jarri 14 urteko haur
baten lekuan: 08.00etan jaiki eta bi haur
zure magalean.

Eta nola egiten zenuen?
Negarrez hasi. Ez zen zaila izaten. Aise
egiten nuen negar. Pena eman eta «vete,
vete» erraten zidaten.
Neska aunitz joan zineten neskato.
Zonalde honetan ginenean [Foixen hiru
urte eman ondotik, Lapurdiko
kostaldean ibili zen Goñi], tropelean
etortzen ginen igandetan etxera. Zubia
pasatzen genuen oinez eta autobusa
hartzen genuen Sunbillakoek,
Etxalarkoek, Arantzakoek, Lesakakoek,
guk... Denok etortzen ginen elkarrekin,
denok ginen igandea libre genuen
neskatoak. Baina denak hurbilean ginen
eta 17-18-19 urte genituen.
Foixen hemen baino aunitzez gehiago
irabazten zen?
Hilabetean 100 franko ematen
zizkidaten, eta, frankoaren aldaketaren
arabera, 800 edo 1.000 pezeta ateratzen
ahal ziren. Orduan, orain dela 52-53 urte,
diru pila bat zen. Gorde egiten nuen eta
etortzen nintzelarik aita Irunera joaten
zen bila. Etxera etortzen ginen, eta,
igandea edo astelehena izan, bankuan
dirua aldatzen zuten. Aitak susmoa
bazuen biharamun goizean frankoa
altxatuko zela, egun bat esperatzen
genuen. 20 duro suposatzen zituen,
baina garai hartan diru aunitz zen.
Aldaketa egin eta bertze hiru hilabete
bizitzeko bazuten. Baina hemen ez zen

dirurik irabazten. Anaia Migel ere lanean
hasi zen, 11 urterekin-edo hasiko zen
Larhunen. Diru hori ere etxerako zen.
Zuentzat ere zerbait ailegatzen zen edo
dena zen etxerako?
Dena zen etxerako. Pixka bat guretzako
gelditzen fabrikan lanean ginelarik hasi
ginen, hamar urte geroago. Baina
gazteago ginenean, Altzateko plazan
dantzatzeko ez genuen dirurik behar.
Orduan pezeta bat izugarrizkoa izaten
zen. Orain emazkiozu bost xentimo haur
bati!
Ze bizimodu desberdina...
Ze desberdina! Beti erraten dut gora
sobera egin genuela eta orain behera
aunitz kostatzen ari dela egitea, ohituak
gaudelako goiti hagitz agudo joaten. Eta
nik uste dut gure belaunaldia lana
egiteko, borroka egiteko izan dela. Gure
gurasoen bizimodua aitzinera
ateratzeko, eta orain gure seme-alabei
laguntzea tokatzen zaigu.

Beti lanerako zaudetela ematen du...
Bai. Erdian gaude eta lana egiteko jaioak
gara. Orain gazteek ez dute lan egiteko
guk izan genuen modurik. Guk
bagenuen modua lan egiteko, besta
egiteko eta gero, azkenean, diru pixka
bat egiteko. Gaurko gazteak besta egiten
ahal du, baina batzuek dirurik ez dute,
lagundu behar diezu; ez badute lanik,
gaizki.
Foixeko esperientziaren zein
balorazio eginen zenuke?
Ona. Foixera joan nintzenean harrituta
gelditu nintzen. Beran etxe zahar batean
bizi nintzen, dena zuloz betea, eta pisu
bildu batera joan nintzen eta bazegoen
bainera bat. «Hau zertarako ote da?»,
galdetzen nuen. Guk ez genuen. Eta
bainatzen nintzen... Dena berria zen.
Balkoia zuen, izugarrizko paisaia polita
zen... Eta gero, bazenuen labea,
frigorifikoa, telebista... Nik ez nuen deus
ezagutzen. Beti sukalde ekonomikoa
genuen, jaiki eta sua pizten genuen.

Bazkaria ere prestatzen zenuen?
Andreak egiten zuen, eta haurrak etorri
orduko nik erdia jana nuen; ez nuen
deus egitekorik, bada jan! Hirugarren
haurra nintzen.
Bakarrik sentitu zinen?
Bai. Bakarrik sentitu nintzen, negar
aunitz egiten nuen eta Radio Andorra
paratzen nuen. Erdaraz egiten zuen eta
egun osoan hura aditzen nuen. Juanito
Valderramak “El emigrante” kanta
kantatzen zuen eta ni egun osoa hura
aditzen eta negarrez egoten nintzen.
Identifikatua sentituko zinen...
Bai, beti. Gaur den egunean ere aditzen
dudanean identifikatuta sentitzen naiz.
Bigarren aldiz bueltatu nintzenean
trenez egin nuen bidaia eta orain
etorkinez beteta ikusten diren trenak
bezalakoak ziren. Lehenbiziko etortzen
zaidana usain berezia da, izerdiarena,
jende multzoarena. Orain immigranteak
eta errefuxiatuak ikustean tristura
ematen dit; ni neroni immigrantea izan
nintzen, baina ongi egon nintzen.
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Ifrentzuko mundua

Koldo Sagasti

azen behin otso txiki zintzo bat, arkume guztien jazarpena pairatzen
zuena. Baziren, halaber, printze
gaizto bat, sorgin eder bat eta pirata ondradu bat. Gauza horiek guztiak ziren
behin, hankaz gorako mundua amestu
nuenean. Halaxe kantatu zituen Paco Ibañezek Jose Agustin Goitisoloren hitzak.
Bartzelonakoak irudikatutako ifrentzuko
mundu horretan gaizkile ankerrena bihotz
oneko aurkezten zaigu, eta onbera zital.
Behinola idazleak mundu zoroaren iruditzat baliotutakoa, aldiz, arruntzat dugu
gaur. Hain da handia hedabide hegemonikoek guregan duten eragina, non aldrebesko kontakizuna errepikatuaren errepika-

B

tuaz otso gizajoa gupidatzera eta bildots
ankerra gaitzestera iritsi garen.
Horregatik, akaso, ez gara gehiegi asaldatzen Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Batzordeko presidente berria Saudi
Arabiako ordezkaria izango dela ezagutzen
dugunean, edo erakunde bereko Deskolonizazio Batzordeko presidenteorde Israelgo
delegatua izendatu dutela entzutean. Halaxe da, disidenteak dekapitatu eta gurutziltzatzen dituen erresumako eleduna izango
da munduan giza eskubideak jagoteaz arduratzen den batzordeko buru; eta garbiketa etnikoaren indarrez 68 urteko okupazioa burutu duen eta kolonizazio politikak
ezarriz sei milioi lagun erbestera bidali di-

tuen estatuko ordezkariak goi mailako ardura izango du kolonizazioarekin bertan
behera amaitzeko betebeharra duen batzordean. Lehena, Faisal Bin Hassan Trad,
irailaren 17an izendatu zuen NBEko batzordeak, «giza eskubideen arloan eskarmentu
handiko aditua» delakoan; bigarrenak,
Mordehai Amohaik, babes handia jaso
zuen ekainaren 19ko bozketan, tartean Europako herrialde guztiena.
Albisteak ez du apenas oihartzunik izan,
baina ez da harritzekoa Defentsa Ministerioaren buruzagitzan barreiatze-bonbak
ekoiztuz aberastutako tipo bat duen estatu
batean. Errealitateak gainditu egiten ditu
egunero Goitisoloren aurreikuspenak. •

Boterea eskura

K

bakitzeko ahalmen politikoa lortzearekin,
alegia. Boterea, hortaz, bada gure gorputzetatik “kanpoko” erabakitzeko ahalmena izatea, nahiz eta hori bakarrik ez den. Eta botere hori egituratzeko zapalkuntza sistemak
(zuzenekoa edo ez-zuzenekoa izan liteke)
baliatzen dira, eta hiru eragin-gune nagusi
ditu guretzat, feministontzat: etxea-familia, intimoa (emozioak, autoestimua, nork
bere buruarekin duen harremana, obedientzia, kastiguaren izua) eta estatua-publikoa
(legeak, ideologia, morala, eskolak, eliza,
errekurtso ekonomikoak, hizkuntza...).
Horrenbestez, Euskal Herriaren burujabetza prozesuan etengabeko soka-tiran gabiltza botere jabetzaren alde, boterea eskuratzeak ahalmena, indarra, aukera
eskaintzen baitigu aldaketarako. Baina zein
da euskal herritar gisa lortu nahi dugun boterea? Zer da guretzat boterea eskuratzea?

Zertarako nahi eta behar dugu boterea? Herriaren botere-hartze prozesuan, ezinbestekotzat ikusten ditut eragin-gune desberdinak kontuan hartzea, botere-hartzea
prozesu bat dela onartzea eta “kanpoari
zein barruari” eragiten diola aitortzea, boteretze-ahalduntze kolektibo bat abiarazi
edota indartuko badugu behintzat Euskal
Herrian.
Gutxiagotzen duen boterea edo gehitzen
duen boterea (horizontala, herritarra, kolektiboa, komunala) izan liteke guk aldarrikatzen dugun botere-hartzea. Dominazioaren eta subordinazioaren araberako
gain-botereari iskin egin eta botere harremanak eraldatuko dituen indar kolektibo
bat erdiesteko oinarri bateratu bat lortzea
izan genezake apustu: boterea norekin, boterea norentzat eta boterea nondik adostuta. •
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ataluniako prozesu soberanista iritsi da jokaleku berrira, erabakitzeko eskubidea gauzatzeko ahaleginean bide luzea egin eta gero:
prozesuarekin jarraitzeko aski babes jaso
dute independentistek, baina ez nahi adina.
Beste negoziazio aldi bat hasiko da orain.
Euskal Herrian, Gure Esku Dago dinamikak
hausnarketa prozesua iragarri berri du,
«zer, noiz eta nola erabaki» adosteko; bake
prozesua «une erabakigarrian» dela adierazi dute Nazioarteko Harreman Taldeko kideek; EAJk, aldiz, autogobernuan adostasunari aukera ematen jarraitzen du EAErako
estatus politiko berria lortzeko sistema hitzartuan sinetsiz; eta EH Bilduk, bestalde,
galdeketak egingo dituela iragarri du.
Afera bizi-bizi dago. Herriaren burujabetza prozesua erabakitzeko ahalmenarekin
estuki lotuta dago, etorkizun politikoa era-

herria

INTERNETETIK
KAFETEGIRA
Connectikae elkarteak Ipar
Euskal Herriko sare sozialen
erabiltzaileak elkartu ditu
b JENDARTEA / Idoia Eraso
«Tweetcafe» eta «tweetapero» traolak baliatuta hitzordu
gero eta jendetsuagoak antolatzen ari dira Baiona aldean.
Twitterren hitzordua jarrita edari edo mokadu baten
inguruan biltzen hasi ostean, pausu berri bat eman dute
orain Joanes Andueza eta Brice Martinellik: Connectikae
elkartea sortu dute sare sozialen erabiltzaileak biltzea xede.
uskal Herriko txiolar i komunitatea
ezagutu nahi dugu.
Twitterreko ideia
birtualetik errealitatera pasa», azaldu
du Joanes Andueza Connectikae
elkarteko sortzaileak. Orain arte
hiru tweetcafe eta tweetapero
bat antolatu ditu baionarrak, eta
orain pausu berri bat eman du
Connectikae elkartearen sorrerarekin.
Elkartea sortu zenetik lehen
tweetaperoa izan zen joan den
astean Bidarteko Spot tabernan.
Izarbel Teknogunean dagoen ostatua ez zuten nolanahi aukeratu, orain arte egin dituzten beste hitzorduetan hartutako bidea
jarraiki. «Maite ditugun gauzak
eta tokiak sostengatu eta garatu
nahi ditugu», nabarmentzen du
Anduezak. Internet euskarri izanik, mundu errealean atzeman
daitezkeen gauzen berri eman
nahi dute, eta aurrez aurreko erlazioak garatu.
2015eko otsailean antolatu zuten lehendabiziko tweetcafe-a
Kalostrape ostatuan egin zuten.
AEK-k Baionan duen tabernan
hamar pertsona inguru bildu ziren, baina kopuru hori gora egiten hasi zen hurrengo hitzorduetan. Jendea biltzen zela
ikusirik eta Internetek gure bizitzan duen tokia zein den egiaztaturik, «zerbait egiteko bazela»
pentsatu zuten Joanes Anduezak eta Brice Martinellik. Eta aurrera egin zuten.

E

Teknologia digitalak eta Euskal Herriaren garapena elkartu
nahi dituzte. Turismoa, enpresak, eragileak, hitzordu kulturalak... Sareak ematen dituen aukerak bezala, Connectikae
elkartearen eremua anitza da.
«Adibidez, festibalekin lan egiten ahal dugu, promozionatuz
eta aldi berean zer gustatzen
zaigun eta zer ez esanez».
ENBAXADOREAK
Elkartean parte hartzen duten
pertsonekin enbaxadore siste-

Brice Mortellini eta
Joanes Andueza dira
eremu digitalean
eragitea helburu duen
Connectikae elkartearen
sortzaileak.
Isabelle MIQUELESTORENA

ma bat sortu nahi dute: «Kide
bakoitza parte izango da bere
iritzia emanez. Guk horren bitartez toki edo ekintza bati ikusgarritasuna ematen diogu eta
gure partaide izaten ahal da».
Elkartea agorrilean sortu zen,
eta webgunea egin dute: Connectikae.com. Horrez gain izenematea zabaldu dute, eta, abiatutako dinamikari jarraipena
emanez, Bidarteko lehen hitzordua antolatu zuten. Elkartearen
jardunaren berri izateko Twitterren jarrai daiteke, eta blogeko
berriak segi edota newsletter-a
jaso. Euskarri horien bitartez
ekimen edo ekitaldien informazioa edo aktualitatearen berri
jaso daiteke, baina ez soilik. Jarduera ekonomikoago baterako
bidea ere izanen da, eskaintzak,
beherapenak edo publizitatea
helarazteko. Azken hori ez dago
edonori irekita, baldintza batzuk egon badirelako onartua
izateko; adibidez, produktuak
edo enpresak bertakoak izan behar dira, eta ekonomia soziala
sustatu behar dute.
Kulturaren inguruko berriak
hedatzea ere lehentasunetako
bat da, eta, tweetcafe edo tweetapero-en kokapenaren aukeraketan bezala, antolatzaileek
maite dituzten egitasmoak bul-
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tzatuko dituzte. Hala, euskara
sostengatzea ere nahi dute,
lehiaketak, topaketak eta bestelako hitzorduei toki eginez.
Aktualitateari lotuta den informazioaz gain Euskal Herriko
errealitatearen berri ematea ere
badute helburu. Horren adibide
da azken tweetapero-an izan zen
hitzartzea. Mugaz gaindiko bidaietarako informazioa hedatzen duen Transfermuga.eu
webgunearen eta horren atzean
den dinamikaren berri emateko
hitzaldia izan zen. Azalpenak
proiektu, pertsona, elkarte edo
enpresei irekita izanen dira.
GARAPENA
«Potentzial handiko egitasmoa
da Connectikae», nabarmentzen
dute elkartearen sortzaileak.
Twitter izan badute ere abiapuntu, beste sare sozial batzuetara hedatzea ere aurreikusten
dute, Internet egun oinarrizko
tresna baita. Bide horretan Facebook sare sozialean sartu dira,
eta Instragram bertan ere tokia
egiteko asmoa agertu dute. «Jende interesgarri asko aurkitzen
da sare ezberdinetan, eta gure
dinamika guztiz irekia da. Sare
sozialen indarra hori da», nabarmentzen du Anduezak.

Bidarteko Spot ostatuan
antolatu zuten Twitter
bidez ezagututako
pertsonen arteko azken
hitzordua.
Isabelle MIQUELESTORENA

Ipar Euskal Herrian sortu den
dinamika hedatzea dute xede:
«Hegoaldearekin zubi lana egin
nahi dugu, sare bat sortzeko».
Orain arte dinamikaren hizkuntza frantsesa izan bada ere, «Hegoaldera pasatakoan euskara
baliatuko» dutela nabarmendu
Anduezak. «Hegoaldea ez dut
anitz ezagutzen, baina Twitterren aktiboagoa da Iparraldea
baino, eta proiektu honen bitartez ezagutu nahiko nuke», adierazi digu. Sortzaileak txiolariak
erakartzeko baliatu du parada:
«Bestaldeko txiolariei dei egiten
diet gure proiektuan parte har
dezaten». Connectikae sortu berria izanik, lehen epe batean
proiektua Ipar Euskal Herrian
kokatzea eta ezagutaraztea dute
xede. Gero, hiru eta sei hilabete
arteko epean, Bidasoaren bestaldera salto egin nahi dute.
ASKOTARIKO JENDEA
Interneten eta sare sozialetan
ibiltzeko ohitura duten pertsonak biltzen dira antolatzen dituzten ekimenetan, elkar ezagutza Twitter bitartez egina baita.
Baina oinarrizko lotura horretatik aurrera aniztasuna ageria da
bildutakoen artean. «Oso interesgarria da, jende mota oso ez-

berdinak elkartzen gara: enpresariak, kazetariak, komertzialak,
ikasleak...», azaldu digu Anduezak. Aniztasuna beste maila batzuetan ere ageria da: emakume
zein gizonezkoak, gaztetxoak
zein adin batekoak... Semea besoetan hartuta hurbildu zen gizon bat ere izan zen azken hitzorduan.
Behin elkartuta, aurkezpenak
egin eta denak batera edo taldetxotan bildu eta mintzatzen dira. Hizketagaiak ez daude definituta, baina aktualitatearen
inguruan aritzen dira batik bat,
baita gustuko dutenari eta ez
dutenari buruz ere. «Jende interesgarria» ezagutzeko parada da
antolatzaileen ustez. Ordenagailu edo telefono aurrean luze
egotera ohitutako pertsonak
izanik ere hitzorduotan biltzen
direnak, sakelakoak alde batera
utzi eta aurrez aurreko erlazioetan murgiltzen dira.
Antolatutako ekimenetan bildutako gehienak Baionakoak dira eta bertan egin ohi dituzte hitzordu ak. Baina geo grafiak
ekartzen duen mugaren jakinean, azken hitzordua Bidarten
antolatzea deliberatu zuten, eta
hurrengoa Biarritz edo Angelun
egitea aurreikusi dute.

Ipar Euskal Herrian
antolatzen hasi diren
tweetapero eta tweetcafe-ak
berritasuna dira gurean.
Aldiz, Twitter harreman
sozialak sortzeko tresna oso
hedatua da nazioartean.
2006an Jack Dorsey, Evan
Williams, Biz Stone eta Noha
Glassek Twitter sortu
zutenean, ez zen inondik
inora erraz aurreikustekoa
Interneten murgildu eta 140
karaktereko mezuen
bitartez sortuko zen mundu
mailako dinamika.
Twitter sare sozial bat
izanik, eremu digitalean
gizarteratzeko era bat da.
Baina Lapurdin antolatzen
ari diren ekimenek
erakusten duten bezala,
aurrez aurreko hitzordu
bilakatzeko aukera ere
eskaintzen du. Hala,
maitasun edo sexu erlazioak
sortzeko hitzorduak aurki
daitezke, baita parranda
egitekoak ere. Erabilpen hori
hain dago hedatuta,
erlazioak «birtualetik
errealera» pasatzeak sortzen
duen estresari aurre egiteko
teknika psikologiko
ezberdinak ere sortu direla.
Baina badira bestelako
erabilpenak egiten
dituztenak ere.
Historialarien arteko
hitzorduak, jarraitzaileekin
hitzorduak finkatzen
dituzten idazleak,
politikaren inguruko
taldeak... ditugu adibide.
Madrilen, esaterako,
diabetesaren inguruko
bilera bat egin zen. Estatu
espainol osoko txiolari eta
blogariak elkartu ziren
mediku, nutrizionista eta
endokrinoekin eritasunari
buruz mintzatzeko.
Bertaratutakoez gain beste
1.200 bat lagunek ere parte
hartu zuten hitzorduan
Twitter bidez, galderak eta
iruzkinak eginez.
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Mundua haurren eta
gazteen begietara
ardako (Palestina) haur talde bati marrazki
bana egiteko eskatu genien behin. Orri zuriak eta margoak mahai gainean ipini, eta librean utzi genituen marrazten. Koloretako
marrak lotuz joan ziren. Palestinako banderak, etxeak eta abar azaltzen hasi ziren. Denen
artean marrazki batek eman zigun atentzioa, bereziki. Argazkiko mutikoak, orri osoa ordenatuki betetzen zuen txarrantxa marraztu zuen. Alanbre arantzadun luzea.
Alboko lagun batzuek ere txarrantxak egin zituzten. Txarrantxaren atzean mundua marraztu zuten, edo txarrantxaren azpian, akaso.
Marrazkia da espresatzeko erabili dugun modurik zaharrena. Historiaurretik erabili da pertsonok barruan duguna adierazteko, komunikatzeko, tresna gisa. Marrazkia, beraz, haurraren hizkuntza naturala da. Une jakinean, bere zirrarak,
sentimenduak eta afektuak adierazteko baliagarria zaio. Marrazkiaren bidez, gainera, haurrak hitz egiten digu munduaz
duen ikuspegiaz, nola hautematen duen eta bera bertan nola
txertatzen den.
Beste egun batean Nablus-eko eskola batera joan ginen.
Marrazkiak egin, eta haurrekin dantzan eta jolasean ibili ginen. Patioko ertz batean, ordea, zortzi bat urteko mutikoa begira-begira izan genuen. Zorrotz eta mesfidati begiratzen gintuen bere begi beltzekin, zutabe atzetik. Hezitzaileak azaldu
zigun mutiko hark nola ikusi zuen aita atxilotzen eta ama
haurduna tiroz hiltzen beren etxe atarian. Baziren hilabete
batzuk gertaera hartatik, baina ordutik mutil palestinarrak
apenas egin zuen
hitzik. Saiatu ginen
geureganatzen, baina alferrik izan zen.
Begirik kendu ez zigun mutila ez zen
milimetro bat mugitu. Bizitzak zein
interes eta zein erakargarritasun izan
zezakeen, hain aurpegi krudela erakutsi ondoren?
Gure gailuetako
pantailetara Siriako
horroretik ihesi datozen jendeen irudiak agertu dira.
Ehunka mila pertsona. Familia osoak, zuten guztia
atzean utzi eta bizirautea posible izango omen den lurraren bila.
Izuaren eta deHaur palestinar bat, txarrantxa marrazten.
sesperazioaren er-

M

dian haurrak eta gazteak ikusi ditugu. Eta txarrantxak topatu
dituzte, itxaropen posible bakarrerako bidea ixten dieten
txarrantxak. Beren herriak eta bizitzak suntsitu eta haustu
dituzten botere ekonomiko eta politikoek berek altxatuak,
suntsiketa lana errematatu nahian bezala.
Iheslari horiek badituzte irudiak, komunikabideak kontatzen ari dira beren drama, argazkiak ateratzen dizkiete,
existitzen dira, hortaz, gure begietara. Auskalo zergatik
kontatu eta erakutsi dizkiguten oraingoan horien historiak eta aurpegiak. Izan ere, milioika dira lekukorik gabe, argazkirik gabe, urtetan horroretik ihesi beren herriak utzi eta
gureetara hurbildu nahi izan duten jendeak. Horiek ez dizkigute erakutsi.
Hainbesteko tamaina hartu du eskandaluak, ezen gobernuek eta administrazioek, iheslariak beren artean banatu eta
artatuko dituztela esan baitute. Horretarako, protokoloak
sortuko dituzte Siria, Irak, Afganistan eta Afrikatik datozen
jendeek dituzten beharrak bideratzeko, tartean eskolaratzea.
Baliteke, beraz, laster gure heziguneetan izatea pertsona
horiek. Orri zuriak eta margoak emanez gero, zer marraztuko
ote dute? Izango ote du irudirik beren begi txikiek ikusi duten eta beren bihotzek sentitu duten izuak eta horroreak?
Izu-ikara sortzen du munduko hainbeste bazterretan bizitzen ari direnak utziko dien arrastoa irudikatze hutsak. Hizkuntz eta kultur aniztasunaz gain, erronka berri bat izango
dugu hezitzaileok: bizipen eta mundu ikuskera horiek guztiak ez ahanztea, alegia. Ikaragarria izango da gure begietatik
ikusita kontatuko
diegun munduaren
eta beraiek bizi izan
duten munduaren
arteko talka. Erakutsi eta irakatsi ahal
izango ote diegu bizitzea, hala ere, merezi duela. Ikusi eta
ikasi ahal izango ote
dugu haien ondoan
itxaropenak, oraindik, baduela lekua
e t a b i z i b e r r i b at
eraiki daitekeela zim e n du a n ke r h o rien gainean?
Zenbat eta zenbat
haur eta gazterentzat hasten ote den
mu n du a t x a r r a n txaren beste aldean.
Zenbat eta zenbat
haur ote dauden
txarrantxaren beste
aldetik mundu ar i
Ainara GOROSTIZU MUJIKA
begira. •
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Iker Barandiaran

Bizarra, urratzailea eta
iraunkorra
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spainiako Gobernua urduri dago Kataluniako
kontsultaren emaitzekin, nahiz eta urduritasuna mozorrotzen saiatu den. Tankeen zain
beste arma guztiak atera ditu dagoeneko bat
izan ezik, ez daukalako: arrazoia. Espainiaren
batasunean lerratuta ikusi ditugu progreak
direla aspalditik inork sinesten ez dituen asko eta asko.
Eta horien artean lotsagarrietatik lotsagarriena 80ko hamarkada hasieran, pana eta antezko txaketak modan jartzeaz gain, “Amnistia total” eta “OTAN no” zioten pankartak eskutan ibili, gero estatu terrorismoa babestu eta
giza eskubideekin lotuta sinesgarritasun izpirik duela
berak bakarrik sinesten duen Felipe Gonzalez antichavista bera.
Espainiako Estatuan sufritutako diktadura latzaren
mozorrotze gaiztoa izan zen trantsizio hura ipurdi bistan gelditu zen aspaldi euskaldunen begietan; eta Espainian ere ondorioztatzen hasi
dira azkenean. Bazen ordua!
Itoginek eta urak itsasontzia
hartu dute alde guztietatik,
eta laster hasiko dira handik
arratoiak salto eta hanka egiten. Aspaldi hasi ziren ihesaldirako ondasunak pilatzen; eta jada ez dago
ondasunik, guztia dute pribatizatuta.
“Argia” aldizkaria bere ibilbide luzean pilatutako argazki artxibo aberatsari hautsa
kentzen hasia da aspaldian
eta altxor ugari daude bertan, jakina. Martxan jarri berri duen “Trantsizioak” erakusketa argigarrian ikuskatu daiteke goiko lerrotan aipatutako eta bestelako gure historiaren zati handi bat, eta
baita pana eta bizarrek markatu zuten gure WoodstockWhite Panther partikularra ere. Raul Castro Kolonbiako
presidentearekin FARC eta Gobernuaren arteko akordioari zilegitasuna ematen eta aste berean NBEko egoitzan
Obamarekin ere hizketan ikusi dugun honetan, gogora
etorri zait Sierra Maestrako bizardunen jaitsiera hura eta
luze, oso luze jo badu ere, erresistentziarekin eta burugogorkeriarekin, denborak arrazoia eman izana. Euskal Herrian ere izan da eta bada horretatik; horregatik eusten
dio herri honek oraindik zutik eta bizirik. Eta mamia
itxura baino askoz garrantzitsuagoa bada ere –ez daukat
inongo zalantzarik–, bitxia da ni bizi naizen herrian, adibidez, inguruko lekuetan ez bezala, bibotea eta bizarra

duten gizon taldetxoa egotea, eta ez espresuki AEBetatik
honaino etortzen hainbeste denbora eman duen azken
moda horretakoa. Jon Idigoras, Txomin Artola eta beste
askok irudikatu zuten horretakoaz ari naiz. Eta, hain gazteak ez garenontzat, garai bat, pentsaera bat eta jarrera
bat irudikatzen du nahitaez “estetika” horrek, idilikoa
edo ez, baina erraz identifikatzen duguna.
Horiek baino dezente gazteagoa den lagun batek luzaroan Espainiako enpresa tradizional handi batean lan
egin du. Urteak pasa eta ardurak biderkatu zaizkio; jada
ez da nahikoa piko luzeko erronbodun jertseak jantzita
lanera joatea. Dena da eskaera eta dena atzorako. Gorbata gero eta gogorrago estutzen zaio lepoan eta ezin du
gehiago. Halako batean konturatu da bizarra mozten
duen bakoitzean azala gaizki jartzen zaiola. Hala, hainbat
proba egin ostean, bizarra luzatzen utzi behar izan du.
Nagusiak ez du aldaketa hori ondo hartu, baina ja ez zaio

Espainiako Estatuan sufritutako diktadura
latzaren mozorrotze gaiztoa izan zen
trantsizio hura ipurdi bistan gelditu zen
aspaldi euskaldunen begietan; eta
Espainian ere konturatzen hasiak dira
inporta. Ez da beraiek bezalakoa eta haiek ere ondo dakite hori. Badira zenbait urte bere izen-abizen bera duen
gazte bat atxilotu zutenean biharamunean lagun honen
nagusiak «pensaba que hoy no vendrías» esan ziola.
Bizarrak, oraingo tontakeriatik eta gaur egun ikusten
den txetxeniar luzeratik (zeinek esango luke!) harago,
badu zerbait transgresoretik edo hausletik, eguneroko
idatzi gabeko arau horrekin modu soilean apurtzea irudikatzen duena. Ispilua, bizar-xafla eta eguneroko eginbeharrei aurre egiteko goizeko une hori, erabakigarria
dena.
Bizarra moztu gabe etxetik lanera arteko bidea arinago
egiten du orain lagunak, dagoeneko lanez aldatu du, gainera; ez du inongo gorbatarik lepoa estutzen eta mozorroa kendu balu bezala sentitzen da. Bidea egiteko moduan dago orain, bide propioa. •
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KLITTO
Ekain inguruan hasi zen
martxan atari digital
euskaldun eta feminista.
Donostian bizi diren hiru

F

Zer da Klitto? Nola definituko
zenukete?
Malen Aldalur (M.A.): Nik esango nuke Klitto atari digital bat
edo Interneteko espazio bat dela, eta bertan lantzen diren gai
guztiak ikuspegi feministatik
lantzen direla. Hau da, feminismoaren inguruko gaiak lantzen
dira, bai, baina feminismotik
ere jorratzen dira, hots, ikuspegi
feminista batetik. Horrez gain,
eduki guztiak euskaraz lantzen
ditugu, euskarari ematen diogu
garrantzia. Hori bai izan dela
oso kontzienteki harturiko erabakia. Feminismoa da helburua
eta zergatia, baina gure hizkuntzan, euskaraz.
Hutsune bati erantzuna ematera zatoztela diozue. Zein gabezia nabaritu duzue?
Ana Iruretagoyena (A.I.): Ikusten genuen feminismoaren inguruan bazegoela informazio
asko eta, gainera, azkenaldian
informazio asko sortzen zuen
jende ugari ari zela mugitzen.
Tartean euskaraz egiten zuen

lagunen ekimena izan da
eta denbora gutxian
ekarpen oso desberdin eta
interesgarriak biltzea lortu
dute. Feminismoaren
euskarazko plaza falta
zela-eta abiatu ziren
proiektuan. Orain,
feminismoak badauka non
hitz egin, non iritzia eman,
non hausnartu, non eraiki
eta non deseraiki euskaraz.

“

eminismoaren inguruko aldizkari digital euskalduna». Horrela definitu dute
Klitto bere sortzaile
eta koordinatzaileek: Malen Aldalur (Mutriku,
1992), Ana Iruretagoyena (Ordizia, 1992) eta Irati Urkiolak
(Amara Berri, 1992). Donostiako
Alde Zaharreko tabernetan, kafe
eta garagardo artean izandako
hizketaldi luzeetan erein zuten
proiektuaren hazia, eta denbora
gutxian lortu dute ideia horri
forma eman eta er realitate
bihurtzea. Bestelako lan eta zereginak badituzte ere, feminismoaren grinak elkartu ditu, eta
azken hilabeteetan buru-belarri
aritu dira euren proiektua gorpuzten. «Betaurreko moreak»
ipinita interpretatu eta landuko
dituzte edukiak, feminismoari
«ikusgarritasun eta irisgarritasun handiagoa» emateko. Era
berean, euskara bihurtu nahi
dute feminismoaren balioak zabaltzeko baliabide eta euskarri.
Aldalurrek eta Iruretagoyenak
eman dizkigute xehetasun
gehiago.
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jende dezente zegoela ohartu ginen, baina konturatu gara guztiek erdarazko hedabideak dituztela erreferentetzat. Hau da,
feminismotik soilik hitz egingo
zuen euskal hedabide bat falta
zela ikusi genuen. Komunikabide generalista batzuek lantzen
dute feminismoa, kolaboratzaileen bitartez, batez ere. Euskal
Herri mailan, adibidez, badago
kolaboratzaile sare bat nahiko
tendentzia eta ikuspuntu feminista duena, baina ez dago euskaraz soilik feminismoaren gaineko edukiak publikatzen
dituen mediorik. Gabezia hori
ikusi genuen hirurok. Inguruan
ere komentatu genuen eta konturatu ginen ez ginela sentsazio
hori genuen bakarrak. Hala, gure artean hitz egin eta motibatu
egin ginen zerbait egiteko.
Euskal Herrian bada gai honetan erreferentziala den atari digital bat, gaztelaniazkoa, hain
justu: Pikara Magazine. Eredu
moduan jarraitu al duzue?
M.A.: Bai, betidanik jarraitu izan
dugu Pikara, gaur egun Klitto jarraitzen duten gehienek bezala,
pentsatzen dut. Feminista garenok, askok behintzat, Biblia bailitzan irakurri izan dugu Pikara.
Asko saltseatu izan dugu hor, feminismoan espezializatua dago
eta eduki interesgarri eta potenteak lantzen dira, baina gazteleraz da oso-osorik. Bertan idazten
duten asko euskaldunak dira,
euskaradunak ere badira gehienak, baina gaztelerara jo zuten
aldizkari digitala egiteko, akaso
jende gehiagorengana iristeko
estrategia moduan. Gure kasuan, guk ere euskara helburu
estrategiko batekin hautatu dugu. Gure apustua argia izan da
hasieratik. Hizkuntzaren hautuan ez dugu zalantzarik egin.
Ikasketaz kazetariak zarete
zuek biok baina, horrez gain,
feminismoarekiko grina ere
partekatzen duzue.
A.I.: Bai, gu biok kazetariak gara,
elkarrekin ikasitakoak, gainera.
Iratik Euskal Filologia ikasi
zuen, baina aritu izan da kazetaritza lanetan ere. Lagunak gara,
feministatzat dugu gure burua,
eta gai hauen inguruan eztabai-

«Feminismotik
hitz egingo duen
euskal hedabide
bat falta zela ikusi
genuen»

da asko eta luzeak izaten ditugu.
Asko interesatzen zaigun esparrua da feminismoa, eta kezkatzen gaituena ere bai neurri berean. Hirurok genuen gogoa
benetan motibatuko gintuen
proiektu bat abiatzeko, eta bete
genezakeen hutsune polit bat
zegoela ikusi genuen arlo honetan. Zalantzati hasi ginen, pixka
bat beldurtuta ere bai, ez genekien oso ondo nora gindoazen.
Ikusi genuen, hala ere, sare sozialetan sartu eta webgunea sortu aurretik oihartzun handia
lortu zuela kontuak, eta konfiantza hartzen joan ginen. Guretzat plazer bat da horrelako
zerbait egiteko aukera izatea.
Mugimendu feministetan militatzen duzue?
M.A.: Herri eta auzo mailan ibili
izan gara, baina hortik gora, Bilgune Feministan, esaterako, ez
gara sekula aritu. Gertutik jarraitu izan dugu, baina gutako
inor ez da inoiz lehen lerroan
aritu. Dena den, ikuspuntu hori
ere interesgarria iruditzen zitzaigun, eta hori militatzen
duen jendeak ere esan izan digu: hau da, kanpotik barrurako
begiradatik aztertzea feminismoa. Azken batean, guk ez dugu
protagonista izan nahi. Lehen
harria jarri dugu, baina nahi duguna gure inguruan talde bat
osatzea da, ahalik eta ahots
gehien biltzeko. Argi dugu atari
digitalaren oinarri, bide eta helburua feminismoa dela.

MALEN ALDALUR ETA
ANA IRURETAGOYENA
KLITTO ALDIZKARI DIGITALA
Feminismoaren inguruko gaiak euskaraz
lantzen dituen gune espezializatu baten
gabeziaz jabetuta, «Klitto»
(www.klitto.com) atari digitala sortu dute
Donostian bizi diren hiru lagunek
Julene Larrañaga

Nola ikusten duzue gaur egun
Mugimendu Feministaren egoera Euskal Herrian?
M.A.: Egia esan, azken urteotan
oso indartsu ikusten dut Euskal
Herriko Mugimendu Feminista.
Lehenago ere bazuen indarra,
baina akaso urrutiagotik bizi genuen, eta azken urteotan gertuagotik bizi dugu. Gero eta zabalkuntza eta eragin handiagoko
mugimendua dela uste dut. Eta
Klitto sortu bada, hein handi batean, beste batzuek egindako lanagatik ere bada. Feminismoaren bueltan dagoen mugimendu
horren guztiaren ondorioa da
Klitto existitzea. Azken batean,
Mugimendu Feminista egiten
ari den lan guztia ikusita beha-

rrezkoa da norbaitek hori guztia
kontatzea.
A.I.: Nik esango nuke Euskal Herrian feminismoa polarizatuta
dagoela. Batetik, ikusten dut badagoela jende asko ez duena
planteamendu minimorik ere
egiten feminismoa ulertzeko.
Eta, bestetik, feministak daude,
beren burua feministatzat duten emakumeak, oso feministak
direnak eta nahiko modu erradikalean ere bai asko. Izan ere, betaurreko moreak jartzen dituzun momentuan mundua beste
era batera ikusten hasten zara
eta aurretik ikusten ez zenituen
gauza asko identifikatzen dituzu. Erabaki eta jarrera hori hartzeak eramaten zaitu feminista
moduan oso koherente izatera
eta jokatzera. Guk, jakina, betaurreko moreak jantzita interpretatu eta landuko ditugu edukiak
Klitton.
Ez duzue uste azken urteotan
feminismoak, edo feminismoari lotutako gaiek, mediatikoki
garai batean baino presentzia
handiagoa bereganatu dutela?
M.A.: Bai, nik uste dut baietz.
Euskal Herriko medioetan gorakada nabarmena izan da, eta,
ziur asko, hemendik kanpo ere
antzekoa gertatuko zen. Feminismoa espazio mediatikoak bereganatzen ari da, pixkanaka bada
ere. Hedabide tradizionaletan,
gehiago edo gutxiago, baina lekutxo bat eskaintzen diote mugimendu feministari. Gainera, kolektibo feminista gehienek
badute euren atari digitala edota
aktiboak dira sare sozialetan…
Baina, nire iritziz, kontua beste
bat da: ez da hain garrantzitsua
feminismoari berari eskaintzen
zaion lekua, baizik eta medio generalistetan gai eta edukiak ikuspegi feminista batetik lantzen
ote diren ala ez. Horri erreparatu
behar zaio, hor dago lanketa egin
beharra, nire ustez.
A.I.: Bai, hori da. Esan bezala,
hainbat mediotan, eta Euskal
Herrian ere, feminismoa lantzen duten feministak egon badaude, baina, bestalde, argi ikusten da kazetari, kolaboratzaile
edo bestelako iritzi sortzaileen
ikuspuntu gehienak ez direla feministak. Oraindik ere maila al-
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norentzat. Eta, barrura begira,
nik uste dut hirurok bat gatozela hau erronka moduan hartzean. Batez ere ikasteko aukera
aparta da guretzat: bai alde teknikoan, multimedian, publizitatean, feminismoan… Profesional
eta pertsona moduan ikasteko,
azken finean. Azken hau lortzen
ari gara dagoeneko, bestea zailagoa izango da ziur asko… Baina
uste dut bagoazela bidea egiten
eta jendea gurera erakartzen.

tuko gizonezko mendebaldarraren interesen araberakoak dira
nagusitzen diren ikuspegi eta
mezuak. Egia da, dena den, feminismoak irabazi duela espazioa gizartean, bai behintzat esplizituki, baina ez hainbeste
transbertsalki.
Dagoeneko materiala igotzen
hasiak zarete. Zer nolako edukiak eskaintzen dituzue webgunean?
M.A.: Edukien eta formatuen aldetik erabat irekita gaude. Alde
batetik, betiko formatuak ez dira faltako: albisteak, elkarrizketak, erreportajeak, iritziak… Baina beste gauza asko ere eskaini
nahiko genituzke, horren ohikoak ez direnak.
A.I.: Bai, beti jotzen dugu iritzi
artikuluetara, ohituta gaudelako
edo, baina beste formatu batzuek arrakasta handia izaten
dute, testu literarioek, bideoek,
ilustrazioek, komikiek… Horiek
ere bildu nahiko genituzke denborarekin. Eta norbaitek kantu
bat idatzi nahiko balu ere, gu
pozik! Iritzia eman edo hausnartzeko edozein formatu ongi
etorria izango da. Ez diogu inori
eta ezeri aterik ixten.
Poliki-poliki kolaboratzaile sarea ere josten ari zarete. Nola
sortu da elkarlana: zuek jo duzue beraiengana edo beraiek
etorri dira zuengana?
M.A.: Ba, bietatik, egia esan. Hasieran gu mugitu ginen: ezagutzen genuen jendearengana jo
genuen lehenengo, gero haien
ezagunengana… eta horrela.
Oraingoz, Kattalin Miner, Josebe
Iturrioz, Danele Sarriugarte eta
Ane Labaka ari dira kolaboratzen. Lanean hasi aurretik lotu
genituen lehen kolaboratzaileak, eta hasieratik genekien edukiak ez genituela guk bakarrik
sortuko.
A.I: Gainera, eta orain pixka bat
irekiago gaudela, proposamen
bat baino gehiago iritsi zaigu
kanpotik ere, parte hartu nahi
duen jendearen partetik. Zentzu
horretan, oso pozik gaude; izan
ere, batzuek ez gaituzte inondik
ezagutzen baina konfiantza
agertu dute gurekin kolaboratzeko. Jende aditu eta ezagunaz

gain, beldur gehiago izan dezaketen horiek ere parte hartzera
animatzea nahi genuke, aditu
eta arituen artean oreka bat lortzeko. Horrez gain, guk geuk ere
edukiak sortzen jarraitzeko asmoa dugu, baina gero eta ahots
gehiago bildu nahi ditugu. Beraz, Klittoren parte izan nahi
duenak gurekin harremanetan
jartzea besterik ez dauka.
Denak neskak zarete ala baduzue mutilen bat kolaboratzaileen artean?
A.I: Izan ditugu, ez asko, baina
bizpahiru gerturatu zaizkigu.
Klitto ez da plaza itxi bat, hori
argi daukagu. Ez dugu feminismoa=emakumea ekiparazioa
egiten, inondik inora ere. Baina,
era berean, argi dugu leku
gehiago eman behar diegula
emakumeei, eta hori inolako
konplexurik gabe diogu. Gizonezkoentzat ere lekua dago, noski, ikuspuntua baita hemen
axola duena, ez beste ezer.
Gaztelaniazko edukietatik informazioa hartzeko asmoa duzue ala euskara hutsean sortuko dira eduki guztiak?
M.A.: Esan bezala, gu hiruroz
gain, kolaboratzaile saretxo horrek bere ekarpena egingo du.
Era berean, jakin badakigu beti
eduki berri asko sortzeko ez dugula izango ez mediorik, ezta
denborarik ere. Kontuan izan
behar da beste lan eta zeregin
batzuk ditugula gure egunerokoan, eta gure denbora librea eskaintzen diogula Klittori. Zentzu horretan, interesgarritzat
jotzen ditugun edukiak euskaraz irakurtzeko aukera ere eskai-

ni nahiko genuke. Eduki interesgarri asko dago gazteleraz, eta
batzuk euskaratzea badugu buruan.
A.I.: Bai. Badira medio batzuk
oso potenteak direnak, eduki interesgarriak dituztenak eta irakurlearengana iristea merezi
dutenak. Adibidez, ‘Diagonal’
egunkariko edukiren bat itzuli
dugu dagoeneko. Klitto irakurtzen duten gehienek, ziur asko,
Pikara Magazine ere irakurriko
dute, baina agian ‘Diagonal’ ez.
Hori kontuan izan behar dugu,
eta merezi duen materiala gurera ekartzen saiatu.
Zenbatero saiatzen zarete edukiak plazaratzen?
A.I.: Astean behin gutxienez kolaborazio bat izango da. Gainontzeko edukiei dagokienez, astean gutxienez bi eduki berri
izango dira. Hasierako ideia dena martxan jartzeko irailera arte itxarotea zen, horrela uda
ideiak lantzeko eta webgunea
sortzeko erabiltzeko. Baina materiala genuela ikusi genuen eta
azkenean edukiak sartzen hasi
ginen. Ekainean dena martxan
jarri eta uztailean gauza dezente
igo genituen, kopuru horretatik
gora. Udan parentesi txiki bat
egin dugu, baina martxan gara
berriro.
Interneten eta sare sozialetan
eman du zeresana Klittok. Zer
nolakoa iruditu zaizue jendearen erantzuna? Espero al zenuten harrera izan al du?
A.I.: Oso harrera ona izan duela
uste dut. Jendeak irakurri nahi
zuen medio bat dela esango nuke; nire kasuan behintzat, iraku-

rri nahi nukeen medio bat da
Klitto. Egia esan, nahiko emozionatuta sentitu naiz. Inoiz aurretik horrelakorik egin gabeak
gara, gazteak gara, ez gara pertsona ezagunak… Eta momentu
batean konturatzen zara beharbada ez zarela iritzi-sortzaile,
baina baduzula iritziak berresteko medio bat eta indar bat. Klitto kondentsatzaile bat izango
balitz bezala ikusten dugu gure
artean. Hau da, orain arte sare
sozialetan hitz egin izan da
hainbat konturen inguruan.
Adibidez, uda honetan izan diren tratu txar kasu ugariri buruz, Gasteizko blusa eta neskekin izan diren gorabeheren
inguruan, etab. Orain arte Twitter edo Facebook-eko eztabaida
edo haserrealdi batean geratzen
zena beste eremu batera eramateko aukera eskaintzen dugu.
Gure ustez, Klittok eskaintzen
du aukera hori: ematen du plaza
bat gai hauen eta antzekoen inguruan lasai hitz egin eta hausnartzeko. Jendeak hori eskertzen
duela uste dut, plazaratzen diren iritziekin ados egon ala ez.
Ze helburu finkatu dituzue?
M.A.: Bi helburu nagusi zehaztu
ditugu. Bata, kanpora begirakoa:
Klitto bera eta bere sare guztia
erreferente bat izatea nahi genuke; hau da, euskaraz feminismoaren eta feminismotik landuko dituen gaien inguruko
atari erreferentziala izatea Euskal Herrian. Kanpora begira
egin dezakegun ekarpenik handiena da feminismoaren informazioaren biltokia izatea, eta
plaza bat izatea gai horren inguruan zerbait esateko duen edo-

Proiektua zuen kontura sortu
duzue, autofinantzatu egin duzue erabat. Aurrera begira beste alternatibarik planteatzen
ari zarete?
A.I.: Printzipioz, borondatez aurrera atera dugun proiektu bat
da. Guztiz autofinantzatua izan
da eta dirurik ez galtzea da buruan duguna. Lagun batzuek lagundu digute webgune berriarekin, eta oso pozik geratu gara
emaitzarekin. Lan izugarria egin
digute eta, noski, nahiko genieke ordaindu, aurrera begira webgune txukun bat mantendu,
edukiak modu atseginean eskaini… Diru laguntzak eskatzea buruan dugu, baina horretarako elkarte gisa izena eman beharko
genuke. Hortik aurrera ez dugu
ezer pentsatu: publizitatea, diru
irabaziak… Klitto ez dugu horrela planteatu. Irabazi ekonomikoak izateko asmorik ez dugu. Gozamen hutsez egiten dugun
zerbait da, nahiz eta denbora eta
lana exijitzen dituen.
Bukatzeko… Zer dela eta Klitto?
Izena erraz bururatu al zitzaizuen?
M.A.: Egia esan, sekulako gorabeherak izan genituen izenarekin. Arratsalde ugari eman genituen horrekin bueltaka, izen
egoki baten bila. Azkenean, Leire Palaciosek “Berria”-ko artikulu baterako erabili zuen izena
proposatu zigun Danele Sarriugartek: “Eta klitto!”. Esamolde
hori erabili zuen artikulu batean Palaciosek, klitoria eta kito
uztartuz. Sekulakoa iruditu zitzaigun, motza baina indartsua,
emakumearekin lotura zuena…
Azken finean, guk nahi genuenerako aproposa. Berari baimena eskatu eta aurrera!
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JESUS ELOSEGUI. ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA

IMOZTARRA BAINO MANTSOAGOA ZARA
Joan den mendeko 20ko hamarkadan zabaldu zuten Imotz bailara eta Iruñea arteko errepidea, eta errepidea zabaltzearekin bat
sortu zen Imoztarra autobus konpainia. Ollakarizketako Benta Berriko gaskuetarrek sortu zuten konpainia, eta, jendea eramateaz
gain, bestelako tratuak ere egiten zituzten. Bailarako herrietan esnea erosi eta gero Iruñean saltzen zuten adibidez. Ogia ere egiten zuten, autobusa pasatzen zen herrietan saltzeko. Autobusa oso goiz ateratzen zen Etxalekutik eta bailarako herri askotatik
pasatzen zen Iruñera iritsi arte. Etxaleku eta Iruñea arteko 30 kilometroak egiteko hiru ordu behar zituen autobusak, bai oso zaharra zelako bai gidariek bidean topatzen zituzten ostatu guztietan geldialdia egiteko ohitura zutelako. Arratsaldean Iruñetik
Etxalekurako bidea egiten zuen berriro. Iruñean zabalduta zegoen esaerak honela zioen: «Imoztarra baino mantsoagoa zara».
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ARABAKO PATATA
Nola bereiz dezake bezeroak Arabako patata? Erraza da,
Eusko Label eta Euskal Baserri zigiluak bilatu behar ditu
b KONTSUMOA /

Ion Salgado

Erraza da Arabako patata bereiztea erosketak egiterakoan.
Eusko Label edo Euskal Baserri ziurtagiriak bilatu behar dira
soilik. Lehena kalitatezko agiria da eta Araban landatzen
diren patatek bakarrik eskura dezakete; bigarrenak, berriz,
Euskal Autonomia Erkidegoan landatutako patatak
identifikatzen ditu.
likagai osasungarria,
homogeneoa eta kalitatezkoa. Hala deskriba daiteke Arabako patata ezaguna,
herrialdeko landetan ekoizten den lurpeko altxor
preziatua. Baina nola bereiz dezakete kontsumitzaileek? Nola
jakin dezakete Arabako patata
erosten dutela? Eusko Label marka bereizten duen zigilua bilatzea

E

izan daiteke aukera errazena, baina ez bakarra. Izan ere, bi ziurtagiri ezberdin daude Arabako patata bereizteko: Eusko Label eta
Euskal Baserri. Lehena kalitate
ziurtagiria da, eta Araban landatzen diren patatek bakarrik eskuratu dezakete; bigarrenak, berriz,
EAEn landatutako patatak identifikatzen ditu.
«Biak dira Arabako patatak,
baina Eusko Label ziurtagiria daramaten patatek kalitate azterketa zorrotzak gainditu behar dituzte», azaldu du Udapa Arabako
Pataten Kooperatibako gerente
Alfonso Saenz de Camarak, herrialdeko hogei nekazariekin lan
egiten duenak. «Urtero 7.000 tona ekoizten dituzte. Gainera, azken urteetan %60 igo da Eusko
Label eta Euskal Baserri zigiluak
daramatzaten pataten kopurua»,
gaineratu du. Ez da erraza halako

igoera lortzea, are gutxiago sektorearen egoera ikusita. «Azken
hamarkadan Araban behera egin
du patata ekoizpenak, produkzioa %26 jaitsi da», dio.
Baina Udaparekin lan egiten
duten ekoizleek hazkunde nabarmena sumatu dute, eta etorkizunera begira aipatutako hazkundea mantentzea espero
dute. «Gurekin lan egiten duten
ekoizleak gazteak dira eta bost
urte barru patata gehiago ekoiztea espero dute», nabarmendu
du Saenz de Camarak. Kooperatibak ekoizleei eskaintzen dizkien bitartekoak ere azaldu dizkigu: «Guk, kooperatiba bezala,
eraikinak eskaintzen dizkiegu
nekazariei, eta patatak gordetzeko aukera eman. Halaber, produktua saltzen dugu eta makiner ia uzten diegu. Horrela,
beraiek lur gehiago landatzeko

moduan izaten dira, eta kualitatiboak diren xehetasunak lantzeko denbora dute».
Kooperatibak eskaintzen dituen laguntzak mantentzeko
ezinbestekoak dira supermerkatuekin sinatutako akordioak.
«Gurentzako dendekin sinatzen
ditugun hitzarmenak oso garrantzitsuak dira. Izan ere, bestela ezingo genizkieke bidezko
prezioak ordaindu ekoizleei.
Akordioak funtsezkoak dira»,
dio Eroskik pasa den astean aurkeztutako kanpainaren onurak
azaldu aurretik. «Hogei urte daramatzagu Eroskirekin lanean,
eta guretzako kide funtsezkoa
da, bezero ugari baititu Euskal
Herrian», gaineratu du. Iazko
kanpainan, adibidez, Eroskik
Eusko Label eta Euskal Baserri
ziurtagiridun %17 patata gehiago erosi zituen, guztira 2.800 to-
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Erakundeek eta
enpresek bat egin dute
Arabako patata
sustatzeko.

Arabako
landetako
altxorra
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Patataren osagaia nagusia
ura da (%80), eta, ondorioz,
kaloria gutxiko produktua
da. Almidoi
(karbohidratoak) askoko
elikagaia ere bada patata,
baina ez du balio arroza,
pasta edo lekak
ordezkatzeko. Tuberkulu
honek ez du proteina
askorik, zuntz gutxiko
elikagaia da eta gantzik
ere ez du. Baina potasioz
ongi hornituta dago, eta
magnesio kopuruan ere
beste barazki batzuen pare
da. Gainera, landatu den
lurra mineraletan aberatsa
baldin bada, fosforoa,
kloroa eta burdina ere
emango ditu.

Gasteizko Gobernuak eta Eroskik akordio bat
sinatu zuten 2013an tokiko elikagaien industria
indartzeko. Arabako patata bera ere egitasmo
horren onurak jasotzen ari da

·

hutsa

ARABAKO PATATA

Udaparekin lan egiten duten nekazariek urtero
7.000 tona patata ekoizten dituzte. Azken
urteotan, gainera, %60 igo da Eusko Label eta
Euskal Baserri zigiludun pataten kopurua

bere aniztasun osoan indartzea
du helburu; eta lankidetzarako
konpromisoa jasotzen da, bai
bertako lehengaiei balio erantsia emango dieten produktu
berriak merkaturatzeko, bai eta
EAEko nekazaritza elikagaien
sektoreko enpresa traktoreei laguntzeko. Gasteizko Gobernuaren arabera, hitzarmen honen
bidez, «landa garapeneko laborantza, abeltzaintza eta jarduera
tradizionalak berreskuratu nahi
dira; hala, produktu horiek
Eroskiren dendetan merkaturatzeko konpromisoa hartuko da,
ingurunean aberastasuna sortzeko eta lanpostuak berreskuratzen laguntzeko».
Lanpostuei dagokionez, aurten Udapan lau ekoizle berrirekin lanean ari direla azpimarratu behar da. Igoera ezohikoa da,
izan ere, nekazari ugari erremolatxa landatzearen alde egiten
ari dira azken urteotan. «Patatak
lan gehiago eskatzen du, eta, ondorioz, nekazari askok lan mekanizatu gehiagoko produktuak
landatzearen alde egin dute»,
azaldu du Saenz de Camarak.
Arazoak arazo, Eroski eta erakundeen laguntzekin Arabako
patata etorkizuneko produktua
izatea espero dugu.

hutsa

SALMENTA IGOERA
«Ziurtagiridun gero eta Arabako
patata gehiago saltzen da egun
Euskal Autonomia Erkidegoko
Eroskiren sare komertzialean.
Beste zenbait produkturekin
egin bezala, kooperatiba Arabako patata ekoizpena bultzatzen
ari da, tokiko ekonomia indartzeko luzera begirako hitzarmenak eta akordioak sinatuz elikagai ekoizleekin», azaldu zuen
pasa den astean Gasteizen egindako agerraldian Asun Bastidak,
Eroskiren tokiko produktuetarako zuzendari komertzialak.

Aurten, Eroski eta Udapak
kanpaina berezi bat jarriko dute
abian Arabako patataren sasoiarekin bat eginez, eta apirilera arte iraungo du. «Helburua da
produktu autoktono honen bikaintasunari balioa ematea eta
haren kontsumoa sustatzea elikadura osasungarriagoaren oinarri gisa. Euskal Baserri eta
Eusko Label zigiludun Arabako
patata kalitateagatik bereizten
da. Eta Eroskik kalitate goreneko
janari freskoak eskaini nahi dizkio kontsumitzaileari», nabarmendu zuen agerraldian Ugaitz
Lana Gasteizko Eroski Boulevard
hipermerkatuko kudeatzaileak.
Koldo Lopez Roblesek, Udapako kalitate zuzendariak, txalotu
egin zituen Eroskiko ordezkarien hitzak. «Eskertzen diogu
Eroskiri tokiko produktuen alde
hain sendo egitea eta horrelako
konpromisoz aritzea hemengo
nekazaritza elikagaien sektorearen etorkizunaren alde. Eusko
Label eta Euskal Baserri ziurtagiridun patataren ekoizpenaren
erdia baino gehiago Eroskik
erosten digu», ohartarazi zuen.
Kanpaina Lakuak eta Eroskik
sinatutako akordio baten emaitza da. Hitzarmenak tokiko nekazaritzako elikagaien industria

SASOIKOA

na baino gehiago. Zehazki, Euskal Baserri ziurtagiridun pataten erosketa %25 hazi zen, eta,
Eusko Label patatena, %10.
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du hasieran nahiko arraro sentitu zela. «Zure ingurura begiratzen duzu eta pentsatzen duzu:
‘Jesus, ni naiz emakume bakarra’. Halere, nik argi dut nor naizen eta zeren ordezkari moduan
nindoan, eta nire buruarengan
sinesmen osoa nuen». Ondo
hartu zutela, eta, oro har, gainontzekoen tratua egokia izan
zela kontatzen du, haatik, jasan
behar izan zuen betiko txiste
errazik: «‘Emakume bat hemen
barruan, orain zuek aginduko
duzue’. Horrelako komentarioren bat entzun behar izan nuen.
Dena den, ez zitzaidan iruditu
asmo txarrez eginak zirenik eta
ez nintzen inondik ere gutxietsia sentitu. Halere, egia da 2015.
urtean izanik horrelako komentarioak saihestu egin beharko liratekeela».

Nekane Arzallus da Retabet.es GBCko presidente berria. Taldea barrutik oso ondo ezagutzen du eta ardura handiz ari da lanean. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

infraganti
NEKANE ARZALLUS
Retabet.es GBCko presidentea da Nekane Arzallus. Duela bi
hilabete hartu zuen kargua klubaren unerik gogorrenetariko
batean eta ari da pixkanaka egoera bideratzen. Halere,
emakumea eta presidentea dela da albistea askorentzat.
Izan ere, ACBko talde bateko presidentea den bigarren
emakumea besterik ez da. Lehenengoa Pepita Merce izan
zen, 83-84 denboraldian CB L’Hospitalet gidatuta.
orionak Nekane,
bazen garaia emakume bat gizonezkoen talde bateko
presidente izateko». Hitz horiek
esan zizkion Matxalen Ziarsolok
(Bera Bera eskubaloi taldeko kapitaina) Nekane Arzallusi Retabes.es GBCko presidente izendatu zutenean. Ziarsoloren hitzak

Z

oraindik orain kirol munduan
dagoen egoeraren adierazle dira, non gizonezkoak nagusi diren. Zer pentsatua eman zioten
Arzallusi: «Nik prozesua normaltasunez bizi izan dut. Burua
lana ondo egitean eta aurrera
ateratzean izaten dut eta normalean bestelako kontuei ez
diet jaramonik egiten, baina horrelakoak entzundakoan ohar-

tzen zara gauzez, eta, egia esateko, garrantzitsua da, berdintasunaren bidean beste aurrerapauso bat suposatzen du eta».
Miguel Santos, Gorka Ramoneda eta Alvaro Bilbao izan ziren
kargu berean Arzallusen aurretik. Kasu horietan presidentearen sexua ez zen albiste izan,
oraingoan, aldiz, bai: «Ez luke albiste izan behar emakume bat

ACBko saskibaloi talde bateko
presidente izateak. Emakumeok
gizonezkoen gaitasun berberak
ditugu, eta, hortaz, prest gaude
kargu horiek hartzeko. Dena
den, guk lan berbera egin arren,
beti demostratu behar dugu
gehiago, eta, halaber, egia da jendeak gure jarduna gertuagotik
jarraitzen duela. Gaur egun horrelako gauzak zalantzan jartzeak ez du zentzurik».
Duela bi hilabete inguru hartu zuen presidente kargua. Aurretik klubeko presidenteordea
zen, baina egun duen ardura oso
bestelakoa da, eta, ondorioz, epe
laburrean Arzallusi bizitza erabat aldatu zaio: «Orain ni naiz
enpresekin, erakundeekin, babesleekin eta komunikabideekin bilerak egiten dituena eta
aurpegia eman behar duena.
Gainera, aurkezpenak, ekitaldiak… gauza pila bat egoten dira
eta denetara iristea ez da erraza». Konpromiso horietako bat,
hain zuzen, ACBko batzarra da
eta bera noski, han izan zen.
Gainerako ordezkari guztiak gizonezkoak ziren eta aitortzen

KALEAN JASOTAKO BEROTASUNA
Bestelako galdera zentzugabeak
entzutea ere egokitu zaio, esaterako, ea aldageletara joango den:
«Galdera horren aurrean nire
erantzuna argia da, baietz. Atea
joko dut sartu aurretik, baina
sartuko naiz. Presidente moduan nire eginkizunetako bat da
jokalariekin harremana edukitzea eta aldageletara joan eta
haiekin hitz egiteko beharra
ikustean normal-normal egingo
dut. Ez dut ulertzen zergatik jartzen diren zalantzan kontu horiek».
Kalean jaso duen berotasuna
ordea, azpimarratzekoa da, esker oneko hitzak besterik ez ditu
jaso: «Jende ezezagun mordoa
gerturatu zait zorionak eta animoak emateko eta ikaragarri eskertzen dudan zerbait da; nire
lana egiteko indar handia ematen dit». Kontseilukideek erakutsi dioten berotasuna eta konfiantza ere ez ditu ahaztu nahi,
izan ere, haiek izan ziren Arzallus kargurako proposatu zutenak Alvaro Bilbaok dimisioa
aurkeztean. Era berean, Miguel
Santos, bere bultzatzaile nagusia izan dena ere gogora ekarri
du: «Niretzat Miguel oso pertsona garrantzitsua izan da. Beti
izan du konfiantza handia nigan
eta hori ikaragarri eskertzen
diot. Berak lan egiteko duen gaitasuna sekulakoa da, eta gauza
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EMAKUMEAK KIROL TALDEEN GIDARI
Kirol mundua betidanik egon da
gizonezkoei atxikita. Duela urte batzuk
emakumea eta kirolari izatea
salbuespena zen eta gaizki ikusita ere
bazegoen. Hala, gustatzen zitzaien hura
egiteagatik, kirola praktikatzeagatik,
hain zuzen, astakeriak jasan behar izan
zituzten zenbait emakumek. Dena den,
asko eta askok bere eskubideen alde
gogor borrokatu zuten. Orduan hasi
ziren bidea irekitzen, eta, egoera gero
eta hobea den arren, gaur-gaurkoz
parekidetasunetik urrun egoten
jarraitzen du, izan ere, emakume
kirolariek gizonezkoek baino oihartzun
eta baliabide gutxiago dituzte.
Emakumeek kirol taldeetako
erabakitze guneetan duten presentzia
aztertzen jarriz gero ikusten da
egoera antzekoa dela. Gutxi dira
klubetako zuzendaritza edo
administrazio kontseiluetan sartuta
daudenak eta egoera are eta
argigarriagoa da presidente kargua
betetzen duten emakumeak
zenbatzen hasita. Halere, egon
badaude, eta egon dira.

asko erakutsi dizkit berarekin
lan egin dudan urteetan. Presidente izendatu nindutenean ere
oso hitz garrantzitsuak esan zizkidan: ni neu izateko eta nire
irizpideak jarraitzeko».
Arzallusek kirola betidanik
maitatu duen arren, dagoen lekura iristeko behetik gorako ibilbidea egin du. Lehenengo urratsak kirolari moduan eman
zituen. Berari futbolean jokatzea
gustatzen zitzaion, baina inguruan emakume talderik ez zegoenez 14 urterekin saskibaloian
jokatzen hasi zen Lizeo taldean:
«Pepelu Mujika eta Julen Madina izan ziren nire entrenatzaileak. Ondoren, Kote Olaizolarekin
Donosti Las Banderas taldean
aritu nintzen. Baina lesioekin
oso zorte txarra izan nuen eta 18
urterekin Bilbora unibertsitatera
joatean utzi egin nuen».
Trebetasuna, baina, ez du galdu. Izan ere, argazkiak atera ostean horiek egiteko erabilitako
baloia jaurti du saskira eta ez du
hutsik egin: barrura. Urte mordoa igaroagatik ondo gogoan ditu jokalari zeneko garaiak: «Or-

Nekane Arzallus izan da horma hori
hausten azkena Retabe.es GBCko
presidente kargua hartuta. Bere kasua
aldaketarako printza bat da, Retabe.es
GBC gizonezkoen talde bat izateaz
aparte, Gipuzkoa mailan erreferente
argia delako.
Bestalde, aipagarria da Gipuzkoako
beste bi saskibaloi talde
garrantzitsuenen presidenteak ere
emakumezkoak direla. Carmen
Muguruzak hainbat urte daramatza IDK
Gipuzkoa EHU taldea gidatzen. Maier
Lizasok, berriz, aurreko urtean hartu
zuen Iñaki Uriaren lekukoa Iraurgin.
Iraurgik apustua egin du azken urteetan
emakumeak zuzendaritza karguetan
sartzeko, baina Lizaso da presidente
izatera iritsi den lehenengoa. Lizasok
barru-barrutik ezagutzen zuen kluba,
izan ere, 12 urtetik 21era bitarte taldeko
jokalaria izan zen. Halaber, azken
urteetan teknifikazioko entrenatzaile
moduan jardun zuen. Aurten, gainera,
emakumezkoen maila gorenean arituko
da Iraurgi eta erronka zaila bezain polita
du aurrez aurre.

Futbola da gaur egun jarraitzaile
gehien dituen eta eragin handiena duen
kirola, eta bertan ere izan da
emakumezko presidenterik. Teresa
Rivero izan zen Lehen Mailako talde
baten lehendabiziko emakumezko
presidentea. Bere gizona, Jose Maria
Ruiz Mateos, Rayo Vallecanoko
akziodun nagusia zen eta hark hautatu
zuen emaztea presidente 1994.urtean.
Kirol arloan urte oparoak bizi izan
zituen Rayok Riveroren agintaldian, eta,
hala, egindako lana saritzeko zelaiari
presidentearen izena jartzea erabaki
zuten bazkideek. Gerora, ordea,
senarraren enpresek eta klubak
pilaturiko zorren ondorioz egoera
gaiztotzen hasi zen, eta, azkenean, 2011.
urtean Rayo Vallecanoren akzioak saldu
egin zituen Ruiz Mateosek.
Gure taldeei dagokienez, Athleticek
eta Realak denbora gutxian bada ere
izan dute emakumezko bat presidente
moduan. Ana Urquijo abokatuak
2006an hartu zuen Athleticen gidaritza
Fernando Lamikizek dimisioa eman eta
gero taldea egoera zailean zela. 1990ean

duan ez zen ohikoa emakumeek
kirola egitea eta mari-mutil bat
nintzela esaten zidaten. Nik argi
nuen ezetz: kirola gustuko nuen
emakumea nintzen, ez besterik,
baina orduan hala zen. Jokatzeko
genituen baliabideak ere beti ziren txarrenak: aire librean jokatzen genuen euria, haizea edo
hotza izan, eta ia ez zen inor
etortzen gu ikustera».
BETIDANIK ERAKARRI DU KIROLAK
Ordutik hona egoera dezente aldatu da. Bilakaera hori gertutik
jarraitu du bere alabarekin –Nora Azurmendik Alcobendas tal-

Zentzurik gabeko galdera entzutea ere egokitu
zaio, esaterako, ea aldageletara joango den:
«Nire erantzuna argia da, baietz. Atea joko dut
sartu aurretik, baina sartuko naiz»
«Guk kirola egiten genuenean emakumeok
jokatzeko genituen baliabideak beti ziren
txarrenak: aire librean jokatzen genuen euria
eginda ere, eta ez zen inor etortzen gu ikustera»

Jose Julian Lertxundi presidente zela
Athleticen zuzendaritza batzordean
sartu zen lehen emakumea izan zen
Urquijo, eta, Lamikizekin,
presidenteorde ere izan zen. Urquijo
2007ra arte egon zen presidente
karguan; Fernando Garcia Macuak
hartu zuen bere lekukoa.
Realak izandako emakumezko
presidente bakarra Maria de la Peña
abokatua da. De la Peña ere dimisio
baten ostean –Miguel Fuentesena– iritsi
zen klubaren arduradun nagusi izatera,
2007an. Denboraldia amaitzeko oso
gutxi falta zela eta taldea kinka larrian
zela hartu zuen aginte makila, baina
ezin izan zuen egoera zuzendu eta Reala
Bigarren Mailara jaitsi zen denboraldi
hartan.
Horiek dira adibideetako batzuk.
Beraz, ikus daitekeen moduan, gutxi
izanagatik izan badira presidente
izatera iritsi diren emakumeak. Hori
bai, 2015. urtean egonagatik argi dago
oraindik zaila dela emakumeak kirol
taldeen arduradun gisa ikustea.
Ondorioz, bide handia dute egiteko.

dean jokatzen du eskubaloian– .
«Alabak zorionez nik izan ez nituen baliabideak izan ditu. Halere, egia da gizonekin alderatuta egoera oso bestelakoa dela».
Bilbon zuzenbidea ikasi zuen
Deustuko Unibertsitatean. Hirigintzan espezializatu zen eta
behin ikasketak amaituta lanean hasi zen. Ogibide horretan
jardun zuen hamar urtez, baina, ondoren, aita hiltzean, familiako negozioan sartu zen
anaiari laguntzeko: «Egia esan,
zuzenbide ikasketak aitak gomendatuta egin nituen. Abokatu lana ez zitzaidan, gainera,
gehiegi gustatzen. Niri betidanik erakarri izan nau kirolak
eta kirolarekin loturiko zerbaitetan jardun nahi izan dut».
Kirol munduko bigarren ibilbideak 2005ean du abiapuntua,
izan ere, orduan barneratu zen
mundu horretan, ezustean. Miguel Santosek Realeko hauteskundeetarako hautagaitza aurkeztu zuen eta emakume bat
nahi zuen bere taldean. Haren
lagun batek gomendatuta hots
egin zion Arzallusi: «Miguelek

emakume bat nahi zuen bere
taldean, baina ez argazkian ateratzeko soilik, proiektuko kide
garrantzitsu izateko baizik. Nik
aurretik ez nuen ezagutzen, baina deitu egin zidan. Deia oporretan nengoela jaso nuen, ordu
eta erdiz egon ginen hitz egiten,
eta, familiarekin adostu ostean,
baiezkoa eman nion. Kanpaina
martxan zegoenez hurrengo
egunean Donostian nintzen lanean». Hautagaitza hura ez zen
irabazle suertatu, baina, halere,
Arzallus eta Santosen arteko lotura bizirik mantendu zen.
Garai hartan Miguel Santos
GBC saskibaloi taldeko presidente ere bazen eta Arzallus beti
zegoen eskatzen ziotenean laguntzeko prest: «Niri betidanik
ikaragarri gustatu izan zait kirola, eta, beraz, eskatzen zidatenean gustu handiz laguntzen nien.
Gauza txikiak egiten nituen: pabiloiak muntatzen lagundu, kartelak behar zirenean eraman,
enkargu batzuk egin... Horrez
gain, gure familiako enpresak –Urtira– diru ekarpen batzuk ere egiten zituen».
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2007an heldu zitzaion Santosen bigarren proposamena: bere
lantaldean sartzeko eskatu zion.
Kluba sozietate anonimo bilakatu zen, eta, administrazio kontseilua aldatu behar zutenez,
bertako kide izatea eskaini zion.
Baiezkoa izan zen Arzallusen
erantzuna orduko hartan ere.
Hala sartu zen GBCko egituran.
KLUBA BARRUTIK EZAGUTUZ
Duela hiru urte eman zuen hurrengo aurrerapausoa, orduan
izendatu baitzuten klubeko presidenteorde. Zeregin horretan
jardun du hiru urtez eta, nahiz
eta une gogor asko igaro dituzten, aitortzen duenez oso esperientzia aberasgarria izan da arlo guztietan eta gauza asko
ikasteko baliagarri suertatu zaio.
«Presidenteorde izateak klubaren funtzionamendua barru-barrutik ezagutzeko aukera eman
dit. Kluba desagertzeko zorian
izan zen iragan denb oraldi
amaieran eta oso momentu latzak pasa genituen. Zaragozan
galdu eta maila galdu genuenean egoerari buelta emateko gaitasunik ez genuela izango uste
nuen. Pentsatu nuen zortzi urteko etapa amaitu zela, baina, azkenean, egoera iraultzea lortu
dugu ikaragarrizko lana eginda.
Niretzat ikaragarria da orain
gauden moduan egotea, lehen
mailan eta proiektu bideragarri
batekin, alegia».
Alvaro Bilbaok lan kontuengatik presidente izateari uko egin
zionean administrazio kontseiluak aho batez proposatu zuen
Arzallus kargurako: «Alvarok
kargua utzi eta haren lekua nik
hartzea proposatu zidatenean
zalantzak izan nituen, egoera ez
baitzen batere samurra. Nik nire
buruarengan banuen konfiantza, baina gauza asko hausnartu
behar dira neurri horretako erabaki bat hartu aurretik. Dena
den, ikusi nuen aurrerapauso
bat emateko garaia zela eta hala
egin nuen».
Arestian aipatu moduan kluba kinka larrian zen Arzallusek
kargua hartu zuenean, baina
pixkanaka ari da egoera bere
onera eramaten. ACB Ligara igoera lortu zuten bi taldeek ez zuten bertan jokatzeko izenik

Bestelako lanetan aritu bada ere, kirolaren munduak asko erakarri du betidanik Arzallus. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

eman arazo ekonomikoak tarteko eta talde horietako baten lekua hartuta jarraitzen du talde
donostiarrak maila gorenean.
Arlo ekonomikoak makina bat

buruhauste eman dizkio Arzallusi baina azaltzen du erakundeen aldetik beste planteamendu bat dagoela eta babesle
nagusia lotzeak ere arnasa eman

diela. Haatik, kontuak orekatzea
da oraindik orain bere lehentasun nagusia: «Aurreko urteko
eta aurtengo aurrekontuak orekatuta daude baina zuloa atzetik

dator eta hori konpontzea da
orain nire zeregin nagusia.
Egungo testuinguruan dirua lortzea askoz zailagoa da, baina lan
eginda lortuko dugu».
Kirol arloari dagokionez jokalarien joan-etorriekin izan da
mugimendurik udaran. Dena
den, osatu duten multzoarekin
gustura dago: «Talde ona osatu
dugula uste dut, baina aurten
maila ez galtzearekin konformatzen gara, nahiz eta zerbait
gehiagorako taldea dugula uste
dudan. Trantsizio urte bat izango da».
Bestalde, kirolak egungo gizartean duen eraginaren jakitun
da Arzallus, eta, zentzu horretan, kirol arloan lortzen diren
lorpenez aparte, argi dauka kluba zein irizpide eta baloreen
arabera gidatu nahi duen: «Laguntasuna, leialtasuna eta talde
lana izango dira nire gestioaren
ardatzak. Taldea familia bat izatea nahi dut eta oinarri horiekin
aurrera eginda gauzak errazagoak izango direla uste dut. Gizarte honetan jende askok bere burua besterik ez du begiratzen,
baina hori ez da bide egokia».
Taldeari erreferentzia egiten
dionean ez da jokalari eta teknikariez soilik ari, gainerako langileak ere taldearen parte ditu Arzallusek. Are gehiago, taldearen
oinarri dira berarentzat: «Lan
ikaragarria egiten dute inoiz
aurpegi txarrik jarri gabe. Balio
handiko jendea da».
Ildo horiei segika eta bere
izaerarekin –oso pertsona apala, adeitsua, gertukoa, pazientzia handikoa eta bere buruarengan konfiantza duena da–
emaitzen gorabeherez harago
seguru kluba norabide egokian
zuzenduko duela. Era berean,
bide urratzaile eta erreferente
izaten jarraituko du. Retabes.es
GBCko presidente izateaz gain,
Gipuzkoako Golf Federazioko
presidente ere bada, anaiarekin
batera familiako enpresa eramaten du, eta, halaber, berriki
Metadeportek Estatuan kirolaren industrian eragin handiena
duten emakumeen zerrenda
bat argitaratu du eta tartean
ageri da Arzallus, seigarren
postuan. •

Mikel Ibargoien
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Txelo Ruiz
EHUko Informatika Fakultateko irakasle eta ikerlaria

Sistema txertatuak: ordenagailu ikusezinak. Gaur egun, ia-ia edozein aparatu edo tresnaren barruan ordenagailu
bat dago, haren funtzionamendua kontrolatzeaz arduratzen dena. Kasu horretan esaten da ordenagailua sistemaren
barruan txertatuta dagoela, ezin direlako bereizi bata bestearengandik, eta ho-

rrela sistema txertatuak direlakoak sortzen dira.
Mikrokontrolagailu izeneko osagai
elektronikoa ohikoa da aparatu gehienetan, eta ordenagailu baten ezaugarri
behinenak ditu: memoria dauka, programak eta aplikazioak gordetzeko; eta
kanpoko munduarekin elkar eragiteko
sarrera/irteerako interfazeak edo periferikoak ditu (tekla gutxi batzuk, edo
pantailatxo bat, edo beste batzuk).
Ikus dezagun zenbat erabiltzen ditugun egun arrunt batean. Goizean goiz,
iratzargailuak jo eta altxatu egin gara.
Ze iratzargailu daukagu? Ziur moderno
bat dugula, irratiduna edo irratigabea,
berdin du, baina txiki-txiki bat izan
arren, elektronikoa baldin bada, ziur
mikrokontrolagailu xume bat duela barruan.
Gosaltzerakoan, kafea berotzeko,
agian mikrouhin labea erabili dugu, edo
bitrozeramika edo kapsuladun kafemakina moderno horietako bat. Kasu

guztietan, ziur mikrokontrolagailu bat
dutela barruan. Eta ogia txigortzeko txigorgailua erabili badugu, hor ere beste
mikrokontrolagailu bat dugu, zalantzarik gabe. Esnea eta marmelada hozkailutik hartu ditugu, bertan kontserbatu
behar direlako.
Agian, sakelako telefono adimendunari erreparatu diogu eguneko berrien
kuxkuxean; edo telebista adimenduna
piztu dugu eguraldiaren berri izateko,
arropa egokia janzteko asmoz.
Eta etxea txukun-txukun uzteko,
agian, ontzi-garbigailua piztu dugu edo,
beharbada, arropa garbitzeko ikuzgailua piztu dugu.
Gero, lantokira edo eskolara joateko
automobila, autobusa edo trena hartu
baldin badugu, horietan, mikrokontrolagailu bakarra ez, ehunka daude: ateak
automatikoki ireki eta ixteko; motorra
pizteko sistema elektronikoa; erregaiaren kontsumoa kontrolatzeko; motorraren kutsatze maila kontrolatzeko sistema, softwarea barne... •

Ordenagailu ikusezinez inguratuta gaude.
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aur egun, gure inguruan,
denok dakigu zer den ordenagailu bat eta zertarako
erabil daitekeen. 1981ean
I BMk lehenengo PCa
(PC=Personal Computer)
merkaturatu zuenetik, horien erabilera
izugarri zabaldu da, merkatzen joan diren heinean. Mahai gaineko ordenagailuak direla, ordenagailu eramangarriak
direla, toki askotan topatzen ditugu:
lantokietan, bulegoetan, eskoletan...
Aplikazioak ere askotarikoak dira: testuak idazteko aplikazioak, kalkuluak
errazteko kalkulu-orriak, marrazkiak
egiteko aplikazioak... –horiek guztiak,
eskuarki, ofimatika (edo bulegotika
esan beharko?) paketeetan integratuta–,
bideojokoak, Interneten nabigatzeko bilatzaileak...
Erabiltzaile mailan, bederen, batzuk
hobeto, beste batzuk traketsago, esan
genezake denok ikasi dugula ordenagailuak erabiltzen. Badakigu hardwarea
dutela, osagai fisikoak edo “gogorrak”,
alegia; eta badakigu softwarea ere badutela, exekutatzen dituzten programa
edo aplikazioak, hain zuzen ere. Eta sistema eragilea behar dutela, osagai guztiak modu egokian kontrolatu ahal izateko.
Eta itxurari dagokionez, berehala antzematen ditugu ikusi ahala: kutxa antzeko bat (CPU delakoa), teklatu bat datuak sartzeko, pantaila bat informazioa
bistaratzeko; batzuetan, sagu bat ere badute...
Horiek dira ordenagailu estandarrak,
begien bistakoak, baina horiez gain, gure egunerokotasunean, ia-ia konturatu
gabe ere, beste milaka ordenagailu erabiltzen ditugu, guretzat ezkutatuta dauden arren. Izan ere, ikusi ezin ditugun
ordenagailuez inguratuta gaude.
Ezetz? Milaka gehiegi direla? Zenbakia puztu dugula?

arkitektura / hezkuntza / teknologia

Ordenagailu
ikusezinak
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