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K
ontakizun politikoak, relato delakoak, gerta-
tutakoa kontatzeaz gain gertatzea nahi dugu-
na irudikatzen dute. Zentzu horretan, inkesten
antzera, aldi berean dira deskripzio eta pres-
kripzio. Jarduera horretan posizionamendu
politiko jakin bat bilatzen da. Dakizuenez, kon-

takizunek emozioa dute helburu, batez ere, eta sarri ho-
riek pizteko errealitatea ez da nahikoa. Estrategia baten
barruan kokatzen direnez, bi ikuspuntu horien arteko ore-
kek eta desorekek kontakizunaren eraginkortasuna bal-
dintzatzen dute. Alegia, egiaren eta nahiaren arteko dan-
tzan oso ondo asmatu behar da, kontatu nahi denaren
sinesgarritasuna jokoan baitago, baita kontatzailearekiko
sentituko dugun konfiantza bera ere.  

Harvard Business School prestigiotsuko Amy Cuddy
adituak dioenez, jendeak bi segundotan egiten du beste
pertsonei buruzko juizioa eta bi irizpide nagusitzen dira
epai horretan. Alde batetik,
sinesgarritasuna, aurrean du-
gun pertsona sinesten ote du-
gun, eta, bestetik, errespetua,
gure interlokutorea errespe-
tatuko ote dugun. Erreduk-
zionistegia iruditzen zait, bi
ardatzotan eragiten duten
baldintzak aldakorrak direla-
ko. Nolanahi ere, ekonomia-
ren ikuspuntutik (ez diruaren
ikuspuntutik, baizik eta es-
fortzuen errentagarritasuna-
ren ikuspuntutik), kontuan
hartzekoa iruditzen zait. Ziur
asko, zientziaren autoritateaz
jantzi nahi den Cuddyren kontakizun horretan, errealita-
tearen eta nahiaren arteko oreka ere egongo delako.  

ALEX SALMONDVS PROJECT FEAR
Asteburu honetan Alex Salmond Euskal Herrian izango
da. Sabino Arana Fundazioak saria emango dio bihar.
“The Dream Shall Never Die” liburuaren euskarazko ber-
tsioa ere aurkeztuko du. Iaz Eskozian izan nintzen Sal-
mond elkarrizketatzen (http://goo.gl/rdqkQA) eta, konpa-
razioz, bihar EAJko buruzagien aurrean esango duena
interesgarria izan daiteke. Handik bueltan, aipatu libu-
ruaz gain Joe Pike berriemaile politikoaren “Project Fear”
irakurri nuen. Biak aldi berean irakurtzea ariketa bitxia
izan zen, ikuspuntu zeharo diferentetatik egindako aro
berberaren kontakizunak baitira. Salmonden liburuaren
balio nagusia testigantza da, lehendabiziko pertsonan

egindako egunkaria dela. Animalia politiko izugarri inte-
ligentea izan arren, Salmonden prosa ez da Gerry Adam-
sena bezain ederra eta, umore handiko zirikatzailea izan
arren, bere probokazio maila ez da Alastair Campbellena,
muturreko bi adibide jartzeagatik. Nolanahi ere, bere lor-
pen politikoak bi horien lorpenen parekoak dira, handia-
goak ez badira, eta iraganeko testigantzaz harago, libu-
ruan SNPren datozen urteetako planak azaltzen dira.
Izenburuak berak dioen bezala, eskoziarren ametsaz ari
da, etorriko denaz, ez igarotakoaz. Galdutako erreferendu-
maren kontakizuna izan arren, ez da independentziaren
porrotaz ari, baizik eta independentziaren garaipenaz. Pi-
keren balioa, ordea, “Better Together” kanpainaren ba-
rruan, unionismoaren aginte-aretoan dituen iturriak dira.
Kasu honetan, ez da kanpaina horren garaipenaz ari, bai-
zik eta proiektu horren porrotaz. Zentzu horretan, konta-
kizunak bat datoz. Adibidez, Salmonden eta Alastair Dar-

lingen telebista bidezko elkarrizketa-saioen kontakizuna
bikaina da, batak zein besteak galtzen dutenean atzean da-
goena primeran ikusten baita. Horretan ere, bat datoz.

[Izkribuen gaia ez izan arren, sozialdemokraziaren ez-
tabaida ideologikoa, alegia, laboristen eta nazionalisten
arteko talka ideologikoa, oso interesgarria iruditzen zait.
Hori, ordea, artikulu baterako baino gehiago saiakera ba-
terako gaia da. Egin dezatela, mesedez, euskal sozialde-
mokratek. Beldur barik, sinetsiz eta errespetuz]

Efikaza izateko kontakizunak errealista bezainbeste
koherentea behar du izan. Eta koherentzia balio erlazio-
nala da, zerbaitekiko gara koherente. Adibidez, gure ame-
tsak gauzatzeko proiektuarekiko. Ametsak ahaztea be-
zain larria baita gure proiektuari beldurra izatea.
Sinesgarritasuna eta errespetua irabazi behar dira, eta le-
hendabiziko bi segundoen ostean zailagoa da. •

{ datorrena }

Ametsa, proiektua, beldurra;
eskoziar kontakizunaz

Efikaza izateko kontakizunak errealista eta
koherentea behar du izan, zerbaitekiko
koherentea; gure ametsak gauzatzeko
proiektuarekiko, kasu. Ametsak ahaztea
bezain larria da proiektuari beldurra izatea

Iñaki Soto
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U
nicef Nazio Ba-
tuen Haurren
Laguntzarako
Funtsak 2.600
milioi euroko
laguntza deial-

dia egin du munduko 63 herrial-
detan larrialdi egoeran bizi di-
ren 43 milioi haur lagundu ahal
izateko. Lehen aldiz, laguntza-
ren %25 larrialdi egoeran bizi di-
ren haurren hezkuntzara bide-
ratuko da. Aurten, izan ere, krisi
egoeran bizi diren haurren hez-
kuntzari arreta berezia emango
dio Unicefek. 2015ean, 4,9 milioi
haur eskolaratzea lortu zuen,
aurten 8,2 milioi izatea espero
du. Erdia baino gehiago, 5 mi-
lioi, Sirian bertan edo mugakide
diren herrialdeetan bizi diren
haur siriarrak izango dira. «Mi-
lioika haurri ikasteko aukera la-
purtu diete. Hezkuntzak umeen
bizitzak salbatzen ditu; granada
eta tiro artean bizi direnei ikas-
teko eta jolasteko aukera ema-
ten die. Aurten deialdiko dirua-
ren laurdena hezkuntzara
bideratuko dugu. Hezkuntza es-
kubidea eta etorkizun hobea
izateko itxaropena elkarri lotuta
daude. Umeek bost urtez eskola-
ra joaterik ez badute, belaunaldi
oso bat galtzen da. Hori frogatu-
ta dago. Haur eta gazte horien
hezkuntza bermatuz, krisi kro-
nikoen zikloari amaiera eman
diezaiokegu»,  nabarmendu
zuen Afshan Khan Unicefen la-
rrialdietarako programaren ar-
duradunak.
2016ko deialdiak duela hiru

urte egindakoa bikoizten du. Ga-
tazka armatuak eta muturreko
tenperaturak dira krisi egoerak
eragin dituzten arrazoi nagu-
siak. Horien ondorioz, gero eta
haur gehiagok beraien etxeeta-
tik alde egin behar izan dute eta
milioika haur elikagai gabezia-
ren, biolentziaren, gaixotasu-
nen eta abusuen biktima dira.
Ekintza humanitariorako Uni-

cefek egindako txostena aurkez-
teko deitutako agerraldian azal-
du zutenez, munduan bederatzi
umetik bat gatazka eremu bate-
an bizi da egun. Gatazkarik ez
duten herrialdeetan bizi diren
adingabeekin alderatuta, gataz-
ka eremuetan hazten diren hau-
rrek ekidin daitezkeen arra-

zoiengandik bost urte bete bai-
no lehenago hiltzeko bi aldiz au-
kera gehiago dituzte.
Aldaketa klimatikoa gero eta

mehatxu handiagoa dela ere 
ohartarazi du Nazio Batuen Era-
kundeak. Egun, 500 milioitik
gora haur uholdeak pairatzeko
arrisku handia duten zonaldee-
tan bizi dira, eta ia 160 milioi le-
horte larri edo oso larriak egon

daitezkeen lekuetan. El Niño fe-
nomenoak, ume horien bizi-bal-
dintzak nabarmen larriagotu di-
tzake gainera.
Beraien etxeetatik alde egite-

ra behartutako pertsonen kopu-
ruak gora egiten du urtetik urte-
ra. «Azken hilabeteetan nire
begiekin ikusi dut Burundiko
haurren sufrimendua, gizakiak
paira ditzakeen mugetatik hara-

go doana, Nigeria ipar-ekialdeko
umeen egoera latza edota Euro-
para heltzen ari diren errefuxia-
tu eta migratzaileen sufrikarioa
ere ezagutu ditut. Mundu oso-
an, biolentziaren eta gatazka ar-
matuen eraginez,  milioika
umek alde egin behar izan dute
beraien etxeetatik, zituzten on-
dasun guztiak atzean utzita.
Errefuxiatuen mundu mailako
krisia haurrentzako bereziki la-
tza da, izan ere, ihesaldian abu-
su, esplotazio eta salerosketak
jasateko arrisku gehiago dute»,
plazaratu zuen Khanek.
“Haurrentzako Ekintza Huma-

nitarioa 2016” txostena 63 he-
rrialdetako 76 milioi pertsonari
bideratuta dago. Horietatik 63
milioi haurrak dira. Guztiak la-
gundu ahal izateko, 2.800 milioi
dolar (2.600 milioi euro inguru)
eskatu dit Unicefek.

«ZIFRA ETA ERRONKA ERRALDOIAK»
Diruaren zatirik handiena, 1.160
milioi dolar, Siriara bideratuko
da, tartean Egipto, Irak, Jorda-
nia, Libano eta Turkian eragina
duen Siriako errefuxiatuen kri-
sialdira. Ur edangarria, txertoak,
hezkuntza eta babesa bermatze-
ko «ezinbestekoa» da laguntza.
Beste, 30,8 milioi dolar Euro-

pako errefuxiatu eta migrante-
en krisiari aurre egiteko behar
ditu Unicefek; 180 milioi dolar
Yemengo haurrentzako, non 10
milioi umek berehalako lagun-
tza humanitarioa jasotzeko be-
harra duten gerra dela eta; 25,5
milioi dolar Burundiko haurrak
babesteko eta munduko herrial-
de txiroenetakotik Ruanda eta
Tanzaniara ihes egin duten erre-
fuxiatuei laguntzeko; eta 188,9
milioi dolar Nigeria, Kamerun,
Niger eta Txadeko beharrizanei
erantzuteko. 
Unicefeko zuzendari Anthony

Lakeren hitzetan, «harrigarria
eta mingarria da milioika haur
krisi humanitario baten erdian
nora ezean ikustea. Ia 250 milioi

1.160
milioi dolar Siriako
gerrak eragindako
errefuxiatu krisira
bideratuko dira, bai
Sirian bertan bai
Libanon, Turkian,
Jordanian, Iraken
edota Egipton
laguntza emateko.
Helburua haurrentzat
txertoak, ur
edangarria, babesa
eta hezkuntza
bermatzea da.

30,8
milioi dolar eskatu
ditu Unicefek
Europako errefuxiatu
eta migratzaile
krisiari aurre egin
ahal izateko. Milioi
bat pertsona iritsi
dira Europara gatazka
armatuetatik
ihesean, batez ere
Siriatik.  

Nutrizio programa batean
parte hartzen ari den ume

bat, Hego Sudanen. Ondoko
orrialdean, Alepotik

Damaskora ihes egiten duen
siriar familia bat.

UNICEF

{ txostena }  Ainara Lertxundi

HAURRAK HAUR IZAN DAITEZEN
Nazio Batuen Erakundeak 2.800 milioi dolar eskatu ditu
43 milioi haur lagundu ahal izateko 63 herrialdetan
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haur biolentzia pairatzen duten
herrialdeetan bizi dira. Tamalez,
gainera, iraupen luzeko gataz-
kak dira. Iaz, etorkizun hobeago
baten bila milioika haurrek ihes
egin behar izan zuten biolen-
tziak, jazarpenak eta pobreziak
behartuta. Komunikabideek
egunero gogorarazten digute
gatazkak eta hondamendiak bi-
derkatzen ari direla. Beharriza-
nak pilatu egiten ari zaizkigu.
Zifrak erraldoiak dira, baina bi-
zitzak salbatzeko eta egoera
ahulean dauden familiei bere-
halako laguntza humanitarioa
emateko eskura ditugun auke-
rak ere handiak dira».
Berehalako beharrizanak ase-

tzeaz gain, epe luzerako plan-
gintzak behar direla nabarmen-
du zuen Lakek.  «Hezkuntza
eskubidea bermatu eta bizitako
trauma gainditzen lagundu be-
har diegu haurrei. Horrek nola-
baiteko normaltasuna ematen
die umeei egokitu zaien testuin-
guru gogor horren baitan. Hez-
kuntzaren bitartez beraien bizi-
tza berreraikitzeko tresnak
eskuratzen dituzte. Hezkuntza
bermatzearen onurak norbana-
koan eta bere komunitatean an-
tzeman daitezke epe motz zein
luzean», gaineratu zuen.
Iaz, tokian tokiko gobernue-

kin eta erakundeekin batera lan
eginez, hainbat lorpen garran-
tzitsu lortu zituztela nabarmen-
du zuen Lakek. Adibidez, Nepa-
len izandako lurrikararen
ostean, Gobernuaren gizarte-la-
guntza sistemaz baliatuta, egoe-
ra ahulenean zeuden 400.000
laguni zuzeneko diru-laguntza
ematea lortu zuten. Hego Suda-
nen, 500.000 lagunek ur edan-
garria izan zezaten lortu zuten,
baita talde armatuen esku zeu-
den 1.775 ume beraien komuni-
tateetara itzultzea ere. «Horiek
adibide soilak besterik ez dira.
Dohaintza-emaileak behar-be-
harrezkoak ditugu, erronkak ge-
ro eta handiagoak baitira: ta-
maina berekoa izan beharko
litzateke gure erantzuteko gaita-
suna ere. Elkarrekin emaitza po-
sitiboak lor ditzakegu; auzola-
nean gerrak mehatxatutako
haur belaunaldiak etorkizun
hurbilean bakerako aktibo bihur
ditzakegu».

2015eko egoerari errepaso egi-
nez, Unicefek hainbat zonalde
eta krisi nabarmendu ditu bere
txostenean, hala nola, Afrikako 
Sahel eskualdeko egoera.
2016an, 23,5 milioi lagunek la-
guntza beharko dute elikagai
faltagatik. 5,8 milioitik gora
haurrek desnutrizioa pairatuko
dute, larria edo moderatua.

MUNDUAN ZEHARREKO BEGIRATUA

Burundik, munduko herrialde
behartsuenetarikoa, krisi politi-
ko larria bizi du. 220.000 per-
tsona inguruk Kongoko Errepu-
blika Demokratikoan, Ruandan,
Tanzanian eta Ugandan babes
politikoa eskatu dute. Pasa den
asteartean, Nazio Batuen Giza
Eskubideetarako Goi Mandata-
riak Burundiko Gobernuak Na-
zio Batuen aditu talde bati sa-
rrera galarazi diola salatu zuen.
Oinarrizko askatasunen eta giza
eskubideen urraketak ikertu be-
har zituen eta gomendioak
eman. Krisia pasa den apirilean
hasi zen, Pierre Nkurunziza pre-
sidenteak, Konstituzioak ezar-

tzen duenaren kontra, hiruga-
rren aldiz hautagai gisa aurkez-
tuko zela esan zuenean. 
Uztaileko hauteskundeetan,

bozen %69 lortu zituen, baina
nazioarteko komunitateak ez
die emaitza horiei zilegitasunik
eman berme ezagatik. Nazio Ba-
tuen arabera, apirilaz geroztik
400 pertsona hil dira biolentzia
politikoaren ondorioz. Burun-
dik hamabi urtez gerra zibil gor-
dina pairatu zuen. Nazioarteko
adituak beldur dira ez ote den
2005ean amaitutako gerra ber-
piztuko.
Afrika Erdiko Errepublikan,

elikadura arloko segurtasun
ezaren ondorioz, 1,2 milioi per-
tsona arriskuan daude. Unice-
fen arabera, 5 urte baino gutxia-
go dituzten 39.000 haurrek
desnutrizio larria jasango dute
aurten.
Nigerian, Boko Haram talde

jihadistaren etengabeko erasoek
ia bi milioi herritarren barne
desplazamendua eragin dute.
Desnutrizioak gora egin du eta
eskolak nahiz osasun etxeak txi-

kitu dituzte jihadistek. Pasa den
urtean, 3.000tik gora lagun hil
ziren Boko Haramen erasoetan.
Eta duela bi urte, 200 neskato
bahitu zituzten Chibokeko esko-
la batean.
Hego Sudanetik 2,4 milioi la-

gunek ihes egin dute, horietatik
645.000 Etiopian, Kenyan, Su-
danen eta Ugandan bizi dira
errefuxiatu gisa. Unicefek ohar-
tarazi duenez, ume belaunaldi
oso bat galtzeko arriskua dago.
2009an independentzia aldarri-
katu zuen Hego Sudanek. Salva
Kiir presidentearen eta Riek Ma-
char presidenteordearen arteko
gatazkak biolentzia areagotu du
herrialdean. Nazio Batuen Giza
Eskubideetarako Goi Mandata-
riak alde guztiek giza eskubide-
ak urratu dituztela plazaratu be-
rri du. Desagertzeen erantzule
egiteaz gain, epaiketarik gabeko
hilketak burutzea eta emaku-
meak sexu esklabo gisa erabil-
tzea leporatu die aldeei. «Herri
osoak kiskalita ikusi ditugu, uz-
tak txikituta eta ganadua lapur-
tuta. Gerra estrategia horiek

9
umetik bat gatazka
eremu batean bizi da
munduan. Bost urte
bete baino lehenago
hiltzeko bi aldiz
arrisku gehiago dute
haurrok. Horrez gain,
500 milioitik gora
haur uholdeak
jasateko arrisku
handia duten
inguruetan bizi dira.
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2015eko erdialdetik hona nabar-
mendu dira. Gobernua nahiz Su-
daneko Askatasunerako Herri
Armada urraketa horien eran-
tzule direla uste dugu», esan
zuen Hego Sudanera Nazio Ba-
tuek bidalitako misioak. 280 se-
xu biolentzia kasu zenbatu ditu
misioak eta 15.000 adingabe ar-
mak hartzera behartu dituztela
salatu du, batez ere oposizioko
talde armatuek.

Yemenen, 21,2 milioi pertsona,
biztanleriaren %82, laguntza hu-
manitarioaren beharrean daude
uneotan. Horietatik 9,9 milioi
umeak dira. Gerra 2015eko mar-
txoan hasi zenetik, bi milioi he-
rritar baino gehiagok ihes egin
dute herrialdetik eta airepor-
tuak, eskolak, errepideak eta
etxeguneak bezalako azpiegitu-
ra ugari zeharo txikituta daude.
Ez da harritzekoa, askotan, era-
soen jomuga zuzena baitira
ezinbesteko azpiegitura horiek.
2.759 pertsona hil dira eta 5.324
zauritu baino gehiago egon dira
dagoeneko.

Afganistanen, gatazka arma-
tuek eta naturak eragindako
hondamendiek milaka pertso-
nen desplazamendua eragin du-
te. Izan ere, uholde, lurrikarak
eta elur-jausi larriak jasan dituz-
te, gerra amaigabeak zeharo txi-
kitutako herrialdeko egoera ara
gehiago okertuz. Oinarrizko
hezkuntzako eta osasuneko zer-
bitzuek kalte handiak pairatu
dituzte. 2015eko urtarriletik aza-
rora, 300.000 afganiarrek be-
raien etxebizitzak utzi zituzten
gatazka armatua dela eta.

Iraken, biolentziak 3,2 milioi
desplazatu sortu ditu. Horrez
gain, Siriako errefuxiatuak ere
badaude Iraken. Eskolatze tasak
jaitsi egin dira eta haur lanaren
indizeak gora egin du. Kolera
arriskupean ere bada gainera
herrialdea. Irailean antzeman
zuten kolera agerraldiak 2.200
pertsonari, horietatik %20 ume-
ak, eragin die jada. Irakeko 18
probintzietatik 15etan antze-
man dituzte kolera kasuak. Uni-
cefek 37.000 laguni banatu die
botilaratutako ura.

Ukrainian, gerrak 3,7 milioi
pertsona, 580.000 ume tartean,
kaltetu ditu zuzenean. Egunero,
aire erasoei eta lehertu gabeko

lehergailuei aurre egin behar
diete. Sirian, 4 milioi lagunek
ihes egin dute herrialdetik eta
beste 6,5 milioi barne desplaza-
tuak dira. Oro har, 13,5 milioi la-
gunek berehalako laguntza hu-
manitarioa behar dute Sirian
bertan. Ihes egiten duten horie-
tatik askok Europarako bidea
hartzen dute beraien bizitza
arriskuan jarriz. Milioi bat per-
tsona iritsi dira jada Europara.

HERRI DEFENDATZAILEAK, KEZKATUTA

Haurren eskubideak bermatze-
az arduratzen diren Europako
herri defendatzaileen ENOC sa-
reak, umeek ihesbidean «onar-
tezinak diren arriskuak» paira-
tzen dituztela salatu du
Europako Kontseiluari igorrita-
ko txosten mardul batean. «Gai-

xotasunei, heriotzari, pertsonen
trafikoari, trafikatzaileei… aurre
egin behar diete. Askotan, gai-
nera, gurasoengandik galdu egi-
ten dira, batez ere, mugako kon-
troletan, horietan nahasmena
nagusitzen baita. Mediterrane-
oa gurutzatzen hil direnen %30
adingabeak dira. Kostaldera iris-
ten direnean, hotzak jota daude,
hipotermia izateko arriskuan,
eta, ondorioz, pneumoniaz gai-
xotzeko arrisku handiagoa dute.
Boluntarioak Greziako itsaser-
tzean ari dira lanean, baina ez
dago koordinaziorik. Lesbosen,
migratzaileek 70 kilometro oi-
nez ibili behar dituzte harrera
gunera iristeko. Europako he-
rrialdeek eta erakundeek huts
egin dute haur migratzaileak
babesterakoan», dio txostenak.

Balkanetako herrialdeetan
dauden harrera zentroak adin-
gabeentzat ez direla egokiak ere 
nabarmendu dute herri defen-
datzaileek. Askok neguko tenpe-
ratura baxuei aurre egiteko hor-
nikuntzarik ez dutela –berogailu
sistemak kasu– eta gutxieneko
osasun zerbitzuak ez dituztela
bermatzen gaineratu dute. 

Herri defendatzaileek salatu
dutenez, herrialdeen arabera
zentroen %22tik %45era bitarte-
an soilik daude prestatuta erre-
fuxiatuak neguan hartzeko.
«Arriskuak, zoritxarrez, ez dira
amaitzen helmuga duten herri-
ra iristean. Estatu batzuek ez du-
te babes sistemarik bakarrik bi-
daiatzen duten umeentzat .
Horrek bereziki ahul egiten di-
tu», nabarmendu dute azkenik.

Tebak 11 urte ditu. Alepokoa
izanik, Damaskora ihes egin

behar izan du. Unicefek
emandako neguko

arroparekin azaltzen da
argazkian. Bere ametsa

medikua izatea da. Behean,
haur talde bat errefuxiatu

kanpamendu batean
jolasean.

Ashley GILBERTSON | AFP

337
mila haur errefuxiatu
gisa erregistratu
zituzten iaz.
Iheslarientzako Nazio
Batuen Goi
Mandatariak
emandako datuen
arabera, ekainean
Mediterraneoa
gurutzatu zutenen
%16 adingabeak
ziren. Abenduan,
berriz, %35era igo zen
portzentaje hori.

188
milioi dolar eskatu
ditu Unicefek Nigeria,
Kamerun, Niger eta
Txadeko beharrizanei
erantzuna emateko.
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Zika birusak sekulako buruhausteak eragin ditu Ameri-

kako makina bat herrialdetan. «Aedes aegypti» izene-

ko eltxoak kutsatzen ditu gizakiak eta normalean ez

du arazo larririk eragiten, baina eltxoak zizta egiten

diona haurdun badago kontua erabat aldatzen da,

umea mikrozefaliarekin jaio baitaiteke: entzefaloa gu-

txiegi garatuta edukiko du, eta, kasu batzuetan, entzefalo-masarekin ere gauza bera gertatuko

da. Brasilen iaz jaiotako umeetako 3.174k gaixotasun hori izan zuten, eta zika iritsi aurretik 160

kasu baino ez zituzten izaten urtean, Osasun Ministerioak emandako datuen arabera. Beraz, au-

rre egin beharreko arazo bihurtu da. Horregatik herrialde ezberdinetan makina bat toki fumiga-

tzen ari dira, baita kanposantuak ere. Baina osasun langileak inon ez dira jantzi Rioko irudi horre-

tan bezala, Sierra Leonan ebolaren aurka aritu direnen itxura hartu baitute. Sambodromoa bera

ere fumigatu dute, gaur zortzi espero den jendetza hartu aurretik. joseangel.oria@gaur8.info 

EBOLAZ MOZORROTU AL DA ZIKA
BIRUSA RIOKO INAUTERIETARAKO?

Christophe SIMON | AFP

C IKUSMIRA



atzerria

B
lack Twitter mugi-
mendua Amerike-
tako Estatu Batue-
tan jaio zen eta
sekulako garran-
tzia hartu du He-

goafrikan. Erabiltzaile beltzek
sare sozialera jotzen dute eki-
men arrazistak salatu eta mun-
du osoan giza eskubideak defen-
ditzeko.  Urtea hasi  denetik
Afrikako hegoaldeko herrialde-

an izan diren gertaera arrazista
batzuek garbi utzi dute giza mu-
gimendu hori gero eta garran-
tzitsuagoa dela komunitate bel-
tzarekin lotutako kontuetan;
arrazakeriaren aurkako armada
moral baten tankerako zerbait
bihurtu da dagoeneko.
Urtarrilaren 4an Hegoafrika-
ko hiru gizon zurik lanpostuak
eta laguntzak galdu zituzten, be-
raiek adierazpen arrazistak egin

ondoren sarean haserrea ikara-
garri hedatu zenean. «Black Twi-
tterrek ez du horrenbesteko era-
ginik izan mundu osoan.
Hegoafrikan, hiru arrazista,
egun bakar batean», idatzi zuen
emakume erabiltzaile batek.
Black Twitterrek ahalbidetutako
erantzunak eragin zuen alderdi
politiko eta bestelako erakunde
batzuek hiru pertsona horien
aurkako ekimen legalak abian
jartzea.

ESTATUA ETA IKASLEAK

Ez da giza marea haserre horren
lehen arrakasta izan. Lurmutur
Hiriko Unibertsitatean kokatuta
zegoen Cecil Rhodes buruzagi
kolonialistaren estatua bat bota-
tzea lortu zuten iazko apirilean,
esaterako. Orduan #Rhodes-
MustFall etiketa erabili zuten,
eta sarean egindako beste kan-
paina batzuentzat inspirazio
iturri izan zen, adibidez #Fees-
MustFall traola erabili zuenaren-
tzat (hau da, “tasek erori egin
behar dute”).
Lehen kanpainak eragin ba-
zuen garabi handi batek Cecil
Rhodesen estatua eramatea,
besteak lortuko zuen Gober-
nuak atzera egin eta aurreikusi-
ta zuen matrikulen igoera ber-
tan behera uztea.  Ordurako
ikasleek mobilizazio jendetsuak
eginak zituzten, Black Twitter
berak bultzatuta.
«Errepublikako gobernu be-
rria da orain Black Twitter», ida-
tzi zuen sare sozialean beste
erabiltzaile batek, agintariak
makurrarazteko mugimenduak
erakutsi zuen gaitasuna nabar-
menduz. «Black Twitter Hegoa-
frikako CIA inteligentzia zerbi-
tzua da», erantzun zuen beste
batek, sarean zein saretik kanpo
izaten diren portaera arrazistak
agerian uzteko erabiltzaileek
agertu duten trebetasuna gogo-
ra ekarriz.
Gizakiak baztertzeko edozein
jarrerak salaketa publikoa iza-
ten du bide berri honetan. Black
Twitterren askotan galdetzen da
ea arrazista zehatz baten ingu-
ruan ezer egin ote den. Gauzak
behar bezala egiteko, arrazista
horri buruzko datuak eskain-
tzen dira, beste inorekin nahas-
tu ez dezaten. Inpunitateari

«#RhodesMustFall»
etiketa erabili zuten
Lurmutur Hiriko
Unibertsitateko ikasleek
zein irakasleek Cecil
Rhodes buruzagi
arrazistaren estatua ken
zezaten exijitzeko. 
GAUR8

HEGOAFRIKA
BERRIA
«Twitter Beltza»,
arrazistak bere tokian
jartzeko ekimena

Marcel Gascon (Efe)

«Apartheid» sistema ofizialki aspaldi bukatu bazen ere,
arrazakeriak bizi-bizirik dirau Mandelaren herrialdean. Jarrera
arrazistak salatzeko Black Twitter izeneko ekimena
erabiltzen dute herritar beltzek eta dagoeneko garaipen
batzuk ospatzeko moduan daude. Beste batzuek sekulako
arriskua ikusten diote giza fenomeno berriari. 

JENDARTEA / b
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amaiera emateko tresna mo-
duan ikusten dute herritar as-
kok, sarean zein saretik kanpo
izaten diren jarrera arrazisten-
gatik ordainarazteko aukera be-
rria. Baina beste begirale ba-
tzuek uste dute Black Twiterrek
proposatzen duen bidea arris-
kutsua dela, iritzi ezberdin guz-
tiekin bukatzeko gaitasuna ikus-
ten diotelako.

ARRISKUAK

Christ Hart ekonomialaria zuria
da. Lanik eta soldatarik gabe
utzi zuen bankuak Twiterren
esaldi bat idatzi eta mugimen-
duak salatu zuenean. Hartek
idatzi zuen apartheid sistema
bukatu zenetik bi hamarkada
pasa ondoren, herritar beltz as-
kok erresuminez tratatzen ja-
rraitzen dutela eta horregatik
zerbait zor zaiola berari, zuriari
alegia. Handik pixka batera Ga-
reth Cliff kazetari zuria arrazis-

tatzat jo zuten eta zuen lanetako
bat galdu egin zuen. Bere iritziz,
adierazpen arrazisten aurkako
jazarpen legala ez da bidezkoa,
esandako guztia adierazpen as-
katasunak babesten duelakoan.

«Black Twitter fenomenoa po-
tentzialki oso arriskutsua da,
batez ere statu quo-ak ezarrita-
ko marren artean ez daudenen-
tzat», uste du Kutlwano Khali
emakume olerkariak. «Armada
hori prest dago jendetza irentsi
eta sinesmen, printzipio moral
eta iritzi guztien aurka hasteko.
Nire beldurrik handiena da, jus-
tizia lortzeko gurutzaldian, ino-
lako errurik ez duen edozein
biktimaren aurka hastea. Erabil-
tzaile zehatz batzuen ospe eta
entzute egarriak segundo gutxi
batzuetan eragin dezake, ahale-
gin handirik egin gabe, edono-
ren izen ona hankaz gora bota-
tzea»,  azaldu du bere kezka
poeta beltzak.

Cecil Rhodes
kolonialistaren
brontzezko estatua
apirilaren 9an kendu
zuten Lurmutur Hiriko
Unibertsitatetik, ikasleek
hilabete batez
mobilizazioak egin
ondoren. 
Rodger BOSCH | AFP

GORROTO GEHIEN ERAGITEN
DUEN GIZON ZURIA
Cecil John Rhodes 1853an jaio eta 1902an zendu zen, baina
oraindik Hegoafrikako beltzen artean gorroto gehien
eragiten duten pertsonetako bat da. «Izorratu Rhodes, alde
egin geure bizitzetatik, kale hauetan, herrialde honetan,
hiltzaileentzat lekurik ez dago-eta», esaten zuten apirilean
Lurmutur Hiriko Unibertsitateko ikasleek buruzagi
kolonialistaren estatua kentzea lortu zutenean.
Milaka afrikarren heriotza leporatzen zaio Rhodesi.

Mertzenarioz osatutako armada eratu zuen Zambia eta
Zimbabwe kolonizatzeko; britainiar ohiturak ezarri zituen,
eta bertako kulturak suntsitu. Oso denbora gutxian aberastu
zen, diamante meategiak bereganatu ondoren.
“Sufrimendu beltza ez dago salgai”, irakur zitekeen

pankarta batean. “Deskolonizazioa”, “Geure ahotsa entzun
behar duzue”, “Historia egiten ari gara, ez suntsitzen”, beste
batzuetan. Baita Thomas Sankara Burkina Fasoko
iraultzailearen aldeko mezuak ere. Campuseko giroak
Nelson Mandela askatu berriko urteetakoa ekartzen zuen
gogora. Baita 1960ko hamarkadako AEBetako beltzen
mobilizazioak ere. Witwatersrand, Rhodes eta KwaZulu-
Natal unibertsitateetan ere bertara begira zeuden.   
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ari bat da X-ek Y-ri (non X erakunde bat den eta
Y pertsona bat, normalean) egiten dion goraza-
rre publiko bat, bikaina kontsideratzen den lan
edo ibilbide batengatik. Sariez ari garelarik sari-
hartzaileari buruz hitz egiten dugu asko, eta gu-
txi, aldiz, sari-emaileari buruz. Baina saria goraza-

rre konpartitua da egiazki,  bumeran itxurako oparia,
sariaren hartzailea goratu eta bide batez sari-emailea lauda-
tzen eta legitimatzen duena. X eta Y, bigarrenaren meritua
eta lehenengoaren interesa, komeni da biei erreparatzea. 

Ez da erraza sari-emailearen papera: abangoardiak sumatu
behar ditu baina ez goizegi, modei erreparatu behar die bai-
na ez beranduegi. Bere irudiaren –eta testuinguruaren arabe-
ra eman nahi duenaren– tamainakoa behar du izan saridu-
nak, eta horrek puntu kontserbadore bat duen arren, ezin dio
berrikuntzari eta sorpresari uko egin. Harea mugikorretan
igerian, eremu difuso horretan bizi da sari-emailea. 

Duela bi aste eman zuen Hyatt fundazioak aurtengo Pritz-
ker sariaren berri. Alejandro
Aravenari  emango diote
munduko arkitektura-sari
nagusia, «diseinu bikaintzat
dugun horretan sakontzea-
gatik. Bere obrak gutxien
dutenei  aukerak ematen
dizkie, hondamendi natura-
len efektuak arintzen ditu,
energia-kontsumoa murriz-
ten du eta espazio publiko
atsegina eskaintzen du».
Hitz-jario soziala du Pritz-
ker sariaren prentsa-oha-
rrak. Sarituak hitzok merezi
ote dituen, eta merezi ote
duen, oro har, tamaina ho-
netako saria, ez dira gutxi
izan auzitan jarri dutenak. 

Eraikin onak izan baditu
Aravenak. Traza hartu diet
Espainiako boom-aren ga-
raian egin zen arkitektura
onarena, arkitektura-aldiz-
karietan ikus zitezkeen adi-
bide horiena, lurraldea erai-
kin kaskarrez (des)josten ari
zen bitartean. Arkitektura
ona, baina besteen gainetik
gehiegi nabarmendu gabe.
Adinak ere azal dezake hori,
gazte –48 urte– eman bai-
tiote saria Aravena arkitek-
to  txi letarrar i .
Proiektu sozialak ere badi-
tu. Quinta Monroy babes
ofizialeko etxebizitzak dira,

seguruenik, ospetsuenak. Lurraren kostua altua zen hirigune
batean, txaboletan bizi ziren familien sare ekonomiko eta so-
zialak lekuan bertan mantentzea hobetsi zuten, periferiara
bidali gabe, baina aldi berean kalitatezko etxebizitzari uko
egin gabe. Merkatuko ohiko tipologiekin bi baldintzak bete-
tzerik ez zegoela iritzita, “etxe erdia” tipologia asmatu zuen
Aravenaren bulegoak. Etxe erdi horiek familiek euren kaxa
eraiki ezingo zituzten kalitatezko piezak dira, familien ahal-
men ekonomikoa hobetu ahala etxebizitzaren hedapena –bi-
garren erdia, alegia– errazten duena. Polita da emaitza, errit-
mo garbia duten eraikin ezberdinak, elkarri atxikiak. 

Sariekin jarraituz, Turner sariak ere banatu zituzten due-
la aste batzuk. Assemble kolektiboari eman zioten Erresu-
ma Batuko arte-sari garrantzitsuena, “ez-artista” bati ematen
zaion lehen aldia. Kideetariko batek modu ezin zehatzagoan
esan duen moduan, «arkitektoak-edo, edo ez, agian-edo». 

Auzo-zaharberritze proiektu sozial batek irabazi du sari os-
petsu eta tradizionalki pole-
mikoa, pentsa, urte batzuk
lehenago erditik zatitutako
behi eta zekor disekatu ba-
nak  i rabazitako  sar i
bera –lau erdi guztira, bitri-
na banatan formaldehido li-
kidoan urperatuta–. Konpa-
razioak  gorrotagarr iak
bezain zailak dira, eta batek
baino gehiagok esan du za-
harberritze urbano bat, so-
ziala eta pintoreskoa izanda
ere, ez dela arte modernoa.
Assemblekoek eraisteko zo-
rian zeuden Liverpool hiri-
ko hamar etxebizitza kon-
pondu dituzte auzolanean,
«korporazio handien gen-
trifikazio dinamiketatik at.
Assemblek ekimen artistiko
eta kolektiboen tradiziotik
edaten du, diseinua eta ar-
kitekturarekin esperimen-
tatuz eta praktika artistiko-
ek  premiazko  arazoei
irtenbidea emateko duten
garrantzia erakutsiz», Tur-
ner dixit. 

Kausalitatea ala kasualita-
tea, ohar mentala beraz
2015-2016 kurtsoaren
errepasoa egiten dugune-
rako: mainstream sariek
kutsu soziala izan zutene-
koa. •Ilustrazioa: ANDER GORTAZAR BALERDI

Ander Gortazar Balerdi - @derzu_uzala
Arkitektoa
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M
ende bete pasa berri da Franz Kafka mai-
suaren “Metamorfosia” eleberria argitara-
tu zenetik. Bere hasiera ezaguna gogoan,
goiz batean, loaldi aztoragarriaren ostean,
zomorro zatar bihurturik, bizkarra oskol
gogor, tripaz gora, bere hanka kontaezinak

ikusiz esnatu zen Gregorio Samsak espantuz pentsatu
zuenaz akordatu naiz: “zer gertatu zait?”. Metamorfosia
politikara ekarri nahi nuke, aldaketa existentziaren oina-
rrizko forma dela aldarrikatuz. Ez dakit asmatuko dudan
Gregorioren pentsamendu hori ezker abertzalearen ko-
munitate politikoan egon daitezkeen hainbatekin lotzen.
Pluralaren lehen pertsonan jokatuz, “zer gertatzen zaigu?”
galdera paratu nahi dut, eta, hari gisa hartuta, letra hauen
juntagarri egin. Kasu, baina, ez dut biribil esaten gerta-
tzen zaiguna kafkianoa denik. Kontu batzuk badiren
arren, politikoak baino prepolitikoak, eztabaidaren eta
arrazonamenduaren bitartez
oratu baino, zuzenki, Osaki-
detzan edo Osasunbidean
tratatu beharrekoak.
Metamorfosiaz mintzo, ai-

tortuko dut betidanik kezka-
tu nautela intsektuen miste-
rioek.  Termiten gizarte
antolaketa, adibidez, bere pri-
mitibotasunean, sozialismo
zientifikoaren aplikazio prak-
tikotzat jo izan dut. Gizarte
baten funtzionamendu har-
moniatsua inurrien antolake-
taren mirari politikoan egi-
ten zait  ikusgarri .
Sorgin-orratzak ehizatzen ikusi eta ikasi egiten dut. Mari-
sorginak ze mokadu ederrak egiten dituen sorgin-orra-
tzen kontura, adibidez, sorginkeriaren irakasgaitzat dau-
kat. Labezomorroen ezdeusa zinez epopeikoa da. Milaka
milioi euro xahutzen dira labezomorroen kontrako gerra
kimiko eta hormonalean, eta, hala ere, labezomorroa beti
zomorro eta beti gizakiari tirrit!
Azken buruan, zer gara gizakiok ba? Batzuk kotxorro,

besteak (potro)zorri, marisorgin ala sorgin-orratz, labezo-
morro kaskagogor ugari Euskal Herrian... Gure misterio
ilun eta gartsuan, ez ote dugu intsektu trazarik? Baiezko-
an nago. Har ditzagun inurriak, adibidez. Politikoki inurri
lanak duen garrantziaz aspaldi aritu zen intsektuaren
izen bera zuen txosten gogoangarria. Ez dut, ordea, hari
horretatik atzera begira tiratu nahi. Espezie eta kultura
bezala inurriek duten inpaktua, pisua eta kopuruagatik

gure mundua nola dominatzen duten interesatzen zait.
Munduko pertsona guztiek baino pisu handiagoa dute
munduko inurriek. Baserritarrak baratzezaintzan hasi
baino askoz lehenago, onddoak hazten zituzten, abel-
tzaintzari ekin baino lehen landare-zorriak jezten zituz-
ten, edo aletegiak asmatu baino lehen haziak gordetzen
zituzten. Duela 120 milioi urte sortu ziren intsektuon pa-
troiak erreproduzitu eta perfekzionatu zituzten duela bi
milioi urte sortutako gure arbaso hominidoek.
Hortaz, ezker abertzalea organismo biziduna den hei-

nean, kultura eta komunitate gisa aurrera egiteko badugu
inurrietan non ikusi eta zer ikasi. Badugu kohesioaren eta
kooperazioaren bidez, elkarrekikotasunaren eta elkarki-
detzaren bitartez, iraupena, moldagarritasuna eta helbu-
ru komunak nola eskuratzen diren inguruko adibidea, pa-
rasitoen aurka nola antolatu, nola taxutu harraparien
aurkako defentsak. 

Horretarako, hasteko, betiko tximino biluziak izaten ja-
rraitzen dugula, eboluzioaren kimera bat, behingoagatik,
onartu beharko dugu. Politikoki “piña egiten” aritu eta
orain mazedonia garela onartu. Haikuak tximeletak ez
duela ahazten behinola zizare izan zela dioen bezala, etor-
kizuneko erantzun asko gure izatean daudela, inurriek
inurritegietan legez “cromlech”-ean bildu behar dugula
gure komunitatea, indarberritzeko trinkotu, arnas luzeaz
ekin, eta, horizonte sakona ikusmiran, zentzua eta misioa
egokitu.  
Metamorfosia ez da inoiz bat-batekoa. Ez da presaren

eta larriminaren kumea. Ez da tragediaren noranzkoa
duen bidea. «Oraingoan asmatzen ez bada, akabo!» eta
halakoak soberan daude. Apustua argi eta poliki-poliki to-
nua hartzen, lanean serio eta pausu seguruz. Horretan ari
dira inurriak. Aurki ikusiko da beren obra perla. •

{ asteari zeharka begira }

Gregorio Samsa gogoan:
metamorfosia eta inurria 

Inurriak inurritegian legez, «cromlech»-ean
bildu behar dugu gure komunitatea,
indarberritzeko trinkotu, arnas luzeaz ekin,
eta, horizonte sakona ikusmiran, zentzua
eta misioa egokitu
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Mikel Zubimendi
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takoa zen, eta bidaia guztia
eman zuen irlan bizi zuten ego-
eraren berri ematen. «Herrira
iristean nahiko egoera lasaia
aurkitu genuen. Ikusten zen jen-
dea joan-etorrian, baina egoera
lasaia antzematen zen. Kafe bat
hartzera joatea erabaki genuen,
eta orduan iritsi zen lehenengo
sustoa», azaldu dute. Gosaria es-
kutan, Proactiva Open Arms
[itsas salbamenduan aritzen
den talde kataluniar bat] elkar-
teko kideak ikusi zituzten laster-
ka, txalupan muntatu eta itsaso-
ra sartzen. «Handik gutxira, erdi
urperatuta zegoen txalupa bat
ekarri zuten, berrogeita hama-
rren bat lagunekin barruan. Go-
saria utzi eta laguntzera abiatu
ginen segituan; sekulako pena-
rekin hartu genuen. Errefuxia-
tuei euren gauzak kanpamen-
dura eramaten lagundu genien,
imajina dezakezuen egoeran...»,
azpimarratu dute.
Baina boluntarioen jarduna ez

da bat-batekotasunean oinarri-
tzen, ezta gutxiago ere. Dena
oso ongi antolatuta zuten, eta
bakoitzak zituen bere funtzioak.
Elgoibartarren lana oinarritzen
zen, batez ere, lehorrera heldu-
tako errefuxiatuei kanpalekue-
tara laguntzean, bertan berotan
sartzeko, aldatzeko, zerbait be-
roa emateko... Behin errefuxia-
tuak berotan sartuta autobuse-
raino laguntzen zieten [bertatik
Moriako kanpamendu nagusira
joaten dira], eta ondoren kanpa-
lekua atondu beharrean ziren
berriro, hurrengo txalupa iris-
ten zenerako prest egon zedin.
Hori modu ordenatu batean

garatu ahal izateko jarraibide
finko batzuk zituzten. Hasteko,
Lesbos irlako kostaldea zati ez-
berdinetan daukate banatuta,
eta boluntario taldeak horren
arabera antolatzen dira. Talde
bakoitza eremu zehatz batez ar-
duratzen da, eta eremu zehatz
bakoitzak dauka bere zaintza
taldea. Hori hala, taldeko nor-
baitek txaluparen bat ikustean
kanpalekura abisatzen zuten,
eta orduan hasten ziren lanean
Iñaki eta Koro: sua piztu, gene-
radoreak martxan jarri ,  tea
prestatu, ura irakin medikuen-
tzako, aldagelak zabaldu... Behin
errefuxiatuek lur hartzean me-

G
ogorra egin dai-
teke, telebista
aurrean, milaka
errefuxiatuen
iritsierari erre-
paratzea. Gogo-

rra egin daiteke errefuxiatuak
itsasoan nora ezean ikustea, eta
nork bere egin dezake lurra uki-
tzean adierazten duten sentsa-
zioa. Baina zer litzateke hori
guztia bertatik bertara bizitzea?
Zer litzateke itsasoan bizia joka-
tu duen pertsona bat besoetan
hartu eta artatzea?
Izan dira errefuxiatuen krisia-

ren erdian bihotza ukituta sen-
titu eta buruak sufritzen ari di-
renei laguntzea agindu dienik.
Horietako bi baino ez dira Iñaki
Iraola eta Koro Gabiola. Elgoi-
bartarrak biak, Lesbos uhartera-
ko bidea hartu zuten iragan
abenduan, Gabonetako oporral-
dia aprobetxatuz. Greziako irlan
bizitako esperientzia kontatzeko
elkartu dira GAUR8rekin.
Diote, «penarekin» hartu zi-

tuztela errefuxiatuen lehenen-
go irudi haiek, eta, denborak,
pena hori amorru bilakatu ziela:
«Hala, inpultsoak gidatuta, eta
Gabonetako oporrak aprobetxa-

Aimar Etxeberria Korta

ERREFUXIATUEN KRISIA
Bihotzak eskatu eta buruak aginduta,
telebista aurretik errefuxiatuei laguntzera

Kosta egiten da telebistan errefuxiatu ilarak ikusi eta
bihotza eta burua hotz mantentzea. Badira, baina, harago
joan eta, boluntario, errefuxiatuei laguntza ematera
joateko hautua egin dutenak. Krisi humanitario hau lehen
pertsonan bizi izan duten horien testigantzak jaso
ditugu, istorio gogor bezain eredugarria osatuz.

Iñaki eta Koro Lesbos
uhartean izan ziren
denboran bost txalupa
artatu behar izaten zituzten
eguneko, 50 lagunekin
bakoitza. 
Wilhelm WINTERTIDH

JENDARTEA / b

tuz, esku bat botatzera joatea
proposatu zuen Korok». Lesbos
zuten jo puntuan, eta harako
hegaldia hartu zuten. Behin he-
galdia hartuta hasi ziren han
egingo zutena lotzen. «Korok
Madrileko neska baten kontak-
tua lortu zuen, errefuxiatuei la-
guntza eman asmo zuen proiek-
tu bat garatzen ari zen neska
batena. Azkenean, baina, ez zio-
ten proiektua onartu; guk, dena
egina genuenez, aurrera egitea
erabaki genuen», azaldu du Iña-
kik. Orduan jarri ziren Light
House elkartearekin kontak-
tuan, zeina Skala Sikamineas

herrixkan ari den lanean. Lesbo-
sen, beraz, bazuten nora joan.
Abenduaren 27an iritsi ziren

irlara, goizerako bertan ziren,
eta urtarrilaren 5ean utzi behar
zuten Lesbos, egun eta erdi har-
tuta baitzuten Atenas bisitatze-
ko. «Buruak eta bihotzak, ordea,
ez ziguten utzi Lesbosetik alde
egiten eta urtarrilaren 6ko ilun-
tzera bitarte geratu ginen ber-
tan. Hilak 7an Euskal Herrian gi-
nen bueltan», adierazi dute.

LEHENENGO SUSTOA, GOSARIAREKIN

Skala Sikamineas herrixkara
eraman zituen taxi gidaria ber-
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dikuaren begien paretik igaro
behar izaten dute; harena da le-
henengo ongi etorria. Medikuak
erabakitzen du zein artatuko di-
tuen eta zein bidaliko dituen zu-
zenean kanpamendura. «Kanpa-
mendura bidaltzen dituen
horiek ziren gure eskutan gera-
tzen zirenak. Horien artean era-
baki behar genuen zeintzuk bi-
daltzen genituen aldagelara
arropak aldatzera eta zein era-
maten genuen su ondora, bero-
tan sar zedin», azaldu dute.
Hori guztia egunean zehar ba-

natutako hiru txanda ezberdi-
netan eramaten zuten aurrera:
goizekoa (07:30etik 16:30era),
arratsaldekoa (16 :00etatik
24 :00etara) eta gauekoa
(23:30etatik 08:00etara). Azken
hori, baina, luzatu egin ohi zen
normalean, orduan hasten baiti-
ra iristen lehenengo txalupak.
«Nekea, logura, gosea eta gauza
horiek guztiak joan egiten zaiz-
kizu bat-batean», diote. Eurak
bertan egon ziren egunetan,
gehienez, bost txalupa iritsi zi-
tzaizkien egun bakar batean:
«Baina orain izan dituzte, gu
itzuli ostean, hamalau txalupa
egun berean, 50 lagun txalupa-
ko. Uda sasoian, 160 txalupa iri-
tsi ziren egun bakar batean! Or-
duko arazoa deshidratazioa zen,
gaurkoa hotzez ez hiltzea da». 

ETORRI, ITZULTZEKO?
Errefuxiatuei laguntza ematera
joaten diren boluntario horien
guztien lana donazioen bidez
mantentzen da. Diote mundu
guztitik ari direla bidaltzen do-
nazioak Lesbosera, eta bertan
guztia jaso eta bideratzen duten
biltegiak dituztela. Kanpalekue-
tatik egin dira eskariak biltegie-
tara, beharren arabera; horrek
eskatzen du pertsona bat egotea
kanpalekuetako baliabideen ja-
rraipena egiten.
«Lesbosen izan ginen garaian

guk ere donazio dezente jaso ge-
nituen. Hala, hiriburura gertu-
ratu eta zenbait gauza erosi ge-
nituen jasotako diru horrekin
kanpamenduan zeuden beha-
rrei erantzuteko», azpimarratu
dute. Hori hala, donazioak egite-
ko, hemendik bidali beharrean,
aukera egokitzat ikusten dute
bertan dagoen bati egitea, hark

eros ditzan beharraren arabera-
ko baliabideak; bide batez, irlan
bertan dirua utziz.
Azaldu dugu aurrez bolunta-

rioek autobuseraino laguntzen
dietela errefuxiatuei. Hauek,
ondoren, Moriaraino joaten di-
ra, bertan erregistratu behar
baitira. Baina, hortik aurrera, ze
etorkizun dute ametsetako Eu-
ropara iristen diren errefuxia-
tuek? Aukera izan dute Iñaki eta
Korok eurek artatutako errefu-
xiaturen batekin kontaktuan ja-
rraitzeko, sare sozialen bidez:
«Kontatzen digutena da, behin

Morian erregistratu ostean, du-
ten nazionalitatearen arabera
errazagoa edo zailagoa zaiela
paperak lortzea. Siriarrak, ira-
kiarrak eta afganiarrak dira
errazen dutenak, lehen mailako
errefuxiatuak bailiran; horiek
automatikoki lortzen dituzte
paperak, Europan zehar mugi-
tzea ahalbidetzen dieten pape-
rak». Beste guztiek, ordea, zaila-
goa dute etorkizuneko bidea
marrazten hastea. Guztiek di-
tuzte 30 egun Grezia uzteko,
baina paperik ez dutenek ezin
dute Mazedoniako muga zehar-

katu. Herrialdea uzteko epe mu-
ga hori amaitu ostean euren ja-
torrizko herrialdeetara deporta-
tzen dituzte. «Paperak lortzen
dituztenek ere zailtasunak di-
tuzte Europan zehar mugitzeko;
ikusi besterik ez dago Europako
hainbat herrialderen jarrera
errefuxiatuekiko», salatu dute.
Esperientzia honek askorako

eman dio bikoteari. Korok, adi-
bidez, garbi ikusi du errefuxia-
tuek bizi duten egoeraren atze-
an ez daudela hiritar soilak,
arazoa eliteek sortutakoa dela.
Era berean, oso pozik itzuli da

ARROPA BILKETA
ELGOIBARRERA ITZULTZEAN
Iñaki Iraola eta Koro Gabiolaren eskuzabaltasuna ez zen
amaitu Lesboseko irla utzi zutenean. Elgoibarrera iritsi
bezain pronto Greziara abiatu aurretik zuten ideia bati
heldu diote: errefuxiatuentzat arropa biltzea. Hala, itzuli
zirenerako lagun talde bat lanean hasteko prest zuten.
Iragan astean bildu zuten arropa, eta eskuak gainezka
dituztela daude: uste baino arropa gehiago bildu dute
aurreikusi baino egun gutxiagotan. Orain, Lesbosera
bidaliko dute jaso dutenaren zati bat behintzat. BESA
enpresa jarri da eurekin harremanetan, eta enpresa bera
arduratuko da guztiaz; eurek arropa bildu eta antolatu egin
beharko dute, eta enpresak enbalatu eta garraioa jarriko du.
Hori hala, enpresari esker ona adierazi nahi izan diote.

Errefuxiatuek lurra
zapaltzean hasten zen euren
lana: hauek aldagelara
arropa aldatzera edo su
ondora berotan sartzera
bidali erabaki behar izaten
zuten. 
Wilhelm WINTERTIDH

Elgoibarren egin duten arropa bilketaren irudi bat.  2-dean B-rotuz



herria

ikustean boluntario gehienak
20-30 urte arteko gazteak zirela,
gehienak ikasketa maila altuko-
ak. Iñakiri, aldiz, tokatu izan
zaio, txandaz kanpoko jardune-
an aritu denean, jendea txalu-
patik ateratzea. «Ikusten duzue-
nean adineko gizonezko bat,
txalupatik jaitsi eta sorbaldan
erortzen zaizula negar batean
hasteko... Asko ukitzen dizu ho-
rrek, esan nahi baitu gorriak pa-
satakoa dela», adierazi du.
Zoritxarrez, sastrakaz beteri-

ko bide bat bezala ikusten dute
errefuxiatuen etorkizuna: «Bizi-
tza bat hasi behar dute zerotik,
beraiena ez den herrialde bate-
an, beraiena ez den kultura ba-
tean eta beraiena ez den erlijio
batean; gainera, aurka dituzten
instituzioen aurrean eta sozialki
aurka duten Europa baten bai-
tan». Egoera horren aurrean ba-
du Iñakik soluzio bat: «Bi komu-
nitate elkarren aurka jartzeko
baino erabil dezakegu egoera
hau herrialde, kultura eta erlijio
ezberdinen arteko harremanak
hobetzeko, zubiak eraikitzeko».
Zoritxarrez ere, errefuxiatuen

isuriak bere horretan jarraitzen
du, etenik gabe. Diote, gainera,
eurak egon zirenean baino bo-
luntario gutxiago egongo dela
egun, izan bazirelako euren gisa
Gabonetako oporraldiak apro-

betxatuz esku bat botatzera jo-
an zirenak: «Egoerak, orokorre-
an, okerrera egin duela esango
genuke». Bereziki azpimarratu
nahi dute, ordea, Iñaki eta Korok
eurak egon ziren herriko –Skala
Sikamineas– biztanleek izan zu-
ten jarrera: «Beti laguntzeko
prest ziren, esku bat botatzeko
prest. Bazen taberna bat edozein
momentutan ematen ziguna ja-
na; 24 orduko zerbitzua zutela
zirudien. Beti aurpegian barre
batekin hartzen gintuzten gai-
nera». Bada zorioneko elemen-
turik ere: ez zuten hildakorik
izan esku artean. «Ezin dute
gauza bera esan, baina, bertan
utzi genituen boluntarioek: az-
ken egunotan bi pertsona hil di-
ra gu izan ginen kanpamen-
duan bertan», adierazi dute,
atsekabez.

Ez zuten errefuxiatuek
denbora asko egiten Skala

Sikamineas herrixkako
kanpalekuan. Berotan sartu

bezain pronto Moriara
bidean jarriko zituen

autobusean sartzen ziren. 
Wilhelm WINTERTIDH

Donazioetatik hornitzen dira errefuxiatuei
laguntza emateko eraiki dituzten kanpalekuak.
«Guk dakigunez, gobernuek ez dute inolako 
baliabiderik ematen»

Instintuak bestelakorik agintzen badu ere,
jarraibide konkretu batzuei men egin behar
diete boluntarioek. Egoera dena dela ere 
lasaitasuna mantentzea funtsezkoa da

«MAFIEK ITSASO BORTITZA
BALIATZEN DUTE ONTZIAK
URETARATZEKO, ZAINTZA
TXIKIAGOA IZATEN BAITA» 

Euskadiko Itsas Salbamendu Humanitarioko koordinatzailea
da Imanol Gomez Muñagorri. Urtarrilaren 9an iritsi zen
Chiosera, Egeo itsasoak Turkiatik oso gertu bere magalean
hartzen dituen irla greziarretako bat. Gaur bertan bueltatuko
da Donostiara, 20-22 eguneko txandak egiten baitituzte;
«hemen egunero ikusten duguna izugarria da. 20-22 eguneko
txandak egin eta beharrezkoa da pixka batean atseden
hartzea. Ez bakarrik neke fisikoagatik, psikologikoki ere oso
gogorra baita», kontatu digu telefonoaren beste aldetik.
Gomez Muñagorrik 30 urte daramatza salbamenduan
lanean, asko ikusitakoa da, drama eta estutasun handiko
egoerak bizitzea egokitu zaio, baina Greziako kostaldean
gertatzen ari den errefuxiatuen joan-etorri tristeak orain
artean ikusitako guztia aise gainditzen du; «ez nuen sekula
halako egoera latzik ikusi». 

Arratsaldeko seiak inguru dira eta oraintxe erretiratu dira
apartamenduetara sikiera ordu pare batez lo egiteko asmoz.
«Azken bost egunetan bospasei ordu baino ez ditugu lo egin.
Ez daukagu atsedenerako tarterik. Iluntzeak uretan ematen
ditugu, etortzen diren ontziak laguntzen. Eta goizetan
formakuntza saioak egiten ari gara hemen lanean ari diren
gobernuz kanpoko erakundeekin elkarlanean». Ahots
nekatua igartzen zaio, gutxiegi lo egin eta sufrimendu
gehiegi ikusi duen norbaiten ahotsa. 

Itsas Salbamendu Humanitarioa, hain juxtu, errefuxiatuen
krisiari begira sortu zuen Getaria inguruan aritzen den
salbamenduko profesionalen talde batek. «Konturatu ginen
boluntarioak eta gobernuz kanpoko erakundeak kostaldean
zeudela laguntzeko, baina itsasoan, uretan, ez zegoela inor.
Eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun laguntza uretan ere
ematea, sinetsi ezineko baldintzetan itsasoratzen baitira
pertsona horiek. Horregatik erabaki genuen Chiosera joatea,
laguntza uretan bertan emateko», kontatu du. Bide horretan
ari dira beste talde batzuetako boluntarioei formakuntza
ematen, uretako salbamendurako oinarrizko jakintza bat
transmititzen eta baita lehen sorospenerako aholkuak ere,
«lehen une horietan egiten dena, biziraupeneko kate
horretan hartzen diren erabakiak, funtsezkoak izaten dira
pertsona horien bizitza salbatzeko». Kontatu duenez,
normalean gobernuz kanpoko erakundeetako kideak ez dira
uretara sartzen, asko jota belauneraino, «baina gerta daiteke
itsasoan barruraxeago norbait itotzen egotea eta laguntza
eman nahi izatea. Horretarako oinarrizko jakintza bat
beharrezkoa da eta horretan ari gara lanean». 

FINANTZAKETA KOLEKTIBOKO KANPAINA MATERIAL HOBEA LORTZEKO

Egun oso gogorrak bizitzen ari dira Chiosen. «Izugarri itsaso
txarra dugu, olatu izugarriekin. Euri zaparrada latzak
botatzen ari da eta hotz handia egiten du, bi gradu zero
azpitik. Itsasoko ura 13 gradutan dago. Nahiz eta itsaso
bortitza egon, egunero iristen dira ontziak. Mafiek horixe
baliatzen dute, itsasoa bortitz dagoela, ontziak uretara
botatzeko, egun horietan zaintza txikiagoa izaten baita.



Gainera, errefuxiatuen bidaiak prezio desberdina dauka
itsasoaren egoeraren arabera. Itsaso txarra dagoenean
bidaia merkeagoa da. Eta egun horiek baliatzen dituzte
baliabide gutxien dituztenek bidaia egiteko», esan du. 
Egunero lauzpabost ontzi iristen dira, bakoitzean 40-

50 lagun (nahiz eta ontziak hamar lagunentzat
prestatuta egon), asko eta asko, haurrak. «Errefuxiatuen
etorrera etengabekoa da, ez da amaitzen. Izan ditugu
100 ontzi iritsi diren egunak ere. Horrelakoetan
egoerak gainezka egiten digu», aitortu du. Gauez
itsasoan barna aritzen dira zaintza lanetan, ontzirik
balego laguntzeko asmoz. Ez da lan erraza. «Ontziak
isil-isil etortzen dira, argirik gabe, inork ikus ez ditzan.
Kontu handiz ibili behar dugu ontzi horiek aurretik ez
eramateko. Batzuetan gu ikusi, urduritu, mugitzen hasi
eta ontziak buelta ematen du. Horrelakoetan bi
minutuko epea dugu 40-50 lagun uretatik ateratzeko.
Muturreko baldintzak dira». 
Bi anbulantzia hartuta abiatu ziren Euskal Herritik.

Gainontzeko materiala Chiosen alokatu dute, baina
gabezia handiak dituzte. «Materialak asko sufritzen du,
muturreko baldintzetan lan egiten dugu, ilunpetan,
jende mordoa salbatu beharra daukagu... materiala
galdu edota puskatu egiten da egunez egun». 
Orain crowdfounding edo finantzaketa kolektiboko

kanpaina jarri dute abian material eta ontzi hobeak
eskuratzeko [www.facebook.com/smhumanitario].
«Amorrua ematen dit kostaldea zaintzeaz arduratzen
den polizia europarra sekulako ontziekin agertzen
ikusten dudanean. Guk behar ditugu horrelako ontziak,
biziak salbatzeko lanean ari garenok», iritzi dio Gomez
Muñagorrik. 
Nabarmendu duenez, beren taldea uretan hasten da

lanean, baina boluntario kate izugarri batean dauka
gauak jarraipena. «Uretatik atera eta gobernuz kanpoko
erakunde desberdinetako kideak daude zain, lehortu,
arropa aldatu, zerbait beroa eman eta paperekin hasten
dira, iritsitakoen erregistroa egiten. Gero, lehen

kanpamendu batera bidaltzen dira errefuxiatuak.
Harrigarria da, ez dakigu nork ematen dien abisua,
baina ontzi bat kostaldeko toki batera iritsi eta handik
gutxira autobus zahar eta zikin bat agertzen da
errefuxiatuak kanpamenduetara gerturatzeko hiru
euroren truke. Izugarria da, asko eta asko ezer gabe
lehorreratzen direlako; arropa blai bustita, oinetakorik
gabe, zeukaten apurra itsasoan galduta... eta zer
topatuko eta beren miseriatik negozioa egin nahi duen
norbait!», kontatu du etsita Gomez Muñagorrik.
«Oraintxe, apartamenduetara bueltan gentozela,
kanpamendu aldera oinez zihoan emakume bat ikusi
dugu, goitik behera lokatzez zikinduta, beso bakoitzean
haur bat zintzilik zeramala. Hori da egunero hemen
ikusten eta bizitzen duguna». 
Gomez Muñagorrik Facebookeko beren orria

erabiltzen du maiz sufrimenduak eragiten dion mina

deskargatzeko, gau horretan bertan itsasora bueltatu
ahal izateko. «Anbulantzian bi urte eskaseko neskatoa
dut besoetan, hipotermia larriarekin, konorterik gabe.
Biak manta termikoetan bilduta, ahalik eta berotasun
handiena ematen saiatzen naiz, desesperatuta, haur
txiki horri berotasuna bueltatu nahian. Hemen dena
bukatzen da; bero kimikoa, aldatzeko arropa, mantak...
eta nire seme-alabak dauzkat gogoan. Batzuetan, ez
dakidanez izena nola duten, nire seme-alaben izenez
deitzen diet. Izugarria. Eta azkenean Luciak konortea
berreskuratu du, osorik uzkurtu nauen espasmo baten
ondoren; begiak zabaldu ditu eta zoriontsuagoa ezin
naizela izan sentitu dut. Iñigo gerturatu zait berehala,
diabetesa duen emakume batek ez duela erantzuten
esanez». Egiten duten lanaren lagin txiki bat. 

amagoia.mujika@gaur8.info

2016 | urtarrila | 30 

GAUR8• 14 / 15

Itsas Salbamendu
Humanitarioko taldeek 20-22
eguneko txandak egiten
dituzte Greziako Chios irlan.
Ondoren txandak aldatzen
dituzte atseden hartzeko, neke
fisikoa latza izateaz gain,
psikologikoki ere egoera oso
gogorra delako eta ez delako
komeni txandak egun
gehiagotan luzatzea lan ondo 
egin ahal izateko. Haur asko
iristen dira errefuxiatuen
artean.   GAUR8
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ari egindako mesedeen katea
sortuz. Artean beste hainbeste
egin zitekeela sinetsi eta ekime-
na abiatu zuen. Denek elkar eza-
gutzen dute, Tolosaldekoak dire-
lako eta artistak, eta denek,
neurri handiagoan edo txikia-
goan, egin dute inoiz trukeren
bat.

Diruaz hizpide, aipatzen dute
nola objektuak nahiz zerbitzuak
baloratzeko garaian diruan pen-
tsatzen dugun segituan. Eta
gauza onak ahalbidetu dituen
arren, adibidez, erietxeak, esko-
lak, errepideak… eraikitzea, «es-
pekulazioa eta neurrigabeko pi-
laketa» ere ekarri dituela diruak
uste dute Kultrutuken. 

Arteari aplikatuta, saleroske-
tak erraztu ditu, noski, mundu-
ko punta batean koadro bat sal-
gai duen artistak beste puntan
dagoen bezeroari saltzeko, adi-
bidez, baina desabantailak ere
ekarri dituela uste dute. Nabar-

E
rreparatu al duzu
inoiz egunean ze-
har zenbat bider
erabiltzen duzun di-
rua? Zenbat tran-
sakzio egiten ditu-

zun txanponak erabiliz? Dirua
asmakizun zaharra da, baina are
zaharragoa trukea. Produktu bat
eskuratzeko beste bat eskain-
tzea. Ideia horretatik abiatuta,
eta diruak neurtzerik ez dagoen
guztiari, edo bai behintzat gau-
za askori, balioa galarazi diola
sinetsita, Tolosaldeko artista tal-
de batek Kulturtruk ekimena ja-
rri du martxan. Funtsean, beren
artelanak ez dituzte diruaren
truk eskaini nahi, obraren bat
eskuratu nahi duenak eskain de-
zakeen zerbitzu baten truke bai-
zik.  

Miren Gonzalez Goikoetxea,
Alberto Lertxundi, Ura Iturralde
eta Arantxa Orbegozo artistekin
egin dugu hitzordua. Aranburu

Oihane Larretxea de la Granja

ARTEA TRUKEAREN TRUK
Obrak zerbitzuengatik trukatzen hasi da
artista talde bat diruari uko eginez

Tolosaldeko artista talde bat artea unibertsal bihurtzen.
Nola? Ez dute dirua nahi beren obrengatik, trukea
sustatuz ordainetan zerbitzuak jasotzea baizik. Norberak
ditugun gaitasunetan sinesten dute, eta, horrenbestez,
edonork har dezake parte. Kulturtruk izena du ekimenak
eta lehen urratsak baino ez ditu eman.

Tolosako Aranburu
jauregian gaur arte ikusgai
eta trukatzeko egondako
obrak eta beren egileetako
batzuk. Eserita, Lore
Amenabar akordeoilaria. 
Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

KULTURA / b

jauregian gaude, Tolosan, erai-
kin eder honen lau paretek har-
tu baitute Kulturtruk ekimena-
ren baitan eskuragarri dauden
artelanen lehen erakusketa. Ibil-
taria izango da ordea, eta kon-
taktuan daude beste geraleku
batzuk adosteko. Hala ere, eki-
menak Kulturtruk.com webgu-
ne propioa ere badu, eta, erakus-

ketak erakusketa, sarean beti
egongo da bizirik. Obren bildu-
ma eta parte hartzen duten ar-
tisten zerrenda daude bertan.

Ideia bosgarren kide batena
izan zen, Ana Sanzena. Banku
denboran ibili zen lanean eta
bertako filosofia erabat konpar-
titzen zuen. Alegia, denborare-
kin “ordaintzen” da batak beste-



herria

menena, artea dirua duten per-
tsonetara mugatzea. «Eta dirua
alde batera utziko bagenu?»,
galdegin dute. Ez da erokeria, ez-
ta gauza berria ere. Gogorarazi
dutenez, Pablo Picasso margola-
riak berak bere marrazkiak ema-
ten zituen New Yorkeko Chelsea
hotelean ostatu hartzearen tru-
ke, baita Miquel Barcelok oliba
olioaren truke ere.
Dirurik gabe zer egingo genu-

keen galdetu dute eta geuk gal-
dera bueltatu diegu. Arantxa
Orbegozo margolariak argi du:
«Jende gehiagok izango luke ar-
tearen merkatuan parte hartze-
ko aukera. Halako ekimenek ar-
tean inbertituko ez lukeen
jendea erakartzen dute, edo
nahi bai baino ezin duen jendea,
lehentasunak daudelako eta
obrak baino lehenago beste be-
har pila daudelako. Artea, fine-
an, ireki egiten da. Niri trukea-
ren bidez beste modu batera
artea erosiko ez lukeenak hartu
izan dit obraren bat», kontatu 
du. Artea zerbait «esklusiboa»
izatetik «unibertsala izatera»
igarotzen dela defendatzen du-
te, eta hori aberasgarria da.
Alberto Lertxundi bide be-

rriak zabaltzeaz mintzo da,
nahiz eta trukearena oso bide
zaharra izan. Usadioa, ordea, ez
dago hedatuta. «Zenbat aldiz
entzun dugu ‘nik erosiko nizuke
baina...’ esaldia? Badakigu ba-
tzuetan eskatutako diru kopu-
ruak jartzea zaila dela». Edozein
kasutan, jendea beldurra gaine-
tik kentzera animatzen du Ler-
txundik, gertura dadila museo,
galeria, kultur etxe eta erakus-
keta aretoetara. Begiratzera soi-
lik. «Galeriak, adibidez, museo
txikiak bezala ulertu behar ditu-
gu. Ez dago zertan erosi. Ohitura
hori falta zaigu. Eta beldur hori
dagoenez, agian formula hone-
kin errazagoa izango da».
Gonzalezek erabat parteka-

tzen ditu Lertxundiren hitzok.
Bere iritziz, erakusketa aretoe-
tan ez dago, jendearen aldetik,
«martxa handirik», eta ekimen 
honek «poza» eman diezaioke
bisitariari piezak eskuragarri di-
tuela erakutsiz. Horrek, bere us-
tez, bisitariaren eta autorearen
artean egon daitezken «hesiak»
puskatzen lagun dezake.

Trukea egin ahal izateko, nor-
berak zerbitzu bat edo produktu
bat eskaini behar du, baina, zer
eskaini? Hemen norberaren bel-
durrak, lotsak, kezkak edo zalan-
tzak agerian geldi daitezke, bai-

na ausarta izatera animatzen
dute, erreparoak alboratzera,
nork bere buruan eta bere gaita-
sunetan sinestera denok dugu-
lako zer eman. «Denok», azpi-
marratu dute.
Ura Iturralde argazkilaria bi-

daietan eta erreportajeetan es-
pezializatu da, eta egun Cordon
Press argazkilari agentzian ari
da lanean. GARAk igandeetan
kaleratzen duen ZAZPIKA aldiz-
kariarekin ere berriki kolabora-
tu du. Kontatzen duenez, bere
egunerokotasunean behar pila
bat ditu. «Konturatzen naiz zein
ona izango litzatekeen informa-
tikari bat izatea,  itzultzaile
bat...», dio, argituz Kulturtruken
ez dela artea arteagatik truka-
tzea sustatu nahi, baizik eta ar-
tea edozein zerbitzu edo pro-
duktugatik trukatzea. «Hau da,
baten beharrak ase ahal izatea
besteak nahi duen artelan bate-
kin». «Hori da –eransten du Or-
begozok–. Hain justu kontrakoa
behar dugu, ez artea».

BELDURRAK GAINDITUZ

Aretoetara sartzeko dugun bel-
durraz, trukea egin ahal izateko
eskaintzeko dugunaz sentitzen
dugun beldurrera. Zama gehiegi
jartzen al dizkiogu geure burua-
ri? Tratua egiteko pentsamen-
dua irekia eta elkarrizketarako
gaitasuna izatea oso baliagarria
dela azpimarratzen dute. Lehen
unean zer eskaini ez dakienak
artistarekin hitz egin besterik ez
du, lehenago edo beranduago,
«eureka!», gakoan emateko.
«Zuk esadazu zer duzun emate-
ko, agian nire margolari zeregi-
nak balio du zerbaiterako. Agian
ez duzu koadro bat nahi, eta zu-
re beharra zure negozioan mu-
ral bat egitea da, edo altzari bat
margotzea… Balioa ez da di-
rua –ohartarazten du Orbego-
zok–, baizik eta denbora eta ja-
kinduria.  Zure denbora eta
jakinduria nire denbora eta ja-
kinduriagatik», laburbildu du.
Formula anitza den erakusle,

Iturraldek ekimen honi esker
egin duen trukea bera: ez du ar-
gazki jakin bat eman, pertsona
interesatuak behar zuen zerbi-
tzu bat baizik. Tratuaren beste
aldean Lore Amenabar musika-
ria dago. Helsinkin bizi da, ber-Alberto Lertxundi, trukatzeko dituen koadroekin.        Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Miren Gonzalez Goikoetxea tolosarrak Irunen du tailerra.        Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Artea erakusgai den aretoei diogun beldurrari,
eskaintzeko dugunaren inguruan dugun
beldurra eransten zaio. Artisten iritziz, usteak
gainditu eta hitz egiten jartzea lehen urratsa da

Pablo Picasso margolariak bere marrazkiak
New Yorkeko Chelsea hotelean gauak
pasatzearen truke eskaintzen zituen eta 
Miquel Barcelok oliba olioaren truke
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tan egiten dituelako akordeoi
ikasketak. Amenabar bere web-
gunea sortzen ari da eta hura
hornitzeko argazkiak behar zi-
tuen. Horretarako jarri zen, Kul-
turtruk bidez, Iturralderekin ha-
rremanetan. Honek argazki saio
bat egin dio eta bueltan musika-
riak kontzertu bat eskaini zion
Aranburu jauregian, iragan ur-
tarrilaren 15ean.

Amenabarrek Internet bidez
izan zuen ekimenaren berri. Ez
zuen birritan pentsatu. Ideia
«sinplea eta originala» iruditu
zitzaion. Ura Iturralderekin kon-
taktuan jarri eta Helsinkitik
Euskal Herrira zetorrela balia-
tuz, hitzordua adostu zuten ar-
gazki saioa egiteko. Oso gustura
gelditu dira biak. Bide batez, Lo-
rerentzat «etxean» jotzea «oho-
rea» izan da, bertan ezin ditue-
lako kontzertuak erraz lortu.
Kontzertua, gainera, Urarentzat
bakarrik ez, egun hartan Aran-
buru jauregira bertaratu ziren
guztientzat izan zen.

Mota guztietako adostasunak
daude, handiak edo txikiak ta-
mainan, baina guztiak garran-
tzitsuak, balore berekoak bi al-
deak asetzen baditu. 

Beste adibide bat jartzearren,
Arantxak tratua egin du ingele-
sa ikasteko akademiak dituen
gizon batekin. Bere erretratu ba-
ten truke, hainbat aste emango
ditu atzerriko herrialde batean,
familia baten etxean ingelesa
praktikatzeko. Eta, ikasteaz gai-

nera, esperientzia bikaina biziko
du. «Beste modu batera, agian,
berak ez luke nire obra bat izan-
go eta ni ez nintzateke bidaia
hau egitera animatuko. Biok ira-
bazten dugu», uste du. Lertxun-
dik azkena bezalakoak «truke
potenteak» direla aitortu du,
baina edozein motatakoak egon
daitezkeela dio, betiere bi alde-
ak ados badaude. Adibidez, Gon-
zalez Goikoetxeak, egindako
truke bati esker, urtebetez aste-
ro fruitu eta barazki saski bat ja-
so zuen. «Bikaina!». 

Beste tratu aipagarri bat ere
egin du Orbegozok. Hamar aste-
ko iraupena duen Internet ikas-
taro bat egiten ari da, eta, buel-
tan, koadro bat margotuko dio
“bezeroari”. Oraindik ez zaio
obra iritsi, eta hemen sartzen da
bien artean ezinbestekoa den
konfiantza. «Ez du bakarrik kon-
fiantza izan behar jasoko duela,
baita gustatuko zaiola ere. Bi
norabideetan egon behar gara
ados. Konpromiso pertsonala
askoz ere sakonagoa da».

Horretaz mintzo gara, bi per-
tsonen artean sortzen den lotu-
ra bereziaz. Mirenen ustez, «tar-
tean dirurik ez dagoenean beste
konexio bat sortzen da», hitzez
azaltzea kostatzen zaion harre-
mana da. «Tori dirua eta tori ko-
adroa. Ez da hori. Konplizitatea
deituko nioke, agerian uzten di-
tu balore batzuk». Hitza ematea
eta betetzea, ilusioa, poza, nor-
beraren gaitasunen goraipame-
na, zuzeneko harremanak…

Eta nolabaiteko sedukzioa. Se-
dukzioa? Bai. Bestea asetzeko,
tratua itxi ahal izateko “bezero-
ak” zer eskain dezakeen ezagu-
tzeko jokoa. Artistak erabat
prest daude horretan parte har-
tzeko, dio irri bihurriz Lertxun-
dik. Pentsatu zer egiteko gai za-
ren artista jakin baten lana
etxean izateko, zer egingo zenu-
keen berau erakartzeko, hunki-
tzeko, artistak berak bere obra
zure etxean jarri nahi izateko…
Irudimena librea da, baita doa-
koa ere, Kulturtruk bezalaxe.
Tartean dirurik onartzen ez
duen ekimenak, gutxien-gutxie-
nez, aberastu egingo ditu espe-
rientzia honetan parte hartzen
dutenak, alde batean edo beste-
an egon. Eta hori asko da.

TRATUA
IDATZIZ,
HITZEZ
ESANDAKOA
JASOTZEKO
Iragan abenduaren 18an
inauguratu zen
Kulturtruk ekimenaren
baitan egin den
aurreneko erakusketa eta
gaur bertan itxiko ditu
ateak. Ordea, koadroak,
argazkiak eta eskulturak
nomadak dira eta herriz
herri, hiriz hiri joan nahi
dute. Horregatik, orain
beste udal batekin tratua
ixten ari dira
sustatzaileak, nahiz eta
ezin duten oraindik beste
ezer aurreratu. Interesa
duten erakundeek
Kulturtruk.com
gunearen bidez jar
daitezke sustatzaileekin
harremanetan.
«Desiratzen gaude!»,
diote.

Tolosan harrena ona
izan du eta jendearengan
interesa piztu ere piztu
du. Aretoetan honakoa
izango da prozedura:
koadro bakoitzak zenbaki
bat du, eta, hartara,
interesa duenak fitxa bat
bete behar du, nahi
duenaren erreferentzia
jarriz eta trukean zer
eskaini nahi duen
azalduz, zerbitzu bat edo
objektu bat. Kontaktua
utzi eta artista jarriko da
berekin harremanetan.  

Behin bi aldeek
hitzordua jarri eta tratua
itxita, hartutako
konpromisoa idatziz
jasoko da. Kopia bana
banatzen dira, akordioari
«formaltasuna»
ematearren. 

Hala ere, webguneak
edozein unetan
ahalbidetzen du trukea,
erakusketara itxoin
beharrik gabe. Gainera,
etengabe artistak
eransten joango dira,
aldez aurretik epaimahai
baten bidez hautatuak
izango direnak, zehazki.

Arantxa Orbegozok erretratuak egiten ditu batez ere. Trukea esperientzia ezaguna du.       Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Ura Iturralde, bidaia eta erreportaje argazkilaria.     Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Dirua tartean ez dagoenean, beste balore batzuk
azalarazten dira: ilusioa, poza, harremanak…
Eta garrantzitsuena: artea zerbait esklusiboa
izatetik unibertsala izatera igarotzen da

Elkarrizketa honetan parte hartu duten artistez
gain, Iker Valle ere bada Kulturtruken parte.
Sustatzaileek, gainera, Zumeta bezalako autore
ezagunen babesa jaso dute, obra bat eskainiz
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rabako, Bizkaiko eta Gi-
puzkoako hezigune
gehienak aztoratuta da-
biltza azken egunotan.
Izan ere, urtarri laren
25ean hasi zen matriku-

lazio kanpaina eta horretan arituko
dira buru-belarri otsailaren 5era bitar-
te. Matrikulazioaren ekuatorean dau-
de, hortaz. Nafarroan, berriz, otsaila-
ren 15etik 19ra bitartean egingo
dute kanpaina. Eta, geroago, Lapurdi-
ko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako
heziguneetan izango da.
Deigarria da azken urteetan kanpaina

horrek izan duen ibilbidea. Gero eta
antz handiagoa hartzen ari da hautes-
kunde kanpainekin. Eta ez soilik biek
iraupen bera dutelako, edo hautagai
guztiek asko jokatzen dutelako. Antza
hartzen ari dira, baita ere, egiteko mo-
duengatik. Horregatik, ez harritu, egu-
notan, hedabideetan, kaleetako horme-
tan eta etxeko postontzian herriko
heziguneei buruzko informazioa eta
propaganda –dena esate aldera–, topa-
tzen badituzu. Sare bakoitzak egiten du
bere eskaintza eta zenbait herritan bai-
ta hezigune bakoitzak ere.
Pentsatzekoa da familientzat ez dela

erabaki erraza izango seme-alaba zein
hezigunera eraman hautatzea. Azken fi-
nean, hori da umearen eskola-ibilbide
luzea marrazten hasteko lehen arrastoa,
zero puntua. Baina hain erabakigarria
izan daiteke umearen garapen integra-
lean, haren inguru sozioafektiboan, ha-
rremanetan...
Seguruenik izango dira ikerketak jen-

deak hezigune bat edo bestea aukera-
tzeko zein irizpide erabiltzen dituen
ikusteko. Interesgarria litzateke ezagu-
tzea zein ote diren erabaki horien logi-
kak, arrazoiak edota motibazioak. 
Gehienok uste dezakegu gehientsue-

nek aldez aurretik garbi dutela zein he-
zigunetan eman behar duten beren nes-
ka-mutilaren izena. Ez dutela argibide
eta azalpen handien beharrik, alegia.
Beste batzuek, berriz, argi izango duten
moduan nora ez dituzten eramango.
Nago, ordea, urtetik urtera gehiago

direla heziguneetara zehaztasunen bila
hurbiltzen diren familiak, eta, iragarri-
takoaz gain, hezigune horietan egune-

rokoan zer gertatzen den galdetu nahi
dutenak: hezigunearen Hezkuntza
Proiektua ezagutu nahi dute; jakin, adi-
bidez, heziguneak nola planteatzen
duen egokitzapena, irakurketa-idazke-
taren prozesua; zer egingo duen bere
haurrak bizitzaren zati handi bat bilaka-
tuko den eskola denboran; nola beteko
diren hezitzaileen ordezkapenak; ikas-
taldeak nahastuko ote dituzten; zein
tratamendu izango duten hizkuntzek;
harremana nolakoa izango den familie-
kin... Beren begiekin ikusi nahi dute no-
lakoa den bazkalduko duten jantokia,
ikasgelak, zein gainerako zerbitzu eskai-
niko dituen ikastetxeak eta abar.

Tradizioz, inertziaz, erosotasunez,
poltsikoari begira, kalean hezigune
horri buruz entzun edo ingurukoek
erabaki dutenarengatik, izan daiteke
ideologiaz ere (erlijiosoa edo politi-
koa), edo hezigune horrek eskaintzen
dituen instalazioengatik... Non ote da
gakoa? Batek daki! Zenbat buru hain-
bat aburu, kasu honetan ere.

Heziguneak herritarrengandik urrun
daudela sumatzen da sarri. Orokorre-
an, gainera, jendeak gutxi daki hezkun-
tzaz. Urtean behin, matrikulazioaren
bueltan bada ere, ona, aberatsa eta be-
harrezkoa da jendeak bere erabakia
hartu aurretik benetan zer-non egiten
den jakitea, edo jakiteko irrika izatea,
bederen. Izan ditzakeen aurreiritziak
alboratzeko, erabakia kontzienteki har-
tzeko, edo aurretik pentsatutakoa in-
dar handiagoz eta konbentzimendu
sendoagoz berresteko bada ere.
Oxala, sareen gainetik, jendeak gu-

txienez bere erabakia hartzeko fun-
tsezko irizpide zenbait kontuan izatea:
ikasle euskaldun eleaniztunak helbu-
ru, Euskal Herriaren lurraldea aintza-
kotzat hartu eta euskaraz egiteaz gain
euskaraz bizi den hezigunea lehenes-
tea. Oinarrizko baldintza horiek ber-
matuko dituen edozein hautu beha-
rrezkoa litzateke Euskal Herriaren eta
heziguneetako ateetan sartzeko zain
ditugun neska-mutiko horien etorki-
zunerako. •

Irizpide desberdinen arabera hautatzen da hezigune bat edo bestea. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Zein hezigune
aukeratu?

Arantxa Urbe
Hezitzailea eta Hik Hasiko kidea
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uruan daukat oraindik Carolina Bescansaren
afera. Badakizue, Espainiako Legebiltzarrean
bere bost hilabeteko umearekin agertu zenean
eta bertan bularra eman zionean. Iritzi kontra-
jarriak entzun genituen orduan, nire harridura
eta haserrerako gehienak kontrakoak. Batzuek

“postureo” hitza erabili zuten, Legebiltzarrean haurtzainde-
gia egonda zergatik ez erabili zerbitzu hori? Beste batzuek,
berriz, jarrera matxistatzat hartu zuten, “non dago bere ai-
ta? Zergatik ez utzi berarekin?”. Haurraren beharrei lehen-
tasuna ematen badiegu galdera horiek erraz erantzunen ni-
tuzke; haurrak bost hilabete besterik ez dituelako eta
Osasunaren Mundu Erakundearen arabera lehen sei hilabe-
teetan umeek bularra besterik ez dutelako hartu behar, gu-
txienez bi urtera arte gomendagarria izanik. Haurrek ez di-
tuzte haurtzaindegiak behar, beraien aita-amak gertu
egotea baizik, eta lehenengo hilabeteetan ama gertu egotea
behar dute bereziki. Hamasei aste baino ez dizkigute ema-
ten gure umeak zaintzeko. Be-
re ume txikia haurtzaindegi
batean utzi behar izan duenak
ongi daki hori ez dela nahikoa.

Baina gure gaurko gizartean
bularra ematea ez da erraza.
Berriro ere Osasunaren Mun-
du Erakundearen gomendio-
ak hartuko ditugu: ia emaku-
me guztiak bularra emateko
gai dira, baldin eta informazio
egokia, familiaren eta osasun
zerbitzuen babesa jasotzen
badute. Baina gomendio ho-
riei nik beste batzuk gehituko
nizkieke: amak denbora edu-
kitzea, gizartearen onespena jasotzea eta Estatuaren babesa
izatea. Hau da, behingoz familia eta lana uztartzeko behar
bezalako politikak martxan jartzea. Horrela umearen esku-
bideak bermatuko genituzke eta behar duen elikadura jaso-
ko luke, bai kalitate aldetik baita denbora aldetik ere.

Baina, honaino irakurri duenak esan dezake, “eta emaku-
mearen eskubideak non gelditzen dira?”. Bularra ematea
emakumearen askapenerako mehatxutzat hartu izan da,
bularra emateak eta zaintzak menpekotasunean uzten
omen gaituelako. Horrela adierazi zuen bere garaian Simo-
ne de Beauvoir-ek: «Edoskitzeak emakumea morroi bihur-
tzen du». Horretarako jaio omen zen biberoia, emakumea
askatzeko, ez noski kapitalismoaren mesederako –emaku-
meak lan merkatuaren beharretara egoteko askatu gin-
tuen–, ezta farmazeutikak aberasteko ere. Ironia alde batera
utziz, diskurtsoa ondorengoa litzateke:

1. Bularra emateak haurra eta amaren arteko menpeko-
tasuna dakar.

2. Zaintzaren menpekotasuna historikoki emakumea-
ren askapenaren borrokarentzat kaltegarria izan da.

3. Beraz, bularra emateak emakumearentzat menpeko-
tasuna dakar.

Baina ni, kasu honetan, ezberdintasunaren feminismoa-
ren ikuspuntuarekin bat nator:

1. Zaintza, tradizionalki, emakumeen eskuetan egon
izan denez gutxietsia izan da.

2. Zaintzaren aldarrikapenak feminismoaren helburua
izan behar du.

3. Beraz, bularra ematea bezalako ekintzak feministak
ere izan daitezke, eta, dudarik gabe, ekintza politikoak di-
ra.

Bularra ematea eremu pribatutik publikora eraman be-
har dugu, eta ez alderantziz. Horregatik iruditzen zait Bes-

cansak egin zuena ekintza politiko bat izan zela. Are
gehiago, pentsa dezagun zer gertatuko litzatekeen bularra
ematea gizonen eskuetan egon izan balitz. Dagoeneko ho-
nen inguruko legislazioa izanen genuke, zaintza babestu-
ta, onartuta eta goraipatuta egonen litzateke. Beno, agian
ez, ze bularra ematea dohainik da, hots, kapitalismoaren-
tzat sekulako mehatxua da! Biberoirik ez, dirurik ez lagu-
nok. 

Medikuntzaren ikuspuntutik umearentzat eta amaren-
tzat horren mesedegarria izanda bularra ematea gizarte
osoarentzat mesedegarria dela ulertarazi behar dugu. Ha-
la eta guztiz ere, bularra edo biberoia ematea emakumeok
libreki egin beharko genukeen aukera izan beharko litza-
teke, bakoitzak praktikatu nahi duen amatasunaren ara-
bera. Noski, aukera hori ez da horren librea eragozpen po-
litiko, ekonomikoak eta sozialak ikusita. •

{ koadernoa }

Bularraren mehatxua

Bularra ematea eremu pribatutik publikora
eraman behar dugu, eta ez alderantziz.
Horregatik iruditzen zait Bescansak
Madrileko Legebiltzarrean egin zuena
ekintza politiko bat izan zela

Amaia Nausia Pimoulier

hutsa

hutsahutsa
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E
z da ahaztekoa
1991ko Gipuzkoako
Txapelketan, kar-
tzelako azken ber-
tsoan, nola tongo
egin zuen txapelik

ez janzteko. Hamabost urte zi-
tuela hiru txapel segidan jantzi
zituen eta bazekien ospea edo
banitatea edo fama droga arris-
kugarria zela. Bere atrebentzia
horrek harrabots handia eragin
zuen bertsozaleen artean. Ho-
rietako batek biharamunean
etxera deitu omen zion animo-
ak emateko. Aitak hartu zuen te-
lefonoa. «Pilotan jokatzera joan
duk. Horretan bai, gustatzen
zaiok irabaztea», esan omen
zion. 

Ez da izaera kontua. Jon Sara-
sua lehia zalea da, apustu zalea
ere tarteka, baina izua eragin
diezaioke ospe gehiegizkoak. Bi
urte geroago Euskal Herriko
Txapelketa zetorren.  Izena
eman zuen, baina El Salvador
eta Guatemalara alde egin zuen,
garaiz etorriko zela esanda. Ger-
tukoenek bazekiten ez zela txa-
pelketara etorriko. Berak handik
eta txapela irabazi berria zuen
Andoni Egañak Zarauztik elkarri
gutunak trukatuz osatu zuten
“Zozoak beleari”, euskal literatu-
rako liburu ederren zerrendan
sartu beharreko bat. Ordurako
hasita zegoen kooperatibagin-
tzaz (autoeraketa) eta hizkuntza
gutxituen biziberritzea proze-
suei buruz ikertzen. 

Hiruzpalau liburu argitaratu
ditu bi arlo horien inguruan. Az-
kenengoa, “Bost truke” izenekoa
izan da. Urtebeteko epean Ko-
lonbian, Bolivian, Kurdistanen,
Ekuadorren eta Serbian eginda-
ko egonaldien kronika pertsona-
la egiten du bertan Jon Sara-
suak. Ebakuntza bat egiteko
egun gutxi batzuk falta zaizkio-
nean hartu gintuen Mondragon
Unibertsitateko Huhezi Huma-
nitate eta Hezkuntza Zientzien
fakultatean, Aretxabaletan. Eu-
ripean, bizikletan iritsi zen hi-
tzordura.

Zure profila egitean zalantza
bat sortzen da: noiz utzi ze-
nuen bertsolaritza eta hasi zi-
nen hizkuntzaren eta autoera-
ketaren inguruan lanean?
2000. urtean utzi nuen bertso-
laritza ebakuntza bat tarteko.
Eta ordurako urteak nerama-
tzan hizkuntzaren nahiz autoe-
raketaren arloan lanean. Nire
ezaugarri edo akatsa esango nu-
ke arlo askorekiko interesa dela.
Betidanik izan dut halako gogo
errenazentista bat. Oraindik ere
gai batekin erabat emoziona-
tzen naiz eta gai horretan buru-
belarri sartzen naizenean muga-
koak edo urrutikoak diren beste
hainbat arlotan sartu ohi naiz.
Ikuspuntu bital batetik begira-
tuta ere berdin, bertsoa intere-
satzen zait, baina interesatzen
zait aktibismoa ere edo akade-
mia bera… gauza gehiegi ezer
ondo egiteko. Kanpotik ere oso
mezu ezberdinak iristen zaizkit:
batzuek diote analisi-gaitasun
handia dudala eta beste batzuek
lider izateko ezpala dudala eta
taldeak eramaten naizela ona,
edota beste batzuek idazteko ba-
lio dudala eta horretara dedika-
tu beharko nukeela. Uste dut de-
netik pixka bat egiteko jaio
nintzela, baina inoiz garbi ikusi
gabe nire lekua zein den. 

Gatozen liburura. Urtebetean
bost irteera edo egonaldi egin
dituzu atzerrian eta horien
kronika pertsonala bildu duzu.
Has gaitezen geografikoki ger-
tuen zaigunetik: iazko apirile-
an Serbian izan zinen euskal
kooperatibez duzun ikuspegia
agertzen. Eztabaida ideologiko-
rako bidea ematen duten gaiak
aipatzen dituzu. Herrialde eu-
roparra izateak ere antzekota-
sunak gehitzen ditu.
Bai, hala da. Europartasunare-
kin orain ari naiz adiskidetzen.
Gure elite politikoa beti egon da
Europara begira eta gure kultu-
rarentzat ere Europa izan da
eredua eta nire jarrera gehiago
izan da hegoaldera ere begira-
tzekoa. Baina hegoaldean ibili
izanak uste dut ekarri nauela
berriro europartasunaren kon-
tzientzia sumatzera. Brasilgo
kooperatibak aztertzen hasi eta
dituzten arazoei begira ohartu

izan naiz Europako baserritar
kulturaren aztarnak daudela
han. Nik Europako baserritar
kulturaren jenioa Brasilen hasi
nintzen miresten, hango Lurrik
Gabekoen Mugimenduan (MST).
Serbiara itzuliz, Zrenjanin hi-
rian izan nintzen apirilean, en-
presak zeharo lur jota eta langi-
le multzo handi bat langabezian
dagoen eskualdean. Ezker mugi-
mendua nahikoa abaildua dago,
baina talde bat hasi da errautsak
astintzen eta nazioarteko batzar
bat eratu zuten. Hor izan nin-
tzen nire ingeles baldarrarekin
euskal kooperatibismoaz hitz
egiten. Hamabost urte darama-
tzat harritzen eta oraindik ez
naiz ohitzen Arrasateko koope-
ratibagintzak munduan duen
ospe horretara.

Titoren sistema politikoaz, so-
zialismoa ordezkatu duen sen-
tipen etnikoaz, nazismoaz, so-
zialismo errealak egin dituen
sarraskiez, abertzaletasunaz
eta ideologiaz ari zara eta az-
ken gai horren inguruan esaldi
borobil hau botatzen duzu: «Ni-
re ustez, joan diren mendeeta-
ko ideologia modernoetatik
puskak bakarrik hartu behar
ditugu». Ez al da hori jarrera
guztiz eklektikoa?
Halako ibilbide edo erromesaldi
ideologiko bat egiten ari naizela
sentitzen dut, beste asko bezala,
noski, eta nire muga guztiekin,
hanka bat beti aktibismoan eta
bestea akademian dudala. Baina
zenbat eta gehiago sakondu ide-
ologietan eta tokatzen zait, gai
horien irakaslea naizelako uni-
bertsitatean, gero eta gehiago
biderkatzen zaizkit ideiak eta
galdera berriak sortzen ari zaiz-
kit, eta, ez dakit eklektizismoa
den, baina zenbat eta nire erro-
mesaldi xelebre honetan aurre-
rago joan, gero eta urrunago
sentitzen naiz hemen pentsatu
behar denetik, euskal progresis-
ta batek pentsatu behar duene-
tik, edo hegemoniakoak diren
jarreretatik. Eta hori sentitzea,
egia esan, ez da oso atsegina. Li-
beralismoak gauza jenialak ditu,
Marxek ere ezinbesteko ekarpe-
nak egin zituen, baina aldi bere-
an anarkismoak eskaintzen
duen ikuspegia ere beharrezkoa

«Gero eta urrunago sentitzen
naiz euskal progresista batek

pentsatu behar duenetik»

JON SARASUA

Aktibista, ikerlaria eta idazlea. Orain hogei

urte bertsolaritzaz hitz egiten zuenean

txunditu egiten zituen bertsozaleak bere

analisi-gaitasunagatik eta bere ahotsak

distira berezia zuelako. Hizkuntzaren eta

autoeraketaren inguruan hiruzpalau liburu

utzi ditu geroztik eta milaka hitzaldi

emango zituen munduan barrena, eta

lilura bertsua eragiten segitzen du.

joxean.agirre@gaur8.info

«BOST TRUKE» 
LIBURUAREN EGILEA
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zaigu eta kontserbadurismo in-
gelesaren hitz handietan oina-
rritutako abstrakzio ideologiko-
ak ere aberasgarriak zaizkit.
Hori ideologia modernoak baka-
rrik aipatzeko. Iruditzen zait
beste iturri batzuk ere landu be-
har ditugula, gaur egun galdera
larriak ditugulako, bioetikan
edo teknologietan esate batera-
ko. Uste dut indagatu egin behar
dugula eta nor bere kabuz pen-
tsatzen ikasi. 

Euskal ezkerrean eztabaida gu-
txi ikusten duzu?
Eztabaida intelektual interesga-
rririk ez dut sumatzen. Orain
hamabost egun egon nintzen
Brasilen eta eztabaida askoz ere
sakonagoak dituzte abian, edo
baita Serbian bertan ere batza-
rra antolatu zutenen artean. He-
men kontrola sentitzen dut eta
gai batzuen inguruan “rodilloa”
nola pasatzen duten, generoa-
ren gaian esate baterako, eta di-
sonantea naizen bakoitzean
ohartzen naiz zer-nolako pre-
sioa dagoen, sekulako zaparra-
dak erortzen zaizkizulako. Niri
probokazioa ez zait interesa-
tzen, baina zalantza batzuk di-
tut eta zalantza horiek agertze-
ko pausotxoa eman dudanean
egurra ematen dute. Hezkuntza-
ri buruz, bioetikaz, zaintza ere-
duen inguruan kontu handiz
hitz egin behar da hemen. Gero,
gezurra ere badago sistemaren
aurkako diskurtsoetan, oso inte-
gratuak baitaude sisteman, aldi
berean keynesianismoa aldarri-
katzen dutenean, ongizate esta-
tua mantentzearen alde baitau-
de. Biak ezin dira pakete berean
saldu, bata ala bestea. Nik libu-
ruan diodana da galderak egiten
jarraitu behar dugula, eta, eral-
datzailea izatea nahi duen mu-
gimendu bati, eztabaida librea
eskatzen diot, eta eztabaida li-
brerako arazoak ditugula irudi-
tzen zait.

Zer jenderekin egon zinen Ser-
bian?
Enpresa autoeratuak desmante-
latzen ari dira Serbian, Titoren
garaiko sistema desegiten ari di-
ra pribatizazioen bidez edo bes-
terik gabe ixten. Eta prozesu ho-
rretan kalean geratutako langile
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multzoak hasi dira elkartzen eta
irtenbideak aztertzen eta nazio-
arteko jardunaldi batzuk antola-
tzera iritsi ziren. Ezker ofiziala
sisteman txertatuta ikusten du-
ten ezkerreko sindikalistak zi-
ren antolatzaile. Serbia, Kroazia,
Alemania eta Bosniako sindika-
listak ari ziren parte hartzen.
Oso debate leku irekia zen.
Mondragon esperientziari bu-
ruzko begiratu kritiko bat nahi
zuten eta deitu zidaten. 

Goazen munduaren beste pun-
ta batera, Ekuadorrera. Jato-
rrizko hizkuntzen alde ari di-
ren elkarte txikiekin egiten
duzue lan, baina oraingoan

Hizkuntza Eskubideen Lege
Proiektua idazten laguntzera
joan zinen. 
Garabideren apustua hizkuntza-
ren sua berpiztu nahian dabil-
tzan elkarteekin lan egitea da,
baina gure trukeetan parte har-
tutako pertsona batek parla-
mentuan lan egiten du, aukera
hori ikusi zuen eta laguntza es-
katu zigun. Kontraesana ere ba-
da legeez ezer jakin gabe eta le-
ge kontzeptua bera ere hain
arrotza egiten zaidalarik egiteko
horretan sartzea, baina denetik
egin behar. Aukera historikoa
zen Ekuadorren. Oraintxe dago
gaia puri-purian. Alegazioak
egiteko epea zabaldu dute.

Liburua irakurrita ohartzen da
bat zein konplexua den hiz-
kuntza gutxituen auzia he-
rrialde horietan.
Gurea askoz ere sinpleagoa da,
jatorrizko hizkuntza bakarra du-
gulako eta gutxi gorabehera na-
zio bakar bat. Eztabaida politi-
koak ere gardenagoak dira
hemen, azken batean Estatua-
ren barruan eroso egokitu ala
burujabetza lortzea baitira au-
kerak. Baina Ekuadorren 13 hiz-
kuntza jatorrizko daude eta Bo-
livian 30, bi adibide jartzearren.
Beren historia ere gurea baino
traumatikoagoa da eta kontrae-
san nabarmenak dituzte ezke-
rraren eta mugimendu sozialen
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artean. Konplexutasun horren
barruan hizkuntza biziberritzen
dugun esperientziatxoa eskain-
tzea da gure egitekoa.

Badirudi Garabidetik igaro di-
ren eragileak oso garrantzi-
tsuak direla borroka horretan.
Horrek erakusten du hango hiz-
kuntzen egoera zein gorria den.
Gure inpaktua hain handia ba-
da, oso gaizki dauden seinale. 

Eragile edo lider horietako ba-
tzuek behin eta berriz aitor-
tzen dute Euskal Herrian bizi-
tza aldatu zitzaiela.
Hizkuntza baten gainbeherari
aurre egitea posible dela desku-
britu zuten eta biziberritzeko
giltzarriak zein diren ere bai.
Gureak ez die kopiatzeko balio,
baina inspiratzeko bai. 

«Kopiatu» eta «inspiratu» adi-
tzak aipatu dituzu. Badaude
gureetatik kalkatu dituzten
egitasmoak ere, Kafe Antzokia-
rena, esate baterako, edo han
bertan Garabide txiki bat sor-
tzeko aukera. 
Trukean etorritako batek Bilbo-
ko Kafe Antzokia ikusi eta seku-
lako flash-a izan zuen. Quitoko
erdigune historikoan etxe zahar
bat eskuratu eta goitik behera
berritzen ari dira. Antzokia, os-
tatua, kitxuara erakusteko zen-
troa eta beste hainbat zerbitzu
izango ditu. Antzeko zerbait ger-
tatuko zitzaiela pentsatu izan
dut aspaldi hartan Xabier Kinta-
nari eta beste zenbaiti Israelera
joan eta euskaltegien ideia eka-
rri zutenean. 

Deigarriak dira gobernuz kan-
poko erakundeei egiten dizkio-
zun kritikak ere. Garabidek
egiten duen lanarekin kontra-
jartzeko egingo dituzu behar-
bada?
Gobernuz kanpoko erakundeen
historian gauza estimagarri as-
ko dago, baina beren jardunari
ere zor zaio begirada kritiko bat.
Nahiz eta hitzez planteamolde
asistentzialistak gainditu egin
behar direla dioten, uste dut be-
katu horretan erortzen jarrai-
tzen dutela eta dinamika depen-
denteak sortzen dituztela.
Kooperazioak, ordea, elkarrekin

lan egitea ekartzen du, haien es-
perientziak gureekin trukatu
eta jakintza partekatzea. Egia da
truke asimetrikoak izaten dire-
la, baina trukeak dira. Herrialde
baten kooperazioak berak buru-
tutako prozesuak partekatu be-
har lituzke eta bigarren maila-
koa izan behar litzateke dirua
edo laguntza ematea.

Tarteka, gutxitan bada ere, arlo
ekonomikoan sartzen zara. Bo-
livian, esaterako, 170.000 mea-
tzari daude kooperatibista di-
renak. Ekonomia mailako
aholkularitza, hezkuntza tek-
nikoa eta inbertsioak eskatzen
zituzten.
Kasu horietan bitartekaritza
egitea da gure lana. Etxera itzul-

tzen naizenean eskabidearen
berri ematen dut behar den le-
kuan eta badakit harremanetan
jartzen direla. 

Evo Morales Euskal Herrira
ekartzeko planak ere egin zeni-
tuzten.
Egia esan, bitan aztertu dugu
Evo Euskal Herrira ekartzeko au-
kera eta batean harremanak
egin genituen Jaurlaritzakoekin.
Horretan ere bitartekari lana da
gurea, ez besterik. Bolivian ki-
txua, aimara eta guarania hiz-
kuntza handiak dira eta Euskal
Herrian hizkuntza berreskura-
tzeko egin dugun ahaleginak in-
teres handia du haientzat, baina
baita kooperatibek ere. Bi era-
karpen foku oso indartsu dira.

Kooperatiben Institutuko ardu-
radun izan nintzen hamar urtez
eta badakit zer-nolako itzala
duen gaiak munduan. 

Badago liburuan atal eder bat
«Zotin irentsiak» deitzen duzu-
na. Bileran zaudete eta alkate
batek esaten du kitxuaz «Kich-
wa karenki» (kitxua naiz) eta
negarrak galarazten dio hitz
egiten jarraitzea. Zer min za-
har, zer oroitzapen ditugu gu-
re baitan hizkuntzaren gaiak
hain barruan ukitzeko?
Polita da ikustea zein azkar ko-
nektatzen dugun emozio horre-
kin. Ohartzen zara horrelako
egoera batean gu ere emoziona-
tu egiten garela. Zibilizazio alde-
tik hain urrunak zaizkigun le-

kuetan horrelako gauza batean
elkar ulertzen dugula ikustea
ederra da. Hor sortzen den kon-
plizitatea da egiten dugun truke-
aren gasolina. Hizkuntza oso
gauza intimoa da eta haurtzaro-
arekin lotua dago. Alkate hori
“Ni kitxua naiz” esanez hastean,
bere amarekin gogoratuko zen
edo auskalo, urte askotan estali-
tako zerbaitekin. Eta kolpetik ka-
tarsi bat sortzen da. Zergatik?

Boliviari dagokionez, UNIBOL
unibertsitateak dirudi proiek-
turik interesgarriena.
Oraingoz hiru fakultate ditu uni-
bertsitateak, bakoitza hizkuntza
bati lotua, kitxua, aimara eta
guarania alegia. Ikusi behar dena
da ea unibertsitate indigena be-
zala lortzen duten ikasketak be-
ren hizkuntzan egitea. Aurrez
aurre lan titanikoa dute orain, 
terminologia sortzeko baitute
eta irakasleak prestatu behar
baitituzte. Hasita daude. Garabi-
dek sorreratik hartu du parte.
Proiektuak neu izugarri harritu
ninduen, Boliviari buruz genuen
pertzepzioa ez zelako hain ona. 

Bost egonaldiak labur bada ere
aipatzeko, Kurdistanen gerra
eremutik oso kilometro gutxi-
ra ibili zinen.
Garabideren lan egiteko modua
prozesu iraunkorretan parte
hartzea izaten da eta hau espe-
rientzia puntuala izan zen. Erre-
fuxiatuen kanpalekuetan lan
egitea ez da gure programatan
sartzen, kanpaleku bat defini-
zioz behin-behinekoa delako.
Baina gurekin formatzen ibilita-
ko Kurdistango ordezkariak
behin eta berriz eskatu zigun eta
joan nintzen. Siriako gerratik
etorritako errefuxiatuak dira. Ja-
rraitzeko asmoa dugu, baina in-
darrak ez ditugu bideratuko Tur-
kia eta Siriaren arteko mugan
dauden kanpalekuetara, baizik
eta kurdueraz abiatu nahi dituz-
ten eskoletan egingo dugu lan.
Turkiaren mende dagoen Kur-
distango zatian udalek autono-
mia pixka bat izan badute eta
hauek ari dira hizkuntza maila-
ko proiektua bultzatzen. Kurdis-
tanen konplizitate linguistikoaz
eta kulturalaz aparte badago
konplizitate politiko bat ere. 
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Pankartetan hoztu zaizkigu eskuak.

Sabelean makil batekin kolpe bat

eman baligute bezala pasatu dugu

astea, erdi tente erdi uzkurtuta. Da-

tuak irentsi ditugu, ulertezina ulertu

nahi duenaren antsiaz, eta ia film pro-

pioa egina genuenean jakin dugu Ga-

brielak eta Aliciak badutela zaintzen

eta maitatzen dituen magalik. Aliciak

bazuen besoetan gozo hartzen zuen

aitona bat, bizikletan ibiltzen irakatsi-

ko ziola agintzen zion izeba bat, ilea

orrazten zion amona. 

Gasteizko Askatasuna kaleko hama-

laugarrenean ireki da izugarrikeriaren

leihoa, imajinatu daitezkeen bortizke-

ria klase guztiak ezkutatzen dituena.

Hautsitako kristalari begira egiten du

hausnarketa herritarrak espaloian

plantatu eta gora begira. Hara igo ba-

zen, alaba txikia besoetan, toki segu-

rua irudituko zitzaion. Begira dezagun

gora, behera eta alboetara; jendarteak

segitu beharko du toki seguruak eta

harreman sanoak bultzatzen, parez

parekoak. Munstroak ahultzen eta

printzesak indartzen, batzuk besteen

pare egon arte.   

amagoia.mujika@gaur8.info 

BEGIRA
DEZAGUN
GORA,
BEHERA ETA
ALBOETARA

C IKUSMIRA

Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS
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H
irukote ezagunak egon dira histo-
rian: ipuinetan, marrazki bizidu-
netan, maitasun istorioetan... In-
terneten begira aritu naiz, eta

azaldu zaizkit beste adibide batzuk ere.
Musikariak: Los Panchos. Erregeak: Mel-
txor, Gaspar eta Baltasar. Txiste kontala-
riak: Kike, Joxe Ramon eta Gillermo. Geo-
metria klaseetan esan ziguten triangelu
mota desberdinak zeudela: aldekidea,
isoszelea, eskalenoa, zuzena, zorrotza eta
kamutsa. Beste triangelu mota batzuk ere
badaudela ikasi nuen: Bermudetako trian-
gelua, elikaduraren triangelua edo kazeta-
ritzako iraulitako triangelua. Eta badago
katekesian eta mezetan hainbeste aipatu-
tako Hirutasun Santua ahaztu duenik? 

Bada nik lehen pertsonan bizi dudan hi-
rutasun bat; 1992ko urriaz geroztik duda-
na. Hiru ahizpena. Hiruna urteko adin tar-
tea dugu batetik bestera. Nik 29 urte ditut,
Arantzazuk 26 eta Nereak 23. Gazteenak
urteak betetzen dituen egunean zahartzen
naiz, oraindik iruditzen baitzait nik ditu-
dala 23 urte.
Ahizpa zaharrena izatea egokitu zait.

Nahi gabe ere eredu izatea. Nahi gabe ama
papera hartzea. Ardura asko, onerako eta
txarrerako. Inork eman gabe hartu izan di-
tudanak gehienean. Atzera begira jarrita
barre egiten dugu “konjuntatuta” janzten
gintuzten egunekin. Zaharrenetik gaztee-
nera herentziaz pasatako arropak. Ondo-
rioz, kalkulatu gazteenak zenbat urte pasa

zituen berdin jantzita. Elkarri lagundu
izan diogu eskolako lanak egiten. Sesioak
ere mundialak izan ohi ziren, normalean
bi baten kontra. Edo bi bat zirikatuz hase-
rrarazteko.
Hiru neska baserri batean. Horrek ere

eman dezake beste zutabe baterako. Gura-
soek gazteena neska izango zela esan zute-
nean inguruan izan zen “izorra daitezela”
esan zuenik. Ez gara historiako liburuetan
azalduko “Pikoketako hiru ahizpak” izen-
buruarekin. Ez dakit zer motatako triange-
lu bezala definituko gintuzketen. Ahizpak
gara, lagunak, konplizeak. Hirutasun San-
tua zer den ez zitzaidan oso argi geratu,
baina hirutasuna zer den badakit. Hiruta-
suna gu gara. •

0hutsa

Hiru

Mirari Martiarena

hutsa

A
liciaren buruak Askatasuna kale-
ko galtzadarriak kolpatu ditu. Ha-
mazazpi hilabete baino ez zituen,
bizitza zertarako den jakitera iri-

tsi gabea zen, beraz. Bihozgabeko gizon
batek bortxatu eta leihotik behera jaurti
du bere gorputz txiki babesgabea. Gasteiz-
ko gizartea asaldatuta dago, ikaratuta, eta
kalean erakutsi du bere sumina. Zenbaitek
eroaldian baino ezin izan du bilatu horre-
lako barrabaskeria batentzako azalpena,
gaixotasunak hiltzailearen ankerkeria zu-
rituko balu bezala. Baina munstro hori ez
da gaixoa, gizarte gaixo baten emaitza
baizik. Eta Aliciarena ez da gertaera isola-
tua, berea tantakako genozidio isil baten
azken kapitulua baino ez dugu. Horrela-

koak emakumeen aurkako bortizkeria
modu isil eta sotilean onartzen duen gi-
zarte testuinguru batean baino ezin dai-
tezke gertatu. Oharkabean ohikotzat ditu-
gun jarrera askok elikatzen dute
jazarpenerako ongarriztatutako eremu
hori.
Lan elkarrizketa batean emakume bati

seme-alabarik izateko asmorik ote duen
galdetzen diotenean, kasu, zartakoa ema-
ten ari zaizkio Alicia txikiari. ETBko albis-
tegietan Hondarribiko alarde matxistari
“tradizionala” deitzen diotenean ere, zile-
gitasuna ematen diote populazioaren er-
dia alde batera uzten duen ospakizunari,
eta baztertutako emakumeei astindua
ematen. Halaber, ordezkari politiko batek

terrorismo patriarkalari “bortizkeria do-
mestikoa” deitzen dionean, gutxietsi egi-
ten du, etxeko atetik barrurako arazoa ba-
l itz  bezala ,  etxe barruan konpondu
beharrekoa alegia. Jarduera politikora de-
dikatzen den emakumea bere itxura edo-
ta orrazkeragatik kritikatzen duenak ere
emakume guztiak iraintzen ditu. Edota,
beldurraren beldurrez, neskek ordu txikie-
tan kale zehatz batzuk saihesten dituzte-
nean guztion mugitzeko askatasuna da
kolokan dagoena... Eguneroko gertaerak
dira, oharkabean pasatzen zaizkigunak.
Baina horrela jokatzen dugun bakoitzean
munstroa elikatzen jarraituko dugu, eta
Aliciaren kaskezurrak behin eta berriz
egingo du talka Askatasunaren kontra. •

hutsa

Askatasunaren kontrako talka

Koldo Sagasti



herritarrak

K
andelario eta
San Blas egu-
nak, Santa Age-
da, inauteriak...
Gabonen osteko
geldiunea buka-

tu da eta ate joka dugun asteko
agenda pilatzen hasia da tradi-
zioz beteriko hitzorduekin. Ne-
guaren gordinean, katarro gogo-
rrenenen eraginpean edo
sutondoko egur errearen usai
artean, kandelen, argizarien,
kordoien, tostaden eta opil bere-
zien garaian bete-betean sartze-
ko garaian gaude. Santa Ageda
bezperako makilakaden errit-
moek egunotako soinu banda
osatzen dute gure imajinarioan.
Horregatik, negu epel arraro
hau da jokoz kanpo dagoena
(aurten apenas zuritu ditu gai-

lurrak), sukaldeko usain gozoak
oroitzapenen zirrikituen artean
heltzen zaizkigu-eta egunotan.
Tradizio giro horretan murgil-

duta Elorriorantz abiatu da
GAUR8, etxean ikusi eta ikasita-
koan oinarri ofizioa aukeratu
duen emakume batekin hitz egi-
tera. Maite Leanizbarrutia du
izena eta baserrian bertan dau-
kan labearen ondoan aurkitu
dugu jo eta fuego. Mauka labu-
rretan, lanbidean hogei urteko
eskarmentua daukan elorria-
rrak kontatu digu zertan jardu-
ten duen, noiztik eta nola ari-
tzen den opilgintzan.  Hala,
tradizioa, oroitzapenak eta lana
uztartzen dituen ibilbidea osatu
du. Horregatik sortu zaigu gal-
dera: soilik lanbidea da berea?
Ez al du beste zeozer gordetzen?

Ogi asko dago merkatuan, eta
asko gozoak, baina badakigu ja-
ten dugun hori zerekin egina
dagoen? Leanizbarrutiarekin
izandako solasalditik irtengo di-
ra erantzunak.
Elorriotik Berrizerako bidean

dago Leaniz izeneko okindegia,
Maite Leanizbarrutiaren ogien
eta gozokien etxea. Bertan dauz-
ka labeak eta gune txiki bat ere
badu produktuok saltzeko, bai-
na gutxi batzuk dira bertaratzen
direnak, ekoizten duen gehiena
inguruko dendetan saltzen bai-
tu. Gehienbat asteburuan hur-
biltzen dira erosleak baserrira,
eta bakarren bat aste barruan.
«Hemen bizi gara eta hemen-

txe bertan ditugu labeak», azal-
du du Maitek, dituzten azpiegi-
turaren inguruan. Dioenez,
duela hogei urte hasi ziren lan-
bidean. Hurrengo maiatzarekin
batera etorriko da 21. urtemuga.

OGIA, OGIBIDE

Ibilbide berria hastearen eraba-
kia hartu zuen garaian, Leaniz-
barrutia lanik gabe zegoen. Lan-
da garapeneko ikastaro bat egin
zuen baserriko ogia egiten has-
teko,  eta gizonak planteatu
omen zion negozioa abiatzea.
Galdera entzun eta “zergatik
ez?” pentsatu zuen Maitek. Ikas-
taroan ikaslea zen, baina ez zen
inondik ere berria betebehar ho-
rretan. «Baserrian labe txikitxo
bat geneukan, beti egin izan du-
gu ogia etxean, lehenago erro-
matarra esaten zitzaion labe ba-
tean», azaldu du. 
Ogiak, pastelak eta opilak Lea-

niz okindegian prestatzen dira
eta handik saltoki ezberdinetara
doaz. Erosleen begien aurrean
jartzen dituzte Durangaldeko
hainbat dendetan, Eroskiren hi-
permerkatuan eta egunkariak
eta gainontzekoak saltzen dituz-
ten dendatxoetan Zaldibarren
eta Elorrion. 
Leanizen produktuek hainbat

sari eskuratu dituzte. Gozokien
artean euskal pastela da duten
«produktu izarra», Maiteren
arabera. Ogi ezberdinak presta-
tzen dituzte, barra formakoak
eta baserriko ogi tipikoak, baita
euskal pastela, sagar tarta eta
egunotatik aurrera falta ezin di-
ren San Blas opilak.

Urteetan hartutako eskar-
mentuaren ondorioz neurria
hartuta badute ere, buruz ezin
du zehaztu zenbat opil ore sar-
tuko dituzten labean. San Blas
egun handia heldu zain, kontua
galduta du, baina «mordo bat»
egiten dituzte aurreko egune-
tan, eta, Abadiñoko azokarako,
«esajerazio bat». Gauza da den-
denak saltzeko aukera guztiak
izaten dituztela; adibide modu-
ra komentatu du inoiz gertatu
zaiela eguraldi  txarrarekin
«kontuz ibiltzeko» gutxiago egi-
tea pentsatzea, eta, azkenean,
salmentak pentsatu baino hobe-
to joatea.
Bi tamainako opilak egiten di-

tuzte, biak ere gainetik zuriak
eta “San Blas” hitzak idatzita di-
tuztenak. Txikienak 4,10 euro
balio ditu, eta, handiak, 4,5 euro
Leanizbarrutiarren saltokian. 
Opilen arrakastan ez dago

misteriorik, Maiteren hitzetan.
Dioenez, garai honetako opilen
tradizioa oso zabalduta dago
Durangaldean eta ez da ez ohi-
tura berria, txikitatik ikusi baiti-
tuzte opilak etxeko sukaldean
data hauetan. Oso gertu, Eiba-
rren, kontatzen dute garai bate-
an anis usaina nagusitzen zela
kaleetan San Blas eguna hurbil-
tzean, etxe gehienetan egiten
baitziren opilak.
Errezeta ere erraz asko aurki

daiteke Interneten. Galirina,
azukrea,  txerri  gantza,  anis
esentzia, glas azukrea eta lega-
mia dira osagai nagusiak. 

AMAMAREN ETA AMAREN ERARA

Ez dago beste munduko sekretu-
rik, baina garrantzi handia ema-
ten diote Leaniz okindegian tra-
dizioa jarraitzeari, eta etxeko
ore preziatua prestatzeko era
gorde dute. Egurrezko labea eta
kalitatezko osagaiak erabiltzea
ere ezinbestekoa da. Maitek dio-
enez, labean sartzen duzunaren
parekoa izaten da emaitza, eta
ezin da ahaztu horrek ahosa-
baian uzten duen zaporea.
«Akordatzen naiz San Blas sa-

soian antzerako opilak egiten
genituela etxerako.  Orduko
errezeta batekin gabiltza orain,
lagun batek emanda», gogoratu
du Leanizbarrutiak. Dioenez,
«misterio guztia» amama eta

infraganti

San Blas opilek betetzen dituzte egunotan labeak. Elorrion,
amama eta amari ikasitakoarekin lanbidea osatu duen Maite
Leanizbarrutiak mahai gainean ipini dizkio GAUR8ri sasoiko 
opil preziatuak eta kontatu du ordu txikietan lanean ibili
beharra gogorra izan arren ondo egindako jakiek, etxeko
erara eta kalitatezko osagaiekin, gogobetetzen dutela.

MAITE LEANIZBARRUTIA

Maite Leanizbarrutia, Leaniz okindegiko labearen ondoan. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS
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amarengandik ikasitakoa jarrai-
tzean datza, eurek egiten zuten
«erara» egiten baitituzte opi-
lak.«Azken batean torta bat da,
baina erroskillak baino askoz
ere urtsuagoak dira opilak, eta,
nire ustez, horrexegatik dute
arrakasta handiagoa. Jendea de-
seatzen egoten da, San Blas egu-
naren aurreko asteetan hasten
dira jada galdetzen opilak egi-
ten noiz hasiko garen», azaldu
du elorriarrak.
Izan ere, gogoratzen du lehen

Abadiñoko azokan erroskillak
izaten zirela protagonista, bai-
na, aldiz, azken urteotan «erros-
killak baino arinago gosaltzen
da honelako torta batekin».
Onartu duenez, halere, ez da lea-
nizbarrutiatarrek egunotan har-
tzen duten ohiko gosaria, labea-
ren ondoan ordu txikietatik
lanean egon ostean, pintxotxo
bat nahiago dute-eta. «Usainare-
kin bete egiten zara!», dio.

GAUERDIKO LANMARDULA

Egia esan, Maite Leanizbarrutia
labearen ondoan aurkitu ge-
nuen eta bertan utzi genuen, eta
ez ziren gaueko ordu txikiak.
Horrek azalarazten ditu ogi eta
opil gozoen atzean ezkutatzen
diren lanordu ugariak. Ez du ez-
kutatzen Maitek ordutegia dela
aukeratu duen lanbidearen al-
derik ilunena, are gehiago ama
izanik. Azaltzen duenez, aste ba-
rruan, normalean, 04.00ak al-
dera altxatzen dira, 03.00etan
barikuetan eta 02.30ean zapatu
eta domeketan, asteburuan pila-
tzen baita lan mardulena. Etxe-
tik kanpo lan egiten duen sena-
rraren eta ahizparen laguntza
du Maitek, eta ingurukoek ere 
botatzen diete eskua tarteka.  
Urte luzez goizaldean lanean

hastea gogorra bada, zelan des-
kribatu lana eta familia uztar-
tzeko saiakera? Alde horretatik
«zortea» izan du Maitek, onar-
tzen duenez. Izan ere, alabak
bizkiek 8 urte zituzten lanean
hasi zenerako. Ez du pentsatu
ere egin nahi haur txikiagoekin
zelan izango zen!
Ez da, dena den, lanbidearen

alderik gogorrena Maiterentzat.
Azaltzen duenez, lanbidea gus-
tuko du eta gauzak ondo egitea-
ren asetasuna da egunero jarrai-

tzera bultzatzen duena. «Niri be-
harra asko gustatzen zait, bete-
tasun handia ematen dit», azal-
du du Maitek, hainbeste urteren
ondoren ere oraindik hain goiz
altxatzera guztiz ohitu barik de-
la onartzen duen arren. 
Urte hauetan guztietan hain-

bat sari jaso ditu, eta horrek ere
laguntzen dute egunerokoan.
«Zure lana baloratuta dagoela,
aitortzen dutela ikustea suposa-
tzen du lanbidea gustuko duen
pertsona batentzako». Dioenez,
umetatik ibili da amamaren eta
amaren inguruan. Akorduan
dauka haiei ikusitako mugi-
mendu eta prozesuak, umea ze-
la jasotakoak. «Nik zer esango
dizut ba, umetatik ibili naiz ho-

netan! Akordatzen naiz amama-
rekin lehenengo eta amarekin
beranduago ikasitakoa, eta oroi-
tzapen onak ditut, ostentzean ez
nuke orain egiten dudana egin-
go!», nabarmentzen du.
Abadiñoko azoka gertu dela

eta, komentatzen du merkatu
bakoitzak xarma berezia duela,
«onak dira guztiak», baina Aba-
diñokoa eta Elorriokoak dituela
berak «kutunenak». Gernikakoa,
Bilboko San Tomas egunekoa,
Ermukoa eta Eibarkoa ere aipatu
ditu hitzordu onenen artean.
Orain, baina, labera itzuli behar
du, San Blas egunerako gero eta
gutxiago falta da eta...  •

Maitek ez dakit esaten zehatz zenbat opil egiten dituen egun hauetan. Ordu txikitan hasten da lanean. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Abadiñoko San Blas azoka ate joka da dagoeneko. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS Nerea Goti

Maite Leanizbarrutiaren etxean opilak ez dira
kontu berria. Txikitan amamari eta amari
ikasitakoak zerikusi handia izan zuen
Maiterentzat lanbidea aukeratzeko orduan

Durangaldean ospe handia dute San Blas
opilek. Eibarren ere izugarri preziatuak dira.
Diotenez, Eibarren anis usainez betetzen ziren
garai batean kaleak San Blasak hurbildu ahala
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iur aski, gaur egun jende
guztiak badaki zer den
sentsore bat, baina, bada-
ezpada ere... esan deza-
gun zer den: gure ingu-
ruan gertatzen diren

fenomeno fisiko edo kimikoak haute-
mateko edo nolabait neurtzeko gai-
luak dira sentsoreak (hitzaren latinez-
ko etimologiari erreparatuz gero, agian
hobeto ulertuko dugu: sensorius, sen-
sus-etik datorrena, eta azken hori senti-
re aditzaren partizipioa da; argigarria?
Euskaraz ere baditugu erro horretatik
eratorritako hitzak, ez pentsa: sentitu,
sentsazioak...). 
Horrela esanda, agian artifizial xamar

geratzen da, baina ziur denok erabili
dugula inoiz termometro bat, gaixorik
egon garenean edo. Ba, termometro bat
tenperatura-sentsore bat baino ez da:
tenperaturaren balioa hauteman eta
horren berri ematen digu. Termometro
klasikoek merkurioaren dilatazioa edo
zabaltzea erabiltzen zuten: merkurioa
burbuila txiki batean dago metatuta,
eta berotzean merkurioa dilatatu edo
zabaltzen denez, ez da kabitzen burbui-
lan eta kristalezko zutabe batean gora
igotzen da tenperaturaren mendekoa
den puntu bateraino. Kristalean idatzi-
tako zenbakizko eskalan puntu horri
dagokion balioa irakurri eta tenperatu-
ra lortzen dugu. Merkurioa erabiltzea-
ren arriskuak gorabehera, erabilienak
izan dira gutxira arte. Baina elektroni-
karen garapenarekin batera, gaur egun
termometro elektronikoak erabiltzen
dira gehienbat: hauek beste printzipio
fisiko batzuetan oinarritzen dira tenpe-
ratura neurtzeko eta beste gailu elektro-
niko batzuekin konektatu daitezke ten-
peraturaren balioa eskuratzeko: hau da,
ez da beharrezkoa guk irakurtzea zen-
baki bat eskala batean; nahi izanez gero,
ordenagailu batekin konektatu eta or-
denagailuak berak emango digu tenpe-
raturaren balioa.  
Modu berean, beste sentsore asko ere

gure egunerokotasunean erabiltzen di-
tugu, agian konturatu gabe ere: abiadu-
ra-sentsoreak (errepideetako radar ma-
darikatuak horien artean daude, baina
ez dira bakarrak, autoetako abiadura-
neurgailua ere hemen sartzen baita);

distantzia-sentsoreak (autoetako kilo-
metro-kontagailua edo korrikalariek
erabiltzen dituzten odometroak, adibi-
dez); argi-sentsoreak, presio-sentsoreak,
hezetasun-sentsoreak, ke-sentsoreak,
eta abar luze bat. Izan ere, gaur egun ge-
ro eta gehiago dira gure inguruan ia-ia
antzeman gabe ere dauden sentsoreak
(ateak automatikoki irekitzeko norbait
hurbiltzean, edo argiak pizteko gela ba-
tean sartzean, edo txorrotako urari bi-
dea emateko eskuak hurbiltzean, edo...).

SAREAK
Elektronikaren eta informatikaren ikus-
puntutik, sare bat zera da: elkarren arte-
an konektatuta dauden osagaien mul-
tzoa,  helburu jakin bat  betetzeko
asmoz; esate baterako, informazioa tru-
katzeko osagaien artean, Interneten ko-
nektatuta dauden ordenagailuek bezala. 
Gailu elektronikoen garapena izuga-

rria izan da azken urteetan: gero eta
ahalmentsuagoak, gaitasunei dagokie-
nez, eta gero eta txikiagoak, tamainari
dagokionez. Horri esker, “gailu adimen-
dunak” sortu dira (smartphone ezagu-
nak horren adibide garbia dira): edo-
zein gailutan mikrokontroladore txiki
bat txertatu edo integratu daiteke, eta
horrek ematen dio “adimena”. Noski,
sentsoreak ere ez
dira geratu olatu
honetatik kanpo,
eta ingelesez smart
sensors deritzonak
sortu dira. Magni-
tude jakin baten
balioa emateaz
gain, haien artean
ere konektatu dai-
tezke asmo handia-
goko helburuak
lortzeko. 

SENTSORE-SAREAK:
ZERTARAKO?
Ordenagailu-sareak
bezalaxe,  beraz,
sentsore-sareak ere
osa daitezke. Oro
har, sentsoreak txi-
kiak izaten dira, eta
oso merkeak ere
izan daitezke. Ho-

rregatik, gaur egun, aplikazioak askota-
rikoak dira. Adibidez, baso batean mila-
ka sentsore bota (gailu berean hainbat
sentsore mota integratuta: tenperatura-
sentsorea, hezetasun-sentsorea eta ke-
sentsoreak), eta satelite bidezko komu-
nikazioa gehituz gero haietako batean,
orduan edozein ordenagailurekin ko-
nektatu daitezke hartutako neurriak bi-
daltzeko. Modu horretan, suteak arris-
kutsuak izan baino lehen antzeman
daitezke, galerak minimoak izanik.
Edo mahastietan hezetasun-sentsore-

ak kokatu, eta ureztatu beharraren ara-
bera, ardoaren edo txakolinaren kalita-
tea bermatzeko kasu.
Edo hiri bateko trafikoa modu eragin-

korrean kontrolatzeko. Oinezko, ez al di-
zu amorrurik ematen semaforo batean
zain egon behar izatea autorik ez bada
pasatzen? Gidari, ez al dizu amorrurik
ematen semaforo batean zain egon be-
har, oinezkorik ez bada pasatzen? Bi
egoerak erraz konponduko lirateke pre-
sentzia-sentsoreak eta abiadura-sentso-
reak erabiliz.
Aplikazio gehiago aipatu daitezke, to-

kirik ez, baina... Hurrengo baterako utzi-
ko dugu IoT delakoa (Internet of Things
edo Gauzen Internet), gai honekin nola
edo hala erlazionatuta dagoelako. •

Gaur egun sentsorez inguratuta gaude. GAUR8

Sentsore sareak

Txelo Ruiz
EHUko Informatika Fakultateko irakasle eta ikerlaria
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PIO BAROJA: BIDASOAKO ERREPUBLIKA ALDARRIKATZEN ZUEN IDAZLE UMIL HURA

Juantxo EGAÑA

JOSE MARIA LARA. FONDO FAMILIA LARA

Nekazaria eta umila. Hala definitzen zuen bere burua Pio Baroja idazleak. Herrialde umil batekoa zela zioen gainera, “Bidasoa he-

rrialdekoa”. Errepublika zalea zen, Bidasoako Errepublikaren aldekoa, berak zioen bezala: «Sin moscas, frailes ni carabineros». Pio

Baroja da argazkikoa, 1955. urtean, Beran. Urtebete geroago hil zen, Madrilen. Argazkia, berriz, Jose Maria Larak egindakoa da.

Gazte-gaztetatik familiako harategietan egin zuen lan Larak; bost establezimendu zituzten Bilbon. Oso zezenzalea bera, Manole-

te edo Pepe Luis Sanchez bezalako toreroekin ibili zen gerraostean. Garai haietan zabaldu zuen argazkilaritzarekin lotutako bere

lehenengo negozioa, Madrilen, “Fotocolor Lara” izenpean. Berak egindako argazkiak komertzializatu zituen, “Life” edo “Paris

Match” bezalako aldizkari ezagunekin elkarlanean, besteak beste.
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