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G
izarte gisa ditugun ajeetatik zein den larrie-
na esatea zaila da. Tamalez, aje bakarrak ez
du unea azaltzen, beste ajeekin konbinazio
pozoitsu batean ez bada. Hemen ez dago
erredukzionismorako aukerarik, akatsen ar-
tean txapeldun posiblerik, guztia azalduko

duen auzi soilik. Ezta soluzio magikorik ere, ondorioz.
Soluzioak nahi dituenak, ordea, arazoak identifikatu be-
har ditu. Bizitza publikoaren ardatz desberdinak kon-
tuan hartuta, gurean ikusten ditudan gabezia soziopoli-
tikoen antologia bat egiten ausartu naiz. Nire eguneroko
eztabaida publiko eta pribatuen atzean topatu dudan
ajeen patroi antzeko bat da hau. Baita inertzia hau apur-
tzeko ikusten dudan joeraren aldarria ere. 
Instituzio mailan, arazo larriena klientelismoa da, ni-

re ustez. Ustelkeriaren lehen fasea da eta egitura guztiak
kaltetzen ditu. Oso kutsakorra da. Merituak eta profesio-
naltasuna baztertzen dituen
normaltasuna ezartzen du,
kultura bihurtuz. 
Hain zuzen ere, bere adie-

rarik zabalenean hartuta,
kulturaren alorrean parasi-
tismoarekin oso kezkatua
nago. Euskal Herrian errotua
zegoen lanaren kulturak ba-
zuen ajerik, zalantzarik gabe,
baina horren aurkako erreak-
zioa ez da oso positiboa izan,
nire ustez. Hedonismoaren
forma interesgarriak bazter-
tu ditu eta parasitismo gisa
endekatu da. Lan mundutik
hasi eta sorkuntzaraino, era batean edo bestean, esfor-
tzurik gabe besteen lanaz bizi edo besteen porrotekin
soilik irabazi nahi duen jende gehiegi dabil hortik zehar.  
Intelektualki kaskarkeriak beste ezerk baino gehiago

sutzen nau –erdarazko “mediocrity/mediocridad” hitzek 
fenomenoa hobeto irudikatzen dutela uste dudanez,
euskaraz “mediokritatea” onartzeko deia egiten dut,
pragmatismoaren izenean–. Ziklo honen agente nabar-
menenak mediokreak direla uste dut. Maila orokorra
jaistera dedikatzen diren pertsonak dira, kontserbadore-
ak, koldarrak, beren mugak kolektibizatzen dituztenak.
Lidergoa eta arrakasta gorroto dituzte, eredu eskasak di-
tuzte eta apenas dute enpatiarik. Beren jokabideak po-
bretzea dakar, bizitzaren alor guztietan, gainera.

Parrokianismoa komunitateen osaketa, hauen ugal-
tzea eta aberastea mehatxatzen ari da. Komunitateen ga-

rapena oztopatzeaz gain, hauen arteko elkarlana zapuz-
ten du, aliantzak ezinezko bihurtuz.
Soziopolitikaren alorrean, “makarroia” izan nahi duen

lobbysmoa arazo larria da gurean. Makarra baino gehia-
go maccarthista delako, besteak beste. Autonomiaren
izenean besteek zer egin behar duten erabaki nahi du,
kanpotik, elkarrizketarik gabe, negoziaziorik gabe, man-
datuz. Autoritarioa eta antidemokratikoa da. Bere kalte-
rik larriena, nire ustez, erakunde eta pertsonengan sor-
tzen duen erreakzioa eta balizko desbideraketa da.
Txartelak banatzeko sistema hau, ginkana ideologikoa
onartuz gero, oso posible da norberak bere burua gu-
txiestea, bere ildotik alde batera edo bestera mugitzea,
ezarri dioten “label” horretan sartzeko ahalegin zentzu-
gabeak eginez, lobby hori ez haserretzeko autozentsura-
tuz edo printzipioz ados dagoenaren aurka errebelatuz.
Ez dago horretarako eskubiderik.

Filosofian azalpen psikologizistak bekatu dira, baina
gaur egun emozioen munduak garrantzi handia hartu
duenez, alor hau ere aipatu behar dela uste dut. Adibi-
dez, konplexu handiak dituzten eta aldi berean egolatra
hutsa diren pertsonengan ematen den amildegi emozio-
nala aipatuko nuke. 
Hau esanda, gehienek ziklo honi buelta ematea ezinez-

koa dela pentsatzen dudala uste izango dute. Ez ba. Nire
eztabaida publiko zein pribatuetan fenomeno hauetaz
kontziente den jende asko topatzen dut. Bahiketa sozio-
politiko hauetatik askatu nahi duen jendea da, beren alo-
rretan liderrak izateko aukerak dituzten pertsonak dira.
Eta honezkero ez dut nik pentsatzen dudana esango du-
ten liderretan sinesten, jendeak pentsatzen duena esate-
ko markoak emango dituzten lidergoetan baizik. Inertzia
hauek hausteko garaia da, aukerak badaude. •

{ datorrena }

Ziklo baten aje kulturalak,
inertziak hausteko ordua

Ziklo honen agente nabarmenenak
mediokreak direla uste dut. Maila orokorra
jaistera dedikatzen diren pertsonak dira,
kontserbadoreak, koldarrak, beren mugak
kolektibizatzen dituztenak

Iñaki Soto

hutsa

hutsahutsa
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E
uskal ordezkaritza bat Ipar Kurdistanen
(Turkiako Estatua) ibili gara. Bisita ezberdi-
nak egin ditugu lekukotasunak entzuten,
material grafikoa biltzen... Momentu hun-
kigarri ugari bizi behar izan ditugu. Amed
(Diyarbakir, turkieraz) hiriko Sur auzoa bi-

sitatu genuenean bezala, esaterako. Bertako sarraskiak
dokumentatzeko asmoa genuen. Auzoa hesiz eta poli-
ziaz inguraturik dago. Checkpoint-ak nonahi, Palesti-
nan bezala. Oso kontrol zorrotza pasa genuen bertara
sartzeko. Hirian oraindik sei auzo dituzte erabat itxita.

Ercanekin elkartu ginen hotelean agenda adosteko.
Arratsaldeko lauretan udaletxean ginen Kataluniako
ordezkaritzarekin batera. Alkatearen eledunarekin eta
HDP alderdiko kideekin batera Sur auzora sartu ginen,
bertako zentro kultural kurdura. Bertan setioan hilda-
koen senideak zeuden, euren etxekoen gorpuak berres-
kuratzeko zain.

Kurduek berehala esplikatzen dizute beraien drama.
55 urteko gizaseme batek kontatu zigun sei auzo dau-
dela oraindik setiaturik. 27.000 pertsona mugitu ezi-
nik. Askok alde egin zuten erasoak hasi zirenean. Etxe
zaharrak, meskitak, elizak... dena suntsituta. Gizon ha-
ren arabera, eraitsitako eraikinetako hondakinak era-
maten dituzte turkiar militarrek kamioietan, eta Tigris
ibaira bota. Gu izandako astean 30 hildako zenbatu zi-
tuzten Surren (gerrillari zein zibilak). Etxeak bota zi-
tuzten okupatzaileek, hondeamakinekin zein tankee-
kin. Era krudel horretan, etxeetan babestuta zeudenak
lurperatu egin zituzten, gure lagun berriak malko arte-
an esplikatu zigunez.

Oraindik ez dakite zehatz-mehatz zer gertatzen ari
den. Ez dute ez bizirik daudenen ez hil direnen inguru-
ko informaziorik, baina jakin badakite «etxeak oso-
osorik botatzen» ari direla. Oso borroka desorekatua:
hondeamakinak eta tankeak, kalaxnikov fusilen kon-
tra. Krimenak egin bezain pronto, ezkutatu egiten di-
tuzte. Hondakin guztiak eramaten dituzte, zer gertatu
den inork jakin ez dezan. Okerrena da Europako agin-
tariak militarren konplize bihurtu direla. Gizon hark
esan zigunaren arabera, gobernuz kanpoko erakunde-
ek ere ezikusiarena egiten diote sarraskiari. Hori kon-
tatzen zigun momentuan, kalkulatzen zuen 40ren bat
gorpu egongo zirela oraindik auzoan. 

Beste leku batzuetan (Siriako Kobanen, esaterako) 
kurduen kontra borrokan ibili diren indar berak dira
hemen ere Turkiako Armadarekin batera kurduen aur-

Goiko argazkian ageri
den Amed hiriko Sur
auzora sartzeko Poliziak
ipinitako kontroletatik
pasa beharra duzu.
Beheko argazkian, aipatu
auzoan nagusi den
txikizioa. 
Asier LAUZURIKA

EUROPAK IKUSI NAHI EZ DUEN
GENOZIDIOAREN BIHOTZEAN

Asier Lauzurika

Zer gertatzen da NATO erakundeko bigarren
potentzia militarrak herri bat setiatu eta
suntsitzen duenean? Ipar Kurdistandik itzuli
berria naiz eta han ikusi eta entzundakoarekin
bizi beharko dut: XXI. mendean ere genozidioak
egin eta ezkutatzen dituzten inpresioarekin.
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ka ari direnak: ISIS, turkomanoak, txe-
txeniarrak... «Hemen gertatzen ari dena
ISISek egiten dituen buru mozketen tan-
kerakoa da. Tankeak ere pertsonen gaine-
tik pasatzen dituzte», esan zigun.
Lau hilabete zeramatzaten su pean. Ez

dakite noiz arte jarraituko duen egoera
horrek. Auzo horietan beste sei jendar-
meria eraikiko dituzte dena kontrolatu
nahian. 5.000ren bat etxebizitza suntsi-
tu dituzte dagoeneko. Jendeak ezer gabe
egin behar izan zuen ihes bere etxeetatik
eta orain esku hutsik daude.

EMAKUMEEN HASERREA

Gainera, baldintza horietan ustelkeria
arazorik gabe hedatzen da. Guri kontatu-
takoaren arabera, Erdogan presidentea-
ren AKP alderdiaren inguruko herrita-
rrek diru laguntzak jaso dituzte. Horiek
ez daude hain gaizki, baina gainontzeko
guztiek oso egoera kritikoa bizi dute. De-
na suntsitu ondoren, bakarren batek se-
kulako negozioa egingo du berreraikun-
tza lanekin. 
Leku berean beste herritar batek espli-

katu digu Surren gertatzen ari dena ez
dela beste inon gertatu: «Herri kurdua
historian orrialde berri bat idazten ari

da. 20.000 soldadu 40 lagunen aurka»,
esan digu, datuak zertxobait apainduta.
Auzoan ibiltzea nahikoa da herritarrek

kontatutakoa bene-benetakoa dela kon-
turatzeko: tiroek utzitako zuloak, kristal
guztiak txiki-txiki eginda, dendak itxita,
orube hutsak nonahi, hondakinak ere
eraman egiten baitituzte okupatzaileek.
Halako batean bi emakume hurbildu
zaizkigu, haserre. Duintasunez azaldu di-
gute batek zuen denda lehergailu batek
suntsitu zuela, eta beste bonba batek bes-

Goian, ezkerrean, Mehmet izeneko
herritarra, Dabanoglu auzoa utzi behar
izan zuena. Ondoan, Amedeko dendak
erabat itxita. Eskuinean, kultur etxean
ipinitako martirien erretratuak. 
Miguel FERNANDEZ | Asier LAUZURIKA

Krimenak egin bezain pronto, ezkutatu egiten dituzte.
Hondakin guztiak eramaten dituzte, zer gertatu den 
inork jakin ez dezan. Okerrena da Europako agintariak 
Turkiako militarren konplize bihurtu direla

Oraindik ez dakite zehatz-mehatz zer gertatzen ari den. 
Ez dute ez bizirik daudenen ez hil dituztenen inguruko
informaziorik, baina jakin badakite «etxeak 
oso-osorik botatzen» ari direla
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tearen etxea txikitu zuela. Beste auzo ba-
tera joan ziren, baina bertatik ere ihes
egin beharrean izan ziren. Kurdua izanez
gero ez da bakerik gaur egungo Turkian,
Erdoganek krudelkeriaz zuzentzen duen
Estatu ustez demokratikoan.

Gu turista moduan sartu ginen eremu
hartara, eta kazetari lana egin. Surreko
kultur etxean bertako kazetariak etorri
zitzaizkigun, beren lekukotasuna eskain-
tzera. Oso garbi utzi ziguten Europak
duen jarrerarekin oso haserre daudela,

eta eskatu ziguten han ikusitakoa zabal-
tzeko. Beraien iritziz, europar politika-
rien isiltasuna lortu du Erdoganek Siria-
ko errefuxiatuekin Brusela presionatzen
duelako –nahi duenean bideak zabaldu,
eta, nahi duenean, berriz itxi–.

Kontatu ziguten Europako kazetari ba-
tzuk iritsi zirela Cizre hirira, eta esan zi-
tzaiela bertan zer gertatzen ari zen: herri-
tarrak bizirik erretzen zituztela tropek.
Baina guri esandakoaren arabera, kazeta-
ri horiek ez zuten horrelako ezer kontatu
Europara itzultzean. Ulertezina egiten zi-
tzaien. Baita guri ere.

Herritar kurdu horien egoera ez da ba-
tere erosoa. Batzuetan setiatuta dauden
lagunen deia jasotzen dute, militarrak
hurbiltzen ari direla eta guztiak hilko di-
tuztela esanez. Handik egun batzuetara
iragarritakoa bete egin dela ikusten dute,
ezintasuna areagotuz.

HONDAKINEZ BETETAKO KAMIOIAK

Surren begi bistakoa da potentzia okupa-
tzailea bere krimenak ezkutatzen saia-
tzen ari dela. Eremua barrikadaz josita
dago eta ez da inor ikusten kalean; ezta
etorbide nagusian ere. Puntu zehatz ba-
tean zer gertatu den inork jakin ez dezan,
izara handiak ipini ditu Poliziak. Umeak
gerrillariz mozorrotzen dira jolasteko,
hondakinez betetako kamioi artean. Ber-
takoek esan digute ibilgailu horietan gor-
puak ere ateratzen dituztela turkiarrek.
Egoera larriagotzen du setiatuta daude-
nekin komunikatzeko aukera ezak.

Goiko irudian, Turkiako militarrak
Cizre hirira doan errepidean, kurduek
pasatzerik izan ez dezaten.
Ezkerrekoan, Amedeko Sur auzoko
kurduak etxeratzeko agindua bukatu
arte zain, itxitako eremura sartu ahal
izateko.
Asier LAUZURIKA | Miguel FERNANDEZ

Sekulako ilarak. Oinez joan gara militarrak dauden lekura.
A ze koadroa! Oso urduri daude, urduriegi gauza onerako.
«Horiek pasatuta zeudek, hi!», esan dit lagunak. Tankeak,
frankotiratzaileak, ura jaurtitzen duten tanketak... 

Guri kontatutakoaren arabera, Erdogan presidentearen 
AKP alderdiaren inguruko herritarrek diru laguntzak 
jaso dituzte. Horiek ez daude hain gaizki, baina 
gainontzeko guztiek oso egoera kritikoa bizi dute
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Sur ezagutu ondoren, eta bertan en-
tzundakoak entzun ostean, Cizre hirira
joatea (saiatzea behintzat) ezinbesteko
da. Amedeko Turistik hotelean egin dugu
hitzordua, goizean goiz: 06:30ean. Mar-
dinetik pasatzean esan digute bidea Nu-
saybin itxita dagoela, herri hori ere setio-
pean baitute. Edonola ere, Cizrera joan
nahi dugu, eta HDP alderdiko diputatuen
laguntza dugu. Beraiek esan digute hiri-
ko Newroz festa debekatuta dagoela eta
istiluak aurreikusten dituztela.
Bidea askotan aldatu dugu, kontrolak

saihestu nahian, baina alfer-alferrik,
checkpoint-ak bazter guztietan daude-
eta. Halako batean, helmugara iristeko
60 kilometro faltan, ez aurrera ez atzera
geratu gara. Sekulako ilarak. Oinez joan
gara militarrak dauden lekura. A ze koa-
droa! Oso urduri daude, urduriegi gauza
onerako. «Horiek pasatuta zeudek, hi!»,
esan dit lagunak belarrira. Tankeak, fran-
kotiratzaileak, ura jaurtitzen duten tan-
ketak, metrailadoreak, fusilak... Ez digute
beste inon horrenbesteko ongietorririk
egin!
Ez dago pasatzerik. Atzerritik etorrita-

ko ordezkaritzak, hedabideetako langile-
ak, HDPko diputatuak eta herritarrak el-
karrekin, errepide moztuan. Agintariek
bide guztiak itxiko dituzte, baina ez dute
inoiz lortuko herri kurdua otzantzea. Bat-
batean gerrillaren aldeko abestiak entzu-
ten hasi gara. Gazte eta ez hain gazte
dantzan hasi dira errepidean bertan. Ten-
tsioak ikaragarri egin du gora; badirudi

soldaduak kargatzeko prest daudela, ga-
saren aurkako maskarak atera eta janz-
ten ikusi baititugu. Une horretan agertu
da Selahattin Demirtas HDP alderdiko
burua eta egoera berehala aldatzea lortu
du zorionez. Guztiok lasaitu gara, batez
ere militarrak. Han bertan hitzalditxo
bat eskaini du diputatuak. Cizrera bertan
setiatuta daudenei indarra eramatera
gindoazela adierazi du. Hiriak jasaten
duen egoera gogor salatu du, herritarrek
zutik jarraitzen dutela esan aurretik. HD-

Pren elkarrizketaren aldeko jarrera gogo-
rarazi du, beste behin. Azkenean, sarraski
bat gertatzea ekidin nahian, atzera egitea
erabaki dute herritar kurduek. Ordurako
beste kontrol batean istilu larriak izan di-
rela jakin badakigu.
Cizre ezagutu ezinik geratu ginen, bai-

na bertako egoeraren berri eman zigu-
ten: 300en bat gerrillari eta zibil hilda,
arma kimikoen erabilera, bizirik erretako
herritarrak, burua moztutakoak, herrita-
rren babesgune bihurtutako sotoak pro-

pio suntsituta, etxeak eraitsita, tankeak
gizakien gainetik pasatzen... Hiriaren hi-
ru laurdenak suntsituta. Iazko abuztuan
deklaratutako udal autonomia ez du An-
karak onartu. Eskualdeko alkate batzuk
espetxean dituzte turkiarrek.
Erresistentziak 71 polizia eta soldadu

hil ditu Surren, Gobernuak emandako
bertsioaren arabera. Kurduek esan zigu-
ten gutxienez 200 hilko zituztela. Baina
datu horiek baieztatzerik ez dugu. Bizirik
dagoen herri bat baino ez genuen ikusi.

Goiko irudian, Selahattin Demirtas
HDPko diputatua Cizre hirira doan

errepidean kazetariei eta elkartutako
guztiei adierazpenak egiten, kontrol

batean. Eskuineko argazkian, martiri
kurduen amak dantzan. 

Asier LAUZURIKA
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K
amioi militar za-
har baten zarata
isilak aurrena,
eta sirena baten
hots karranka-
riak ondoren.

Ustekabean esnatu dituzte lo
hartzea lortu duten nerabeak.
Guztiak leher eginda badaude
ere, berehala bizkortu eta kan-
palekua jasotzen hasi beharra
dute, elurtutako basoetatik ba-
rrena eta gauez, segurtasun in-
darren mugimenduak saiheste-
ko, bidean jarraitzeko.

Aurreko paragrafoan deskri-
batutako egoerak egunotako
Balkanetako dramak ekartzen
ditu gogora, baina Norvegian
gertatu da, munduko herrialde
aberats eta aurreratuenetako
batean. Bost milioi biztanle pa-
satxo dituen herrialdeak inber-
tsio funts subirano bat eratu
zuen 1990ean petrolioa agor-
tzen zaionerako. Horri esker oso
ohiko bihurtu da Norvegiak
mundu zabaleko edozein gataz-
ka armaturi amaiera emateko
prozesuetan diruarekin eta bere
sinesgarritasunarekin –urte as-
kotako esperientziak emandako
ezaugarria– laguntzea, azken
bolada honetan Kolonbiako ga-
tazkaren inguruan gertatzen ari
den moduan.

Gainera, Norvegia eta inguru-
ko herrialdeak giza garapenaren
sailkapen guzti-guztietan goiko
postuetan ageri dira. Ez da ha-
rritzekoa, beraz, Europak gaur
egun duen arazo larri bati eran-
tzun egokienak bilatzeko ga-
raian ere Norvegia besteak bai-
no aurreratuago egotea. Aste
honetan bertan Oxfam Interna-
tional gobernuz kanpoko era-

kundeak ezagutzera eman duen
txosten baten arabera, hiru es-
tatu baino ez dira tokatzen
zaien errefuxiatu kopurua bai-
na handiagoa hartzeko prest
daudenak, eta horietako bat
Norvegia da, jakina.

Norvegian haurtzaroa utzi eta
heldutasunera iristeko momen-
tuari sendotze zibila esaten dio-
te; 15 urterekin gertatzen da ho-
ri. Europako iparraldeko herrian
oso ohikoa da gazteek markako
poltsa garestienak edo iPhone
smartphone ezaguneko azken
modeloak eskuetan izatea. Bada, 
Trandum kanpaleku militarrean
egindako rol-jokoaren helburua
gauza material guztiak dituzten
nerabe horien ikuspegia zertxo-
bait aldatu eta beraien bizimo-
dutik oso urruti dauden milioi-
ka pertsonen eguneroko bizitza
ezagutaraztea zen.

«Neure bizitza gorroto dut»,
dio neska batek garrasika, zutik
eta logurari eutsi ezin diola.
Gaua pasatzeko leku seguru bat
aurkitu zutelakoan, «NBEren
kanpalekuan» kokatu ziren. La-
sai egoteko aukera izango zutela
uste zuten, baina bat-batean
norbaitek eraso egin dio lekuari.

NORVEGIA
Gerratik ihes egin behar izan duten
gizakien larruan 24 orduz

Pierre-Henry Deshayes (Afp)

Martxoaren 5ean Norvegiako Trandum kanpaleku militar
zaharrean herrialdeko nerabe batzuek gerratik ihes egin
behar izan duten pertsonen larruan sartzeko aukera izan
zuten 24 orduz. Rol-jokoa besterik izan ez bazen ere, gazte
horiek hobeto ulertuko dute errefuxiatuen egoera, eta ez
dituzte egungo agintarien akatsak errepikatuko. 

JENDARTEA / b

Errefuxiatuen egoera hobeto ulertzeko
ekimena Danimarkan jaio zen 2004an. Ideia
Norvegiara eraman zutenetik, bertako 
80.000 gazte inguruk ezagutu dute

Arroz pixka bat eskaini zieten. Batzuek
zuzenean ezetz esan zuten. Beste batzuek,
iraungitze-data ikustean: 1998. «Etiketa 
baten indarra», dio Jonas Statsengenek
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Inolako argitasunik ez badago
ere, nahiz eta termometroa zero
azpitik ibili, bertatik ihes egin
beharrean daude. Berriz oinez.
Berriz beldurrak akabatzen. Be-
rriz goseak amorratzen. Urruti
dauden argiak saihestuz, elurre-
tan aurrera egin beharrean dira.

IRAUNGITAKO ARROZA

Nerabeek bizi duten sarbide-
erritua hamabi ordu lehenago
hasita zegoen, Osloko aireportu-
tik gertu dagoen kanpaleku za-
harrean. Handik kilometro gu-
txira Norvegiatik kanporatuko
dituzten atzerritarren atxilotze
zentro bat dago.

Norvegiako gaztetxoak erre-
fuxiatuen egoerara hurbiltzea
izan zen lehenengo zeregina: or-
dulariak, telefono mugikorrak
eta tankerako gailuak entregatu
behar izan zituzten. Ondoren
hogei laguneko talde edo «fami-
liatan» banatu zituzten, aurrez
prestatutako gidoiaren arabera:
ustezko Sudan batetik ihes egin
behar dute indarkeriaren eragi-
nez, erabat militarizatutako mu-
gak zeharkatu, Norvegiara iritsi
eta asilo politikoa eskatu.

Bidean, Siriatik edo Afganis-
tandik ihes egindakoek izaten

dituzten arazoak topatuko di-
tuzte: burokrazia kafkiarrak era-
gindako arazo administratibo-
ak, hasiberriari egiten zaizkion
burlak, muga zaintzen dituzten
soldaduen agindu ulertezinak,
eta goseak amorratzen egon
arren kilometro asko oinez egin
beharra. Aurreko gauean gazte-
txo asko mokadurik egin gabe
«oheratu» ziren. Arroz pixka bat
eskaini zieten. Batzuek zuzene-
an ezetz esan zuten. Beste ba-
tzuek, iraungitze-data ikustean:
1998. «Etiketa baten indarra»,
dio Jonas Statsengen «NBEren
kanpalekuko» buruak, ekimena
antolatu duten boluntarioetako
batek. Esperientzia hasi zutene-
an barre egiten zutenak, isilik
daude orain. Hitz itsusiak ere
amaitu dira. «Oso gogorra izan
da», aitortu du Ebbe Marienborg
Schieldropek. «Egia esan, bene-
tako errefuxiatuentzat askoz ere
gogorragoa da. Nekagarria».

Errefuxiatuen egoera hobeto
ulertzeko ekimena Danimarkan
jaio zen 2004an. Ideia Norvegia-
ra eraman zutenetik, 80.000
gaztek ezagutu dute. «Espiri-
tualki indartuta ateratzen dira»,
adierazi du Lasse Moen Soren-
sen Refugee Norge gobernuz
kanpoko erakundeko kideak.
«Praktikaren bitartez ikasten
dute. Errefuxiatuen inguruan
zerbait irakurriz gero, %20 bai-
no ez dute barneratuko, baina,
tankerako zerbait bizita, %80»,
gaineratu du Kenneth Johansen
Refugee Norge erakundeko sor-
tzaileak: «Ez ahaztu zuek he-
men bizitakoa benetakoa ez iza-
nagatik,  motxilak hartuta,
garrasi artean mugak zeharka-
tzen ibiltzea, 60 milioi lagunek
egunero bizi dutena dela. Zuen-
tzat jolasa dena, beraientzat
eguneroko infernua da».

Errefuxiatuek egunero bizi
behar izaten dituzten egoerak
Norvegiako gaztetxoei
hurbiltzea da ekimenaren
helburua. Irudiotan ikus
daitezke mugatan izaten
dituzten egoerak: militarren
agindu ulertezinak, iraungitako
arrozaren banaketa edota leher
eginda ere aurrera jarraitu
beharra. 
Fredrik VARFJELL | AFP
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odaz pasatzen ez den gaia da etxebizitza-
rena, aterpearen garrantzia afera uniber-
tsala baita. Senak dio teilatu bat izatea –edo
hormigoizko solairu bat, ulertzen da kontzep-
tua– beharrezko baldintza dela garapen per-
tsonal autonomo bat izateko, baina zer da

“sena”, bateau-mouche bete turistaz jositako ibai bat baino,
etxerik gabeko pertsonak eta pertsonarik gabeko etxeak
ederki konbinatzen jakin duen gizarte honetan. 
Alde batetik, higiezinen merkatuaren logikak truke-balioa

ematen dio etxebizitzari, etekina eman dezakeen inbertsioa
baita. Logika horren baitan alokairuen igoerak, salmenta
prezioen aldaroak, abandonua eta gentrifikazioa sistemaren
egiturazko ondorioak dira. Bestalde, administrazioa ere ez
da gai gurpil horri ihes egiteko: babes ofizialeko etxebizi-
tzak libreen konplementu dira maiz, eta euren tipologia hi-
perestandarizatuak leku gutxi uzten du berrikuntzarako eta
gizartearen behar berrietara egokitzeko. 
Publiko edo pribatu, jabe-

tza ala alokairua, ohiko di-
kotomiatik ihes egiten duen
hirugarren bidea osatzen
dute erabilera-lagapeneko
etxebizitza-kooperatibek.
Duela gutxi hasi dira bat
eraikitzen Bartzelonan, ize-
nez La Borda, proiektu pilo-
tu izanagatik etorkizuneko
alternatiba errepikagarria
izatea helburu duena. Erre-
ferentzia nagusitzat Dani-
marka (non 125.000 etxebi-
zitza inguru dauden Andel
modelo kooperatiboaren
baitan) eta Uruguai dituzte,
baina formula hori oso ohi-
koa da ere Eskandinavian
oro har eta Kanadan. EAEn
ere  egin  da  sa iakerar ik .
Esan nahi dut, ez dela bart
gaueko mozkorraren bero-
tan izandako ateraldia.

Zer dira, baina, erabilera-
lagapeneko etxebizitza-
kooperatibak? Ezberdinta-
sun nagusia jabetza da:
lurzorua publikoa izanik,
azalera-eskubidea laga-
tzen zaio kooperatibari (La
Bordaren kasuan, 99 urtez).
Horrek administrazioaren
inbertsioa izugarri murriz-
ten du, ez dituelako lanak
bere gain hartzen, koopera-

tibak baizik. Eraikinaren jabetza, aldiz, kooperatibarena da –
kolektiboa, alegia–, etxebizitza bakoitzaren erabilera pertso-
nala den bitartean. 
Etxebizitza unitatea higiezin merkatutik at kokatzen da,

ezin delako ez saldu ez eta alokairuan jarri ere, galdu egiten
duelarik egun berezko duen faktore espekulatiboa. Etxebizi-
tza erabiltzeko eskubide mugagabea da bizilagunek dutena;
trukean, ordaintzen dituzte sarrera-fidantza bat –pisua uzte-
an berreskuratzen dena– eta arrazoizko hileroko kuota bat –
kooperatibak berak erabakia, eta hortaz, arrisku espekulati-
boez libre–. 
Horrek ere badu eraginik arkitekturan, bizilagunek eurek

esku hartze zuzena baitute proiektuaren fase ezberdinetan.
Sustatzaile-diseinatzaile-erosle ohiko hierarkia zurruna alde
batera utzita, arkitektoen eta erabiltzaileen arteko elkarre-
kintzak ondorio tipologiko ezberdinak sor ditzake, sustapen
pribatu batean nekez ikusiko diren gune amankomunak ka-
su. Adibide eder bat da Bruselako “Brutopia” etxebizitza koo-

peratiboa, Stekke + Frass ar-
kitektura bulegoak gidatua. 

Bada kontuan hartzeko al-
ternatiba, beraz, erabile-
ra-lagapeneko etxebizi-
tza-kooperatibena,  eta
hala ere, badu zalantza
sortzen didan zera kontra-
esankor bat: eraiki egin
behar direla. Esan nahi dut,
etxerik gabeko pertsonak
eta  pertsonar ik  gabeko
etxeak ditugun garaiotan,
ez dakit gehiago eraikitzea-
ren bidez hegemonia lor-
tzen saiatzeak zentzurik ba
ote duen; ez ote den beran-
duegi hirugarren bide bate-
rako. 
Gakoa da ea posible ote

den etxebizitza merkatua
eraldatzea, “merkatu” hitza
ekuaziotik erauziz baina
gehiago eraikitzearen man-
tra alboratuz. Pertinentea
iruditzen zait  galdetzea,
nahiz eta, formazioz arki-
tekto naizen aldetik, galde-
rok sortzen didaten halako
barne ezinegon bat, eta sen-
titzen naizen, nola esan, tei-
latu gainera –ala hormi-
goizko  sola i ru  ga inera ,
ulertzen da kontzeptua–
harriak botatzen ariko ba-
nintz bezala. •

Ilustrazioa: ANDER GORTAZAR BALERDI

Ander Gortazar Balerdi - @derzu_uzala
Arkitektoa
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E
uskal Herriko gatazkan sortutako minari, su-
frimenduari eta kalteari buruzko aipamen
esanguratsuak izan dira azken astean. ETAk
egin zituen bereak Aberri Egunean kaleratu-
tako agirian, eta Iñigo Urkullu lehendakariak
iruzkinik merezi duten esaldiak bota zituen

Madrilen emandako hitzaldian.
Atzera begiratzeko eskaerari ez diola uko egiten esan-

da, bere buruaz duen ikuspuntu politikoa eta historikoa
azaldu zuen ETAk. Azaldua zuen lehenagotik ere. Esate
baterako, 2011n kaleratutako “Zutabe” aldizkarian –jada-
nik su-eten iraunkorra eta orokorra emanda eta borroka
armatua behin betiko uzteko bidea hasia zuela– egin
zuen ariketa hori sakanago, pasarte batzuetan tonu poe-
tiko samarra erabili bazuen ere.
«ETA frankismoaren gau beltzean sortu zen, ordura ar-

te abertzaletasunaren erreferentzia zen PNVren utzike-
riak eta ideologia atzerakoiak ezintasuna besterik es-
kaintzen ez zuenean. Euskal kontzientzia berpiztu zuen
lehenik, gerora nazio askapenerako mugimenduaren ki-
mua erein, sustraitu eta hazarazteko», zioen argitalpe-
nean, segidan hauxe gaineratzeko: «Gerra ondoko dikta-
duraren muturreko errepresio eta ukapenari aurre
egiteko sortu zen ETA, Gernikako bonbardaketaren
errautsen azpian geratutako garrak piztu zuen. Denbo-
raren haizeak etsipenaren errautsak eraman zituen eta
hausberoaren txinpartak birsortu zuen euskal erresis-
tentzia. Orduz geroztik zapalkuntzari aurre egin dio gu-
re Erakundeak, bidegabekeria ez zedin inoiz Euskal He-
rrian errotu. Errepresio gordinari aurre egiteaz gain,
euskal nazioren asimilazioa helburu izan duten amarru
eta jukutrien kontra ere egin du, betiere askatasunaren
bidea urratu ahal izateko eremuak irabazteko helburua-
rekin. Erantzun hutsa ez ezik, askatasuna lortzeko auke-
rak arnasberritzea ere izan du betebehar».
Oraindik eragindako kalteari buruzko ariketa hasteko

zegoen. Abiarazi beharreko konponbide prozesuan
egingo zela aurreikus zitekeen orduan. Estatuek eta
hainbat alderdik Aieteko bide orria oztopatu izanak ga-
larazi du gai honetan aurrerabide gehiago egotea, eta
honezkero eginak beharko luketen urratsak eginak iza-
tea. Konponbidearen agendako beste puntuak bezalaxe,
gehiegi luzatzen ari den kontua da hau ere, egia bada
ere gizartean, herriz herri, bakearen etsaiek nahi baino
gehiago aurreratu dela gai honetan, eta bizikidetzan na-
barmen aurreratu dela.
ETAk urrats batzuk egin ditu. Adibidez, 2013ko otsaile-

an Parisen izandako epai batean, auzipetuen hitzartzea
aprobetxatuz, gatazkan inolako ardurarik izan gabe, be-

re ekinbide armatuaren ondorioz kaltetuak izandako he-
rritar guztiei barkamena eskatu zienean. Polemika piztu
zen, jakina, berariaz egindako ekintzak berriro aldarrika-
tzea suposatzen baitzuen. Hala nabarmendu zuten bede-
ren konponbidean aurrera egin nahi ez dutenek, garaitu
eta garaileen eskeman egoskorturik.
Igande honetako agirian beste aipamen batzuk egin

ditu ETAk sortutako kaltean izandako erantzukizunari
buruz, eta bereziki nabarmentzekoa da gatazkaren «gor-
dintzean» izandako ardura onartu izana. Ez dela bat-ba-
tean botatako terminoa pentsa daiteke.
Dena den, autokritikaren eskaera beste helburu ba-

tzuekin erabili nahi izatea leporatu zion ETAk EAJri eta
Gasteizko Gobernuari, eta jelkideei gatazkan, Estatuaren
estrategiarekin bat egin zuten neurrian, hartutako ardu-
ra gogorarazi zien. Zeharka bada ere, horretaz aritu zen
joan den asteazkenean Urkullu Madrilen. Esan beharra
dago besteei emandako aholkuak ez dituela berarentzat
lehendakariak, eragindako kaltearen balioa ere aldarri-
katu baitzuen hitzartzean.
Duela 30 urte abiarazitako presoen sakabanaketa ETAk

borroka armatua uzteko lagungarri izan dela adierazi
zuen. Alegia, eraginkorra izan dela aldarrikatu zuen. Ez
da egia, ez baitzituen aurreikusitako helburuak (presoen
kolektiboa hautsi eta damu masiboari bidea ireki) lortu.
Halere, etikoa izan ez dena eraginkortasunaren argudio-
arekin justifikatu nahi izan zuen Urkulluk. Gogortxo
egin zitzaion, antza, «presoak sakabanatzea, giza eskubi-
deak sistematikoki urratzea gaizki egon zen» esatea. Be-
no, «gaizki dago» esan beharko luke, borroka armatua ez
bezala, sakabanaketa indarrean baitago.
Akatsa, okerra edo bidegabekeria –nolanahi esanda

ere– presoak hain urrun eramatean egin zela gaineratu
zuen. 500 kilometroko distantzia (Madriletik behera
eginda eta Frantzian barrena ederki sartuta, beraz) onar-
garritzat jo zuen. Alegia, giza eskubideak “pixka bat”
urratzea egokitzat jo zuen. Gainera, EAJk Kanaria uharte-
etako Salto del Negroko kartzelan presoak egoteak fami-
liak zigortzen zituela ondorioztatzeko hamar urte behar
izan zituela aitortu zuen, 1997an hasi baitzen EAJ hain-
beste urruntzearen kontra hitz egiten. 
Jakina, presoak Euskal Herrian –edo hurbil– egotea eta

sakabanatuak izatea, ez badituzte behintzat ezti-orraze-
tan banan-banan sartzen, bateraezinak dira. Urkulluk ja-
kin beharko luke presoen sakabanaketa eta haiek urrun
izatea txanpon berberaren bi aldeak direla. Aste honetan
esandakoarekin, egindako kaltea ez onartzeaz gainera,
bidegabekeria justifikatu egin du EAEko lehendakariak.
Ez dago inori lezioak emateko moduan. •

{ asteari zeharka begira }

Eragindako kaltea, ETAren
eta Urkulluren ahotan
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«EZER» EGIN EZ
ZUTENAK

I
lunpetik argitara” la-
nak Hernaniko hain-
bat emakumeren tes-
tigantzak jaso ditu,
dezente kostata gai-
nera. «Askorengana

hurbildu orduko esan zigu-
ten haiek ez zutela ezer kon-
tatzeko, ez zutela ezer egin.
Gero, pixkanaka, beren bizi-
tza kontatzen hasi eta bere-
hala konturatu ginen lan izu-
garria egin dutela, aitortu
gabea eta baloratu gabea».
Emakume jaio orduko «biga-

rren mailako» izaki modura
hartuak izan dira asko eta
zenbait lan eman zaizkie, de-
rrigorrez. «Haurra zenetik
bere anaia guztiak zaindu zi-
tuen emakumeak kontatu zi-
gun ezkondu eta gero hobetu
egin zela bere egoera. ‘Zerga-
tik?’, galdetu genion harritu-
ta. ‘Lehen sei gizonezkoren
alkandorak plantxatu behar
nituen, eta, ezkondu eta gero,
bakarrarena’». 
Amatasunaren eta aitata-

sunaren gaia ere lantzen duEzkerretik hasita, Juanito Urruzola (haurra), Paki Aranburu eta Ixabel, segur aski azokatik bueltan, 1957. urtean.       GAUR8

argazki oso gutxi topatu ditugu,
akaso bestelako sozializazio gu-
neetan, tabernetan, dendetan...
gehixeago, baina, fabriketan,
oso-oso gutxi». 
Topatu dituzten gutxi horiek,

gainera, ematen dute zer pen-
tsatua, kasu askotan emakumea
bigarren plano batean agertzen
delako, fokutik kanpo. «Gogoan
daukat mus txapelketa bateko
argazkiarekin gertatu zitzaigu-
na. Lehen planoan txapelketa
irabazi duten gizonezkoak ageri
dira eta, atzeko planoan, taber-
nako barraren atzean, emakume
bat. Argazkia digitalizatzera era-
man eta dendakoak planoa itxi
eta emakumea kendu zuen ar-

urte bitartea hartu du. «Frankis-
moan aldaketa handiak eman
ziren garaia izan zen; kulturalki,
ideologikoki, demografikoki...
Testuinguru horren baitan ema-
kumeek egindako lana ez bazen
orain jasotzen, betirako galduko
zen ahanzturan. Hau zen testi-
gantza horiek jasotzeko mo-
mentua, bestela galdu egingo zi-
ren», gaineratu du Ozaitak. 
Esan bezala, ahozko testigan-

tzak ez ezik, irudiak jasotzeko
ere ahalegin handia egin dute
eta horrek buruhauste dezente
sortu dizkie. «Garai batean ar-
gazkiak oso egun berezietan ba-
karrik ateratzen ziren, ez egune-
rokoan eta lanean. Fabrikako

H
ernaniko udal
artxiboan ape-
nas dagoen
herriko ema-
kumeak lan
m u n d u a n

agertzen diren argazkirik. Hu-
tsune hori ikusita, Hernaniko
Udaleko Berdintasun Sailak bul-
tzatzen duen ikerketa bekak hel-
muga horixe jarri du bere hiru-
garren edizioan: 1939-1975 urte
bitarteko Hernaniko emakume-
ek egindako lan ezberdinen tes-
tigantza jasotzea, bai ahoz eta
baita argazkitan ere. Maialen
Apezetxea Lujanbiok eta Mikel
Ozaita Azpirozek eskuratu zu-
ten aipatu beka eta liburua ma-
hai gainean jarrita azaldu dizki-
gute lanaren nondik norakoak. 
«Lan hau hasteko udal artxi-

bora joan ginen zer zegoen ikus-
tera eta ez genuen topatu ema-
kumeak lan munduan agertzen
ziren argazkirik. Ospakizunak,
frankistek egiten zituzten desfi-
leak, bazkariak... horietan ez da
emakumerik agertzen», hasi da
Apezetxea. Berak eta Ozaitak
egin duten ikerketak 1939-1975

Alboko orrialdean Maialen
Apezetxea Lujanbio eta
Mikel Ozaita Azpiroz,
«Ilunpetik argitara. 
Emakume langileak

iruditan. Hernani 1939-
1975» lanaren egileak. 
Jon URBE | ARGAZKI PRESS

HERNANI, ILUNPETIK ARGITARA
Frankismoaren langile ikusezinak, argazkian atzeko
partean agertzen direnak, lehen lerrora ekarriak 

amagoia.mujika@gaur8.info

Frankismoak nagusiki lehen partean (1939-1959) ezarri
zituen bere zutoin ideologikoak. Emakumeak «etxeko
aingerua» behar zuela agindu zuen, balioa onartzen
zitzaien lanetatik aparte. Emakumeak, baina, etxean eta
etxetik kanpo lan egin behar izan zuen, ezkutuan eta
egoera prekarioan. Hernaniko garaiko argazkia jaso dute.

JENDARTEA / b

gazkitik, garrantzirik ez zuela-
koan. Eta juxtu guk emakume
hori agertzea nahi». Apezetxeak
kontatzen duen gertaera horrek
ederki laburbiltzen du “Ilunpe-
tik argitara” liburuaren arima,
horixe izan baitu helburua: bi-
garren planoan eta ezkutu an-
tzera zegoen emakume langilea
lehen planora ekartzea eta bere
testigantza jasotzea. 
Zaila izan da argazkiak topa-

tzea, baina garrantzitsua. Iker-
tzaileen hitzetan, «norbanakoa-
ren, familiaren, jendartearen
edota nazioaren memoria trans-
mititzeko berebiziko dokumen-
tua izan daitezke garaiko argaz-
kiak, oroimen piztaile eta bizi
izandakoaren ilustratzaile». 
Testuinguruan kokatuta, iker-

tzaileek nabarmendu dute garai
hartan boteredunek beren bote-
rea legitimatzeko erabiltzen zi-
tuztela argazkiak. Alegia, erraza-
goa da fabrika baten irekiera
jasotzen duen argazkia topatzea
fabrika horren egunerokoan
langileak lanean jasotzen ditue-
na baino. Gainera, emakumeak
lan esparruan jasotzen dituen
argazkiak gizonezkoenak baino
urriagoak dira. Beraz, garaiko
argazkietan emakumeen ikuse-
zintasuna bikoitza zen; langile-
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ikerketak. «Gizonezko asko
iluntzean etxeratzen ziren,
haurrak dagoeneko lo zeudela.
Muxu bat eman eta kito. Horre-
tara mugatzen zen bere aitata-
suna. Eta bizitza sozial askoz
oparoagoa zuten, elkarteetan
eta tabernetan ibiltzen ziren». 
Emakumeek, baina, bazuten

bere sarea. «Haiekin hizketan
konturatu gara bazutela elkar
laguntzeko sarea. Familia handi
bat bezala ziren eta bizilagunen
artean laguntza handia izaten
zen, haurrak zaintzeko orduan,
esaterako. Hori oso pozgarria
izan da». 
Lan mardula amaituta, iker-

tzaileei askotariko sentsazioak
geratu zaizkie. «Batetik, nabar-
mena da gaur egungo egoerak
sustrai oso sakonak dituela. Eta

atentzioa eman digu oraindik
zaintzak zer-nolako pisua dau-
kan emakumeengan, bai hau-
rren zaintzan eta bai helduen
zaintzan. Alor askotan ez dugu
asko aurreratu eta Frankismo
garaiko ideologia oraindik oso
sartuta daukagu; ama ona iza-
tearen ideia, etxeko aingerua
izatearena... lan handia dauka-
gu oraindik egiteko». 
Garai hura bizi zuten emaku-

meekin hizketan, nabarmendu
beharra dago denbora gutxian
aldaketa izugarria jasan duen
belaunaldia dela, eta asmatu
duela aurrera egiten, nahiz eta
igartzen zaien Frankismoak no-
raino inposatu zien bere mun-
du ikuskera. «Adibidez askori
iruditzen zaie gaur egungo
emakumeak asko ibiltzen dire-

la kalean, gizonen pare ibiltzen
direla tabernan, eta hori ez dute
ondo ikusten. Ez da ahaztu be-
har zer-nolako jazarpena sufri-
tu duten eta horrek bere arras-
toa uzten du», nabarmendu
dute. «Harritu gaitu belaunaldi
horretako emakumeek zer-no-

lako indarra duten, sufritu du-
ten egoera zapaltzaile horren
gainetik nola asmatu duten bi-
zirauten. Eta, gainera, badituzte
tresnak egungo zenbait egoera
akaso belaunaldi gazteagoek
baino hobeto kudeatzeko.
Egungo kulturaniztasuna, adi-

bidez, haiek badakite zer den,
gazteagoak zirenean Hernanin
eman zen boom demografikoa
bizi izan zutelako, eta akaso en-
patia gehiago izan dezakete mi-
gratzaileekin». 
«Sexualitatearen gaiarekin

ere harritu gaituzte. Garai har-
tan, nahiz eta oso gaizki ikusiak
egon, bazeuden abortatzen zu-
ten emakumeak eta horiei bu-
ruz modu askean hitz egin di-
gute,  normaltasunez eta
taburik gabe. Edo ama bakarrak
zirenez ere hitz egin digute.
Ezusteko politak izan ditugu el-
karrizketetan». 
Lanak Hernanin jarri du fo-

kua, baina bistaratutako errea-
litateak eta ateratako ondorio-
ek balio dute Euskal Herriko
beste toki askotarako ere. 

«Alor askotan ez dugu asko aurreratu eta
Frankismo garaiko ideologia oraindik oso
sartuta daukagu; ama ona izatearen ideia,
etxeko aingerua izatearena...»

«Haiekin hizketan konturatu gara emakumeek
elkar laguntzeko sarea bazutela. Familia handi
bat bezala ziren eta bizilagunen artean laguntza
handia izaten zen, haurrak zaintzeko adibidez»



herria

ak zirelako lehenbizi eta emaku-
meak zirelako gero. Apezetxeak
eta Ozaitak oso presente izan di-
tuzte zailtasun eta hutsune ho-
riek lana egiteko bidean, eta ar-
gazkiek kontatzen ez dutena
testigantzen bidez jasotzen saia-
tu dira.  

BIZITZEA TOKATU ZITZAIENA

Frankismoaren barruan bi etapa
bereiz daitezke: lehena, 1939-
1959 urte bitartekoa, eta, biga-
rrena, 1960-1975 bitartekoa.
Ikerketak lehen etapan jarri du
nagusiki arreta, «garai honetan
ezarri baitzituen Frankismoak
bere diktadura ezaugarritu zu-
ten oinarriak». 
Francoren erregimenarentzat

emakumea azpitik zegoen iza-
kia zen, ez jendartean ez politi-
kan lekurik ez zuena, eta, ondo-
rioz,  etxekoandre eta ama
izatera bideratua zegoena. Ema-
kumeak etxeko zereginetara bi-
deratu eta gizonen mende egon
behar zuen, lehenengo aitaren
mende, eta, gero, senarraren
mende. Biologia oinarri hartuta,
emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunak bistaratzen
lan handia egin zuen faxismo-
ak, emakumeak ama izatera
mugatu behar zuela defendatuz.

Horren baitan justifikatzen zu-
ten emakumea alor ekonomiko-
an, sozialean eta juridikoan dis-
kriminatua egotea.  
Helburua hori izanik, Frankis-

moak ahalegin handia egin
zuen emakume idealaren ere-
dua garatzen. «Emazte eta ama
on eta eredugarria, etxeko ain-
gerua, emakume morala eta de-
zentea, janzkera eta portaera zo-
rrotz zaintzen zituena».
Erregimenak espresuki sortu
zuen 1934. urtean “Sección Fe-
menina” izeneko erakundea eta
garaian eredu hori indartzen zu-
ten emakumeentzako aldizka-
riak ere ugaritu egin ziren. 
«Oraindik garai hari buruz

hitz egin eta normaltzat hartzen
dute emakume izateagatik har-
tu behar zuten zama; lanari,
zaintzari eta ideologiari lotuta-
ko zama. Guk kanpotik inposi-
zio horiek guztiak oso garbi
ikusten ditugu, baina garai har-
tako emakume askorentzat nor-
maltasuna zen eta kito», nabar-
mendu du Apezetxeak.
Francoren erregimenak lan

merkatuko bidea itxi zien ema-
kumeei, horretarako arauak eta
legeak indarrean jarriz. Helbu-
rua emakumeak etxeko jardue-
retara mugatzea zen, are gehia-

lio atzean gizonezko baten ba-
besik ez bazuen. Baina, gero,
emakumeak baserriko lan guz-
tiak egiten zituen eta gizonezko-
ek, lan jakin batzuk. Baratzak
etxeko emakumeen esku zeu-
den eta haiek arduratzen ziren
egunero azokara produktu fres-
koak eramateaz. Aldiz, abere
handien salerosketaz gizonez-
koak arduratzen ziren, urtean
lauzpabost aldiz eta jai giroan.
Lan lotuena eta gogorrena ema-
kumeen bizkar egoten zen. Egu-
nero esnea etxez etxe partitzea,
adibidez»,  nabarmendu du
Ozaitak. 
Atentzioa eman omen dio,

orokorrean, emakumeek aisial-
dirik ez zutela ikusteak. «Alor
eta giro guztietan, emakumeek
ez zuten aisialdirik. Beti zeoze-
rren aitzakia behar zuten elkar-
tzeko. Ez ziren etxe batean gera-
tzen lagunekin kafea edo
txokolatea hartzeko, josteko ge-
ratzen ziren, eta, aitzakia horre-
kin, elkartu eta hizketan aritzen
ziren», esan du Ozaitak. 
Hernanin, gainera, oso ohi-

koa zen zelofan poltsak etxean
egitea. Eskulan finak ziren eta
horiek emakumeek egitekoak
zirela ulertzen zen. Lan eskubi-
derik gabe, beltzean ordainduta

go ezkonduta bazegoen. 1942.
urtetik aurrera, lanaren inguru-
ko araudiek –“Reglamentacio-
nes de Trabajo” deiturikoek– ez-
kontzean emakumezkoek
lanpostua utzi behar zuela agin-
tzen zuten. Eta hala gertatzen
zen kasu gehienetan. 
Erregimenarentzat oso ga-

rrantzitsua zen emakumea
etxean egotea, eta lan merka-
tuan aritzea feminitatearen eta
amatasunaren kontrakoa zela
esaten zuen. Hala ere, eta ideo-
logiak eta arauak egonagatik,
emakume askok egiten zuen lan
etxean eta etxetik kanpo, beha-
rrak aginduta eta bizirauteko.
Lan horiek prekarioak izaten zi-
ren oso eta soldata eskasak iza-
ten zituzten. 

BASERRIKO LAN GUZTIEZ ARDURATZEN

Baserrietako errealitatea jaso-
tzen ere saiatu dira ikerlariak.
Izan ere, nekazaritza giroan ohi-
koa zen emakumeak lan guztiez
arduratzea, nahiz eta garaiko le-
geek beti egiten zuten gizonez-
koaren alde emakumearen kalte
larrian. «Jaso dugunez baserriak
gizonezkoen esku zeuden eta le-
geak hala ahalbidetzen zuen.
Garai hartan emakume baten si-
nadurak ez zuen ezertarako ba-
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Ezkerreko orrialdeko bi
argazkietan Hernaniko
tabernetan bizitako aisialdi
momentuak ageri dira.
Batean zein bestean
emakumea barraren atzean
eta bigarren planoan ageri
da. Lerroon bi aldeetara
fabriketan lan egiten zuten
emakume taldeak.
Soldatetan
desberdintasunak izaten
ziren eta behin ezkonduta
askok fabrika utzi beharra
izaten zuten, legeak
aginduta. 
GAUR8

eta produkzioaren arabera ari-
tzen ziren poltsak egiten, lan
horren aitzakian etxeetan el-
kartuz. «Industriak eskulan
merke eta prekarizatua behar
zuen eta sistemari ez zitzaion
gustatzen emakumeak etxetik
kanpo lan egitea. Beraz, etxee-
tara eramaten zieten lana, ezku-
tuan bezala. Horrela lortzen zu-
ten lan pribatu eta prekarizatua
izatea, baita langileen batasuna
ahultzea ere», esan du Mikel
Ozaitak. 

BOOM DEMOGRAFIKOA

Frankismo garaian Euskal Herri-
ko zenbait zonaldek garapen in-
dustrial bortitza ezagutu zuten,
bertako bizimodua guztiz alda-
tu zuena, baita pertsonen arteko
harremanak eta komunitatea-
ren izaera ere. Hernani horren
adibide izan zen. Industriaren
boomak boom demografikoa
ekarri zuen, fabrika handiak ire-
ki ziren ilaran eta jendea mul-
tzoka etorri zen horietara lane-
ra, asko eta asko Euskal Herritik
kanpokoak. 
1939 eta 1975 bitartean Herna-

niko populazioa ia laukoiztu
egin zen. 1975. urtean Estatu es-
painoletik etorritakoen kopurua
%30,8koa zen, eta horrek erabat

Hezkuntza mugatu zen emakumeentzat. Alde
batetik gizonezkoek eta emakumezkoek
hezkuntza desberdina jasotzen zuten eskola
desberdinetan, baserri auzoetan izan ezik.
Hartara, gizonezkoek lanpostu
kualifikatuetarako prestakuntza jasotzen
zuten, eta, emakumezkoek, aldiz, ez. Gainera,
fabriketan lanean hasitako askok eta askok
eskola oso azkar utzi zuten, batzuek 11 urte
betetzerako. Liburuan jasotzen denez, «eskolara
joan nintzen 13 urte bete nituen arte, eta, gero,
kito, lanera. Aulkitxo bat jarri zidaten ez
nintzelako ondo iristen plantxara eta horrela
aritu nintzen, nire kasa konpondu nintzen
arte». 

Gainera, neskatoak mojen eskolara eramaten
zituzten, eliza tradizionalaren aginduetara,
familia eredu tradizionala bultzatu eta
emakumea mendeko izateko hezteko. «Ama
onak eta emazte onak izan behar genuen eta
horretarako hezten gintuzten», jaso dute.
«Hernaniar batek kontatu digunez, haurra

zela ama gaixotu egin zen eta bera egin zen
etxeko lanen kargu. Atzetik sei anaia zituen eta
horiek ikasketak egin zituzten, baina berak ez,
bera etxerako geratu zen. Enkarguak egiten
zituenean lotsatuta pasatzen omen zen
eskolaren ondotik, lagunak han ikusten
zituelako. Berak esaten du ez zuela
haurtzarorik izan». 

«AMA ETA EMAZTE ONAK IZATEKO HEZIAK»

Hernaniko historian oso
ugariak izan dira taberna eta
sagardotegiak. Etxean bezala

horietan ere emakumeak
sukaldeko lana eta

zerbitzatzekoa egin izan du,
argazkian jasotzen denez.

GAUR8
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aldatu zuen komunitatearen
izaera. 

«Garai hartan langile auzo as-
ko sortu ziren Hernanin eta bizi
baldintzak beti ez ziren oso dui-
nak izaten. Etxebizitzen eskaria
hain handia zenez –bai alokai-
rurako eta bai erosteko–, prezio-
ek gora egin zuten ikaragarri eta
zaila zen familia batek etxe bat
beretzat hartzea. Horregatik
ohikoa zen familien artean
etxebizitza partekatzea edo apo-
pilo bizitzea», kontatu du Ape-
zetxeak. Liburuan jasotzen den
testigantza baten arabera, «etxe
berean sei familia bizi ginen. Lo-
gela batean bi ohe jarri eta hor
sartzen ginen familia osoa. Hau-
rrak ohe batean, eta, bikotea,
bestean. Txikiena gurekin sar-
tzen zen ohean. Oso justu bizi
ginen». 

Hernanin jaiotakoen eta mi-
gratzaileen arteko harremana
askotarikoa izan zen. Batzuek
pareko ikusten zituzten, fabri-
kako lankide eta lagun. Beste ba-
tzuek, berriz, kanpotik zerbait
kentzera etorritakoa ikusten zu-
ten, estereotipoetatik eta ustee-
tatik. «Badugu joera migratzai-
lea behar gorrian dagoen
pertsona bezala ikustekoa, bizi-
tza hobeago baten bila datorre-

na. Beti ez da hala izaten, eta ja-
sotako testigantzetan ere ikusi
dugu hori. Baziren Hernanira
etorri zirenak bizimodu berri
bat nahi zutelako, toki berriak
ezagutu nahi zituztelako», gai-
neratu du Ozaitak. 

BASERRIAREN GAINBEHERA

Industriaren boomarekin, Her-
nani nekazaritzari lotutako he-
rri bat izatetik langile herri bat
izatera pasa zen. Datu ofizialen
arabera, 1860. urtean Hernanin
langileen %56,6 lehen sektorean
ari ziren lanean; 1962. urtean,
%7,8, eta, 1975. urtean, %1,8. Ba-
serriaren gainbehera, beraz,
bortitza izan zen eta biziraun
zuten baserri gutxi horiek ema-
kumeek eutsi zituzten nagusiki.
Batetik, emakumea baserrira ez-
kontzean erabat lotzen zitzaion
familiari eta ustiapenari. Eta,
bestetik, gizonezko askok base-
rria utzi eta fabrikara egin zuten
saltoa. «Emakume batek konta-
tzen zigun nola ezkondu zenean
amak aholku bakarra eman
zion: ‘Ez ezazu ikasi ez behiak
jezten ez segan, bestela senarra
feriara lasai joango da eta ez zai-
zu etxean azalduko hiru egune-
an’», kontatu dute ikertzaileek.
Liburuan jasotzen den testigan-

tza baten arabera, «baserriko
emakumeak ez dauka ez denbo-
ra librerik, ez festarik, ez diber-
tsiorik, ezta harremanak egiteko
modurik ere auzotik kanpo. Ez
du parte hartzen hiriko bizitzan,
bere senarrak eta semeek ez be-
zala, eta bakardadera kondena-
tuta dago». 

FRANKISMOAREN LANGILE IKUSEZINAK

Aurretik aipatu bezala, etxeko
lanez bakarrik arduratutako
emakume eredua bultzatu zuen
Frankismoak. Gizonezkoa zen
«etxerako ogia» ekarriko zuena
eta emakumeak etxean geratu
behar zuen. Ezohiko jarduera
bihurtu zen emakumeak etxetik
kanpo ere lan egitea. Eredu ho-
rrek ekarri zuen bakarra emaku-
mearen lana estaltzea, prekari-
zatzea eta ekonomia ofizialetik
kanpo kokatzea izan zen, berez
zapaldua zena gehiago zapal-
tzea, alegia. 

1975. urteko datuen arabera,
emakumeen %87,8 «lanik gabe-
koak ziren», alegia, «ez-lan» gisa
hartzen zen jardueretan aritzen
ziren; lan produktiko, errepro-
duktibo eta zaintzakoetan. Ofi-
zialki lan egiten zutenen artean,
%90 langile industrialak ziren;
%6,4 enpresaburuak edo auto-

nomoak, %3,4 profesional libe-
ralak eta %0,2 nekazariak. 

Datu horiek agertzen dute
emakume langileak noraino zi-
ren ikusezinak eta mendekoak,
oso ohikoa baitzen etxeko eko-
nomia kaskarrari laguntze alde-
ra isilpean eta modu prekarioan
lanean aritzea; zelofan poltsak
egiten edo jostun lanetan, esate-
rako. Liburuan testigantza ema-
ten duen emakume batek “es-
klabo” hitza erabiltzen du urte
askoan egin zuen lana definitze-
ko. Ordutegi finkorik gabe ari-
tzen omen zen, edozein unetan
deitzen zioten dendatik beste
hamar albornoz josi behar zi-
tuela esanez. Gauez eta astebu-
ruetan lan egin behar izaten
zuela ere kontatzen du. 

Apopilotza familia aurrera
ateratzeko beste estrategia bat
zen, Hernanin industriaren boo-
ma tarteko asko zabaldu zena.
«Emakumeek familia eta apopi-
loak zaintzeko lan guztiak egi-
ten zituzten; etxea garbitu, su-
kaldean aritu, arropa garbitu...
eta, gainera, den-denak fisikoki
eta psikologikoki osasuntsu
egoteaz arduratzen ziren. Duela
gutxi arte aintzat hartu ez den
lan horrek balio ekonomikoa
dauka». 

Ezkerreko argazkian, Manoli
Olano eta Xanti Lujanbio,
Andre kaleko beren etxean,
1974. urtean. Emakumea
josten ari da, eta,
gizonezkoa, otordua egiten.
Eskuinaldean, Juli ile
apaindegian harturiko
argazkia, 1969. urtean. Juli
Ayerra Gomez ageri da
emakume bati ilea
apaintzen. 
GAUR8
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N
ahieran Intxaurrondoko kabi etxean
jostetan dabiltza Julen, Ibon eta Silvan
txikiak, sala argitsu eta atseginean,
amak, Nagore Garcia de Vicuña, Ma-
rian Bernal  eta Idoia Bernad,
GAUR8rekin mintzatzen diren bitarte-

an. Galderak, komentario bitxiak, kasketak, gosea,
etengabeko mugimendua... Emozio eta energia hutsa
diren haurrek Siriako haurrengana eramaten dute gure
pentsamendua. Ahal duten hobekien zaintzen dituzten
amek, aldiz, ama siriarrengana.
Duela hilabete batzuk Garcia de Vicuñak ama estatu-

batuar baten istorioa irakurri zuen sare sozialetan. Ho-
nek “Carry the future” ekimena abiatu zuen. Milaka
ume-eramaile bildu, eta Siriara joan zen bertze bolun-
tario batzuekin batera, haurrak zituzten familia errefu-
xiatuei emateko. «Ederra litzateke norbaitek hemen
halako zerbait martxan jartzea, gureak eramateko»,
pentsatu zuen Donostiako komunikazio langileak. Hi-
labeteak pasatu ziren eta egun batean, berriz ere sare
sozialei begira, ideia bat etorri zitzaion: Marian Bernal
lankide ohiak, orain Nahieran-eko arduraduna (0 eta 3
urte arteko haurrak zaintzen dituzte), Salvamento Ma-
ritimo Humanitario (SMH) taldearekin harremana
zuen. Beraz, hirian haur-eramaileak jaso eta talde ho-
rrek eraman zitzakeen Greziara. Amara, Gros eta In-
txaurrondoko kabi etxeak materiala bildu eta deialdia
zabaltzeko puntu aproposak izan zitezkeen.
SMHk Eibarreko pertsona errefuxiatuei laguntzeko

komitearekin (Care) jarri zituen kontaktuan. Honek he-
rri siriarra babesteko Madrileko elkartearekin egiten
du lan, AAPSrekin (http://aaps.es/). Haur-eramaileak
Donostiatik Eibarrera joanen ziren. Handik Madrilera
eta Madriletik Siria barrenera. «Pentsatu genuen ‘Carry
the future’ Greziako errefuxiatuen kanpamenduetara
iristen denez, ongi legokeela gu Siriara ailegatzea»,
agertu du Bernalek.
Orduan, ume-eramaileak biltzeko kanpaina hasi zu-

ten Facebook sare sozialean otsailaren 23an, sei puntu-
rekin. «Elkarte bat dugu kabi etxeekin eta hasteko ego-

kia iruditu zitzaigun asmoa etxeotan za-
baltzea, baita Interneten dugun sarean
ere, haurrak hazteko taldeen eta amen
artean». Hiru kabi etxeekin, Egiako Maria
Reina Eskolak, Pinpilinpauxa zentroak
eta Strogoff Komunikazioak eman zituz-
ten lehen pausoak. «Hiru egunetara
etengabe hasi ginen mezuak jasotzen».
Facebookez gain, Whatsapp aplikazioa

eta ahoz ahokoa izan dituzte zabaltzeko
bide. Webgunea ere sortu dute: Portabe-
besparasiria.es. Han zehazten dira bilke-
ta puntuak, baita helbidea ere, zuzenean
haur-eramailea bidali nahi izanez gero.
Boluntarioen laguntzaz egiten ari dira
dena: webgunea bera, bertan agertzen
den sentsibilizazio bideoa, motxilei era-
biltzeko argibideak eranstea… 

LEHEN BIDALKETA, MARTXAN

Bernadek aipatu du hasi zirenean pentsa-
tzen zutela jendeak zuzenean motxilak
emanen zituela, baina aunitzek galdetu
zuten zer egin zezaketen bilketa puntu
bat zabaltzeko. Azaldu zieten eurek ardu-
ratu behar zutela Madrilera bidaltzeaz

eta nahi izanez gero kartelak emanen ziz-
kietela. Hala joan zen proiektua zabal-
tzen, Estatuan 105 bat puntutara iritsi ar-
te. Orain bi aste berriak batzeko prozesua
eten zuten tarte baterako, lehen bidalke-
ta prestatzeko. Jada egin dute bidalketa
eta Madrilen daude haur-eramaileak. Si-
ria barruan banatuko dituzte, azken urte-
etan gobernuz kanpoko erakundeek iris-
tea lortu duten lekuetan: Hama, Idlib,
Alepo, Homs, Deir ez-Zor, Kobane eta in-
guruetan. Batzuetan berehala izaten da,
bertzetan hilabete batzuk luzatzen da.
Gerra betean, ezin jakin.
Botikak, haurtzaindegiak, haurtzain-

tzako dendak, ikastetxeak, kopia dendak,
udalak, liburutegiak, liburu dendak…
Hainbatek egin dute bat proiektuarekin,
baita norbanakoek ere. Berehala, puntu
bat sortu zen Perun. Mexikon, Italian eta
Suitzan ere azaldu dute interesa. Ez dira
haur-eramaileak jasotzera mugatu: arro-
pa, elikagaiak, pixoihalak… bildu dituzte.
Mantak josi ere bai. Kontent daude eki-
mena zenbat hazi den ikusita. Behar han-
dia dute Sirian eta ongietorria izanen da.

Idoia Bernad, Ibon semea
ume-eramailean sartuta,
Nagore Garcia de Vicuña
eta Marian Bernal, Julen

bizkarreko haur-
eramailean duela. 

Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI

PRESS

UME-ERAMAILEAK
SIRIARA: GERRAN
AMAREN TAUPADA
ETA BEROA IZATEKO
Maider Iantzi Goienetxe

Amak amari emandako laguntza da, enpatiaren
ondorioa, esperantza iturria. Gurean ume txikiak
dituzten gurasoentzat bi esku librerekin bizitza
hagitz desberdina bada, zer izanen da Sirian,
gerra betean... Lehen begiratuan traputxo bat
dirudi, baina segurtasuna eta lasaitasuna da.
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Careko bi boluntario joan dira Greziara
ume-eramaileekin eta banatzen ibili dira.
«Bueltan kontatuko digute zer moduzko
harrera izan duten, baina ona seguru.
Irudietan ikusten ditugu ume-eramaile-
ak soinean. Oso erabilgarriak dira bai ko-
rrika ateratzeko eta bai Sirian bertan mu-
gitzeko, bizitza, bi esku librerekin oso
desberdina baita. Guk egunero erabiltzen
ditugu ume txikiekin: erosketak egiteko,
autobusera igotzeko edo ondoko umea
zaintzeko», adierazi du Bernadek.

AMEN ARTEKO ENPATIA

Telebistako irudi gogorrak ikusita oilo-
ipurdia jartzen zaie. «Gure egunerokoa
jada konplikatua da eta bizitza oso-oso
erraza dugu. Niri pena handia ematen dit
gertatzen ari denak eta egiten dudana
oso gutxi dela iruditzen zait. Halere, he-
mendik egin dezakegun egokiena dela
uste dut», agertu du Idoiak bidenabarre-
an Julen eta Ibon semeei kaso eginez.
Marianek erantsi du ume-eramaileak

emozio aunitz biltzen dituela. «Umea
eraman zenuen txikia zenean eta jaio on-

dotik berarekin lotzen zintuen zerbait
zen, lasai zegoela ikusten zenuelako, zure
taupada sumatzen zuelako, zure beroa.
Horrek asko lasaitzen ditu, baita amak
ere». Gerratik ihesi doazela txikiek negar
egiten dute eta familiek ez dute esku
nahikorik, ezta segurtasuna eta lasaita-
suna transmititzeko modurik ere. «Haur-
eramaileak niregatik egin zuena jakinda,
egoera zail horietan beste ama bati la-
guntzen ahal diola uste dut».
Traputxoekin batera oharrak ere idatzi

dituzte siriarrentzat, ahal den neurrian
esperantza eta maitasuna helarazteko.
«Nik neuk ezin dut motxilarik gabe ibili
egunerokoan, beraz, iruditzen zait be-
raientzat oso-oso erabilgarriak izango di-
rela. Ume horri transmititzen zaiena izu-
garria  da,  hemen barruan sartzen
direnean lasai gelditzen baitira», berretsi
du Idoiak haurra oihalean bilduta bula-
rraren kontra duela.

Txikiak bularra hartzen joan daitezke,
edo lotan. Ibonek bi urte eginen ditu eta
motxilan ibiltzen dute. Lau urteko Silvan
ere bai, bertze modu batean, aurrean be-
harrean bizkarrean. Beraz, seme-alabekin
denbora luzez erabiltzen den objektua
edo jantzia da. «Kariñoa hartzen diozu».
Aste honetan datuak biltzen ari dira.

1.110 haur-eramaile jaso dituzte Gipuzko-
ako 17 puntuetan. 195 Donostian lortu di-
tuzte. Gasteizen, puntu bakarrean 260
bildu dituzte. Bizkaian, bi punturen arte-
an ehun baino gehiago lortu dituzte, Las
Arenasen 73 eta Santutxun 52. Nafarroan,
ikastetxe batean ikasleek berek jarriko
dute martxan bilketa puntua. Bada jen-
dea ekimenaren sustatzaileek jakin gabe
biltzen ari dena ere.
Nagorek kontatu du ez zela inoiz bo-

luntario lanetan ibilia: «Zoragarria da,
baina gelditzen zaizun sentsazioa da gu-
txi dela behar duten guztirako». Badaki
soluzioa «ez dagoela gizarte zibilaren es-
ku», honek ezin duelako neurri estruktu-
ralik eta politikorik hartu. Moralez baxu
samar dagoenean ume-eramailea jaso-
tzen duen amak izanen duen laguntza
irudikatzen saiatzen da. Esperantza ho-
rrekin egiten dute keinua dramaren ta-
maina mugagabean.
Eta aitzinera jarraituko dute. Hurrengo

egunetan berriro ekingo diote puntu be-
rriak gehitzeari. Haur-eramaileak eman
nahi dituztenek aukera izateko. Izan dai-
tezke aurretik erabili dituztenak edo Si-
riara bidaltzeko erositakoak.

Hiru amak, Nahieran
Intxaurrondoko kabi etxean,

ume-eramaile mota
ezberdinekin. Ondoan, Ibon

txikia jolasean. 
Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Facebook sare sozialaz gain, Whatsapp aplikazioa eta ahoz
ahokoa izan dituzte zabaltzeko bide. Webgunea ere sortu
dute: Portabebesparasiria.es. Han zehazten dira bilketa
puntuak zein ume-eramailea postaz bidaltzeko helbidea

«Zoragarria da, baina gelditzen zaizun sentsazioa da gutxi
dela behar duten guztirako». Moralez baxu dagoenean,
Nagore ume-eramailea jasotzen duen amak izanen duen
laguntza irudikatzen saiatzen da. Esperantza hori du
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uskara maila kaskarra dute
ikasleek, inoizko kaskarre-
na. Eusko Jaurlaritzako Ira-
kas Sistema Ebaluatzeko eta
Ikertzeko erakundeak, ISEIk,
2015ean eginiko ebaluazio

diagnostikoaren ondorioa da hori. Eba-
luazioa, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako di-
ru publikoz finantzatutako hezigune guz-
tietako ikasleen konpetentzia maila
ezagutzeko tresna da, bi urtez behin egi-
ten dena. Bertan, Lehen Hezkuntzako 4.
mailako (10 urte) eta Derrigorrezko Biga-
rren Hezkuntzako 2. mailako (14 urte)
neska-mutilek hartu dute parte. Haien
hizkuntza-komunikaziorako konpeten-
tzia euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez
eta zientzia-kulturako eta matematikako
konpetentziak aztertu dira. Zientziako
atalean salbu, gainerakoetan jaitsiera
izan dute emaitzek. 
Kezkagarriak dira oso datuak. Hizkun-

tza konpetentziari dagokionez, eskolatik
ateratzean ikasleak eleaniztunak izatea
da helburua. Bestalde, euskararen bizi-
raupena eta normalizazioa bermatzea
ziurtatu nahi bada, ikasleek euskaldun
eleaniztunak izan beharko dute, euskara
hizkuntza gutxitua den heinean. Euskara
arloan, ebaluazioa egiten hasi zenetik
2009an, emaitzarik eskasenak izan dira:
gutxieneko maila lortu ez duten 10 urte-
ko ikasleak %36 dira eta %46, berriz, 14 ur-
tekoak; horren ondoan, maila aurreratua
erdietsi dutenak sekula baino gutxiago
dira: %26 gazteenak eta %16 Derrigorrez-
ko Bigarren Hezkuntzakoak. Zenbakiek
diote, gainera, bilakaera negatiboena eus-
karazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian ematen ari dela; izan ere,
aurrekoetan baino emaitza okerragoak
izan dituzten heziguneen kopurua hobe-
tu dituztenen bikoitza baino gehiago da.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailbu-

ruak Legebiltzarrean hitz egin du eta le-
hendik bagenekiena esan du: eskolak ba-
karrik ezin du, eta D ereduak ez du
bermatzen ikasleek euskaraz nahikoa gai-
tasun izango dutenik. Aldaketak egin be-
harko direla dio, didaktikarekin lotutako-
ak, eskola mailakoak, alegia. 
Zoritxarrez ez da lehen aldia ISEIk egin-

dako azterketek agertu dutela aplikatzen
ari diren hizkuntzak irakatsi, ikasi eta
ebaluatzeko ereduak ez direla eraginko-

rrak. Euskarako B2 maila, nahiko oinarriz-
ko maila, aztertu zuen 2005ean derrigo-
rrezko hezkuntzaren amaierako (16 urte)
ikasle lagin batean: A ereduko inork ez
zuen gainditu, B ereduko %27k eta D ere-
duko %57k gainditu zuten, soilik. 
Orduko azterketak izan zuen eragina

Legebiltzarrean. Egia esan, ereduen siste-
maren porrotak ezin zuen besterik eska-
tu. Egoera gainditzeko lege berri bat jorra-
tzen hasi ziren, tartean Euskaren
Kontseiluak aurretik egindako bidearen
emaitza gisa ikasle euskaldun eleaniztu-
nak sortzeko proposamena egin zuen
2007an. Baina politikariak aldatu ziren
Gasteizen, eta ordutik, A, B eta D eredu
agortuen bidetik jarraitzen dute hiru he-
rrialde horietan, ikerketek erakutsi duten
arren legeak agindutakoari iruzur egiten
ari garela. 

Ebaluazio diagnostikoa bada hezigune-
etan aplikatzen diren euskararekiko
eta beste hizkuntzekiko irakaskuntzen
eta ikaskuntzen politiken bilakaera
ikusteko adierazlea, batek galdetzen
dio bere buruari noiz arte itxaron be-
harko den beste politika batzuk ezar-
tzeko. Orain arteko bideek badakigu no-

raino ekarri gaituzten, eta etengabe esa-
ten ari zaizkigu, neurtzen ditugun bakoi-
tzean, ezin dutela harago joan. Hezkuntza
Saileko txokoren batean ahaztuta egongo
da Kontseiluaren proposamena hautsak
hartzen; eta, bien bitartean, ikasleen eus-
kara neurketen emaitza bakoitza hautsak
harrotzen! Itzuli-mitzulika jarrai geneza-
ke, baina jakin badakigu zein bide den
merkeena, logikoena, kohesionatzaileena. 
Hizkuntzak Irakatsi eta Ikasteko Marko

berriaren ateetan egon ginen. Ez gaude,
beraz, zero puntuan. Bidea ibiltzen hasi
ginen, eta definitu ziren gakoak: euskara
gutxi duenari eskolak euskara gehiago
ematea, hizkuntza bakoitzean lortu beha-
rreko maila finkatu eta ebaluatzea, Haur 
Hezkuntzan eta, batez ere, 0-3 zikloan
murgiltze eta mantentze ereduak ezar-
tzea, hizkuntza proiektuak osatzea, beste-
ak beste.

Aurreko bateko galdera ekarriz, elea-
niztasunak politikaz ala zientziaz ote
duen, nago berriro erabaki politikoen
baitan egongo dela... Ausartuko ote di-
ra oraingoan?Heziguneetatik aterako di-
ren belaunaldi berriak euskaldunak izan-
go diren ala ez dago jokoan! •

Hezkuntzako hizkuntza ereduen sistemak porrot egin du. Oiartso LOS ARCOS | ARGAZKI PRESS

Ausartuko ote gara
oraingoan?

Arantxa Urbe
Hezitzailea eta Hik Hasi-ko kidea
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almira, Apamea, Krak du Chevalier edo Petra
izeneko altxor arkeologikoen ospearengatik
erakarrita 2009ko uztailean Siria eta Jordaniara
bidaiatzea erabaki genuen. Egia esateko Siria ia
aitzakia zen, bidaiaren lehen txanpa gure helbu-
ruraino iristeko: Petra. Ez genuen inolaz ere es-

pero Sirian aurkitu genuena: herri bizia, biztanle abegi-
tsuak, hiri eta arkeologia ederrak. Noski, Petrarekin
liluratuta gelditu ginen, baita Wadi Rum basamortuko ha-
rea gorriarekin ere. Baina Sirian bizi izan genuenak, agian
ezustekoa izateagatik, maiteminduta utzi gintuen.
Gure bidaia Alepon hasi genuen, asmoa Siriako iparral-

detik hastea zen, eta, gutxika, Damaskoraino iristea, gero
Jordaniara gurutzatzeko. Gure lehenengo egunean, jatetxe
baten bila genbiltzala Alepoko kale korapilatsuetan, galdu
egin ginen. Gure nahasteaz ohartuta, guri laguntzeko prest,
bere denda itxi eta gertuko jatetxe bateraino lagundu gin-
tuen bertako zapatari batek.
Etxeko berezitasuna gomen-
datu ondoren irribarre bate-
kin ma`a s-salamah esan eta
alde egin zuen. Jatetxean ber-
tan, ondoko mahaian, Irakeko
gudatik ihes egindako Fatima
izeneko emakumeak gure ja-
torriarengatik galdetu zigun
eta bazkari osoa Irakeko egoe-
rari buruz solasean igaro ge-
nuen. Gauean, hiriko etorbide
nagusitik paseatzen, familia
oso bat gerturatu zitzaigun
gurekin argazki bat egiteko as-
moz. Amak gure argazki ka-
mera hartu eta bere senarra eta hiru seme-alabekin batera
paratu ginen.
Siriako biztanleekin bizi izan genuena ez dugu beste inon

bizi izan. Jendea atsegina zela esatea motz gelditzea litzate-
ke. Nola ez gogoratu Damaskoko azokan ezagutu genuen
unibertsitateko Muhammad izeneko irakasleaz? Bere gaz-
taroan Granadan igarotako urteak gogorarazi nahian kafe
bat hartzera gonbidatu gintuen bere gaztelera praktikatze-
ko. Edo nola ahaztu Homseko autobus geltokian ezagutu
genuen Ibrahim gaztetxoa? Orain suntsituta dagoen hiri
horretako autobus geltokian hiru ordu igaro genituen Pal-
mirara eraman behar gintuen autobusa itxaroten. Han, es-
kailera batzuetan eserita, beste askotan bezala, futbola izan
zen aitzakia Ibrahimekin hitz egiteko; bere ikasketak, bizi-
modua, familia. Mugikorrean bere jokalari gustukoen ar-
gazkiak zituen eta gure futbol taldearengatik galdetzen zi-

gun: «Osasuna? Yes, yes!». Eta gu pozik gure talde txikia
ezagutzen zuelako!
Aste honetan Siriako Armadak Palmiratik ISISekoak kale-

ratu dituela jakin dugu. “Basamortuko altxorra”, momen-
tuz, ez dute gehiago suntsituko; ni, baina, Ahmed eta bere
familiarekin gogoratu naiz. Palmirako aztarnategia bertako
askorentzat diru-sarrerak lortzeko modu ia bakarra zen.
Esate baterako, Ahmedek aztarnategian turistei zapiak sal-
tzen zizkien. Noizbehinka nire bikotekideari eta berari
egindako argazkia begiratzen dut; non egonen da Ahmed?
Hiru zapi erosi genizkion eta salmenta ospatzeko bere
anaiaren tabernaraino lagundu gintuen, «turista hauek
euskaldunak dira» esan zion ingelesez bere anaiari. Eta bes-
terik esan gabe taberna barrura eraman ninduen eta kutxa
bat irekitzeko eskatu zidan; denboraldi batez han bizi izan
ziren euskaldun batzuek emandako ikurrina zeukan gorde-
ta. Argazki hori ere noizbehinka begiratzen dut, Ahmeden

anaiarekin, biak irribarretsu, ikurrina eskuetan dugularik.
Damaskorako autobusa hartu behar genuela-eta Ahmedek
bere motorra hartu eta autobus geltokiraino lagundu gin-
tuen. Bost urte barru itzultzeko eskatu zigun; zapiak sal-
tzen aurreztutako diruarekin auto bat erosteko gai izatea
espero zuen. Autoari esker turistekin txangoak egiteko as-
moa zuen, bere neskarekin ezkondu eta familia bat sortu.
«Hemendik bost urtetara autoz joanen naiz zuen bila Da-
maskora!». Eta guk zin egin genion pozik itzuliko ginela.
Ez gara momentuz Palmirara Ahmeden bila itzuliko. Gu-

daren berriak entzuten ditudanean edo Europako mugan
bizitzen ari diren dramaren irudiak iristen zaizkidanean
nahi gabe Fatima, Muhammed, Ibrahim edo Ahmeden aur-
pegiak bilatzen ditut. Ziurrenik ere Ahmedek, bere ametsak
suntsituak izan ostean, “bisita” itzuli nahi izan digu, baina
kasu honetan ez zaio inor auto berri batekin bila joanen. •

{ koadernoa }

Basamortuko altxor
suntsituak

Aste honetan Siriako Armadak Palmiratik
ISISekoak kaleratu dituela jakin dugu.
«Basamortuko altxorra», momentuz, ez
dute gehiago suntsituko; ni, baina, Ahmed
eta bere familiarekin gogoratu naiz

Amaia Nausia Pimoulier
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H
istoria eta
I ku s - En t zu -
nezko Komu-
nikazioa ikasi
dituen kazeta-
ria da Ane Ira-

zabal (Arrasate, 1984). Arrasaten
jaio eta hezia, ikasketak amaitu
bezain pronto hartu zuen Ekial-
de Hurbilerako bidea; Palestina
izan zuen lehenengo geltokia.
Orduz geroztik Ekialde Hurbile-
ko gorabehera guztiak gertura-
tzen dizkigu, tartean azken hila-
beteetan milaka errefuxiatu
pairatzen ari den drama ere.
Baina errefuxiatuen aferaz bai-
no, kazetaritzaz hitz egin du
GAUR8rekin, drama baten er-
dian aurkitzen den kazetari ba-
ten muga eta betebeharren in-
guruan, esaterako.
Madrilen harrapatu dugu el-

karrizketaren momentuan, fa-
miliarekin New Yorkerako bidea
hartu bezperan. Kairon pisukide
izan zituen zenbaitekin aurkitu
da Estatu espainiarreko hiribu-
ruan, elkarrizketan dioen bezala
«egonkortasun emozionala»
eman zioten horiekin. New Yor-
keko bidaia amaituta, Greziara
itzultzeko ideia dauka, «Europar
Batasunak eta Turkiak erdietsi
duten akordioaren garapena eta
honek errefuxiatuengan duen
eragina ikustera».

Grezia eta Mazedonia arteko
mugan, Idomenin, eman ditu-
zu azken asteak. Zer da bertatik
bertara ikusi duzuna?
Begi guztiek telebistaren bitar-
tez ikusi duten hori bera ikusi
dut nik ere. Kontua da bertan
egonda usainak, sentimenduak
eta bizipenak harrapatzen ditu-
zula. Kanpaleku inprobisatue-
kin aurkitu naiz bertan, egune-
tik egunera okerrera egin duten
kanpamentuekin. Pilatuta dago-
en jende multzo handi bat ikusi
dut, eta gainbehera nabarmen
bat sumatu dut errefuxiatuen

artean; antzeman dut esperan-
tzatik etsipenera bizi izan duten
bilakaera. Ikusi dut ere nola iris-
ten ziren egunero-egunero
2.000 errefuxiatu inguru muga
irekiko zuten esperantzaz eta
etorkizuneko planekin, Alema-
nian edo Suedian asilo politikoa
eskatzeko asmoekin. Eta ikusi
dut nola ohartu diren ez dela
mugarik zabalduko. Hala, ikusi
eta sentitu dut nola eurak, egun
batetik bestera, harrapatuta ge-
ratu diren Grezian.

Pertsonalki, zer sentsazio era-
giten ditu egoera hori ikusi eta
bizitzeak?
Azken finean, kazetariak gara gu
eta oso ongi jakin behar dugu
zeintzuk diren gure mugak eta
zertara goazen hara. Ni, behin-
tzat, ikusten dudan hori konta-
tzera joan naiz, ahalik eta zin-
tzoen. Zentzu horretan, uste dut
oso argi izan behar dugula ez
dugula kerik saldu behar, eta
errefuxiatuek laguntza eskatze-
an ezin dugula gezurretan aritu,
esperantza faltsuak ematen ari-
tu. Gertatzen dena kontatzera
mugatu behar dugu, eta, bide
batez, kontzientziak piztu eta
presioa egitera. Baina ez gara ro-
botak, eta ikusten dugun horrek
eragina dauka norberarengan. 
Nire kasuan, adibidez, egia da

bizi izan ditudala bestelako es-
perientzia gogor batzuk ere –Ga-
zako azken erasoaldian, Egipto-
ko estatu kolpean...–, baina kasu
honek biziki hunkitu nau, egu-
nero harreman bat eraiki dugu-
lako pertsona horiekin. Baziren
pertsona batzuk egunero ikus-
ten genituenak eta, noski, kasu
horietan enpatia bat sortzen da.
Gainera, ohartzen zara edozein
momentutan egin dezakezula
alde bertatik, baina eurak ber-
tan geratzen direla; are gehiago,
ohartzen zara hein batean gure
esku dagoela pertsona horiek
bizitza duin bat izatea edo eu-
ren bizimodua suntsitzea. Zori-
txarrez, uste dut bigarren auke-
ra horren aldera goazela gero
eta gehiago.

Esatea erraza baina lortzea zai-
la den hoztasun batetik, zein li-
tzateke kazetari baten papera
egoera horietan?

Gure begiekin ikusten dugun
hori ahalik eta zintzoen konta-
tzea da kazetarion eginbeharra.
Krudel azaldu behar ditugu gau-
zak, baina hoztasun batetik, sen-
tsazionalismoan erori gabe. Ho-
rretara mugatzen da gure
jarduna; gu ez gara gobernuz
kanpoko erakunde bat, gu ez ga-
ra boluntarioak edo ekintzaile-
ak; gu gertatzen ari dena konta-
tzera goaz, eta hori da ahalik eta
zintzoen egin behar duguna, ke-
rik saldu gabe.

Zentzu horretan, garrantzitsua
izango da norbera jokatzen ari
den papera ongi zehaztea, ezta?
Noski baietz, eta bertan gaude-
nok askotan hitz egin dugu ho-
rretaz; distantziak markatzea-
ren kontuaz ari naiz. Uste dut
distantziak markatzea ez dela
hoztasun kontu bat, errespetu
keinu bat baizik. Azken finean,
ezin gara ahaztu, gune horietan
ikusi eta bizitzen dugunagatik
ere, gure konfort eremura itzuli-
ko garela, gure etxeetara itzuli-
ko garela; eta eurek han jarrai-
tuko dute. Horregatik, lehen
pertsonan euren esperientziak
kontatzen dituztenek egin du-
ten hori izugarrizko errespetu
falta dela iruditzen zait. Nik uste
ez garela inoiz euren tokian jarri
behar zentzu horretan; bai, or-
dea, enpatia sortzean eta esate-
an gertatzen ari dena guri gerta
dakigukeela edozein momentu-
tan. Baina ezin dugu inoiz euren
sufrimendua guk sufritu dugula
edo antzerakorik esan, ez baitu
ezertarako balio.

Nola baloratzen duzu Mazedo-
nian errefuxiatuekin sartzean
atxilotua suertatu izana?
Bi plano bereizi behar dira kasu
honetan. Batetik, onartu behar
dut gu Europar Batasunaren
parte den herrialde batetik par-
te ez den batera zeharkatzen ari
ginela.  Horrek eskatzen du,
nahiz gu europarrak izan, muga
leku ofizial batetik zeharkatu
behar izatea. Eta ez genuen hala
egin; mendiko bide batetik ze-
harkatu genuen, errefuxiatue-
kin. Hori hala, eta legea eskuan,
Mazedoniak eskubide osoa
zuen gu atxilotzeko. Baina az-
tertu beharko lirateke Mazedo-

«Gertatzen ari dena kontatzera
mugatu behar dugu; krudel,

baina sentsazionalismoan
erori gabe»

ANE
IRAZABAL

Historia eta Ikus-Entzunezko

Komunikazioko ikasketak eginda, Ekialde

Hurbilean hartu du ostatu azken urteotan

Ane Irazabal (Arrasate, 1984) kazetariak.

Egun Italia dauka basetzat.

Aimar Etxeberria Korta
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niak egin zuena egiteko zituen
arrazoiak. Skopjeko Gobernuak
txarrantxa hesia altxatu aurre-
tik trenbidetik sartzen ziren
errefuxiatuak bertara eta, eure-
kin batera, kazetari asko ere.
Tarteka gertatzen zen kazeta-
riek Mazedoniako poliziarekin
egiten zutela topo, eta Greziara
bidaltzen zituztela bueltan, ino-
lako arazorik gabe.

Gure kasuan, baina, aprobe-
txatu zuten kazetari ugari gine-
la errefuxiatuek Mazedoniara
abiatu zuten martxaren berri
ematen guztiok hartu eta poli-
zia-etxera eramateko. Horrek bi
hausnarketa eragiten dizkit. Ba-
tetik, onartzen dut, legeria es-
kuan, eskubidea zutela egin zu-
tena egiteko; bestetik, baina,
euren benetako helburuak za-
lantzak eragiten dizkit. Nik uste
aprobetxatu zituztela gu atxilo
mantendu gintuzten une horiek
foku mediatikoa gugan jartzeko
eta, inpunitate osoz, errefuxia-
tuekin nahi zutena egiteko. Na-
zioarteko 72 kazetari geratu gi-
nen errefuxiatuen ibileren berri
eman ezinik; uste dut Mazedo-
niako kazetari bat geratu zela
soilik. Zentzu horretan, tentuz
ibili behar da gure lana egitea-
gatik atxilotu gintuztela esate-
an; bestelakoa litzateke Mazedo-
niara muga ofizial  batetik
sartuko bagina eta bertan gerta-
tzen ari zena informatzeagatik
atxilotuko bagintuzte.

Errefuxiatuekin gertatzen ari
den hau ote da kazetari mo-
duan bizitzea tokatu zaizun
egoera gogorrenetariko bat?
Oso gogorra izaten ari da, bai-
na Gazako azken erasoaldia ere
oso gogorra izan zen, eta Egip-
ton bizi izan ditudan momen-
tu batzuk ere oso gogorrak
suertatu zaizkit. Errefuxiatuen
aferak, baina, bestelako gogor-
tasun bat hartzen du, ohartzen
bainaiz hau hasiera baino ez
dela. Zenbaki kontu bat baino
prozesu historiko baten berri
ari gara ematen eta, gure ka-
suan, izen-abizenekin ematen
dugu aipatu prozesuaren berri,
atzean istorioak dituzten di-
tuztenen izen-abizenekin, eu-
ren drama eta egunerokotasu-
narekin. 

Zer etorkizun ikusten diozu
errefuxiatuen aferari?
Errefuxiatuen drama gertutik
jarraitzen ari garen kazetarion
iritzi komuna da hau hasi baino
ez dela egin. Zentzu horretan,
azkenengo erabakiek eta une-
an-unean erabili diren partxe-
ek –harresiak eraikitzeak, esate-
rako– ez dituzte errefuxiatuen
joanak geratuko. Jarraituko du-
te saiatzen eta, horretarako, ge-
ro eta bide arriskutsuagoak era-
biliko dituzte; ondorioz, gero
eta jende gehiago ikusiko dugu
hiltzen. Egoerak okerrera baino
ez du egingo. Kontuan hartu be-
har da, gainera, ez gabiltzala
soilik gatazka politiko edo ar-
matu koiunturaletatik ihes egi-
ten ari diren horietaz hitz egi-
ten. Badira gatazka politiko
estrukturaletatik ihesi direnak
ere, eta gero eta gehiago izango
dira aldaketa klimatikoak era-
ginda euren herrialdeak utzi
beharko dituztenak.

Noiz hartu zenuen nazioarteko
kazetaritza egiteko erabakia?

Historia ikasten hasi nintzene-
an, batez ere. Beti izan dut na-
zioarteko kazetaritzarekiko ku-
riositatea, eta historia ikasteak
azkeneko bultzada eman zidan.
Gaur egungo historiaren antze-
ko ikasgai bat neukan karrerako
azken urtean, gatazka garaikide-
ak jorratzen zituena –Bigarren
Mundu Gerratik gaur artekoak–.
Izugarrizko interesa piztu zidan
aipatu ikasgaiak, politika eta
historia lotzen zituelako batik
bat. Gainera, adinarekin eta es-
perientziarekin desagertzen jo-
an zaidan kazetaritzaren ikus-
puntu erromantiko bat  ere
baneukan. 

Zergatik jo zenuen Ekialde
Hurbilera?
Palestina eta Israelen arteko ga-
tazka politikoa asko interesa-
tzen zaidalako, batez ere. Beti
izan dut interes handia aipatu
gatazkan, eta Ikus-Entzunezko
Komunikazioa amaitzean ohar-
tu nintzen Euskal Herrian lan
egitea ez zitzaidala erraza suer-
tatuko eta aukera polita nuela

saiatzeko. Horregatik erabaki
nuen Palestinara joatea. Bertan
albiste agentzia txiki batentzat
egin nuen lan, hiru hilabetez.
Denbora horren ostean beste hi-
ru hilabete egin nituen Euskal
Herrian, eta orduan erabaki
nuen freelance moduan Palesti-
nara itzultzea.

Inolako kontakturik gabe hasi
nintzen nirean. Mezu elektroni-
koak bidaltzen nituen, eta ahal
nituen ate guztiak jotzen ni-
tuen –batzuek erantzun zuten;
beste hainbatek ez–. Esfortzu
handia egin nuen, eta gorabehe-
ra emozional asko izan nituen
hasiera haietan. Ez zen batere
erraza izan, baina nik uste ho-
rrelako apustu guztiek eskatzen
dutela bere esfortzua; nik ez dut
ezagutzen esfortzurik gabeko la-
nik. Norberak erabaki bat har-
tzen duenean sakrifizio batzuk
egin behar ditu, baita emozio-
nalki ere. Distantzia bat hartu
behar duzu zure familia eta la-
gunekiko, zure konfort eremua-
rekiko. Zenbait gauza sakrifika-
tu behar izan nituen, baina

«Gu ez gara

gobernuz kanpoko

erakunde bateko

kideak, ez gara

boluntario edo

ekintzaileak;

gertatzen ari dena

kontatzera goaz 

eta hori da ahalik

eta zintzoen egin

behar duguna, kerik

saldu gabe»
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norbera ziur bada egindako
apustuaz eta uste badu aukerak
merezi duela, aurrera.

Palestina izan zenuen lehenen-
go geltokia. Orduz geroztik, ze
ibilbide egin duzu?
Palestinan nintzela, ohartu nin-
tzen Udaberri Arabiarra lehertu
eta Mubarak boteretik kendu os-
tean Egipton zabaldu zen aro
politikoa oso interesgarria zela;
hala erabaki nuen Palestinatik
Egiptora salto egitea eta hura
hartzea base moduan. Une ho-
rretan soilik Palestina eta Israe-
len arteko gatazkara ez ixtea
erabaki nuen, baita Ekialde Hur-
bila gehiago ezagutzea ere. Elkar
lotuta dauden prozesuak inter-
pretatzen ikasi nahi nuen, kon-
tziente izanik Ekialde Hurbila
ezin dela soilik ulertu Palestina
eta Israelen arteko gatazka ba-
ten moduan. Egipto, gainera,
ikaragarri gustatzen zaidan he-
rrialde bat da. Lotura emozional
polita daukat herrialdearekin
eta Kairo izugarri gustatzen zai-
dan hiria da. Bi urte egin nituen
bertan, herrialdearen etaparik
ilunena eta itsusiena biziz: Uda-
berri Arabiarraren osteko kon-
trairaultza.

Gaur egun, baina, Italia dauka-
zu etxetzat.
Iaz, Egipton lan egitea gero eta
zailagoa zela ikusi nuenean, Me-
diterraneoa lantzen hastea era-
baki nuen. Hori hala, Italiara
mugitu nintzen. Ordurako jada
lan eginda nengoen bertan, eta
errefuxiatuen gaia jorratzen ere
aritua nintzen. Italia base mo-
duan hartu eta bertatik mugitu,
hori zen eta da ideia.

Zer suposatzen dizu denbora
batetik behin base berri bat,
inguru berri bat eraiki behar
izateak?
Ez dit zailtasun handirik eragi-
ten. Nahiko flexiblea naiz zen-
tzu horretan eta asko gustatzen
zait alde batetik bestera mugi-
tzen ibiltzea. Gainera, zorte han-
dia izan dut topatu dudan jen-
dearekin;  Kairon,  adibidez,
primerako pisukideak aurkitu
nituen eta Palestinan izan nin-
tzen denboran ere oso pisukide
jatorra izan nuen –egun nire la-

gunik minenetariko bat da–.
Zorte handia izan dut zentzu
horretan eta joan naizen toki
guztietan lortu dut egonkorta-
sun emozional bat.

Ekialde Hurbilean kazetaritza
egiteak, zer zailtasun eta zer
erraztasun ditu?
Zailtasunik handienak burokra-
tikoak dira, bisekin lotutakoak
batez ere. Herrialde asko daude
inguruko herrialdeak ez dituzte-
nak aintzat hartzen, ondorioz,
pasaportez aldatu behar duzu
zoazen herrialdearen arabera.
Hain da txikia Ekialde Hurbila,
hain dira txikiak distantziak,
baina hainbeste traba daude,
hainbeste muga... Hizkuntza ere
muga bat da. Arabieraz jakinez
gero askoz hobeto uler zenitza-
ke bertako gizarteak, bertako di-

namika sozialak. Baina, oso poli-
ta izanagatik ere, oso zaila da
arabiera ikastea; urteak eta urte-
ak eman ditzakezu ikasten eta
ez zara inoiz helduko maila de-
zente batera.

Erraztasuna, berriz, bertako 
jendea oso irekia dela da. Niri,
adibidez, asko kostatzen zait
nire barrena zabaltzea. Ekialde
Hurbilean, aldiz, asko harritu
nau jendeak beren barrenak,
etxeko ateak zabaltzeko duen
erraztasunak. Goitik behera
kontatzen dizkizute beren sen-
timenduak, bizipenak, eta hori
ez da asko ikusten Europako gi-
zarteetan. Emakumeen kasuan
are nabarmenagoa da; oso es-
perientzia politak bizi izan di-
tut Ekialde Hurbileko emaku-
meekin ,  baita  int imitate
momentu goxoak ere.

Erakartzen al zaitu munduko
beste zonalderen batek? Zeinek
eta zergatik?
Toki askok erakartzen naute,
baina momentu hauetan oso
pozik  nago nagoen lekuan.
Errusiak, adibidez, asko erakar-
tzen nau. Oso herrialde inte-
resgarria suertatzen zait eta
iruditzen zait eragin handia
duela mundu mailako agen-
dan. Baina diodan bezala, egu-
nerokotasuna bizitzen dut as-
ko,  ikas i  dut  epe  luzerako
planik ez egiten. 

Ze albiste ematea gustatuko li-
tzaizuke?
Bi albiste aipatuko ditut, azken
urteotan gehien kolpatu naute-
nak. Batetik, greziarrek azken
urteotan sufritu duten umilia-
ziotik irteera duin bat izan du-
tela esatea gustatuko litzaida-
ke, benetan merezi dutelako.
Elkartasun handiko herrialde
bat direla erakutsi dute, eta
merezi gabeko jipoia jasotzen
ari dira, zentzu guztietan: mai-
la ekonomikoan, politikoan eta
orain errefuxiatuen krisiare-
kin. Bestalde, gustatuko litzai-
dake Palestinako gatazkan pa-
lestinarrek irtenbide bat jaso
dutela kontatzea. Ez naiz bi es-
tatuen irtenbideaz ari; palesti-
narren eskubideak, herritar
moduan, onartuak direla aitor-
tzeaz baizik. Gero eta zalantza
gehiago ditut aipatu albistea
emateko moduan izango nai-
zen edo ez; gero eta okerrago
ikusten dut Palestina eta Israe-
len arteko gatazka.

Denbora luzez ikusten al duzu
zure burua nazioarteko kazeta-
ritza egiten? Gustatuko al li-
tzaizuke Euskal Herrian kaze-
taritza egitea?
Printzipioz bai, gustatuko li-
tzaidake orain moduan jarrai-
tzea. Euskal Herrira itzuliko
nintzatekeen ala  ez?  Noski
baietz, gustatuko litzaidake
egunen batean Euskal Herrira
itzultzea. Baina argi daukadana
da, emakume eta kazetari mo-
duan, bizitzen ari naizen espe-
rientzietara ez naizela sekula
itzuliko. Horregatik, momen-
tua aprobetxatu eta ikasten ja-
rraitu nahi dut.

«Greziarrak azken
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Gure aitona-amonek burua altxatuko balute... pentsatuko du

bat baino gehiagok. Lehen beharra zena dibertsio eta es-

pektakulu bilakatu da egun. Horren adibide bat baino ez da

asteon Ordizian ospatu den Artzain Eguna. Ardien ile-moz-

tea publikoaren aurrean, ardiak aktore bilakatuta Ordiziako

alde zaharrean paseoan... Artzainen eta gaztagileen lana

omentzea helburu, ados, baina nehoiz ahaztu gabe tradizio

luzeko jardun baten aurrean gaudela, hots, Ordizian ikusiri-

koak beharrez egiten zirela garai batean, kalekumeei euren

jardunaren berri emateko beharrik sentitu gabe. Denboraren

joanaren poderioz urruntzen ari gara baserritik, nekazaritza

girotik; are gehiago euren jardunetik. Modu horretan, ahaztu

egiten zaigu oraino jardunbide baliagarria izaten jarraitzen

duela, gazte askorentzat etorkizuneko irtenbide bat izan

daitekeela. Hala pentsatuz gero, agian utziko genioke an-

tzerkia egitera, urtean behin kalera jaisteari. E. Arruti

TRADIZIOA
ESPEKTAKULU
BILAKATUTA?

Argazkiak: Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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NEKAZARITZA ETA ELIKADURA EKOLOGIKOA

E
uskal mitologiako kondaira
ezberdinek agerian uzten du-
te gariak gure kulturan izan
duen garrantzia, Martin Txiki-
renak kasu. Egun, ordea, Gi-
puzkoan garia ikustea ia si-

nesgaitza da. Hori ez zen horrela duela 50
urtera arte, oso ohiko laborea baitzen ba-
serrietan. Garai hartan, nekazaritzaren
mekanizazioak eta modernizazioak erren-
tagarriago egin zuten garia Araba edota
Nafarroatik ekartzea Gipuzkoan ereitea
baino, eta hori dela eta zereal honek kan-
tauriar isurialdeko paisaian egoteari utzi
zion. Duela hiru urte Biolurreko okinen
taldeak Bretainiara (Estatu frantsesa) egin-
dako bidaian, baina, gipuzkoarrek ikusi
zuten hango okinek garrantzi handia
ematen ziotela beraien garia ereiteari, era
horretan ogigintzaren prozesu osoaren
kontrola zeukatelako… eta, ziotenez, irina
erosi eta ogia egitea «errazegia» delako.
Horrenbestez, Gipuzkoan berriz ere garia
ereiteko asmoarekin bueltatu ziren, horre-
tarako Bretainiako okinek emandako zaz-
pi gari-barietate ekarriz. Azken bi urteotan
garia ekoitzi dute, Eibarko Sosola base-
rrian eta Errezilgo Iruretxiki eta Solakan.
Emaitzak itxaropentsuak izan dira.  

Nondik sortzen da garia ereiteko beha-
rrizan hori?
Okin artisauak izanik, ogia egitearen pro-
zesuko zati garrantzitsu bat kontrolpean
ez daukagula sentitu genuen Bretainian.
Gainera, kontuan izan behar da gure
ogientzat nahi dugun garia lortzea ez dela
horren erraza. Urteak daramatzagu Araba
eta Nafarroako nekazari ekologikoekin el-
karlanean, okin gipuzkoarrontzat garia
ekoitz dezaten, baina beraiek ere beraien
arazoak dauzkate. Hari horretatik guri ere
sortu zitzaigun gariaren ekoizpenari bu-
ruz gehiago jakiteko grina.

Erein duzuen azalerarekin nahikoa du-
zue zuen gari beharrak asetzeko?
Parte hartzen dugun hiru baserrien arte-
an –Sosola, Solaka eta Iruretxiki– hektarea
eta erdi ereiten dugu, gutxi gorabehera.
Guri beharrak asetzeko 25 hektarea behar-
ko genituzke, baina zaila da Gipuzkoan
lursail egokiak topatzea.

Zein da gariaren zikloa ereintzatik ba-
tzeko unera arte? 
Ohikoena garia udazkenean ereitea da (zi-
klo luzekoa), baina badaude ziklo laburre-

ko barietateak ere, udaberrian ereiten di-
renak. Guk pasa den azaroan erein genuen
eta, dena ondo badoa eta eguraldia lagun
badugu, uztailean batuko dugu.

Zeintzuk dira ereindako barietateak?
Bretainiara egindako bidaiatik zazpi gari
barietate ekarri genituen –batzuk barieta-
te zaharrak dira, gozoagoak baina ogia egi-
teko zailagoak, eta beste batzuk barietate
modernoak dira–. Denak nahastuta erei-
ten dituzte Bretainian. Interesgarria irudi-
tu zitzaigun metodo hori gurean proba-

tzea, han kultura handia baitute bai labo-
rantzan eta baita okintzan ere.

Pozik al zaudete emaitzarekin?
Bretainiatik ekarritako garia Arabako ne-
kazari batek erein zuen aurrenekoz duela
hiru urte. Ondoren, Eibarko Sosolan erein
zen eta pasa den urtean Errezilgo baserrie-
tan ere erein zen, oso emaitza onarekin.
Aurten berriz ere hiru baserrietan erein
dugu eta emaitzari dagokionez ezberdin-
tasun batzuk egon dira hiru baserrietan.
Ogi kopuru handiak egin ez baditugu ere,

feria ezberdinentzako ogia egin dugu gu-
re gariarekin. Azaroan, Biolurrek Errezilen
antolatutako ate irekien jardunaldian,
han bertan egin genuen ogia, oso emaitza
onarekin.

Nola egiten duzue ogia? Mota ezberdi-
nak dauzkazue?
Mota ezberdinak egiten ditugu: gariare-
na, zekalearena eta espeltarena [antzina-
ko zereala da, lehenengo garia nolabait
esateko; Gipuzkoan ere ereiten zen]. Beti
ama-orea erabiltzen dugu. Iruretxikin
nahiko gari batu genuen eta aste batzuez
ogia egiteko aukera eman zigun, baina
Araba, Nafarroa, Hoska eta Burgosen ero-
sitako gariaren beharra izaten jarraitzen
dugu. Beti ekoizle ekologikoei erosten
diegu, ekoizlea ahalik eta gertukoena izan
dadin saiatuz.

Zeintzuk dira zuen ogiaren ezauga-
rriak?
Ama-orearekin eginak daudenez, astebe-
tez arazo gabe oso ondo aguantatzen du-
ten ogiak dira. Zapore handiko ogiak dira.
Gainera, osasunarentzat egokiagoak dira,
ogi hauen proteinak eta bitaminak hobe-
to aprobetxatzen direlako: hartzidura-
prozesua luzea denez, ogia digerigarria-
goa da.

Zuen proiektua aurrera ateratzeko ara-
zorik izan ahal duzue?
Alde batetik, lantzeko egokiak diren lu-
rrak topatzeko zailtasunak daude, onenak
dagoeneko erabilita edota edifikatuta bai-
taude. Horrez gain, jakintzak batzeko lana
ere egin behar da, eta gurekin lan egiten
duten nekazariekin harremana zaindu, el-
karlana sustatzeko. Beste alde batetik, egi-
ten dugun ogiak duen balioa ezagutaraz-
teko lana bera ere ezinbestekoa da.
Momentu hauetan ogiaren boom bezala-
ko bat dago, okindegi industrialak ere
ama-orezko ogia, ogi integrala, “bio” ogia
egiten ari dira... baina informazio-gabezia
handia eta kontraesanak daude. Gu ekoiz-
le txikiak gara, merkaturatzeko baliabide
gutxi dauzkagunak, baina herritarrek eta
baita gure ogia saltzen duten profesiona-
lek ere gure lanaren berri izan dezaten la-
nean jarraitzen dugu.

www.quehagoconmicestadeverduras.
wordpress.com-etik itzulita

Garia berriz ere Gipuzkoan
HUTSA

Argazkiak: Diego ZARRABEITIA
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H
autsak hartuta zegoen liburu bat
hartu nuen berriro eskuetan, ira-
kurtzen ari nintzenarekin aspertu
nintzelako baztertutakoa. Kapitulu

batean trabaturik geratu nintzen. Protago-
nista nagusien ez atzera ez aurrerak ez zuen
irakurtzen jarraitzea merezi eta hortxe gera-
tu zen liburua, doblatutako orri punta bate-
kin apal batean baztertuta.

Berriz hartu nuen, bigarren aukera bat
merezi zuela pentsatuta. Bi urte pasata,
agian berriz irakurtzeko gai izango nintzela-
koan. Gutxi gorabehera gogoratzen nituen
liburuaren nondik norakoak. Eta berriz ha-
sieratik irakurtzen hasi beharrean, hasierako
kapituluak gainetik errepasatu nituen. Uste
baino hobeto gogoratzen nituen istorioaren

detaileak. Iritsi nintzen doblatutako orrira
eta gogotsu ekin nion. Damutu nintzen ira-
kurketa utzi izanaz; hasierako ilusioz eta pa-
sioz ekin niolako edo izango zen. Istorioak
bere baitan bildu ninduen, pertsonaiek lilu-
ratu eta baita abenturek ere. Eurekin poztu,
maitemindu, amorratu eta gaixotu nintzen.
Baina berriz ere istorioaren haria zurrunbilo
batean sartu zen. Aurreko aldian utzi nuen
oso momentu antzekora iritsiz. Amore ema-
teko puntuan egon nintzen; berriz ere libu-
rua bukatu gabe uztekotan. Hitz bakoitza pi-
sutsu egiten zitzaidan, esaldiak astun eta
orriak amaiezin. Batzuetan kosta egiten bai-
ta gauzei bukaera ematea.

Hilabetez mesanotxean egon da liburua.
Gauero begiratzen nuen eta nire buruari

bukatu behar nuela esaten nion. Ezin nuela
beste bi urtez doblatutako orrialde batekin
utzi apal batean hautsa hartzen. Tarteka, az-
ken orrialdeari begiratua ematen nion. Bai,
badakit tranpa dela, baina, ez nuenez uler-
tzen, falta zitzaizkidan orriak irakurri behar
nituen. 

Bukatu dut, bukatu da. Agian ez da espe-
ro edo nahi nuen bezalakoa izan. Baina ase-
bete nau istorioak, eta bertako momentu
onetatik eta txarretatik ikasi dut. Orain apa-
lera itzuliko da, hautsa hartuko du eta tarte-
ka izenburua irakurriko dut eman dizkidan
momentu goxoak gogoratzeko. Baina ez
dut berriz zabalduko. Bukatu delako, irakur-
tzeko asko dudalako eta neronek ere istorio
berriak idatzi ditzakedalako. •

0hutsa

Bukatu

Mirari Martiarena

hutsa

I
sabel Perezek, Gazan bizi eta lan egiten
duen kazetari aragoitarrak, hango kale-
etan ikusitako grafiti xelebre baten ar-
gazkia argitaratu du bere Facebook kon-

tuan. Arabieraz izkiriatutako pintaketak
halaxe dio: “Ezinezko Maitasunaren Briga-
dak”. Perezek azaldu du bere blogean azken
urteotan goraka egin duela, nabarmen gai-
nera, ezinezko maitasuna ezin gauzatuz
bere buruaz beste egiten saiatzen diren ga-
zatarren kopuruak. Israelgo Administra-
zioak ezarritako blokeoaren zeharkako on-
dorioa omen da gazteen etsipena.

Gazakoa bezalako gizarte kontserbadore
batean zaila izaten da, berez, gorteatzeko
protokoloa. Ezinbesteko baldintza izaten

da esposatzeko asmo zintzoa agertzea eta
familia osatzeko adinako ezkonsaria aur-
keztea. Indar okupatzaileak Gaza gainean
jarritako setioak, baina, biziki kaltetu du
bertako ekonomia, eta hain da larria egoe-
ra non langabezia tasa %60tik gorakoa
izatera iritsi den. Gauzak horrela, familiek
ez dute begi onez ikusten oparotasun eko-
nomikoa bermatuko ez dien ezkontzarik.
Gizarte presioari alde egin ezinik, bikoteek
sare sozialetan bilatzen dute ezkutuko
maitasunaren babeslekua. Teknologia be-
rriek ahalbidetzen dizkiete lehenengo
kontaktuak, hasierako konfidentziak,
bihotzak elkarri irekitzea. Baina gutxiene-
ko kaudimen ekonomikorik izan ezean

hortxe gelditzen da dena; maitasun bir-
tuala haragizkorako jauzia egin ezinik gel-
ditzen da. Amodiozko harreman normali-
zatuak ezin izateak frustrazioa eragiten du
gerra testuinguru horretan beste ihesbi-
derik ez duten maitalegaiengan.

Okupazioaren garroak bizitzaren arlo
guztietara hedatzen dira munduko kon-
tzentrazio esparrurik populatuenean, egu-
neroko giza harremanak baldintzatzeraino.
Kontuz ibil daitezela israeldarrak, maitasu-
na ere ukatzen zaionak ezer gutxi baitauka
galtzeko, eta ez dago zer galdurik ez duena
baino etsai beldurgarriagorik. Adi, beraz,
Gazan antolatzen hasiak baitira Ezinezko
Maitasunaren Brigadak. •

hutsa

Ezinezko Maitasunaren Brigadak

Koldo Sagasti
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duela adierazi du Nayeli Rivade-
neyrak labetik, usain goxo-go-
xoa zabalduz, Barazkia pizza
atera duenean. Senarrak, Da-
mien Laurenzenak, irudimen
pixka bat behar dela baina izan
daitekeela erantzun dio irriba-
rrez. Pizza horretan, eta Errente-

riako Corsario Ikutza kaleko le-
hen zenbakian (Biteri kalearen
kantoian) prestatzen dituzten
bertzeetan, hamaika kolore, is-
torio eta pertsona sartzen dira.
Beran elkar ezagutu zutenekoa,
Perun aitzinera egin ez zuen ne-
gozioa, Landetako lehengusua-
ren sekretuak, Damienen esku-
baloiko lagunak...  Goazen
banan-banan dastatzera.
Nayeli Mexiko Hiritik Aran-

tzara etorri zen bizitzera gazte-
txoa zela, amarekin batera. Al-

Damienek, Errenteriara etor-
tzean, faltan ematen zituen La-
purdiko artisau pizzak. Senpe-
ren, sei mila biztanlerentzat
bost pizzeria dituzte, Errente-
rian baino gehiago.  Hala,
proiektua zehazten joan ziren.
Lehengusuak pizzeria bat du
Landetan eta sekretu guztiak
eman zizkien, masarena barne.
Kudeaketaren arloan, aldiz, Oar-
soaldea elkartearen laguntza
izan zuten. 
«2014 hasieran ireki genuen

pizzeria eta proiektuari 2013an
ekin genion, krisiaren erdian.
Gure ahal ekonomikoak oso
umilak ziren eta halako proiek-
tu batekin aurkeztean krisi den-
boran, bankuek mesfidantzaz
begiratzen zuten. Borrokatu gi-
nen, banku asko bisitatu geni-
tuen eta batek segitu zigun». 
Labea eta gainerako oinarriz-

ko materiala erosita aurrekon-
turik gelditzen ez zenez, batere
promoziorik gabe hasi ziren,
pentsatuz emeki-emeki jendeak
probatuko zuela eta gustatuz
gero ongi mintzatuko zela. Hala
gertatu da.

ESKUBALOIKO LAGUNAK

Nayelik erantsi du Damienen es-
kubaloiko lagunak hagitz ga-
rrantzitsuak izan direla. Beti ki-
rolaria izan da lapurtarra eta
eskubaloia bihotzean darama.
«Ibili naizen herrietan, Perun
izan ezik –han ez baitut aurki-
tu– beti motxilarekin joan naiz
entrenatzen den lekura. Aitak
txikitatik erakutsi zidan taldeko
edozein kiroletan biziaren esko-
la dagoela. Ekipo batean bizian
dagoena aurkituko duzu. Eta
arrazoi handia zuen. Errenteria-
ra motxilarekin iritsita, entre-
natzera joan eta jende pila bat

infraganti

Lapurdiko Pizzak Nayeli Rivadeneyra eta Damien
Laurenzena dira. Mexiko Hirikoa bata, Senperekoa bertzea,
biak euskaldunak. Krisiaren erdian ekin zioten bideari,
Errenterian, merkatua ezagutzeko pizzerien ateetan zenbat
kaxa ateratzen ziren zenbatzen gauak eman ondotik.
Naturaltasuna eta kultur nahasketa dituzte eskaintzeko.

LAPURDIKO PIZZAK

Damien Laurenzena eta Nayeli Rivadeneyra, Barazkia pizzarekin. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Artisau masa freskoa prestatzen dute goizero
eta horrek bereizten ditu bertze enpresetatik,
baita erabiltzen duten gasna bereziak eta
osagai guztiak freskoak izateak ere

Hilabete batez hamabi pizza asmatzen dituzte
urte osorako. Gero, argazkiak atera eta hemen
jartzen dituzte: «Facebook.com/Lapurdiko-
pizzak-663652327011065/»

daketa erabatekoa izan zen, jaki-
na. Lekarozera joaten zen ikaste-
ra eta bidaiak luzeak izaten zi-
ren Arantzatik behera taxiz eta
gero autobusez. 
Damien senpertarra Berako

Ikuilu tabernan lanean ari zen
Nayeli bertako inauterietan bar-
neratu zenean. Ordutik batera
egiten ari dira bidea, bizitzan
eta lanean ere bai. Aurrena Pe-
run, Arequipan, ardo inporta-
zioko enpresa bat muntatu zu-
ten. Bordeletik eramaten zuten
ardoa. Negozioak funtzionatzen
zuen, baina bost ziren proiek-
tuan eta ez ziren elkarrekin ongi
konpondu. «Nayeli eta biok arlo
sentimentalean hurbil ginen
zailtasun hori pasatu eta gero,
momentu txarretan ikusten di-
tuzulako zinez gertu dauzkazu-
nak. Hortik pauso bat aurrera
ematea eta ezkontzea erabaki
genuen», kontatu du Damienek.

UROS BIZITZEA

Motxilan esperientzia horrekin
–baita zorrekin ere– bueltatu zi-
ren Euskal Herrira, beraz. Ez zi-
ren momenturik egokienean
baina beren tristeziarekin egoe-
ra aztertu zuten: «Ez gara ahal
handikoak, ahal sinpleak ditu-
gu. Zer egiten ahal dugu gure
helburua lortzeko? Gure helbu-
rua uros bizitzea da. Utopia idu-
ri du, baina hori da. Eguneroko
bizian plazerez egiten ditugun
gauzak egitea».
Karpeta bat  ireki  zuten

proiektuak sartzeko. Bazekiten
janariarekin erlazioa izanen
zuela. «Titulurik ez genuen,
nahiz eta ikasketak eta kurtsoak
eginak genituen. Zer genuen?
Kultur nahasketa. Gure berezita-
suna janariaren bidetik azaltze-
ko bidea ikusten genuen». 
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aurkitu nuen eskubaloia gustu-
ko zuena eta hortik harremanak
izaten hasi nintzen. Harreman
sozialen sarea osatu nuen ho-
rrela. Eta pizzeria ireki genuene-
an lehenak izan ziren etortzen».

Lehen egunean goizeko ordu
batean bukatu zuten. Denak eto-
rri ziren pizza erostera. Ordu eta
erdi berandu atera zituzten eta
denak irriz, kantari eta anima-
tzen egon ziren. Hala erran zio-
ten kideek Damieni: «Zu zarela-
ko etorri gara, baina itzultzen
bagara pizzak onak direlako
izango da». Bultzada eman zie-
ten ateratzean ongi solas egin
zutelako pizzeriaz. Ahoz aho za-
baldu zen ospea.

Mexikarrak oroitu du etxean
taloak eta pizzak egiten zituzte-
la ostegunetan eta denak biltzen
zirela jateko. Proiektua egitean
herriaren merkatua kalkulatu
eta pizzen onurak ikusi behar zi-
tuzten prezioa emateko, osa-
gaiak pisatu eta probak egin be-
har zituzten. Kartan hamasei
pizza dituzte eta jateko jendea
behar zuten. Garai hartan, Da-
mien oraindik jokalaria zela, en-
trenamendutik landa biltzen zi-

ren trago bat hartzeko. «Oste-
gun eroa deitzen genion. Irri
egin, gitarra hartu… Ostatura jo-
an partez, etxean biltzen hasi gi-
nen. Nayelik baliatzen zuen talo
eta pizzak egiteko». Bi gauzak
egiten zituzten, ongi pasa eta
proiektuarekin jarraitu. «15 me-
tro karratutan hamasei pertso-
na jaten!», gogoratu dute irriz.

EUSKAL IZENEKO PIZZA BEREZIAK

«Lagunen bidez kritika asko
izan genuen, onak lan egiteko.
Hemengo kultura eta zaporeko
jendearen kritikak». Badira piz-
zak Ipar Euskal Herrian ongi
funtzionatzen dutenak eta He-
goaldean ez hainbertze. Adibi-
dez, Landesa. «Ahatekia dauka
eta Iparraldean oso-oso eskatua
da, baina hemen ez hainbeste
eta nik hori neukan ‘izar’ bezala.
Orain gustukoago du jendeak,
baina hastapenean ez», azaldu
du senpertarrak. 

Ez zuten tomate, gasna eta ur-
daiazpikoaren pizza emateko
asmorik, gauza bereziak egin
nahi zituztelako. Baina lagun
batek ohartarazi zien badela
jendea hori bakarrik jaten due-

na eta eman behar zutela. Lagu-
naren izena jarri zioten: Aini.
Gaur egun, pizzarik salduena da. 

Plateren errezetetatik sortzen
dute. Axoa, haragi txikitua, pa-
tata eta piperrada saltsarekin
egiten dena, pizzara eraman du-
te. Perun ikusitako plater bat
ere, saltxitxak patatekin, inspi-
razio iturri izan dute. Mendiza-
leak pizza Frantzia iparraldeko
mendiko plater batetik dator.
Esne-gaina, patata, gasna, ur-
daiazpiko egosia, hirugiharra,
Reblochon gasna, tipula eta
arrautza ditu.

Tabernan daudela, pintxo bat
hartu eta «ze konbinazio poli-
ta!» pentsatzen dute, «pizza ba-
tean joan daiteke». Etxean, libu-
ru bat irakurtzen ere etortzen
zaizkie ideiak. Eta bertze batzuk
egokituak dira. Goxoa adibidez,
Senperen hagitz maite dutena.
Tomatea, gasna, ahuntz gasna,
mozzarela, eztia eta oliba bel-
tzak ditu. 

Badute pizza bat mexikarra.
Taloa, babarrun purea, hirugiha-
rra edo haragi txikitua, gazta eta
saltsa desberdinak daramatzan
platera du oinarri. Baina, horre-

taz aparte, ez dute Mexikoko su-
kaldaritzaren eragin handirik.
Ez da erraza. Ez dute argi nola
egin, baina aukera hor dute. Ho-
ri bai, taloa eta mexikar tortilla
kontzeptu bera dira eta Mexi-
kon erabiltzen den makina bat
erabiltzen dute taloak egiteko.

Hilabete batez hamabi pizza
asmatzen dituzte urte osorako.
Damienek jada ez du eskuba-
loian jokatzen, baina lagunek
etortzen jarraitzen dute, orain
pizzeriara, eta pizzak proban
daudenean eurek laguntzen die-
te erabakitzen: «Aurrera goaz
pizza hauekin ala ez?». Gero,
egun bat hartzen dute argazkiak
ateratzeko, bertako argazkilari
batzuekin, eta Facebook sare so-
zialean jartzen dituzte. Hilero
bat ateratzen dute. Orain 24 hi-
labetetarako prestatuak dituzte.
Umea izanen dutenez lanak au-
rreratu dituzte. 

ETXEKOA BEZALAKOA

«Ezin dugu enpresa handiekin
lehiatu eta zerbait desberdina
egin behar dugu. Masan dugu
desberdintasun handia, artisau
masa freskoa prestatzen dugula-
ko goizero», agertzen dute on-
doko kafetegian gosaldu eta piz-
zerian sartzean. Goitik behera
zuriz jantzi dira biak. Nayelik
ilea motots batean bildu eta bi-
sera jarri du.

Gasnan ere badute aldea. Hori
ere sekretua da. «Beste desber-
dintasun bat da osagai guztiak
freskoak direla. Egunero erosi
eta txikitzen ditugu. Lan handia
da, baina emaitza etxeko pizza
da, naturala», esplikatu du me-
xikar euskaldunak. 

Nayelik egiten ditu pizzak.
«Egiten dituen gauza guztietan
oso azkarra da, mexikar mote-
len topiko guztien kontra», dio
Damienek. Bere esparrua, aldiz,
kontabilitatea, erosketak eta ha-
rremanak dira. Ez dituzte pizzak
etxez etxe banatzen. Deitu eta
bila etorri behar dute bezeroek.
Horrek eurentzako funtsezkoa
den gauza bat bermatzen die:
jendearekin harremana izatea
eta irribarre batekin atera daite-
zen lortzea... eta ez pizzarenga-
tik bakarrik. •

hutsa

Maider Iantzi Goienetxe

Lapurdiko Pizzak artisauak dira, osagai freskoekin eginak, etxekoak. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS
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eatzaritza:  Lurretik
mea erauzteko jardue-
ra. Erauzteko lan hu-
tsez gain, esplorazio-
eta bereizte-lanak ere
meatzaritzaren alorre-

koak dira. [ZT Hiztegia].
Lurretik mea erauzten den bezalaxe,

datuetatik ezagutza edo informazioa
erauztea da datu-meatzaritzaren xedea.
Erauzitako informazioa egituratu egin
behar da, forma eman behar zaio era-
bilgarri izango bada. 
Datu-meatzaritzak datu multzo han-

dien analisi automatikoa edo erdi-auto-
matikoa egiten du, datu horietatik au-
rrez ezezagunak diren portaerak edo
ezagutza ateratzeko. Baina, nola lor dai-
teke informazioa datu multzo gordine-
tik? Kasu bakoitza ezberdin tratatu
arren, oro har, lau dira jarraitu beharre-
ko urratsak: erabaki zer informazio ate-
ra nahi den datuetatik; datuak garbitu
eta prestatu; programa bat erabili eza-
gutza eta informazioa erauzteko; eta,
azkenik, emaitzak aztertu. Batzuen us-
tetan, hirugarren urratsa da datu-mea-
tzaritza benetan, eta besteak datu-base-
etako ezagutzaren aurkikuntza
(Knowledge Discovery in Databases)
izeneko prozesu zabalago baten barne-
urratsak dira. 
Meategietan mea ateratzeko tresna

ezberdinak erabiltzen diren bezalaxe,
arlo honetan ere oinarri oso ezberdine-
ko teknikak erabil daitezke datuetatik
informazioa eskuratzeko. Estatistika,
konputazio grafiko edota adimen artifi-
zialaren alorretatik elikatzen da datu-
meatzaritza, eta, oinarrian, datuak
prest daudenean, ezagutza ateratzeko
ikasketa automatikoko programak era-
bili ohi dira. Programa horiek izaera ez-
berdina izan dezakete, hala nola proba-
bil itateetan oinarritzen direnak,
neuronen funtzionamendua imitatzen
saiatzen diren neurona-sareak, edota
erabaki-erregelak definitzen dituzte-
nak, besteak beste. 
Hainbat eta hainbat esparrutan apli-

katu izan da eta aplikatzen da datu-me-
atzaritza: zientzia arloan, medikuntza-
ren domeinuan, enpresa munduan,
komunikazioetan... baina ikus ditzagun
adibide sinple batzuk hobeto ulertzeko. 

ENPRESA
Kreditu-txartela erabiltzen dugun ba-
koitzean, gure informazioa datu-base-
ren batean biltzen da, eta horrela, infor-
mazio hori eskura duenak, datuak
ustiatuz, gure gustuak, beharrak edota
nahiak jakin ditzake. AEBetako Walmart
multinazionalak, adibidez, 20 milioi sa-
lerosketaren informazioa jasotzen du
egunero datu-base batean. Informazio
horrek guztiak ez luke ezertarako balio-
ko, ez balego software bat, hortik abia-
tuta, marketin-kanpainak diseinatzeko
irizpideak edota bezeroen leialtasuna-
ren informazioa emango lukeena.
Espainiako telefono-konpainia batek

jakin nahi izan zuen zerk eramaten zi-
tuen bezeroak konpainiaz aldatzera.
Horretarako, batetik, bezeroen datu per-
tsonalak aztertu zituzten, adina, sexua,
egoera zibila... eta, bestetik, bezero ho-
riek zerbitzua noiz eta nola erabiltzen
zuten, zein ordutan egiten zituzten
deiak, nora, zein maiztasunarekin... eta
datu horietatik atera zuten ondorioa
izan zen baja ematen zuten bezeroek,
besteekin alderatuta, promozio eta des-
kontu gutxi eta intzidentzia gehiago
izaten zituztela.
Enpresa baten giza-baliabideen sailak,

datu-meatzaritzari esker, jakin dezake

zein ezaugarri dituzten bere langile fi-
nenek, non ikasi duten, zein zaletasun
dituzten... eta horrek lagun diezaioke
langile berriak kontratatzeko orduan.

KOMUNIKAZIOA
Telebistetako audientzien inguruan ira-
garpenak egiteko ere erabili izan da da-
tu-meatzaritza. Hain ezaguna den Bri-
tish Broadcasting Corporation-ek (BBC)
sistema bat erabiltzen du programa ba-
ten iraupen egokia erabakitzeko urtee-
tan bildutako datuak erabiliz.

MEDIKUNTZA
Gero eta informazio mediko gehiago
dago bilduta datu-baseetan, eta horri
esker, tresna ezberdinak garatu dira arlo
horretan, gaixotasunen tratamendue-
tan laguntzeko. Oracle Data Miner
(ODM) softwarea adibidez, diabetesaren
tratamenduan laguntzeko erabiltzen
da. Gaur egun gaixoekin probatzen di-
ren tratamenduetatik, botikak, dieta, in-
tsulina, ariketa fisikoa... zein da egokie-
na paziente batentzat? ODM tresnak
lagun dezake ditugun datuetatik porta-
era-patroiak ateratzen, eta, ondorioz,
iragarpenak egiteko balioko digu, beste-
ak beste, paziente baten aurrean, zein
den tratamendu egokiena aholkatuko
digu.

KIROLA
Luze jarrai dezakegu adibideak jartzen,
baina, bukatzeko, kirol munduko adibi-
de bat aipatuko dugu. IBMn garatutako
Advanced Scout softwarea erabili da
NBAko taldeen jokoa aztertzeko. Tres-
nak, partidetako erreboteak, paseak, ka-
nastak... dena gordetzen du. Honi esker,
New Yorkeko Knicks taldearen entrena-
tzaileek markaje bikoitzetan taldeak
zuen gabezia bat antzeman zuten eta
arazoari aurre egin ahal izan zioten.
Argi dago gero eta datu gehiago gor-

detzeko ahalmena dugula, eta ahalmen
hau, gainera, urtetik urtera hazten doa,
baina datu horiek prozesatzea eta infor-
mazio baliagarria ateratzea ez da lan
erraza. Gero eta programa gehiago dago
lan honetan lagungarri bilakatu dena,
baina asko dago oraindik egiteko. Datu-
meategiek dituzten altxorrak, oraindik
ere, ezkutuan daude. •

Kreditu txarteletan informazio asko metatzen da.

Datu-meategien
altxorra

Olatz Arregi Uriarte
Donostiako Informatika Fakultateko irakasle eta ikertzailea
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UDARREGI GOGOAN, ARTISTA ETA BERTSOLARIEN ARTEAN

Juantxo EGAÑA

KUTXATEKA. ARTURO DELGADO

1966ko apirilaren 28an Gaur taldearen esposizio bat inauguratu zuten Donostiako Barandiaran galerian. Arturo Delgado argazki-

laria, Arturo el del puro bezala ezagutzen zena, izan zen esposizioari loturiko argazki ezagunenak egin zituena. Ia hilabete batera,

maiatzaren 22an eta Usurbilen, Remigio Mendiburu eskultoreak Juan Jose Alkain, Udarregi bertsolariaren omenezko eskultura bat

inauguratu zuen. Artze anaiek antolatu zuten inaugurazio ekitaldia eta bertan izan ziren Gaur taldeko hainbat kide, hala nola: Jor-

ge Oteiza, Jose Antonio Sistiaga, Rafa Ruiz Balerdi, Zumeta eta obraren egilea bera, Remigio Mendiburu. Era berean, Xalbador,

Lazkao Txiki, Uztapide eta Basarri bertsolariek ere parte hartu zuten ekitaldian. Arturo Delgadoren irudian, Udarregiren omenezko

eskultura ageri den honetan, Gaztelu apaiza, Remigio Mendiburu bera eta Jorge Oteiza eskultoreak ageri dira, besteak beste.
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