
SUKUBO, GUNE TRANSFEMINISTA
GASTEIZKO SUKUBO ESPAZIOA HETEROARAUAREN AURKA SORTU ZEN, BAINA

GUZTIEN ALDE. TRANS-BOLLO-MARITXU TALDEA DA, BAZTERTUEN TALDEA, ETA
INOR BAZTERTUKO EZ DUEN GIZARTEA NAHI DU. > 12 Jaizki FONTANEDA | ARGAZKI PRESS

JAKOBA ERREKONDO: «Bizitza
ikusteko eta bizitzaz ikasteko
beste leiho bat da baratzea» > 22

ASTEARI ZEHARKA BEGIRA

Giro aldaketa erlategitik harago
iritsiko ote da? IÑAKI ALTUNA   > 11

www.gaur8.info
mila leiho zabalik

2016ko ekainaren 25a |  X. urtea  •  473. zbk.
0,50 euro 



Arduraduna: Amagoia Mujika Telleria. Erredakzioa: Xabier Izaga Gonzalez.

Argitaratzailea: Astero. Lege Gordailua: SS-77/07. Helbidea: Portuetxe 23-2a. 20018

Donostia. P.K.: 1099. Tel.: 943 31 69 99 / Faxa: 943 31 69 98. e-posta: info@gaur8.info.

Publizitatea: Euskal Prensa. Tel.: 94 424 72 06.mila leiho zabalik

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILAK
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZAK) DIRUZ LAGUNDUA

Analisia: Orlandoko astindua 04

168 milioi umek lan egiten dute

munduan, horietatik 8,5 milioik

esklabotza egoeran 07

Sukubo espazioa, Gasteizko gune

transfeminista 12

Egoera ekonomiko gogorra nozitu

arren, eliteko euskal kirolak

loraldia bizi du 17

Elkarrizketa: Jakoba Errekondo 22

In fraganti: Irene Paredes 28

Juantxo Egañaren behatxulotik 31

4

22

17

SINADURAK:

03  Isidro Esnaola: Onura publikoa 

       lehenesteko adorea

10  Maider Uriarte Idiazabal:

       Kultura lorategiak

11  Iñaki Altuna: Giro aldaketa 

       erlategitik harago iritsiko ote 

       da? 

16  Ainara Azpiazu AXPI

20  Arantxa Urbe: Zertan datza 

       eskolan arrakasta izatea? 

21  Amaia Nausia Pimoulier:

       «Mansplaining»

27  Mirari Martiarena: Belarrak 

27  Koldo Sagasti: Apologetak

30  Txelo Ruiz eta Elena Lazkano:

       Robotak jendartean? 



2016 | ekaina | 25 

GAUR8• 2 / 3hutsa

at
ze

rr
ia

U
rte politikoaren amaiera bete-betea dator.
Orain dela urtebete Greziaren eta Europar
Batasunaren arteko krisiaren une gorena
bizi zen. Aurten, berriz, Brexit erreferendu-
ma eta Estatu espainoleko hauteskundeen
errepikapena utzi dituzte ekain bukaerara-

ko. Horrela jarraituz gero, gai potoloak uda hasierarako
uztea ohitura bihurtuko da azkenerako. Beharbada des-
piste kolektibo baten bila ariko dira, urtearen sasoi hone-
tan jendeak beste gauza batzuk baititu buruan...
Gure masa gizartean indibidualismoa goraipatzen den

arren, jardueretan jendea oso taldekoia da. Hautematen
ditugun egoerei erantzun berdintsuak ematen dizkiegu.
Hortaz, adibidez, aldaketaren aurrean beldurra sorraraz-
ten maisu bihurtu dira batzuk. Brexit erreferendumaren
kasuan mota guztietako gaitzak agindu dituzte: honda-
mendi ekonomikoa, bakardade politikoa, terrorismoa,
eta abar. Estatu espainoleko
hauteskundeetan ere, zen-
bait alderdiren mezu nagu-
sia beldurrari lotuta joan da. 
Natura taldekoi hori ez da-

go jarduera politikoarekin
lotuta soilik. Esparru ekono-
mikoan ere antzematen da.
Diru eta baliabide kontuetan
jarduera orokorrak zalantzan
jarri gabe, hausnarketa mini-
morik gabe, korronteak egi-
ten duena jarraitzea ohikoa
da. Joera hori, batez ere, es-
parru publikoan da arrisku-
tsua, guztion aberastasuna
eta ongizatea kolokan jartzen direlako. Sektore publiko-
an aritzeak guztion ondasunera sarbidea ematen du eta
guztiona den horren gaineko kontrola nola gauzatzen
den klabe izaten da. Gardentasuna eta kontrol demokra-
tikoa eta ondasun horiek norberaren probetxura erabil-
tzeko tentaldia alderantziz proportzionalak dira. Horren
ondorio da jendartea gero eta demokratikoagoa izan, or-
duan eta ustelkeria kasu gutxiago ematen direla.
Ondasun publikotik probetxu pribatua ateratzea na-

gusiki bi modutan ematen da. Gizartea edo egiturak
nahiko egonkorrak direnean, aldaketa gutxi ematen di-
renean, egitura burokratikoetan esate baterako, erabil-
pen horrek mesede kate baten forma hartzen du. Bakoi-
tzak  betetzen duen tokia beste batzuei mesedeak egiteko
erabiltzen du. Orain mesedeak jasotzen dituzten horiek,
hori bai, etorkizunean faboreok bueltatzeko eskatuko

dute. Horrela ehun oso konplexuak saretzen dira, non
denak beste guztien zordun diren, eta, momentua iritsi-
ta, zorra bueltatzeko eskatuko duten. 
Egiturek egonkortasun gutxi duten kasuetan, take the

money and run esapidea jarraituz, mesede horiek diru
bihurtzen dira. Etorkizuna aldakorra da eta batek daki
mesedea bueltatzeko aukera izango duen zordunak. Liki-
dezia lehenesten da. Egoera egonkorretan sortzen den
itzal sare hori ustelkeria bilakatzen da aldaketa nagusi-
tzean. Aurreko eredua egitura burokratikoan ematen ba-
da, ustelkeria egitura politikoetan hedatzen da gehiago.
Administrazioan lortutako karguak nahiko egonkorrak
badira ere, kargu politikoak askoz sarriago aldatzen dira. 
Harrigarria da jendeak nola onartzen dituen joera na-

gusiak horiek, duda ere egin gabe. Egitura horietara iris-
ten diren kide berriek funtzionamendua berehala uler-
tzen dute eta joko horretan integratzen joaten dira.

Nonbait oso barneratuta dago norberak ezer baino lehen
bere onura bilatu behar duela. Ideia horrek balioren bat
izan badezake ere esparru pribatuan, esparru publikoan
ez du inolako lekurik. Izan ere, sektore publikoan kontra-
esankorrak dira norberaren onura eta ongizate orokorra:
zuzendaritza postuetara pertsona egokiena iristen ez ba-
da, horren ondorio kaltegarriak gizarte osoak jasango di-
tu etorkizunean, baita pertsona hori postu horretarako
gomendatu duenak ere. Administrazio publikoaren kon-
tura norberaren poltsikoa betetzen bada, altxor publiko-
aren kontura izango da eta horrek nahi eta nahi ez sekto-
re publikoak eskain ditzakeen zerbitzuak kaltetuko ditu
epe luzean. Oso adibide argia eskaini zigun mediku ba-
tek asteleheneko egunkarian (http://goo.gl/h4k0sk). Ho-
rrelako giroan onura publikoa lehenesten duten lagunek
meritu izugarria dute. •

{ datorrena }

Onura publikoa
lehenesteko adorea

Nonbait oso barneratuta dago 
norberak ezer baino lehen bere onura
bilatu behar duela. Ideia horrek balioren
bat izan badezake ere esparru pribatuan,
esparru publikoan ez du inolako lekurik 

Isidro Esnaola
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L
arunbat gaua AEBeta-
ko Florida estatuko
Orlando hirian. Herri-
tar ugari parrandan,
ondo pasatzen. Goi-
zaldeko ordu bietan,

Euskal Herrian goizeko zortziak
zirela, afganiar jatorriko Omar
Mateen gazte estatubatuarrak,
arazorik gabe erositako fusila
eskuetan zuela Pulse diskoteka-
ra sartu ostean, bertan zeudenei
tiro egin zien, tragedia ikaraga-
rria eraginez: 49 hildako eta 53
zauritu. Erasoa egin aurretik
ISIS Estatu Islamikoarekin bat
egiten zuela esan omen zuen 29
urteko gazteak. Gainera, afga-
niar jatorrikoa zenez, lehen or-
duetan bazirudien Asiako he-

rrialdeko gatazkarekin lotutako
erasoa izan zitekeela.  GARA
egunkariko erredakzioan ere
eguneko pauta aldatu behar
izan genuen, hasiera batean tali-
banen agiri baten inguruko in-
formazioa sartzeko asmoa bai-
kenuen, eta Orlandoko erasoak
gatazka harekin zerikusirik izan
zezakeelakoan, talibanen meha-
txuak beste baterako uztea era-
baki baikenuen.

HASERRETU ETA PLATOA UTZI

Pulse diskotekako erabiltzaile
gehienak LGBT komunitateko
kideak ziren, hau da, lesbiana,
gay, transexual eta bisexualak.
Aldiz, lehen ordu haietan ia
inork ez zuen esaten eraso ho-
mofoboa izan zenik. Owen Jones
britainiar ekintzaileak nabar-
mendu du “The New York Ti-
mes” egunkariak berak atenta-
tuaren inguruan eskaini zuen
lehen informazioan ez zuela ai-
patu ere egin lokala homose-
xualek erabiltzen zutenik.
Owen Jones Sky News telebis-

ta katera deitu zuten, tertulia
batean esku har zezan. Beste ter-

tuliakideek erasoaren izaera ho-
mofoboa ukatu eta «gizakien
aurkako atentatu» moduan
behin eta berriz aurkezten zute-
nez, berak platotik alde egitea
erabaki zuen. Honela esplikatu
zuen bere erabakia artikulu ba-
tean: «Komunitate juduaren
aurkako gorrotoagatik ezaguna
den terrorista bat sinagoga bate-
ra sartuko balitz eta 50 judu hil-
ko balitu, arrazoi osoz esango
genuke eraso terrorista eta anti-
semita bat zela. Eta ondoren, te-
lebista kateren batean, judu ba-
tek gaiari buruz aritzean hitz
horiek erabiliko balitu, lotsatu
egingo ginateke norbaitek kon-
tra egitean. Are gehiago, garrasi-
ka kontra eginez gero. Horixe

gertatu zen Sky News katean, gi-
zon gay bat LGBT komunitatea-
ren aurkako sarraskiari buruz
hitz egiten ari zenean». Britai-
niar ekintzaileak erantsi du Ma-
teenek jendea ondo pasatzen ari
zen lokal asko zituela Orlandon
bertan erasoa egiteko, baina
«LGBT klub bat aukeratu zuen.
Homofobia eta terrorismo ekin-
tza bat izan zen, aldi berean. Ez
da nahikoa indarkeria gaitzes-
tea: zer eta zergatik gertatu zen
ulertu behar dugu».

HOMOSEXUAL MUSULMANAK

Orlandoko sarraski izugarriak
LGBT komunitatearen elkarta-
sun mobilizazioak eta protestal-
diak eragin ditu mundu osoan.

Eta beraien mezuak hedabide
askok jaso dituzte. Frantses Es-
tatuko “Liberation” egunkariak
elkarrizketa egin zuen Ludovic-
Mohamed Zahed HM2F Fran-
tziako Homosexual Musulma-
nen elkarteko sortzailearekin.
Izenburuak ideia nagusia labur-
biltzen du: «Faxismo guztiek,
eta Estatu Islamikoa horietako
bat da, gutxiengo sexualen aur-
kako jazarpena egiten dute». 
Estatu Islamikoaren izaera fa-

xistarekin lotzen du homose-
xualen aurkako jarrera, ez Abu
Bakr al-Baghdadi ISISeko «kali-
faren» jarraitzaileen erlijioare-
kin. «Erlijio homofoboa da isla-
ma?», galdetu zioten. «Profetak
mukhannathun-ak  –emakume-

ei atxiki ohi zaizkien forma edo
keinuak dituzten gizonezkoak–
babesten zituela diote hadith
askok –Mahomak eta bere la-
guntzaileek esan eta egindako-
en berri ematen duten kondai-
rak–. Pertsona horiek hartzen
zituen, gaur egun homofobia
esaten diogun fenomenotik ba-
besten zituen. Bere inguruko ba-
tzuek hil egin nahi zituzten gi-
zonekin harreman sexualak
izateagatik, emakumeek bezala
janzteagatik edo eskuetan jenna
emateagatik».
Elkarrizketa horretan Zahedek

eransten du Koran musulma-
nen liburu sakratuak ez duela
aipatu ere egiten homosexuali-
tatea. Hala ere, onartzen du gaur
egun homosexual izaera onar-
tzea zailagoa izaten dela herrial-
de musulmanetan, baina espli-
katzen du hori ez dela gertatzen
Mahomak edo kalifek aginduta-
koaren eraginez: «Mende asko-
tan kalifa otomandarrek homo-
erotismoa egiten zuten eta
otomandarrek izan zuten azke-
netako sultan bat bisexuala zen.
Europako XIX. mendeko olerka-

Orlando hiriko Pulse
diskotekaren aurkako erasoak
49 hildako eta 53 zauritu
eragin zituen duela bi aste.
LGBT komunitateak erabiltzen
zuen lokalaren aurkako
erasoari leku askotan ez zaio
«homofobo» deitu ordea,
bazter guztietako
ekintzaileen haserrea
eraginez.  

Orlandoko astindua 
{ analisia } Jose Angel Oria
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ri handiak Maroko eta Tunisia-
ra joaten ziren beren homose-
xualitatea bizitzera, han posi-
ble baitzen, hemen ezinezkoa
zen bitartean. 1750 arte Parisko
Udaletxe plazan homosexualei
su ematen zieten».
Edonola ere, Frantziako Ho-

mosexual Musulmanen elkar-
teko sortzaileak Orlandoko
izugarrikeriaren alde positibo
bat ere ikusten du: «Musulma-
nak behartuko ditu ISISen isla-
maren eta argien islamaren ar-
tean aukera egitera».

ISIS ETA TURKIA

Aukera hori egina dute ISIS
erakundeko jihadistek. Esate-
rako, joan den asteartean Tur-
kiako Poliziak atxilotu zituen
hiru gizonek: bat Turkiakoa da,
eta beste biak Errusiako Dages-
tangoak. Ankarak eman duen
bertsioaren arabera, pertsona
transexualen aurkako eraso
bat prestatzen ari ziren.
Turkian homosexualitatea

ez da delitu, baina oso gizarte
homofoboa da oraindik eta az-
ken urteotan atzera egiten ari

dela esan daiteke, Istanbul hi-
riak Harrotasunaren Desfile
jendetsuak hartu izan baititu
2003az geroztik, baina azken
urteotan antolatu ezinik gera-
tu izan baitira.
Ankarak atxilotutako bi jiha-

dista Errusiako Dagestangoak
ziren. Vladimir Putinen he-
rrialdean homofobia aurrera
egiten ari dela kontatu izan du-
gu GAUR8n bertan, orain urte
batzuk. 2013an sinatu zuen
errusiar presidenteak «propa-
ganda homosexuala» debeka-
tzen duen legea, eskuin mutu-
rreko homofoboei erasoen
ateak zabalduz. Errusiako LGBT
komunitatea ere astindu du
Orlandoko sarraski izugarriak.
Kevin Rothrock izeneko erabil-
tzaileak Globalvoices.org web-
gunean idatzi duenez, «Erru-
siako gayen aurkako indarkeria
indartzen ari den momentuan,
geure kalteberatasuna ekarri
digu gogora erasoak».
Elena Kostiutxenko kazeta-

ria LGBT komunitatearen esku-
bideen defentsan nabarmendu
izan da. Oso garesti ordaindu

du homosexualen eskubideak
babestu izana: askotan atxilo-
tu izan dute. Jipoitu ere egin
izan dute. Orlandoko erasoa-
ren ondoren, bi testu eman zi-
tuen argitara Facebooken. 

EKINTZAILEAREN AMA, KEZKATUTA

Lehenean kontatzen du amare-
kin zela Floridako atentatua-
ren berri izan zuenean, eta
amaren erreakzioaren berri

emanez, Errusiako homose-
xualek egunero bizi duten ego-
era azaltzen zuen. Herritar as-
kok erasoari homofobo izaera
ukatzen ziotela ikusita, biga-
rrena idatzi zuen: «‘Hildakoen
joera sexualak ez du garrantzi-
rik’ eta antzekoak idatzi dituz-
tenek, erailketa horien kausari
begiak ixten dizkiote. Eta kau-
sa hori homofobia da. Egia
esan, ‘homofobia’ hitza ez zait
gustatzen, oso abstraktua bai-
ta. Baina gutxienez azaltzen du
zergatik azken bi urteotan nire
hemeretzi lagunek erasoak ja-
san dituzten; zergatik bi lagun
bortxatu zituzten eta beste bi,
erail. Eta zer arrazoirengatik
nik ezagutzen nituen hogeitik
gora pertsona Errusia uztera
behartuta egon diren. Hau
guztia nire lagunen zirkuluan
gertatu da, hain handia ez den
zirkulu batean alegia. Gure
kontrako legeak onartzen di-
tuzte, berdinak izango ez bagi-
na bezala tratatzen gaituzte eta
askotan esaten digute gutxia-
go balio dugula, ez dugu ez-
kontzeko eskubiderik, ezta gu-

re bikotearekin batera geure
umeak zaintzeko eskubiderik
ere. Espetxean edo erietxean
gaudela, ez dugu bisitak jaso-
tzeko eskubiderik. Azken hiru
urteotan, talde neonazi ba-
tzuek LGBT komunitateko per-
tsonak jarri dituzte jomugan.
Eta telebistak gorroto eta bel-
dur giro hori puztu egiten du».

MOSKUKO ATXILOTUAK

Kazetariak deskribatutako ego-
era horren ondoan badago bes-
te Errusia bat, ordea. Errusia
ofizialak (Putin presidenteak
berak) berehala Etxe Zurira
deitu zuen bere dolumina
adierazteko eta Errusiako Atze-
rri Ministerioak adierazpen
homofoboak egiten dituzten
herritarrak salatu zituen. Aldi
berean, dozenaka errusiar joan
ziren AEBek Moskun duten en-
baxadaraino Orlandon hilda-
koen alde lore eskaintza egite-
ra. Baina Mosku hiriburuko
Poliziak horietako bi atxilotu
egin zituen, “Maitasunak ira-
bazten du” zioen kartela zabal-
tzeagatik. Non geratzen da

Goiko irudian, Orlandoko
erasoan hildako gazte

baten gurasoak negarrez,
hilaren 13an. 

Brendan SMIALOWSKI | AFP

Behekoan, Parisko Eiffel
dorrea ortzadarraren

koloreekin apainduta,
eraso homofoboa

gaitzesteko. 
Ludovic MARIN | AFP
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Obamari telefonoz bere dolu-
mina azaldu zion agintaria-
ren sinesgarritasuna?

Liliana Viola ekintzaileak
Argentinako “Pagina 12”
egunkarian argitaratutako ar-
tikulu baten izenburuak Or-
landoko sarraskiaren beste al-
de bat nabarmentzen du: “Je
suis latino, negro y puto”.
Izan ere, Mateenen erasoaren
ondoren ia ez da inon ikusi
“Je suis Charlie” eta tankerako
esaldirik (orrialde honetako
Marokoko irudian “We are Or-
lando” irakurtzen bada ere)
kartel eta pankartetan idatzi-
ta: «Kontzientzia zintzoaren
adierazpenen katalogoan
oraindik ez dute ‘Ni ere puto
bat naiz’ esaldia sartu».

«GUZTIOK GARAMATEEN»
«Bitartean –eransten du egile
argentinarrak–, lehen egune-
an, zauritu zituzten pertso-
nen lagun homosexualek
odola emateko aukerarik ez
zuten izan, legeak ezarritako
kutsatu-presuntzioak elkarta-
suna adierazteko aukera hori

gabe uzten baititu. Larrial-
diak eragin zuen debeku hori
behin-behinekoz altxatzea.
Gizarteak martiriak behar al
ditu oraindik mugak jasotze-
ko? Gizarte-ekuazio horretan,
homofobiak oraindik duen
tolerantzia kasu batzuetan
ospakizunera iristen da. Go-
rrotoa –transfobia, lesbofo-
bia, islamofobia, homofobia
edo beste izenen bat emanda
ere– desbideratze lotsagarri
moduan borrokatzen ez du-
gun bitartean, guztiok gara
Mateen».

Ezkertiarrak zein eskuinda-
rrak astindu ditu Orlandoko
sarraskiak. Bogota Kolonbia-
ko hiriburuko Lourdes parke-
an egindako erasoaren aurka-
ko protestaldian Cecilia
Alvarez Correa Merkataritza
ministro ohiak esku hartu
zuen. Hain ezaguna izanda,
zergatik nahastu ote zen ma-
nifestari anonimoekin galde-
tu zioten: «Gauzei datozen
bezala aurre egin behar zaiela
uste dudalako. Lourdes parke-
an zeuden gazteei beldurrik

ez izateko adierazteko aukera
ezin hobea zen, beraiek bene-
tan direna izan daitezela esa-
teko, sentitzen dutena adieraz
dezaten, eta nor maite duten
garbi esan dezaten, beldurrak
ezin baitu gizarte osoa men-
dean hartu».

BAZTERKETA LEGEZKO EGIN

Eskuineko gobernuetan esku
hartutako emakumeak uste
du Kolonbiaren kasuan, orain
arte lortu denari eutsi behar
zaiola, atzera egiteko tenta-
zioaren aurrean. Carlos Gavi-
ria zena Auzitegi Konstituzio-
nalaren buru izan zen
garaian –1996tik 2001era–
LGBT komunitatearen maki-
na bat eskubide bermatu zi-
ren. «Tristura eragiten du Es-
tatuaren goi kargu batzuek
oraindik epaileen erabakiak
bete nahi ez izatea, homose-
xualitatea bekatu, gaixotasun
edo delitu dela dioen ideia za-
baltzen ibiltzea. Eta okerragoa
dena, bazterketa berriz legez-
ko egin nahian sinadurak bil-
tzen ibiltzea».  
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Goiko argazkian, Rabat
Marokoko hiriburuan

hilaren 15ean
Orlandoko erasoaren

inguruan egin zen
ekitaldia. 

Fadel SENNA | AFP

Behekoan, Indiako
ekintzaile bat

ekainaren 16an eraso
homofoboak

gaitzesteko Mumbai
hirian egindako

mobilizazioan. 
Punit PARANJPE | AFP
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I
silpean, eskubiderik ga-
be, arriskupean eta legez
kanpo.  Horrelaxe lan
egiten dute munduan
168 milioi haurrek, Ume
Lanaren Kontrako Nazio-

arteko Eguna dela eta OIT Lana-
ren Nazioarteko Erakundeak
ezagutzera eman duen txoste-
naren arabera. Aurtengoan, ka-
te-produkzioan, eraikuntzan,

nekazaritza guneetan eta manu-
faktura-industrian lan egiten
duten adingabeen egoera azter-
tu du gehienbat txostenak.
OITren zuzendariak nabar-
mendu duenez, gero eta enpresa
gehiagok neurriak hartzen di-
tuzte umeek kate-ekoizpenean
lanik egin ez dezaten. Hala ere,
tokian tokiko ekoizpen eta hor-
niketa kateetan haurrak lanean

aritzea ohikoa da oraindik he-
rrialde batzuetan. Errealitate
horri bizkarra ematen zaiola sa-
latu dute gobernuz kanpoko
hainbat erakundek, tartean Save
the Children berak. Azken ho-
rrek ohartarazi duenez, mun-
duan 8,5 milioi haurrek esklabo
gisa lan egiten dute; lanaldi lu-
zeak soldata eskasen truke, en-
plegu-emaileek objektu gisa
hartzen dituzte, irainak eta umi-
liazioak pairatzen dituzte, mota
askotariko gehiegikerien bikti-
ma dira eta sarri saldu ere egi-
ten dituzte. Kasu gehienetan
errepikatu egiten den eredua da.
Adingabeak izanik, piramide-
aren alderik ahulenak dira hau-
rrak. Ehungintza, meatzaritza
eta nekazaritza industriek ete-
kin ekonomiko handiak lortzen
dituzte umeen esplotazioari es-
ker, beraien eskubideak urratuz.
OITek haur lanaren inguruan
kaleratu duen eskuliburuak na-
barmentzen duenez, adingabe-

Siriako haurrak
nekazaritza gune batean
lanean, Libanoko Saraain
Et Tahta herrian. 
Joseph EID | AFP

HAURRAK LAN MUNDUAN
Lanaren Nazioarteko Erakundearen arabera, 168 milioi
umek lan egiten dute, 8,5 milioik esklabotza egoeran

Ainara Lertxundi

Lanaren Nazioarteko Erakundearen arabera (OIT), munduan
168 milioi haurrek lan egiten dute. Gehienek 4 eta 15 urte
bitartean dituzte. Horietarik ia erdia arriskutsuak diren
lanetan ari dira, eta 8,5 milioitik gora esklabotza egoeran
daude. Ekainaren 12an, Ume Lanaren Kontrako Nazioarteko
Eguna ospatu zen.
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ek oporraldietan lan egitea,
etxean gurasoei laguntzea edo
eta familia negozioan esku har-
tzea onuragarria da beraien nor-
tasuna garatzeko eta etorkizu-
nean pertsona helduak eta
arduratsuak izan daitezen. Lan-
bide horrek haurtzaroa lapur-
tzen dienean, garapen psikolo-
gikoari eta fisikoari kalte egiten
dioenean edota umeen duinta-
suna urratzen duenean, ordea, 
behartutako haur lanaz ari gara.
Laburbilduz, lan egitera be-

hartutako haurrei buruz hitz
egitean, ondorengo faktoreak
kontuan hartu behar dira: adi-
na, lana umearen ongizaterako
–fisikoa eta burukoa– kaltega-
rria izatea; eskolara joateko ez
denborarik ezta aukerarik ere ez
izatea; ikasketak ohi baino lehe-
nago utzi behar izatea edota,
ikasteaz gain, ordu luzez lan
egin behar izatea.
Muturreko egoeretan, familia-

tik banatzen dituzte haurrak, hi-
ri handietako kaleetan bakar-ba-
karrik uzten dituzte eta esklabo
gisa lan egitera behartzen dituz-
te. «Familiatik aldendu eta tratu
txarrak pairatzen dituen umea,
langile isil eta obedientea bihur-
tzen da», nabarmendu du Ana
Muñoz Misio Salestarren eledu-
nak.
Lan egiten duten haur muti-

koak 99,8 milioi dira, eta, nes-
kak,  68,2 milioi. Baina, gutxiago
badira ere, Save the Childrenek
jakinarazi duenez, neskak gazte-
ago hasten dira lanean, gutxia-
go irabazten dute eta ezin diete
genero arrazoiengatik egokitu
dizkieten etxeko lanei muzin
egin. Oro har, neskatilak sexu
esplotazioaren biktimak izan
ohi dira, lan munduan mutilak
gehiago diren bitartean.
Batzuetan, ordea, «onarga-

rria» eta «onartezina» denaren
arteko muga marraztea zaila
izan ohi da, batez ere, nekazari-
tza guneetan, non familientzat
normala den haurrek soroan lan
egitea edo animalien zainketan
esku hartzea. Nekazari ogibidea
ikastea onuragarri ikusten dute;
lan egiteak norberaren autono-
mia sustatzen duela eta arazoei
aurre egiteko baliabideak ema-
ten dituela argudiatzen dute
hainbat gurasok, jolasari eta

denbora libreari aparteko ga-
rrantzirik eman gabe. Hezkun-
tza garrantzi gutxiko kontutzat
hartzen dute askok, nahiz eta
begi onez ikusten duten seme-
alabek irakurtzen eta idazten
ikastea. 
«Lanaren eta hezkuntzaren

artean aukeratu behar dutene-
an, gurasoek lana lehenesten
dute familiaren biziraupena bai-
ta garrantzitsuena. Guraso asko
beldur dira eskolaren eraginez
seme-alabak familiaren usadio
eta arauen kontra jarriko ote di-
ren edo horiek gehiago bete
nahi izango ez ote dituzten»,
azaldu zuten 1998an Maria Cris-
tina Salazar eta Walter Alarcon
Glasinovich ikerlariek.
Hego Amerikan lan egiten du-

ten haurren egoerari buruzko
hainbat ikerketa eta liburu ida-
tzi dituzte. Gehienek nekazari-
tza guneetan dihardute. «Guate-
malan, haur langileen %65ek
nekazaritzan lan egiten dute,
are gehiago indigenak badira;
Ekuadorren eta Perun, %48 eta
%40 dira. Brasilen, %78, eta, Ko-
lonbian, %82 mutilen kasuan
eta %36 neskenenean». Ume ho-
riek guztiak pobreak dira eta ne-
kazaritza ogibide duten familie-
tan bizi dira. Seme-alaba asko
dituzten familiak izan ohi dira,
baliabide gutxikoak, eta, neka-
zaritzatik soilik bizitzeko auke-
rarik ez dutenez, beste lan ba-
tzuk ere bilatu behar dituzte
bizirauteko.

LAN EGITEN HASTEKO ADINA

Ez dago iritzi bateraturik lanean
hasteko adinaren inguruan. He-
rrialde bakoitzak legedi propioa
du haurren lana arautzeko. De-
rrigorrezko hezkuntza bukatu
aurretik haurrek ez luketela la-
nik egin behar gomendatu zuen
1973an OITek. Orduan onartuta-
koaren arabera, lan egiteko gu-
txieneko adina 15 urte dira,
14koa garapen bidean dauden
herrialdeetan eta 12koa gutxi
garatutakoetan baldin eta egin
beharreko lana arina bada eta
eskolara joateko eragozpena ez
bada. Baina, nolabaiteko arris-
kua duten lanak egiteko, esate-
rako arrantzale edo meatzari
izateko, gutxieneko adina 18 ur-
tekoa da.Burkina Fasoko bi neskato pisu handiko harriak buru gainean eramaten, Uagadugu hiriburuan. Nabila EL HADAD | AFP
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Batzuetan, ez dago jakiterik
umearen adin zehatza; haurrak
berak ez dakielako edota jaiotze
agiririk ez duelako. Nuhak, esa-
terako, 14 urte besterik ez ditu.
Amonari laguntzeko, etxe bate-
an lanean hasi zen neskame gi-
sa. Garbiketaz arduratzen zen,
eskolara joateko inolako aukera-
rik gabe. Petites Bonnes deitzen
diete Mauritanian bere egoeran
dauden neskatxei. Biztanleria-
ren %42 txirotasun atariaren az-
pian bizi da herrialdean. Adin-
gabeen esplotazioa mendeetako
kontua dela salatu du Terre des
Hommes gobernuz kanpoko
erakundeak. 
«Esklabo beltzen familietako

alabek jabeen eta aberatsenen
etxeko lanak egin ohi zituzten
Mauritanian; beraien etxeak
garbitzeaz arduratzen ziren. Es-
klabotza ofizialki indargabetu
egin zuten arren herrialdean,
biztanleriaren pentsatzeko mo-
dua, tamalez, ez da gehiegi alda-
tu. Mendez mende, esklabotza
eredu horiek errepikatuz doaz,
neskato horien oinarrizko esku-
bideak etengabe urratuz», na-
barmendu du Estatu espainole-
an Terre des Hommes gobernuz

kanpoko erakundearen proiektu
zuzendaria den Manuel Garciak.
New Delhin egunero 15 orduz

lan egiten zuten 8 eta 14 urte bi-
tarteko umeak erreskatatu berri
dituzte. Jasotzen zuten lansari
bakarra otordu ziztrin bat zen.
Indiako hiriburutik 60 kilome-
trora 500 labe daude, non ez
den harritzekoa umeak lanean
ikustea «igeltsero adituak» izan-
go bailiran, Kollappalliyil Than-
kachan misiolari salestarrak
dionez. «Ezin dugu haurtzaroa
hodei beltz baten barruan ezku-
tatu. Ume ororen ametsa, bakea
eta alaitasuna dagoen leku bate-
an bizi, ikasi eta disfrutatzea da.
Zoritxarrez, batzuen diru gose
ak eta jarrera anker eta bihozga-
beak amets horiek zapuzten di-
tuzte», salatu du.
Egipton, 7 urteko umeek kotoi

sailetan lan egin ohi dute opo-
rraldietan. Egunean, 11 ordu lu-
zez jarduten dute lanean soldata
eskasen truke. Pestiziden eta be-
roaren aurkako segurtasun neu-
rririk gabe aritzen direla salatu
du Human Rights Watch gober-
nuz kanpoko erakundeak. Nilo
Ibaiaren Deltan, udan, tenpera-
tura 40 gradukoa izan daitekeen

arren, langileburuak erabaki-
tzen du noiz edan dezaketen ura
langileek. Haurren altuera kotoi
landareen egoera ikuskatzeko
egokiena dela argudiatzen dute
adingabeak kontratatzeko.
«Egungo ekonomia merka-

tuan, umeek esplotazio baldin-
tzetan egindako produktu ma-
nufakturatuak Europara nahiz
Amerikara iristen dira, zalantza-
rik gabe. Asian eta Pazifikoan,
mundu mailan 5 eta 17 urte bi-
tartean lan egiten duten 168 mi-
lioi umeen %45 biltzen dira, 78
milioi guztira», azaldu du Sim-
rin Singhek, OITren aditua Thai-
landian. Kanbodian, nonahi

ikus daitezke haurrak zaborrak
birziklatzen; Filipinetan, ze-
mentua nahasten; Banglades-
hen, txatarra desmuntatzen.
«Jai egunetan, zaborra biltzen
dut gauez eta egunez. Gero, sal-
du egiten dut nire familia oso
pobrea delako eta ez dugulako
diru nahikorik», dio Kanbodia-
ko 13 urteko ume batek.
«Askotan, enpresek familia

tailer txikiak alokatzen dituzte
mota askotariko produktuak
egiteko, esaterako, arropak jos-
teko. Eskaera oso altua denean,
ordu luzez lan egiten dute tailer
txiki horietan haurrek, beraien
adinerako komenigarria ez bada
ere», plazaratu du Grace Agcaoi-
lik, Unicefeko aditua Bangko-
ken. «Filipinetan su artifizialen
produkzioan umeak ikusi ditu-
gu. Hori benetan arriskutsua
da», gaineratu du.
Haur lana ere lehen munduko

herrialdeetan ematen da. Ame-
riketako Estatu Batuetan, esate-
rako, adin gutxiko 300.000
haurrek lan egiten dute legez
kanpo. Portugalen, 6 eta 14 urte
bitarteko 35.000tik gora gazte-
txok lan egiten dute; horietatik
%40k sei edo zazpi eguneko la-
naldia dute. Italian, 7 urtetik
14ra bitarteko 145.000 haurrek
lan esperientziaren bat dute. Ga-
rapen bidean dauden herrialde-
etan gertatzen ez den bezala, es-
kolara joateko aukera dute eta
lan baldintzak hobeak dira.

APPLE ENPRESARI EGINIKO ESKAERA

Ume Lanaren Kontrako Nazioar-
teko Egunaren bezperan Am-
nesty International gobernuz
kanpoko erakundeak hiru di-
mentsioko meategi erraldoia
ipini zuen Madrilgo Puerta de
Solen Apple enpresari umeek
ateratako kobaltoarekin produk-
turik ekoizten duen iker dezan
eskatzeko –bertan dago multi-
nazionalak Estatu espainolean
duen dendarik handiena–. 
Kobaltoa saltzen dieten en-

presak zehazteko eskatu dio
Amnesty Internationalek Apple
etxeari produkzio katean ume-
ek esku hartu ez dutela ziurta-
tzeko. 2014an, 40.000 bat hau-
rrek lan egiten zuten Kongoko
Errepublika Demokratikoko he-
goaldeko meategietan.

Siriako haurrak
Libanoko Bekaa bailaran
kokatutako Rayak
herrian, langileburuaren
begiradapean tipulak
biltzen.
Matthew CAVANAUGH | EFE

Kongoko Errepublika Demokratikoari dagokio
munduko kobalto ekoizpenaren erdia. Egunean
bi dolar baino gutxiagogatik lan egiten zuten
40.000 haur meatzari zeuden bertan 2014an

Munduan, 5 eta 17 urte bitarte dituzten 168
milioi haurrek lan egiten dute. Horietatik, 
%45 Asian eta Pazifikoan daude, Lanaren
Nazioarteko Erakundeak aditzera eman duenez
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ugustine Berque geografoaren arabera herri
batek duen kultura paisajistikoa neurtzeko lau
printzipio existitzen dira: paisaiari esateko
adiera bat edo gehiago erabiltzea, paisaiaren
ederra edo hura deskribatzen duen ahozko edo
idatzizko literatura garatu izana, paisaiaren iru-

dikapen piktorikoak izatea eta, azkenik, plazererako landa-
tu diren lorategien existentzia. Baldintza sorta hori betetze-
ak dakarren klasifikazioaren kutsu kategorizatzailea –zenbait
herri/jendartek kultura paisajistiko gehiago ala gutxiago duten
uste faltsurantz bidera dezakeelako– albo batera uzten baldin
badugu, bertan aipatzen diren adierazleak baliatuz euskal kul-
tura paisajistikoaz pentsatzeko bidea badago. Hain zuzen ere,
laugarrenaren haritik heldu nahi diogu gaiari gaurkoan: goza-
menerako diseinatzen diren lorategiak.

Zehazki, Donostian dauden lorategi ugariez oroitu naiz. Zei-
nen gustura paseatzen ga-
ren bertakoak ez garenok
eta zeinen hiri-eredu ede-
rra transmititzen duten:
Alderdi Eder, Ondarretako
lorategiak, Urgull mendia,
Cristina Enea eta beste.
Berqueren adierazleei kasu
eginez gero, donostiarrek
paisajistikoki oso kultuak
izaten laguntzen dieten
elementu ugari dituzte,
«marco incomparable»-
aren laguntzaz. Alta, Au-
gustine Berqueren argu-
mentu sintetiko horrek
bere ertzak baditu, eta, hi-
riaren ertzetik begiratzen
baldin badiogu, paisajisti-
koki ikasia izate horrek
beste dimentsio bat har
dezake. Izan ere, Uliako
mintegiak, oker ez banago,
ez ziren jatorrian gozame-
nerako pentsatuak izan.
Ordea, hirigunea hain on-
gi janzten duten lorate-
gien hornikuntza-gune
izateko bai, orain urte ba-
tzuk mintegia lekualdatu
zuten arte. “Hornikuntza”
uste dut dela hemen hitz-
gakoa.

Hain zuzen ere, hiri er-
tzetan kokatzen ohi dira
hirigunea zerbitzatzen di-
tuzten eremuak eta ele-
mentuak, azpiegiturak:
paisaia funtzional gisa

uler daitezkeenak. Funtzional izateagatik ez dute balio gutxia-
go: paisaia kulturalak horixe izan dira hiriko biztanleek eder
zirela erabaki zuten arte, hiria baliabidez eta eskulanez horni-
tzen zuten paraje funtzionalak, alegia.

Uliako mintegiek hirigunea lorez eta landarez hornitzen zu-
ten, hainbat landare espezie bertan zaintzen baitziren lora-
tegietan kokatzeko prest egoten ziren arte. Horregatik,
bertan askotariko landare espezieak topatu daitezke gaur
egun; nolabait Donostian landatu diren lore, zuhaixka eta
zuhaitzen katalogoa edo erakustokia da. Are gehiago, Do-
nostiako landarediaren historiografia bat egiteko eman de-
zake. Baina lorez bakarrik ez, hirira bidaltzen zen uraren bilte-
gia ere bertan kokatzen baita. Hau ere arkitektura pieza
funtzionala. Ez dut esango Istanbuleko Yerebatan Sarnıcı edo
Basilika Uraska lurpeko uraska erraldoiaren edo Parisko sanea-

mendu sistema bisitaga-
rrien parekoa denik, baina
beste horiek bezalako fun-
tzio eta rola bete izanda-
koa dela bai; Parisekoak
bezala hiria hiritartzea
ahalbidetu baitzuten hala-
ko ur biltegiek. Hirigune-
ko beharrek betiere sor-
tzen dute eskaera bat
hirigunetik at, periferie-
tan, ertzetan: hots, etxeko
kanila edota zentroko par-
terreak ez dira pieza soi-
lak, sare batean kokatuta
ulertu behar dira. 

Horregatik, Uliako Lore-
Baratzak parkea gozame-
nerako berdegune bat bai-
no askoz gehiago da: hiria
hiri egin duen ondarea da,
eta hiri-funtzionamendua
ulertzeko eta horren ingu-
ruan pedagogia egiteko
elementu oso baliotsua
dela deritzot. Duen izaera
eta erabilera indartzea eta
babestea ere kultura pai-
sajistikoaren adierazle bat
da. Paisaia kulturala, on-
darezkoa,  funtzionala,
energiazko eta hornikun-
tzazkoa izandakoa, bene-
tan hiri baten kultura mai-
la (ez soilik paisajistikoa)
goratzeko potentziala due-
na, eta, gainera, komuni-
tatea sortzeko ahalmena
daukala erakutsi duena. •

Ilustrazioa: MAIDER URIARTE IDIAZABAL

Maider Uriarte Idiazabal
Arkitektoa eta irakaslea
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H
emen da, iritsi da bozketa eguna. Espainia-
ko hauteskunde orokorrak dira, eta Hego
Euskal Herrian ere herritarrak bozkatzera
gaude deituta. Joan den abenduan bezala-
xe. Edo ez. Ez du, baitezpada, dájà vu berri
bat izan beharrik. Edo bai. Nolanahi ere,

gauza batzuk aldatuko dira, joera batzuk indartu eta bes-
te batzuk lausotuko direlako. Eta gainera, hurbilera eka-
rrita, udaren bueltan izango diren EAEko hauteskundee-
tan eragin nabarmenagoa izan dezakete honako hauek
abendukoek baino. Batzuk besteen segidan datoz, eta
hauteskunde orokorrak autonomikoen lehen itzulia di-
rela esatea gehiegitxo izan badaiteke ere, igande honeta-
ko emaitzak –eta batez ere joerak– oso kontuan hartu be-
harko dituzte indar politikoek.
Podemosek IUrekin batu ditu indarrak, eta oraingo ho-

netan badirudi “bat gehi bat” bi izango direla. Gogoratu
behar da, gainera, Podemo-
sen formulak nonbait arra-
kasta lortu badu, Estatuan
baino gehiago, hemen izan
dela, hemen eta Katalunian. 
Oraingo koalizioak Pode-

mosek Euskal Herrian aben-
duan lortu zituen emaitza
apartak indartuko ditu. Datu
bat: Araban, Bizkaian eta Gi-
puzkoan lehen indarra izan-
go dela segurutzat jo daiteke.
Bai, Bizkaian ere bai, EAJri
aurre hartuta. Horrek eserle-
ku bat gehiago emango dio
herrialde horretan, eta jelki-
deei kendu, nahiz eta inkesta batzuek EAJk galera hori
konpentsatuko duela aurreratu duten, PPk galduko bai-
luke berea barruti horretan. Izan ere, bere-bereak dituz-
ten hauteskundeotan historikoki emaitza onak lortu di-
tuzten alderdi konstituzionalista espainolek (PPk eta
PSOEk) Euskal Herrian galdu duten pisua agerikoa izan-
go da berriro. Burua ezin altxatu segitzen dute.
EAJk oso emaitza onak lortu zituen orain dela sei hila-

bete, Podemos barru-barruraino sartuta ere sei eserleku
lortu baitzituen. EH Bilduk, aldiz, kontrako bidea egin
zuen, eta bi diputatu baizik ez zituen lortu. Gipuzkoako
herrialdean berezitasuna izan zen, gainera. Jelkideek
Araban eta Bizkaian boz kopurua jaitsi egin zuten 2011ko
hitzorduarekin alderatuta, baina Gipuzkoan ez. Hor gora
egin zuten, dezente, askotxo, udal eta foru hauteskunde-
etan lortutako garaipenaren bultzadari esker.

Herrialde horretan dago, izatekotan, hautetsi dantza-
rako aukeretako bat. Inkestak diote Gipuzkoan boza bati
edo besteari nori eman duda-mudatan den hautesle ko-
puru handi batek Podemosen eta EH Bilduren artean
duela zalantza. Eserlekuei dagokionez, ordea, lehia ez da-
go hor. Podemosek bere biak eta lehen indarraren pos-
tua seguru baino seguruago ditu. Aldaketa EH Bilduk
EAJren bigarrena berea egingo balu gertatuko litzateke.
Ez da erronka erraza. Abenduko zitan jelkideek 7.000 bo-
zeko aldea atera baitzuten. Beraz, batzuek behera (iazko
hauspoa galtzen hasiak ote dira?) eta besteek gora egin
beharko lukete modu oso esanguratsuan.
Egon daitekeen eserleku dantzan ikusmina sortu du

Nafarroak. Bakartxo Ruizen hautagaitzak giroa berotu
omen du, eta PSNri aurrekoan eskuratu zuen diputatua
kentzea lor dezaketela esan dute. Ez da boto mugimendu
txikia hori ere. Ez da helburu erraza.

Halere, egia da zenbait faktore tarteko (Arnaldo Otegi-
ren kaleratzea, Abian prozesuak ondorio zehatzak izango
dituela ikustea...) antzeman daitekeela ezker abertzalea
eta harekin EH Bildun diren aliatuak pultsu politikoa be-
rreskuratzen ari direla. Ikusteko dago hori dena haute-
tsontzietan  baieztatuko duten, edo giro aldaketak orain-
dik etxe barrua eta ingurua astintzeko baino balio ez ote
duen. Erlategietan sortzen den efektua ez ote den orain-
dik. Hau da, zurrunbiloa bai, baina akaso erlategitik bi
pauso emanda ez da hori hainbeste nabaritzen.
Estrategia aldaketak ekarritako arrakastaren ondotik

krisi sakonean erori zen ezker abertzalea, aurrera egin
ezinean. Oraingo giro aldaketa horrek, are gehiago boz-
ketetan ondoriorik badu, prozesu politikoari berriro eki-
teko aukera eskain diezaioke ezkerreko abertzaletasuna-
ri, ezkerreko independentismoari. •

{ asteari zeharka begira }

Giro aldaketa erlategitik
harago iritsiko ote da?

Zenbait faktore tarteko ezker abertzalea
pultsu politikoa berreskuratzen ari da.
Ikusteko dago hori dena hautetsontzietan
baieztatuko duen, edo giro aldaketa
oraindik etxe barrukoa/ingurukoa ote den
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bestelakoak ere izan zitezkeen
hemen». 

Sukubo heteronormatiboa ez
den esparrua da, erabilera ani-
tzekoa, «polimorfoa, gure desi-
rak eta gorputzak bezala», hasi
dira azaltzen. «Gure perbertsio-
ak, gure desirak eta esperien-
tziak kudeatu eta autogestiora-
ko zabalik dagoen esparrua».
Uste osoa dute posible dela arau
heteropatriarkal eta kapitaliste-
tatik aldentzea, «egungo egoera
soziopolitiko eta ekonomikoa-
ren aurrean eutsi, baita hiriari
aukera alternatiboak eskaintze-
ko ere, pertsona zein gizarte gi-
sa hazteko». 

Sukubo espazioa da, eta mate-
rialtasun horri ere garrantzia
handia ematen diote. Izan ere,
eurek ez ezik, beste lagun eta
kolektibo askok erabiltzen dute
lokala, eurek atondu eta man-
tendutako lokal autogestiona-
tua. Eta autogestioan oinarritu-
tako fi losofiaren arabera
kudeatzen dute Sukuboren in-
guruko proiektua.

NOLA HASI ZEN

Istorio hau tabakoaren aurkako
legea indarrean jarri zenean ha-
si zen, zenbait lagunek txoko
baten beharra sumatu zutene-
an. Hala diote, berehala hura
nolabaiteko aitzakia izan zela
argitu badute ere. Izan ere, ho-
tzetik babestu beharra zuten,
baina kaleko hotza ez zuten
erretzen ari zirela bakarrik na-
baritzen. Tabakoaren Legea be-
netako premia bati aurre egite-
ko aitzakia zen beraz, eta lokal
baten bila hasi ziren. Gaur egun
Sukubo taldearen egoitza, jar-
duera lekua eta lagun arteko to-
pagunea dena aurkitu zuten.
Ardura zaizkien gaiez hitz egin
eta ezaguerak eta esperientziak
trukatzeko lekua.

Lokala Antepara kalean (gaz-
telaniaz, Cubo) egoteak zeriku-
sia omen du elkargune horren
izenarekin, baina batez ere su-
kuboaren irudia egokia iruditu
zitzaielako erabaki zuten horre-
la izendatzea. Emakume haragi-
koi eta menderatzailearen itxu-
ra duen deabrua da sukuboa.
Hiz horrek «azpian datzana»
esan nahi du, inposatutako di-
kotomia –gainean dagoena/az-

L
au urteko ibilbidean
ezagun egin dira
Gasteizen. Zer esa-
nik ez Alde Zaharre-
an, bertako Antepa-
ra kalean baitute

lokala, «leku segurua» eta ahal-
duntze gunea. Sexu eta genero
aniztasunari dagokionez, errefe-
rentzia falta sumatzen zuten eta
Sukubo espazioa da gaur egun
erreferentzia hori Arbako hiri-
buruan. Talde trans-bollo-mari-
txu hau (LGTB izendapen ofizia-
lagatik ezagunagoa) sexu eta
genero aniztasuna aldarrikatu
eta ageriko egiten ari da. Suku-
boko kideen ikuspegia feminis-
ta da, eta uztarketa edo «alian-
tza» transfeministaren arrazoia
borroka bera partekatzea da, se-
xu eta genero orientazio edo jo-
era guztien aurrean etsai bera
izatea: eredu heteropatriarkal

Xabier Izaga Gonzalez

SUKUBO ESPAZIOA
Gasteizko gune transfeminista
autogestionatua eta lekuaren garrantzia 

Trans-bollo-maritxu taldea da. Kaleko hotza jasan gabe
erretzeko lokal bat alokatu zuten lagunek osatutako
taldea. Bazekiten, baina, beste premia larriago batzuk
zituztela, eta ezagutzak eta esperientziak trukatzen hasi
ziren 2012an, sistema heteropatriarkal kapitalistaren
arauetatik kanpo. Elkartasunean eta autogestioan. 

Elena, Idoia, Itziar, Delia eta
Nines, Sukuboko kideak. 
Jaizki FONTANEDA | ARGAZKI

PRESS

JENDARTEA / b

eta kapitalista. Eredu horren
arauetatik ihes egiteko «askota-
riko errealitateen batuketaren
ahalmen errebelde eta eralda-
tzailean» sinesten dute.

Sukubo espazioko bost kidek
hartu dute GAUR8: Delia Alon-
so, Itziar Abad, Nines Garcia,

Idoia Gomez eta Elena Ruiz. Bes-
te edonor izan zitekeen haien
ordez; alegia, beste lagun ba-
tzuk, sexu eta genero nortasun
desberdinekoak. «Gaur bost bo-
llo elkartu gara zuekin hitz egi-
teko, baina hori kasualitatea
baino ez da izan. Transak edo



2016 | ekaina | 25 

GAUR8• 12 / 13

pian dagoena– nabarmendu eta
iraultzeko asmoa adierazteko. 

Hartara, hotzetik babesteko
lekua lortu eta berehala hasi zi-
ren benetako premiei aurre egi-
ten; lehena, hitz egin eta proiek-
tua definitzea.  Esan bezala,
perspektiba feminista dute,
LGTB kolektiboen baitako lagu-
nen helburua heteropatriarka-
tua, haren inposizio oro buka-
tzea baita. Argitu nahi dute,
nolanahi ere, ez dituztela hete-
roak baztertzen; aitzitik, anizta-
suna aldarrikatzen baitute, gai-
nerako identitate edo joerak
bezala errespetatzen dute hete-
rosexualitatea ere. Beharbada
argitu beharra dago lagun tran-
sexual edo transgeneroak ho-
mosexual, heterosexual zein bi-
sexualak izan daitezkeela;
denetatik dagoela, alegia. Inda-
rrean dagoen eredua, heteroa-
ren gailentasuna inposatzen
duena, gainerako nortasun eta
joerak baztertu edo bigarren
mailakotzat jotzen dituena, ar-
buiatu egiten dute.

KONTZEPTU NAHASKETA ETA TOPIKOAK

Badakite kontzeptuok guztiok
jendartean ez daudela argi eta
topiko gehiegi dagoela. Ezjakin-
tasun handia omen dago, baina
apurka-apurka aniztasun hori
ezagutaraztea lortuko dutela
diote. Oraingoz, ordea, sistema
heteropatriarkal kapitalistak be-
tikotu nahi dituen dikotomien
arabera sailkatzen omen da
mundua: natura/kultura, zuria/
beltza, gizona/emakumea, akti-
boa/pasiboa, heteroa/homoa,
goian/azpian… Eta hori barnera-
tzeak sistema bitar horrek eza-
rritako bizimodua eta pentsaera
barneratzea darama berarekin. 

Horretaz ari direla, Itziarrek
oraindik orain entzundako pa-
sadizo bat kontatu du. Bartzelo-
nan izan zen LGTB kolektiboare-
kin lotutako politika publikoen
gaineko kongresu batean; CUPe-
ko zinegotzi edo teknikari batek
kontatu omen zuen nola pertso-
na batek galdetu zion zer esan
nahi duten LGTB letrek, eta les-
biana, gay, transexual eta bise-
xual hitzen inizialak direla en-
tzundakoan, lagun hark onartu
zuen berak uste zuela Katalu-
niako probintzien inizialak zire-

la (Lleida, Girona, Tarragona eta
Bartzelona). 

Aldaketak, izan direnak eta
izango direnak, aurrerabide so-
zialarekin batera gertatzen dire-
la diote, eta nabarmenago eta
sakonagoak izaten omen dira
herri mugimendu indartsua da-
goenean. 

Hizkera argia dute, hainbati
gogortxu gerta lekiokeena, non-
bait, kexua eta salaketa ez ezik,
are erresumina ere sumatzerai-

no. «Politak gara, baina muns-
tro, sorgin, lamia, puta... bihurtu
gaitezke, ezkutuaren eta ezkuta-
tu nahi den ordenan kokatzen
garelako; ahaztuak gara, beste-
ak, haien berdintasun plan tris-
teetan agertzen ez direnak. Gure
gorputzak zulagarriak ez ezik,
zulatzaileak ere badirelako ha-
rro gaude; amets, gorputz eta
desioen zulatzaileak dira, harro-
tasun eta erresistentziaz kutsa-
tzeko». Trans-bollo-maritxu

Hotzetik babestu beharra zuten, baina kaleko
hotza ez zuten erretzen ari zirela bakarrik
nabaritzen. Tabakoaren Legea benetako premia
bati aurre egiteko aitzakia zen, beraz

Sukubo espazioaren sarreran. Jaizki FONTANEDA | ARGAZKI PRESS

GAUZA ASKO OPARITU
DIZKIEN LEKUA
Sukubo lekua da, ezinbestekotzat jotzen duten lekua.
Autogestionatua eta solidarioa. Ekimen, bilera eta ekitaldi
ugari egiten dituzte bertan, baina jai gunea ere bada. Alde
ludikoa ere beharrezko dute eta garrantzi handia ematen
diote. Lokala eta jarduera guztiak sostengatzeko jartzen
duten kuota ez da handia; edonola ere, kideren bat diruz
eskas badabil, bestelako ekarpenak ere egin ditzake, hala
nola mantentze edo jarduerak gauzatzeko lanak. 

Baina espazioa baino zerbait gehiago ere bada Sukubo.
Maila pertsonalean gune horrek zer eman dien kontatzen
hasi dira eta nabari da gustura daudela, lekuan eta giroan.
Beren buruaz, taldeaz eta egiten dutenaz harro.

Idoia aspaldi hasi zen kolektibo feministekiko
harremanetan, unibertsitateko ikasketak bukatzean, 90eko
hamarkadaren erdi aldera. Bere burua “lesbianista” gisa
definitzen du: lesbiana feminista. Terminoa politizatzeko
modu bat dela dio Bilboko MDMA lesbiana taldeko lagunei
keinu bat eginez. Gasteizen «ez zegoen ezer lesbianistarik»,
elkargune baten falta sumatzen zuen. Eta aurkitu zuen.

Itziar Bilbora bizitzera joan zen, baina Sukubon jarraitu
zuen. «Zure ikuspegia, zure giroa partekatzen duen jendea
dagoela dakizun gunea izatea oso garrantzitsua da». Eta
Gasteizko gune hau giro horretako lagunik ezagutzen ez
duen jendearentzat zabalik dagoela azpimarratzen du.

Deliak ere esperientzian parte hartzera animatzen du
jendea. Beti nahikoa zoriontsua izan omen da; hau da, ez du
familian ez beste ingurutan arazo handirik izan bere joera
sexuala dela eta. Ezin gogotsuago dago Sukubon, asko ikasi
duela dio. Ez omen du gai hauetan prestakuntza handirik;
hala ere, bere kontuak azaltzen ez da makala. 

Nines, beteranoena, oso bitalista da. Ezer esan gabe ere
nabari zaio Sukubo gogoko lekua duela. «Mojek nik baino
lehenago jakin zuten. Francoren garaian banintzen
lesbiana». Aniztasuna maite du, adin eta mota guztietako
jendea, eta «arraroa» izatea aldarrikatzen du. «Arraroak
garela? Ni bai, behintzat, eta hala izan nahi dut», dio pozik.

Bat dator Elena bere taldekideekin, beren ahalduntze
guneaz eta euren arteko harremanez hitz egitean karra
aurpegian nabari. 

Sukubok «gure adimenarentzat eta gorputzarentzako
gauza asko oparitu dizkigu, hala nola lagun ugari, poza,
plazera, bizipenak, ezagutza...», diote harpidetza egitera
gonbidatzeko orrian. 

Sukubo espazioa da, eta materialtasun horri ere
garrantzi handia ematen diote. Beste lagun eta
kolektibo askok erabiltzen dute eurek atondu
eta mantendutako lokal autogestionatua
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gehienek bezala, badute erresu-
minduta hitz egiteko motiborik,
ordea. Ohituta daude iruzkin
eta begirada morboso eta zita-
lak sumatzen, mespretxua eta
bazterkeria jasotzen, eskubide-
ak murriztuta bizitzen. Beren
izaeragatik, beren nortasun eta
joeragatik. Haien bizitza eskuar-
ki ez da batere samurra izan, fa-
milian, eskolan, lagun artean
edota dendan, «behar bezalako
pertsonen» arauetatik kanpo bi-
zi diren pertsonak izanik. Gogo-
rarazi beharra dago, esate bate-
rako, OME Osasunaren Mundu 
Erakundeak duela 26 urte,
1990ean, kendu zuela homose-
xualitatea gaixotasun psikiatri-
koen zerrendatik. Baina zenbaiti
haien izaera eskandalagarria
iruditzen zaienez, ez da harriga-
rria beraien adierazpenak es-
kandalagarritzat jotzea. Hala
ere, egiaz ez dute herrarik, ezta
erresuminik ere, adierazten. Are

gutxiago inor baztertzeko as-
morik. Nolabaiteko paradoxa
ondoriozta liteke: Sukubo zer-
baiten aurka sortu zen, baina
pertsona guztien alde egiteko,
inor baztertuko ez duen jendar-
tea baitute helburu.  

LEGEDIAREN HUTSUNEAK

Joan den larunbatean Jose Angel
Oriak, GAUR8ko erreportaje ba-
tean, munduan zehar sexu nor-
tasuna dela-eta jazarritako lagu-
nen egoeraren berri eman zuen.
Sukubo taldeko kideek gogora-
razi dute Estatu espainolean,
EAEn eta Nafarroan badirela
berdintasun legeak eta indarke-
ria matxistaren aurkakoak; hala
ere, lege horiek hutsune han-
diak dituztela diote. Indarkeria
sexista, oro har, ohiko bikotean
gertatzen dena baino ez da lege
horien arabera, senarrak emaz-
tearen aurka edo mutilak neska-
lagunaren edo neska-lagun

ohiaren aurka egindakoa. Egitu-
ra eta eskema jakin batzuen ara-
bera araututa. Emakume askok
jasaten duten indarkeria ez da-
go legedi horretan jasota, are
gutxiago heterosexualak ez di-
renek jasaten dutena, indarkeria
horrek jatorri matxista berbera
izanik. «Guk usaindu ere ez du-
gu egiten legedi hori». 

INTERSEKZIONALITATEA
Sukubo taldearen begirada
transfeministak emakumearen-
gan eta sexu edo genero norta-
sunean ez ezik, beste gatazka
eta borroka batzuetan ere jar-
tzen du fokua. Desberdinkeria
eta bazterkeria iturri guztietan.
Eta Palestinako adibidea dakarte
gogora. Han, emakume/gizon
dikotomiaz gain, israeldar/pa-

Antepara kalean, beren
lokalaren parean. 

Jaizki FONTANEDA | ARGAZKI

PRESS

lestinar dualtasuna ere badago.
Ondorioz, emakume israeldar
batek gizon palestinar batek bai-
no pribilegio gehiago ditu, za-
lantzarik gabe –eta, zer esanik
ez, emakume palestinarrak bai-
no gehiago–. Hortaz, genero
nortasunaz gain, klase, etnia eta
bestelako nortasunak onartzea
sustatzen dute. Horri intersek-
zionalitatea esaten diote, eta
oso arlo garrantzitsua iruditzen
zaie, borroka elkargune gisa. Ha-
laber, uste dute intersekzionali-
tatea feminismoarentzat ezin-
bestekoa –«giltzarria»– dela.

HARREMAN UGARI

Sukubok beste hainbat talde eta
erakunderekiko harremanak di-
tu. Horietako bat kale berean da-
goen La Mostrenka kultur gune
alternatiboa da, garrantzitsua
baiteritzote auzo dinamikari. Eta
horregatik parte hartzen dute Za-
harraz Harro, Gasteizko Alde Za-
harreko ekimenean ere. Laster
Alde Zaharreko jaiak izango dira,
eta Zaharraz Harro arduratzen da
haien antolaketaz, baina, horrez
gain, beste jarduera asko antola-
tzen ditu, Sukuboren antzeko au-
togestio filosofia oinarri izanik.
Egunotan auzotarren konpromi-
soa sustatzeko kanpaina abiatu
du: «Elkar zaintzen duten lagu-

Oraindik sistema heteropatriarkal kapitalistak
betikotu nahi dituen dikotomien arabera
sailkatzen omen da mundua: zuria/beltza,
gizona/emakumea, heteroa/homoa...

«Politak gara, baina munstro, sorgin, lamia,
puta... bihurtu gaitezke, ezkutatu nahi den
ordenan kokatzen garelako; ahaztuak gara,
berdintasun plan tristeetan agertzen ez direnak»
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nez osatutako Alde Zaharra
amesten dugu, aldarrikapenez
betea eta bizi-bizia». Amets ho-
rretan, «emakumeek lasai asko
irri egiten dute, irri eta salto goi-
zean goiz zein gaueko ordu txiki-
tan, eta beldurrak edota erasoak
ez dira kabitzen kale kantoie-
tan». Halaber, «Alde Zahar anitza
da gurea baina aniztasun hori al-
txorra balitz bezala zainduko
duen auzokidez betea».

JARDUERAK
Bestetik, Sukubok Euskal Herriko
mugimendu feministak “11 eraso,
12 erantzun. Feministok prest!”
lelopean Gasteizen deitu zuen
manifestazio nazionalaren eta
ekitaldien antolaketan parte har-
tu zuen. Baita, duela bi urte,
Abortu Legearen aurkako ekime-
netan ere.
Eta geldiegi egoteko joera eta

gogo handirik ez dutenez, gune
transfeminista honetako kide
batzuek beste talde eta proiektu
batzuetan ere parte hartzen du-
te. Horietako batzuek, hala nola
Arabako Emakumeen Asanbla-
dak, 7–20 lesbiana taldeak eta
Las Ramonas lodifobiaren aur-
kako taldeak, Sukubon bertan 

begin ohi dituzte beren bilerak. 
Mugimendu feministan eta he-
rri aldarrikapenen aldeko beste
zenbait ekimenetan parte har-
tzeaz gainera, besteak beste hi-
tzaldiak, aldizkari eta liburu
aurkezpenak eta tailerrak egite-
ko leku bihurtu dute Sukubo.
Lantzen dituzten gaietan jende
aitzindaria ekarri ohi dute, Eus-
kal Herrikoa bertakoa zein Esta-
tukoa, eta lagun horien jarrera
militantea eskertzeko aprobe-
txatu dute.
Azken hilabeteetan “Bihurriok

oihuka” hitzaldi ziklo luzea
abiatu dute. Askotarikoa, jende
ugari parte hartzen ari dena eta
emankorra. Honako gaiez jar-
dun dute zikloan: “Transgene-
rismo/Transexualitatea”, “Gor-
putz askotarikoak/Lodifobia”,
“Poliamor”, “Ekonomia lesbofe-
minista”, “Feminismoa Palesti-
nan. Ikusgaitasuna” eta “Femi-
nismo dekoloniala”.  Ziklo
berean hainbat aldizkari femi-
nistaren aurkezpena egin dute,
hala nola “Pikara Magazine”, “La
Madeja” eta Ekuadorko “Flor del
guanto”-rena, besteak beste. 
Halaber, Chiapasko Kinal An-

tzetik eta Gasteizko 7–20 taldee-

kiko elkarlanean, Setem Hego
Haizea garapenerako gobernuz
kanpoko erakundeak bultzatu-
tako proiektu baten partaide ere
badira, Chiapasen eta Gasteizen
lesbianen memoria historikoa
berreskuratzeko. 

Atzokoan, hilak 24, berriz, Su-
kubo espazioan bertan Sof Coo-
perrek, chique batek (ez gizon ez
emakume), “Ahizpak, Solidari-
dad y Autodefensa” izeneko tai-
ler-jardunaldia egin zuen, indar-
keria matxista jasaten duten
bere zenbait adiskidek ikasten
jarraitu ahal dezaten dirua lor-
tzeko ekimena. 
Eta betiere alderdi ludikoa

ahaztu gabe, bai euren artean
bai Sukuboko jardueretan parte
hartzen duen jendeari, baita ka-
leko bizilagunei ere, jai giroan
parte hartzeko gonbidapena egi-
nez. Horren erakusgarri, 2014ko
Martxoaren 8ko jaia gogora
ekarrri dute: 80 lagun bildu zi-
ren Sukubon, estu samar baina
giro bikainean.

Ekimen ugari izaten dira
Sukubo espazioan. 

Jaizki FONTANEDA | ARGAZKI

PRESS

Sukubo taldeko kideen begirada
transfeministak beste gatazka eta borroka
batzuetan ere jartzen du fokua. Desberdinkeria
eta bazterkeria iturri guztietan

Setem Hego Haizea garapeneko gobernuz
kanpoko erakundeak bultzatutako proiektu
batean parte hartu dute, Chiapas eta Gasteizen
lesbianen memoria historikoa berreskuratzeko
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lana hobesten dute bi taldeek
eta euskal jokalarien gehiengoa
Lezamatik ez bada Zubietatik
pasatzen da, Eibar, Alaves edo
Osasunari beren lana egiteko
zailtasunak sortuz. Esaterako,
Athleticek Euskal Herri osoko
175 klubekin ditu hitzarmenak.
Realak, berriz, Gipuzkoako 62
klubekin ditu hitzarmenak, eta,
horrez gain, bere  lurralde histo-
rikotik kanpoko beste hamabost
talderekin ere baditu akordioak
Donostiako taldeak. 
Azpiegitura trinkoagoa izate-

ak ez du emaitza hoberik berez
ekartzen, baina, noski, bidea
errazten du. Athleticek ez zuen
finalik jokatu 1985 eta 2009 ar-
tean, baina ordutik Kopako hiru
final, Europa Ligako beste bat
eta Superkopako bi jokatu ditu,
baita 2015eko Superkopa irabazi
ere. Realak, 2003an Liga eskura-
tzear egon ostean, Bigarren Mai-
lako «infernua» ezagutu zuen,
baina azkenaldian Europako
postuetatik hurreago geratu da

L
arunbata, ekainaren
18a. Gironaren eta
Osasunaren arteko
partida amaitzear
da, nafarrak 0-1 ira-
bazten direla. Euska-

di Irratiko kazetari Aritz Gallas-
tegi atzerako kontaketa egiten
hasi da. «Hamar, bederatzi, zor-
tzi, zazpi, sei...», baina, «zero»
esan aurretik, epaile jaunak par-
tida amaitutzat jo du. «Osasuna
Lehen Mailako taldea da!», os-
patu du Elgetako kazetariak, ohi
duen moduan, eztarria eten be-
harrean. Donostiako estudioeta-
tik, barrezka eta hasperenka,
adarra jotzen diote. «Presta gai-
tezen datorren urterako, euskal
talde bakoitzak zortzi derbi
izango ditu-eta. Zortzi derbi!».
Athletic, Reala eta Eibar gutxi ez
balira, Alaves eta Osasuna ere
Espainiako Lehen Mailako Ligan
izango dira.
Gutxiagogatik abesten zuten

Pantxoa eta Peiok «euskaldunek
munduan ez dugu parerik», eta,
hala, behingoagatik, kirolzale
euskaldunak folkloriko jartzeko
motiborik izan dezake, mailarik
gorenean bost euskal talde ikus-
tea ez baita eguneroko kontua.
Ez da egunerokoa, baina ezta be-
rria ere. 1930 eta 1932 bitartean,
halaxe tokatu baitzen, bi urte-
tan segidan. Gaur egun Lehen
Mailako taldeen laurdena Eus-
kal Herrikoa izatea gauza han-
dia bada, sasoi hartan, Ligak ha-
mar talde baino ez zeuzkala, are
handiagoa izan zen balentria.
Hala, 1930-31 sasoian, Athletic
Liga txapeldun izan zen; Agus-
tin Sauto Bata eta Guillermo
Gorostiza izan ziren Ligako gole-
gile nagusiak, eta, hemezortzi
neurketetan 73 gol sartu eta 33
jasota, Real Racing Club Santan-
der eta Donostiako Realarekin
zuten berdinketa beren alde ja-
rri zuten zuri-gorriek. Getxoko
Arenas, Alaves eta Irungo Real
Union ere gorengo kategorian
mantendu ziren beste urtebetez. 
Hurrengo denboraldian, Es-

painiako Bigarren Errepublika-
ren pean jokatu zen lehenengo-
an, Irungo Union Clubek maila
galdu zuen, Alaves eta Donostia
Futbol Club taldeekin jaitsiera
saihesteko borroka latzaren os-
tean. Getxoko Arenasek Liga

Arnaitz Gorriti Barruetabeña

PRIMERAN BAINO HOBE?
Egoera ekonomiko gogorra nozitu arren,
eliteko euskal kirolak loraldia bizi du  

Bost euskal talde izango dira datorren urtean Lehen
Mailan, Alaves eta Osasunak «izarren liga» entzutetsura 
jauzia ematea lortu ostean. Ez dira, alabaina, aurten
arrakasta erdietsi duten euskal talde bakarrak, inoiz baino
anitzagoa izan baita «garrantzirik ez duen gauzarik
garrantzitsuenak» aurten ekarritako albiste on kopurua. 

Iruñea kalera atera zen 
Osasuna Lehen Mailara
itzuli dela ospatzeko.
Datorren urtean bost euskal
talde izango dira futboleko 
maila nagusian. 
Idoia ZABALETA | ARGAZKI PRESS
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bosgarren postuan amaitu
zuen, eta, Athletic, aldiz, biga-
rren izan zen, Madrilen atzetik.

BESTE MUNDU BAT

Historiaurreaz ari gara, egia
esan, joan den mendeko 30eko
hamarkadari buruz ari bagara.
Egungo futbolak, areago, eliteko
kirolak, ez du ia antzekotasunik
garai hartakotik. Ez bakarrik
sortu eta egonkortu diren futbol

klub kopuruari dagokionez, bai-
zik eta, profesionaltasunaren bi-
dean, eratu den amaraunari
erreparatzen badiogu ere. Bada,
duela 80 urtetik gora egindako-
ak meritua baldin badu, ez da
txikiagoa 2016/17 denboraldian
bost euskal talde Lehen Mailan
ikusi ahal izatea
Esan gabe doa Athletic eta Re-

ala gailendu direla besteen gai-
netik historian zehar. Harrobi



herria

beheko zulotik baino. Alavesek,
Osasunak eta Eibarrek, talde ba-
koitzak ibilbide ezberdina era-
man badu ere, gorabehera han-
diagoak izan dituzte.  Talde
armagina aparte lagata, Alaves
eta Realak duela gutxi gainditu
dituzte hartzekodunen konkur-
tsoak. Osasunak, berriz, orain-
txe kitatu gura du Nafarroako
Foru Ogasunarekin duen 10 mi-
lioi euroko zorra. Zorionekoa te-
lebista plataformen aldetik da-
torren dirua,  futbola puztu
baino puztuago dagoen negozio
bihurtu baitu.

Enrique Martin Monreal Osa-
suna taldeko entrenatzailearen
hitzek ondo baino hobeto era-
kusten dute nafarren izaera.
«Talde honen sabaia non den ez

dakigu, baina gure errealitatea
zera da: Lehen Mailako azken
hamarren eta Bigarren Mailako
aurreneko zortzien artean dago-
ela gure lekua. Bideaz gozatuz,
iazko jarrera berberari eusten
badiogu, ez dugu maila manten-
tzeko arazorik edukiko». Alave-
sek beste bide bat jorratu nahi
du maila gorenera iritsi den ho-
netan: hamasei jokalari berri fi-
txatuko ditu, baita Jose Bordalas
entrenatzailearen ordezkoa ere.
«Talde ausarta izatea nahiko ge-
nuke: zer garen ahazteke baino
noraino irits gaitezkeen jakiteko
gogotsu», Eibartik Gasteiza joan
den Sergio Fernandez kirol zu-
zendari berriaren hitzetan.

“Eibartxarrek”,  aldiz,  bide
arras ezberdina eraman dute;

mailaz igotzeko azpiegitura sen-
dotu behar izan zuten kapital
handitze baten bidez, “Eibar ere-
dua” sortu eta garatu behar izan
dute, Alex Aranzabalen eskutik
lehenik eta Amaia Gorostiza bu-
ru duen proiektuarekin orain;

«zintzotasuna, zuhurtasuna,
ahalegina eta ongi egindako la-
na» ei dira “Eibar ereduaren”
ezaugarriak. Hirugarren denbo-
raldia segidan Lehen Mailan be-
teko duten honetan, jada ez da
ezustekoa edo exotikoa Jose

Luis Mendilibar zaldibartarrak
gidatzen duen taldea onenen ar-
tean ikustea

ZEROTIK LAUKO FINALERA
Futboleko 42.000 lizentziatik
gora zeuden Hego Euskal He-

Zale babazorroen poza, «Aurten Bai!» leloa egia bihurtu ostean urte oso zailak gainditu eta gero. Jaizki FONTANEDA | ARGAZKI PRESSAlaveseko jokalariak, Andre Maria Zuriari igoera eskainiz.  Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

Realak eta Osasunak hartzekodunen
konkurtsoak gainditu dituzte. Mailaz igota,
Osasunak Nafarroako Foru Ogasunarekin duen
zorra kitatu ahal izango du azkenean

1930 eta 1932 artean ere izan ziren futboleko
Lehen Mailan bost euskal talde. Bigarren
Errepublika zela-eta, Getxo, Donostia eta
Irungo taldeek izena aldatu zuten

«Kirol femeninoa ez da ez kirola ez femeninoa»
dioen diskurtso zaharkituak zutik dirau
oraindik askoren buruetan. Eta aurrerapausoak
eman badira ere, gizonen kirolarekiko
parekidetasuna zientzia fikzioa da oraindik;
azken batean, 2012ko EAEko datuen arabera,
163.119 kirol lizentziatik %20 baino ez ziren
emakumeenak. Baina Lakuako kirol zuzendari
Jon Redondok esana da duela gutxi: «Rioko
Olinpiar Jokoetara doazen euskal kirolarien
erdia baino gehiago emakumeak dira. Euskal
kirolak emakume aurpegia du».
Athleticek, 2007az geroztik aurreneko Liga

irabazi ostean, gabarrarekin ospatu ala ez
eztabaida sortzea bera ere zerbait mugitzen ari
den seinale da. Orain arte ez da eztabaidarik
planteatu ere egin. Urrutia presidenteak,
besteak beste, jokalariak Gizarte Segurantzan
alta emanda daudela edo Liga partida oro
streaming bidez ikusi daitekeela erantzun zuen.
Bide egokian emandako pausuak izanda ere...
zer gutxiago kirolari profesionalentzat? Realak
eta Oiartzunek, beren mailan, antzera egitea ez
litzateke meritua, logikoa baino. 

Bera Bera eskubaloi taldeko Tati Garmendiari
malkoek ihes egiten zioten Gipuzkoako Foru
Aldundiari eta Realari eskerrak ematean, bi
urtez Txapeldunen Ligari ezetz esan ostean,
aurten itzuliko baitira. Zer gutxiago, ordea,
Liga, Kopa eta Superkopa irabazi ondoren? Zer
gutxiago profesional izateari sekula uko egin ez
dion talde batentzat? Bide horretan dago Zuazo
Barakaldo ere. Elitean finkatu nahi dute
bizkaitarrek, fitxaketa onak –Steinbach– eta
harrobia –Ainhoa Hernandez– uztartuz. Aurten
Europa bertan izan dute.
Saskibaloian, Gernika Bizkaia oraindik ez da

Europara iritsi, baina urratsak ematen ari da.
IDK Gipuzkoaren garaipena, berriz, herrialdeko
kluben arteko hitzarmena lotzea izan da,
harrobiko lanak mailarik gorenean isla izan
dezan. Gasteizko Araskik Arabako saskibaloian
antzeko lana egin du, baina elitean aritzeko
200.000 bat euroko aurrekontua beharko du;
lan txarra aurten maila bat beherago 90.000
eurorekin konpondu bada eta diru laguntza
publikoetatik bizi behar badu. Pobreziak ere
emakume aurpegia du eliteko kirolean.

EUSKAL KIROLAK «EMAKUME AURPEGIA» DU
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rrian 2015ean, Espainiako Fut-
bol Federazioaren arabera. Sas-
kibaloiak 38.000 lizentzia ditu
eta ia 15.000 eskubaloiak. Eus-
kal kirola ez da futboletik baka-
rrik bizi.
Saskibaloian, harrobi politika

zehatzik izan gabe edo talde ha-
siberria izanik, zaila da euskal
jokalariak elitean ikustea. Hala,
Laboral Kutxa Baskoniak euskal
jokalaririk gabe jarraitu du bere
bidea –ez baditugu Diop anaiak
Senegalen sortutako gasteiztar-
tzat hartu nahi–, Euroligako
Lauko Finaleko finalerdietan lu-
zapenean galdu arte, bidean
Bartzelona, Real Madril, Panat-
hinaikos edo Khimki aurrekon-
tu handiagoko taldeak atzean

utzita. «Taldeak izaera lehiako-
rra berreskuratu du, eta bide ho-
rretatik jarraitu nahi dugu», na-
barmendu zuen denboraldi
amaierako agerraldian Josean
Kerejeta presidenteak. Basko-

niaren harrobia mundua da, eta,
Natxo Mendaza kazetari gasteiz-
tarraren ustez, «aurtengo Bas-
koniak zale mordoa pilatu ditu,
ez soilik Gasteizen edo Euskal
Herrian, Europan baizik. Lanari
esker gorenera irits daitekeela 
erakutsi du taldeak».
Bilbao Basket eta Gipuzkoa

Basket ere elitean daude, donos-
tiarrek kantxan horretarako 
merezimendurik egin ez duten 
arren. Desberdina da Bilbao Bas-
keten bidea: Gorka Arrinda ak-
ziodun nagusi ohiak pilaturiko
zorrek hilzorian izan dute kluba
beste behin, baina, azken unean,
salbatu egin da. «Kluba bidera-
garri bihurtu eta Europa mailan
oihartzuna sortuko duen taldea
eratu nahi dugu», dio Xabier Jon
Davalillo klubeko presidenteak.
Datorren urterako Javi Salgado
Santutxuko antolatzailea be-
rreskura dezake taldeak, Miribi-
llako sabaian egun zintzilikatu-
ta dagoen “14” zenbakia berriz 
kantxan ikusteko. 
Gipuzkoa Basketek, diru ara-

zoei aurre egiteaz gain, hausnar-
keta sakona ere egin behar du.
Duela hamar urteko ilusioa bi-
dean galdu da, eta ez diru falta-
gatik bakarrik. Kirol zuzendari
baten faltak eta ilusioa sortzeko
gaitasun faltak jendea ihesean
bidali du Illunbetik. Gasteizko
Araberrik, aldiz, Urrezko LEB Li-
gan bere baliabideei esker sartu
du burua, elitera iristeko bene-
tako aukerarik gabe, baina lan
zintzo eta gogorrari esker oso
gora irits litekeela erakutsita.

HISTORIKOAK ESKUBALOIAN

Pilota, txirrindularitza, igerike-
ta, arrauna, atletismoa... ia kirol
orotan badu Euskal Herriak or-
dezkaririk elitean. Nekez, ordea,
eskubaloian Bidasoa edo Anai-
tasuna bezalakorik. Tituluek
urrun jarraituko dute, baina go-
ra iristeko bidean, bizirautea da
lehenengo betebeharra. Anaita-
sunak Europan jokatuko du bi-
garren urtez jarraian, eta Bida-
soak aspaldiko partez Artaleku
bete du Asobal Ligara bidean.
Egoera ez da erraza, eta “Pri-

meran” gaudela esatea friboloa
da, baina lanari esker ezinezkoa
ere suerta l iteke,  lantzean
behin.

Emakumeek ere inoizko
pozik handienak eman
dituzte aurten euskal 
kirolean. Athleticek

sekulako jendetza bildu
zuen Bilboko udaletxearen

aurrealdean 2007az
geroztik aurreneko Liga

eskuratu ostean. Bera Berak
Superkopa, Kopa eta Liga

bereganatu ditu aurten eta
Europako Txapeldunen

Ligara itzuliko da
Donostiako taldea. 

Aritz LOIOLA / Juan Carlos RUIZ |

ARGAZKI PRESS

AGUR ETA
OHORE BIDE
BAZTERRA
BETETZEN
DUTENEI
Arrakasta da kirolaren
memoria, Historia
garaileekin oheratu
beharra duen puta den
bezala. Ez da soilik krisi
ekonomikoa edo
oparotasun sasoian
egindako desmasiak;
hiltzen laga diren
proiektuak ere oroitu
behar dira, berriz berdina
gerta ez dadin. Realak,
Alavesek eta Osasunak
estutasun galantak pasa
badituzte, futbolean
mugitzen den
dirutzarekin, zer esango
dute gainontzekoek?
Hondarribia-Irun

emakumeen saskibaloi
taldeak milioi bat eurotik
gorako aurrekontua izan
zuen 2007an, eta 2013an
hondoa jo zuen. Urte
hartan bertan Iruñeko
UNB Obenasa desagertu
zen, Emakumeen Ligako
titulurako kanporaketak
jokatu zituen urte
berean. Valentziako Ros
Casaresen kasua are
latzagoa da: 2012an
Europako txapeldun izan
eta bi asteren buruan
talde profesionala
desegin egin zen.
Gizonetan, Bilbao Basket
bizpahiru bider egon da
jada desagertzear, duela
hamar egun azkenekoz.
Eskubaloian, Lizarrako

Itxako, 2011n Europako
txapeldunorde izatetik
2013an desagertzera pasa
zen. Eibarko Arrate, 64
urteko historia eta gero,
2012an desagertu zen, bi
milioi euroko zorrek
itota. Aurrez,
emakumeen eskubaloi
taldea ere izan zuen,
Arrate-Amaña, babeslerik
ez eta desagertu egin zen
arte, nahiz eta Europan
jokatzeko txartela lortu. 
Eliteko kirola zen

horixe guztia ere.

Hego Euskal Herrian 42.000 lizentzia
federatibo baino gehiago daude futbolean,
38.000 lizentziatik gora saskibaloian, eta,
eskubaloian, azkenik, ia 15.000 lizentzia

Jon Redondo, Lakuako kirol zuzendaria: «Rioko
Olinpiar Jokoetara doazen euskal kirolarietatik
erdia baino gehiago emakumeak dira. Euskal
kirolak emakume aurpegia du»
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an Joan suak amatatzen ari
dira bazterretan. Ikasle an-
dana ikusi dut San Joan
bezperan sutara hurbildu,
eta sutsuki eskolako koa-
derno eta apunteak sutara

botatzen… Deigarria da azken urtee-
tan indarra hartzen ari den ohitura
hori. Interesgarria litzateke ikuspegi
antropologikotik gertaera aztertzea.
Gure zaharrek su purifikatzailean espi-
ritu eta bizipen txarrak erretzen zituz-
ten antzera, ikasleek ikasturteko edo-
zein aztarna ezabatu nahiko balute
bezala: sutara bota, erre eta ahaztu.

Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroa-
ko ikasleek amaitu dituzte ikasturte
honetako egitekoak. Lapurdi, Nafarroa
Behere eta Zuberoako ikasleei, berriz,
egun batzuk besterik ez zaizkie gera-
tzen. Amaierak, beste zenbait gauzen
artean, ikasturtearen ebaluazioa dakar.
Hezitzaileok, era batera edo bestera,
kalifikatuta edo txosten bidez, neska-
mutilei egin dizkiegun azterketen eta
begiraden bidez ikasturtea arrakastaz
gainditu duten ala ez eman dugu iriz-
pena.

Zer ote da, baina, eskolan arrakasta
izatea? Gehiegitxotan arrakasta hori
eskolako notekin lotuta dator; nota
onak dituztenak lortu dutela arra-
kasta, alegia. Zenbateraino ote da, or-
dea, gure kezka arrakasta hori maila
akademikoan edo maila pertsonalean
erdietsi den aztertzea, edota kontuan
izatea!

Ezagutu ditugu eskola nota bikainak
lortu dituzten neska-mutilak, eskola-
ren ikuspegitik apartak direnak. Arazo-
ak eta zailtasunak, ordea, beren buru
edo sentimenduak eta beldurrak kude-
atzeko orduan agertu dira. Eta ez dira
kasu isolatuak, zoritxarrez. Beraz, arra-
kasta akademikoa eta pertsonala ez da-
toz bat, nahitaez.

Zenbatetan hartzen ote dugu kon-
tuan hezitzaileok azterketan erantzun
edo esan duenetik haratago neska-mu-
til horri gertatu zaiona, edo bere ingu-
ruan gertatu dena. Zenbatetan balora-
tu ote dugu bizitzako egoera arruntak
eta ez hain arruntak maneiatzeko era-
kutsi duen gaitasuna?

Bestalde, eskoletan garaiotan egiten
diren ebaluazioak hezitzaileok dugun
boterearen erakustaldia dira oraindik
ere hein handian. Kasurik gehienetan,
ikasleak jarraitzen du izaten ebaluatu
bakarra. Ebaluatzeke geratzen dira, edo
gutxi ebaluatzen ditugu irakaste proze-
suak, bitartekoak, erabilitako metodolo-
giak, eskainitako materialak, aukerak...
eta azkenik, zergatik ez esan, hezitzaile-
on jarduna bera ere.

Aspaldi da ebaluazioa irakaste-ikaste
prozesua hobetzeko eta doitzeko
tresna izatetik, tresna hezitzaile iza-
tetik, helburu izatera pasa zela. Eta
helburu bilakatu zenean ikasleek esko-
lak ipinitako langak gainditzen dituzten
bai ala ez neurtzera soilik mugatzen ha-
si zen.

Itxaropenez entzuten dira hainbat
ahots ebaluazioa hezitzailea izateaz
gain demokratikoa ere izan behar dela
diotenak: hezitzaileak ikaslea ebalua-
tzeaz gain, ikasleak bere burua, ikasleak
beren artean eta hezitzaileek metodolo-
giak, prozesuak eta beren jardunak ere
ebaluatu behar dituztela dioten aho-
tsak. Ebaluazioaren demokratizazio ho-

rrek, neurri batean, hezitzaileak duen
boterea eta ebaluazioa den botere tres-
na elkarbanatzea eskatuko luke, eta ho-
ri, momentuz, ortzemugan urrun sa-
mar ikusten da.

Lehengo batean ama bat kexu zen de-
na ebaluatzeko dagoen sukarraz: esko-
laz kanpokoa, jangela, eta abar. Egin be-
har horretan, azpimarra jarri dugu,
gainera, zer hobetu behar duen edo non
ez den iritsi guk ipini dugun gutxiene-
ra.

Ama horri begira gogora etorri zitzai-
dan munduan barrena aulki gurpildu-
nean dabilen lagunak esandakoa. Bere
aulkitik, oinen gainean ustez pauso
egokiagoz gabiltzanok mundua antola-
tzeko moduari begiratzeko era berezia
du. Zenbaitetan mundua denontzat
izan dadin egiten duen lanaren gainean
hitz egin didanean bezala, egun hartan
ere aho zabalik utzi ninduen «neska-
mutilak zoriontsuak diren ala ez eba-
luatu beharko zenukete» esan zidanean.

Izan ere, eskolan arrakasta lortu du-
ten ikasleak ez ote dira, gehienetan, es-
kolara hobekien egokitu diren ikasleak,
sistemak eskatutakoa erantzuten asma-
tu dutenak, alajaina? •

Apunteak San Joan bezperan sutara botatzen dituzte ikasle askok. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

Zertan datza eskolan
arrakasta izatea?

Arantxa Urbe
Hezitzailea eta Hik Hasi-ko kidea
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rain dela aste batzuk sorginaren irudia-
ren inguruko hitzaldi bat eman nuen,
emakume idealaren eredutik aldentzea-
gatik jazarritako zigor eta marjinazioari
buruz hitz egin nuen. Hitzaldi amaieran
lehenengo ilaran eserita zegoen gizon

batek hartu zuen hitza. Nire esperientzian oinarritu-
ta, ia beti horrela izaten da, nahiz eta gizonezkoak pu-
blikoan gutxiengoa izan, gehiengoetan hitza hartzen
duen lehenengoa gizona da. Eroso sentitzen dira, ere-
mu publikoa gizonena den seinale. Emakumeren ba-
tek hitza hartzen duenean berriz, ia beti «esan behar
dudana agian tontakeria bat da» edo «ez nago oso
ziur baina» batekin hasten da. Irentsitako segurtasun
faltaren isla, ia hitz egiteko eskubiderik ez bagenu be-
zala eta, eremu pribatuan edo zaintzan ez bezala, ez
dagokigun eremua okupatzeagatik barkamena eskatu
beharko bagenu bezala.
Gizon honek berriz hitz egiterakoan ez zuen segur-

tasun faltarik transmititzen, are gutxiago, lasai asko
eta oso doinu jator batekin, niretzat nahiko paterna-
lista egia esateko, azaldu zidan oso oker nengoela. Be-
rak behin Nafarroako Artxibo Orokorrean bere herri-
ko sorgin baten kontrako auzi bat irakurri zuelako eta
nik esaten nuena ez zelako %100ean betetzen. Mans-
plaining bat markatu zen momentu horretan. Ingele-
setik hartutako neologismo bat da: man (gizona) eta
explain (azaldu). Honela definitu daiteke: «zerbait
norbaiti azaldu, normalean gizonak emakumeari, bes-
teak ezer ez baleki bezala edota azalpena entzuten
duenak azalpena ematen duenak baino gehiago dakie-
la kontuan hartu gabe».
Egoera hau behin baino gehiagotan bizi izan duda-

nez, arnasa hartu nuen eta batu ahal izan nuen lasai-
tasun guztiarekin saiatu nintzaion azaltzen kasu ba-

kar batek ezin duela orokortasuna azaldu eta fenome-
no bat ulertzeko, kasu honetan sorginkeriaren ehiza
Historian, auzi guztiak aztertu behar ditugula eta or-
duan ondorioztatu. Hau da, historialari batek egiten
duen lana. Hau da, ni Historian doktorea eta gaian
aditua naizen aldetik, auzi bakar batek ematen dizun
jakintzatik “zertxobait” haratago nagoen ikertzailea
izanik, banuela gai honetan berak ematen zidan auto-
ritatea baino gehiago. 
Baina azkenekoa ez nion esan, txikitan esan zidate-

lako besteek baino gehiago nekiela agerian uztea
gaizki zegoela, ez nuela mutil-lagunik aurkituko “ma-
ri-jakintsu” bat izanda. Eta kontua da berriro ere nire
burua gainesfortzu bat egiten aurkitu nuela. Adin er-
diko gizona banintz ziur nago horrelako azalpenak ez
nituela eman beharko, nire hitzek legitimitatea iza-
nen luketelako.
Ba hauxe bera sentitzen dut hauteskunde kanpaina

honetan hautagaiek, gizonezkoak ia %100ean, ber-
dintasunari buruz hitz egiten dutenean. Egia esateko
ez dut hau askotan sentitzen, horrek esan nahiko lu-
keelako berdintasunaren gaiak kanpainan protago-
nismoa duela. Minutu bat eta berrogeita hamar se-
gundo hain  zuzen  e re  t e leb i s tak  emandako
Espainiako lau alderdi nagusien eztabaidan, besterik
gabe. Minutu bat eta berrogeita hamar segundo doi-
nu serio –niretzat berriro ere doinu paternalista or-
dea– batekin azaltzeko emakumeen kontrako indar-
keria gizarte osoaren gaitz jasanezina dela.  Ezta
segundo bat ere gure gizartean bizi dugun gizonen
eta emakumeen arteko desorekak gainditzeko propo-
satzen dituzten (proposatzen dituztenean) neurriei
buruz hitz egiteko. Abantaila bakar bat ikusten diot
honi, behintzat gai honetan mansplaining gutxi ja-
san behar ditugula. •

{ koadernoa }

«Mansplaining»

«Mansplaining» ingelesetik hartutako neologismo bat
da: «man» (gizona) eta «explain» (azaldu). Honakoa:

«zerbait norbaiti azaldu, normalean gizonak
emakumeari, besteak ezer ez baleki bezala edota

azalpena entzuten duenak azalpena ematen duenak
baino gehiago dakiela kontuan hartu gabe»

Amaia Nausia Pimoulier

hutsa

hutsahutsa
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P
roposamen berezia
da Jakoba Errekon-
dok atondu duena.
“Altza Porru” izen-
buruarekin; “Jako-
bakeriak” izeneko

perlak, zortzi marrazkilariren
ekarpen umoretsua, Maialen
Lujanbioren hitzaurre aparte-
koa eta Idoia Torregarairen pro-
fil zorrotza jaso ditu. Baratzea
maite dutenentzat izango da
akaso, baina irria maite dute-
nentzat ere ederki balio du. 

Umorearen apologia berezi
hori egiteko gertukoengana jo
du usurbildarrak eta marrazki-
lariak hiru ariketaren bueltan
jarri ditu lanean: gai librean ba-
ratzearen inguruko istorio bat
sortzen, lehendabizi; Jakobak
irratian jasotzen dituen galde-
rak eta emandako erantzunak
hartu eta bakoitza horietako bat
irudikatzen, gero; eta, azkenik,
bertsotako kartzelakoa bezala
definitu duten ariketan, desafio-
ka. Gai berdina jarri zaie mahai
gainean zortziei –besteak ere gai
horren bueltan ari zirela esan
gabe– eta bakoitzak bere ikuske-
ra propioa eman dio gaiari.   

«Altza Porru». Izenburutik egi-
ten duzu umorearen eta irria-
ren aldarrikapena. Horiek lan-
datzeko beharra ikusten duzu?
Batetik horien beharra dago eta,
bestetik, baratzeari begiratzeko
era asko daude. Baratzetik zer
ikasi asko dago. Eta irriak eta
marrazkiek horretan lagundu
dezakete. Irriarekin dena askoz
hobeto ikasten da. Liburu hau
baratzeari begiratzeko era bat
da, komikitik eta marrazkitik.
Zaldieroak esaten duen mo-
duan, bazen garaia marrazkila-
riak gai normal baten bueltan
elkartzekoa, XXI. mendeko gai
baten inguruan. Eta baratzea
hori da, garai honetako gai ga-
rrantzitsu bat. 

Liburuan parte hartu duten
guztiek zurekin loturaren bat
daukate.
Hasteko, nire ustez baratzea kul-
turaren oinarria da. Lurra landu
ez bagenu, ez litzateke kultura-
rik etorriko. Lurra lantzeak toki

batean finkatzea ekarri zuen.
Eta horrek ekarri du hizkuntza,
eraikuntza, garraioa... dena. Lu-
rra landu gabe oraindik tximi-
noak izango ginateke. Hortik
abiatuta, kultura era askotara
garatu da. Esaterako, bertsolari
batek erabiltzen dituen baliabi-
de guztiak lurra lantzetik datoz:
hizkuntza, zorroztasuna, mun-
du ikuskera... eta berdina gerta-
tzen da beste kultur alor desber-
dinekin.  Proiektu hau ideia
horretatik abiatu zen. Nik eraba-
ki nuen ez nuela azalpen handi-
rik eman nahi eta nolabait ha-
rremana dudan jendearekin
hasi nintzen. Guztiekin daukat
loturaren bat. 

Liburuan salbazioa baratzetik
etorriko dela diozu. Mundu as-
kotarako atea dela ere esaten
duzu. 
Kasu honetan irribarrerako
atea. Baina, orokorrean, baratze-
ak kulturaren arlo guztietako
ateak zabaltzen ditu eta, batez
ere, jakintzaren arlo guztienak.
Jakintza da klabea. Euskaraz
“jan+tzi” esaten dugu, jantzi bu-
rua. Eta burua janzteko jan egin
behar da. Jakintza jakitik dator,
etimologia akrobazia bat eginez.

Nik beti esaten dut ez direla
baratzeak jarri behar eskoletan,
baizik eta eskola guztiak bara-
tzetan eman behar direla. Inge-
lesa eman daiteke, soziologia,
nekazaritza, biologia, kimika,
matematika... dena jakin edo
ikas dezakegu baratzetik. Bara-
tzeak nola funtzionatzen duen,
nola egokitzen diren landareak,
nola elkarlana egiten duten, no-
la batzuk besteekin gaizki mol-
datzen diren... Horri guztiari on-
do begiratuz gero, segur aski
gure artekoak ere hobeto fun-
tzionatuko luke. 

Egungo jendarteko presaren
parean, baratzeak denbora pro-
pioa du, gainera. 
Hori ere bai. Baratzeak denbora-
ren beste dimentsio bat dauka.
Nik esango nuke galdu ditugun
dimentsio asko dituela baratze-
ak. Lore bat ikusi eta hortik to-
mate bat etorriko dela pentsa-
tzen da, asko kostata gainera.

Baina tartean har bat ager daite-
ke eta nik jan behar nuena beste
batek jaten du. Bizitza ikusteko
eta bizitzaz ikasteko beste leiho
bat da baratzea. Landare desber-
dinen arteko elkarbizitza, kan-
poko landareak hemen nola
egokitzen diren ikustea, landare
migratzaileak, errefuxiatuak...
Jendartea esaten dugun bezala,
landare-artea ere badago.  

Zuk esana da iraultza bat gerta-
tzen ari dela baratzegintzan. 
Hala pentsatzen dut. Batetik
jendea oso arduratuta dago eli-
kadurarekin. Behingoz kontura-
tzen hasi gara jaten duguna zein
garrantzitsua den eta nolako
arazoa daukagun ingurumene-
an: Nafarroan ekoizten dugun
brokolia Alemaniara saltzen du-
gu eta hemen jaten duguna Ho-
landatik dator. 

Horrez gain, lurrarekiko lotu-
ra berreskuratzen ari garela uste
dut. Euskal Herrian gauza bitxia
gertatu da, gure belaunaldiare-
kin mugara iritsi garela uste
dut. Gure gurasoak saiatu ziren
gu baserritik eta lurretik urrun-
tzen, ez zutelako hor etorkizu-
nik ikusten. Eta guk alderantziz-
ko bidea egin dugu, konturatu
garelako lurrarekiko lotura onu-
ragarria izan daitekeela. Gaine-
ra, toki batzuetan administra-
zioak eta erakunde publikoak
ere horrekin jabetu dira. Eta ho-
rri guztiari krisia batuta, ba oso
ondo. 

Azkeneko bospasei urtean He-
go Euskal Herrian lau mila edo
bost mila baratze publiko ingu-
ru egin dira. Eta horrek guztiak
bestelako ondorioak ekarri ditu:
kontsumitzaileen eta baserrita-
rren artean loturak sortu dira,
baratze komunitarioak jarri dira
martxan... eta kulturaren ekolo-
giak, kontzeptu bezala, indarra
hartu du. 

Adibidez, afganiar bat Euskal
Herrira etortzen denean bere ja-
teko era, bere barazkiak eta bere
haziak ekartzen ditu. Zergatik ez
dugu ikasiko berak nola izenda-
tzen dituen eta nola jaten di-
tuen? Hori da integratzea, ezta?

Nik uste dut munduan –nik
ezagutzen dudan neurrian

«Bizitza ikusteko eta bizitzaz ikasteko
beste leiho bat da baratzea»

JAKOBA ERREKONDO
SALTSAMENDI

Bizi Baratzea proiektuaren baitan,

bigarren liburua bizkarka hartuta dator

usurbildarra, aitzurraren posturan. «Altza

Porru» , izenburutik umore ona ereiteko

deia eginez. Zer erein hura jaso. Jakoba

Errekondok garbi dauka jendartea hankak

baratzeko lurrean pausatuta eraikiz gero,

jendarte desberdina izango dela.

Desberdina eta hobea. 

amagoia.mujika@gaur8.info

PAISAJISTA ETA INGENIARI
AGRONOMOA
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behintzat–, Euskal Herrian adi-
nako gurutzatze kulturalik ez
dela gertatu. Kokapen geografi-
koak eragin du hori; guk berez
kultura atlantikoa dugu, baina
ekialdetik etorri diren kultura
guztiak hemendik pasatu dira.
Beti esaten da: “euskarak iraun
du inork ez gaituelako konkista-
tu”. Ez, ez, alderantziz, denekin
nahastu gara eta denengandik
ikasi egin dugu, denei atera die-
gu etekina. Eta, orain ere, berdi-
na egin beharko genuke. Mun-
duko toki guztietatik ekarritako
landareak dauzkagu gure bara-
tzetan eta berdina egiten segitu
beharko genuke, gurearekin ja-
betuta, noski. Izan ere, kanpoko-
arekin jabetzen zarenean berta-
koaren kontzientzia hartzen
duzu.  

Lehen ere izan dira hautsitako
mugak. Pentsa, gure aurrekoek
tomatea ez zuten entsaladan
jaten, «kanpokoen» ohitura
omen zelako. 

Gure aitona tomatea entsaladan
jaten hasi zen 80 urterekin. He-
men tomate asko jan izan da,
baina eginda, poteratua. Entsa-
ladan, gordinik, ez zen jaten.
Guk, esaterako, umetan azukre-
arekin jaten genuen. Baina to-
matea, gaur egun gure baratze-
ko erregina dena, garai batean
ez zen entsaladan jaten ez zela-
ko bertako ohitura. Gauza asko-
rekin gertatu izan da hori. Duela
gutxi arte izan da babarruna jan
ez duen jendea, kanpokoa zela-
ko, “indibaba”. Eta, pentsa, be-
rrehun urte baino gehiago dira
babarruna ekarri genuela.
Baina hori interesgarria da. Fi-

nean, zer da kultura? Niri asko
gustatzen zait “kultura komuni-
tate batek bere arazoei aurre
egiteko duen era” dela esaten
duen definizioa. Nola konpon-
tzen dira arazoak? Zein irtenbi-
de ematen zaie? Batzuk hereda-
tutako arazoak dira, aurrekoek
izaten zituzten berdinak. Eta ir-
tenbideak ere heredatu egiten

dira. Beste arazo batzuei beste
komunitate batzuetan, akaso, ir-
tenbidea topatu diete. Ikas deza-
gun haiei begira. Kasu horretan
garrantzitsua da ondo aukera-
tzea eta gurera ondo egokitzea.
Eta, azkenik, erresistentzia dago.
Kulturak berezkoa du erresis-
tentzia eta hor kokatzen da to-
matea entsaladan jan nahi ez
duen hori. Beretzako oso ga-
rrantzitsua da, berea manten-
tzeko, kanpokoari aurre egitea. 

Euskadi Irratian 32 urte dara-
matzazu astez aste entzuleen
zalantzak argitzen. Egia da gal-
dera guztiak jasota dituzula? 
Bai, 32 urtetan egin dizkidaten
galdera guztiak koadernoetan
jasota dauzkat. Ez dakit zenbat
ditudan, milaka galdera. Sasoika
galderak errepikatu egiten dira.
Orain, esaterako, jendea tomate-
arekin dabil bueltaka. 
Baina, garapena izugarria izan

da. Aurreneko urteetan galderak
askoz sinpleagoak ziren: “perre-

xila noiz erein behar dut?”, 
“etxean landare berde bat dau-
kat eta ez dago ondo”. Egun, be-
rriz, galderak askoz zehatzagoak
dira, landarearen izena zehatz
samar esaten da, galdetu aurre-
tik Interneten begiratzen da... 
Garai batean, segur aski, nire

irratiko jarraitzaileak estilo jaki-
nekoak ziren eta gaur egun za-
baldu egin da abanikoa. Gazte
batek badaki informazioa bila-
tzen eta askoz galdera zehatza-
goak egiten dizkidate. Publikoa
eta beharrak aldatu egin dira.
Eta baratzera gerturatzen den
jendea ere aldatu egin da. Neu-
rri horretan, askoz jakintsuago-
ak gara orain, nahiz eta lehena-
go gehiago ziren senez jokatzen
zutenak. 

Baratzearen berri Interneten
jaso ez dutenek, baina, ez diote
beren jakintzari aparteko ga-
rrantzirik ematen. 
Arazoa izan da baratzearen in-
guruan gure burua gutxietsi

«Euskal kulturaren

gauzarik

garrantzitsuena

amona bat, baserri

batean, hazia

apartatzen ari

denean geratzen da.

Begira jartzen zara

eta ez duzu

asmatzen nola

egiten duen»

“
Argazkiak: Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS
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egin dugula. Baratzea baztertuta
utzi dugu erabat. “Baserri horre-
tan zer ekoizten da?”, galdetuz
gero, batean haragia, bestean sa-
gardoa, bestean behi esnea, bes-
tean gazta... nabarmentzen da.
Eta guztietan baratzea dagoen
arren, hori ez da esan ere egiten.
Zergatik? Baratzea emakumeak
egin izan duelako. Gizonezkoak
egiten dituen gauzak garrantzi-
tsuak dira, eta egunero-egunero
aurrera egiteko ematen duen
baratzea, emakumearen lana
denez, ez da garrantzitsua. 
Nik beti esaten dut euskal kul-

turaren gauzarik garrantzitsue-
na amona bat, baserri batean,
hazia apartatzen ari denean ge-
ratzen dela. Begira jartzen zara
eta ez duzu asmatzen nola egi-
ten duen, sekulako abiadan ari
delako. Etxe batean babarrun
borobilena; beste batean, luzee-
na; hurrengoan, distira gehien
duena... Gero hazi horiek beren
lurrean erein eta berea ematen
dute. Ez dago babarrun bera bi
baserritan, hor sekulako anizta-
suna sortzen da. 
Emakumeek daukaten jakin-

tza hori oso-oso garrantzitsua
da. Izan ere, nola ikasi dute hori
egiten? Amari begira, hark amo-
nari begira, amonak bere amari
begira... eta milaka urte atzera
egiten dugu ekintza txiki eta in-
kontziente batekin. Eta atzera
eginez, gure kulturaren oinarri-
ra joaten gara, lurra lantzen hasi
ginen egunera. Emakume horri
esan behar zaiona da berak dau-
kan jakintza harrotu egin behar
dugula, azaleratu eta jaso. Baina
arazoa da emakume horiek ez
diotela garrantzirik ematen be-
ren jakintzari. 

Baratzean ere genero ikuspe-
gia.  
Zalantzarik gabe. Baratzea era-
bat emakumeena izan da. Nire-
tzat emakumeen artean askoz
gaitasun handiagoa izan da ba-
ratzerako. Ni gure amonarekin
akordatzen naiz, txikia nintzela
baratzean laguntzen nion, eta
konturatzen nintzen sekulako
gaitasuna zuela. 

Euskaldunak eta ilargia. Lotu-
ra berezia dago hor eta hori ere
jasotzen duzu liburuan. 

Bai, baina kulturalki ilargiare-
kin dugun harremana birdefini-
tu egin beharko genuke. Izenak
nola erabiltzen ditugun, ilgora,
ilbehera, ilberria... hor sekulako
nahasmena dago. Aurreko libu-
ruan saiatu nintzen pixka bat
txukuntzen, baina ez nuen era-
bat lortu. Arazoa da euskal kul-
turaz hitz egiten dugunean, az-
kenean, hizkuntzalariengana
jotzen dugula. Hizkuntzalariek
liburuetan begiratzen dute eta
liburuak Frantzian eta Alema-

nian ikasi duten ingeniariek
idazten dituzte. Eta oraindik
gure artean bizirik dauden hi-
tzak eta esaerak ez daude hizte-
gietan jasoak, ikaragarrizko
aberastasuna baitugu. Eta hor
korapiloak eta arazoak sortzen
dira.
Niri gertatu izan zait hitz ho-

riek erabiltzen ditudan modua
dela eta, baten batek Euskal-
tzaindiari kontsulta egin izana.
“Jakobak horrela erabiltzen du.
Hori zuzena al da?”. Eta Euskal-

tzaindiak, noski, ezetz esan du.
Nik ikasi dut senarekin eta han
eta hemen galdetuz. Jakintsu
jendea ilargiaren gai honekin
hain interesatuta dagoenez,
pentsatu nuen lana jartzea. Li-
buruan ilargiaren egoerak eta
faseak izendatzen dituzten 108
izen bildu ditut, euskaraz erabil-
tzen direnak. Ea, mesedez, nork
argitzen digun kontua. 

Zuk ehunka hitz horiek jaso-
tzeko ez duzu Euskaltzaindira
deitzen. 
Ez, inoiz ez. Irratian, liburuetan,
hitzaldietan... egiten dut bilketa
lana. Joaten naizen herri guztie-
tan eskatzen dudan gauza baka-
rra arbela bat izaten da. Arbela
horretan esaten diren hitz guz-
tiak jasotzen ditut: zeinek esan
duen, zenbat urte dituen eta
nongoa den. Hori guztia ere ja-
sota daukat. 
Euskarak sekulako aberasta-

suna dauka eta lan oso-oso ur-
gentea egin beharra dago hitz
horiek biltzen. Gainera, jendea
laguntzeko prest dago. Nik he-
rriz herri jendearekin lortzen
dudan harremana beren jakin-
tza baloratzen lortzen dut. Nik
gauza batzuk badakizkit, baina
beste asko ez. Eta haien jakintza
jasotzea sekulakoa da. Eta jende-
ak asko eskertzen du, bat-batean
dakien hori baloratzen hasten
baita. Hori ikaragarria da. 
Jakintza hori guztia bildu, jaso

eta jendearen esku jartzea oso
garrantzitsua da. Eta horretara-
ko webgune bat sortzeko asmoa
daukat. Une honetan mundu
horren inguruan webgune bat
prestatzen ari gara, Argia-tik,
bai hitz horiek biltzeko eta baita
biltzen dugun hori azaltzeko eta
jendearen esku jartzeko. Bizi Ba-
ratzea proiektuaren baitako
ekarpena izango da, Bizibara-
tzea.eus webgunean, eta hurren-
go hil bukaeran hor izatea espe-
ro dugu. 

Eta hainbeste hitzaldi, irra-
tsaio, liburu eta webgune, nola
dago zure baratzea? 
Oso eskas. Lore ziztrin batzuk,
sagastitxo bat, nahiko lan ema-
ten didan mahastitxo bat... Gure
etxean baratzea aitonak egiten
du, eta eskerrak hari.  

«Joaten naizen herri

guztietan arbela bat

eskatzen dut. Arbela

horretan esaten

diren hitz guztiak

jasotzen ditut: 

zeinek esan duen,

zenbat urte dituen

eta nongoa den»
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Dagoeneko oporretan daude. Oporre-

tan zein eskola egunetan, baina, jola-

serako adina dute. Hala ageri dira

pankarta aurrean umeok, dagokien

bezala, seguruenik pankarta atzean

daudenak zer dela-eta bildu diren ho-

rra oso ondo ulertu gabe. Gurasoek,

beharbada, azaldu diete gizon batek

emakume bat hil duela. Jende askok,

ume izan gabe ere, ez du ulertzen

zergatik gizon batek hil duen emaku-

me bat. Beste batzuek ez dute ulertu

nahi. Emakumea zelako, izan liteke

azalpenetako bat; alegia, gizonak be-

ra baino indar fisiko handiagoa zuela-

ko. Beste bat, berriz, emakumea zela-

ko; alegia, erlijioetan bezala gizarte

eraketan ere berdintasuna asmo polit

baina hutsa baino ez delako, pertso-

nak beren izaeraren eta bizi baldin-

tzen arabera hierarkikoki sailkatzen

dituen sistemaren menpeko gizartean

bizi garelako. Egun batean, beharba-

da, pankarta oinean hazitako umeok,

neskek eta mutilek, mutilek eta nes-

kek, emakumeak erailtzea ohikoa zen

aspaldiko garai batez hitz egingo die-

te umeei.  Beharbada. Agian!

Xabier Izaga Gonzalez 

PANKARTA
OINEAN
HAZITAKO
UMEEN ZAIN
OTE?

C IKUSMIRA

Jaizki FONTANEDA | ARGAZKI PRESS
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U
dako lehen egun beroarekin ba-
tera egiten ditugu etxean bela-
rrak. Arratsaldea arrastaloa eta
sardea eskutan hartuta pasa du-

gu biok. Zeri buruz idatzi ez nekiela esan
diot eta azkar bota dit erantzuna irriba-
rrez: «Niri buruz!». Gai asko nituen bu-
ruan. Guztiek batera alde egin dute eta
belar pizarrak bildu ahala berari buruz
idatziko ditudanak ere biltzen hasi naiz.
Jaio nintzenean, denek oso neska polita

nintzela esaten zuten; aitaren berdin-ber-
dina. Berak azkar atera zuen ondorioa:
alaba polita bada, aita ere bai. 30 urte be-
randuago bere antza dudala esaten diote-
nean, pasadizo bera kontatzen du eta se-
guru nago orduan bezalaxe egiten duela
irribarre. 

Umore fin-fineko gizona da gure aita.
Tabernan lan egiten zuenean «baserriko
txipiroiak» eskaintzen zituen eta bezero-
en barre algara lortzen zuen. Kotxe be-
rriak eramaten dituzten kamioiak ikusita
zergatik galdetzen genion umetan eta
«ordainsaria ez ordaintzeko» esaten zi-
gun. Iaz, bera min hartuta zegoelako, nik
ekin behar izan nion ardi jezteari lehen
aldiz nire bizitzan. Berak instrukzioak
ematen zizkidan, barre egiten zuen, hala
moduz moldatzen bainintzen eta «eske-
rrak ez duzun ardi esnetik bizimodua ate-
ra behar» esaten zidan irribarrez. Agian
horregatik gustatzen zaizkit hainbeste
txisteak, hitz jokoak eta umorea.
Lehen aldiz zinera amarekin nobiotan

hasi zenean joan eta lo hartu zuen. Sarre-

ra alferrik ordaindu zuela-eta ez zen
gehiago itzuli “Loreak” estreinatu zuten
arte. Ume txiki bat bezala joan zen zinera,
ilusioz beterik. Sekuentzia bateko prota-
gonista izan zen eta bera bezain harro ibi-
li ginen etxekoak, pantaila handian azal-
tzen zela jakinda.  
Belarretan pasako dugu astea eta urte-

roko erritualak egingo ditugu: pizarrak
bildu, traktorearen atzetik ibili eta azala
erre.  Erdi brometan esan dit berari buruz
idazteko eta behingoagatik broma serio
hartu diot. Belarrak ontzeko eguraldi ona
eta beroa behar dira. Niretzat eguzkiaren
alde onena itzala izan arren, belarrak egi-
tearen alderik onenetako bat aitarekin
denbora pasatzea eta bere lanetik ikastea
izaten da. •

0hutsa

Belarrak

Mirari Martiarena

hutsa

P
rentsako agerkariek hizki larritan
atera dute azken orduotan Gastei-
zen gertatutako erailketa matxis-
taren albistea. Hiltzaileak berak

aitortu omen du biktima akabatu eta zati-
katu ostean poltsetan sartuta bota zituela
gorpuzkinak Zadorra ibaira. Ez dago za-
lantza izpirik, ezta espekulaziorako zirri-
kiturik ere. Horregatik, hain zuzen ere,
bereziki deigarria da “El Correo”-n, gaizki-
learen ekintza zuritu nahian, kaleratuta-
ko izenburua: «Atxilotutakoaren auzoko-
ek ezin dute gertatutakoa sinetsi, ‘mutil
zintzoa zen’». Testuan erasotzailearen eta
bizilagunen arteko harreman adeitsua go-
raipatzeaz gain, alkohol eta drogekin lo-
tutako arazoei egozten diete gertatutako-

aren erantzukizuna, mutil zintzoa ez bai-
tzen, nonbait, bere ekintzen jabe. Horrela-
ko astakeriak irakurtzeak sumina eragin
dit. Baina ulergarria egin zait berri emai-
learen sinadurari erreparatu diodanean.
Albistea izenpetzen duen kazetaria ezagu-
na da hirian bere aurreiritzi islamofobo,
misogino eta klasistei informazio itxura
emateagatik. Sona handiko berri asmatu
bat baino gehiago dago bere curriculume-
an, kaleko arropaz jantzita igerilekuetan
bainatu omen zen emakume musulma-
narena, kasu. 
Duela astebete, egunkari berean, eskan-

daluzko lerroburua eskaini zion festa es-
parru batean gertatutako bortxaketa saia-
kerari: «Ertzaintzak mesfidantzaz hartu

du Aranako jaietan gertatutako sexu era-
soagatiko salaketa». 
Ondorengo lerroak erasoaren bi bikti-

men epaiketa dira: halako orduetan pa-
rrandan zebiltzala, hurrengo egunera arte
ez zutela Ertzaintzarengana jo... eta poli-
zia txosten konfidentzialetan baino ira-
kurri ezin daitezkeen datuak, betiere, sus-
moaren itzala  erasotakoen gainean
zabaltzeko. Horrelako titularrak ez dira
halabeharrez edo utzikeriaz sortuak, ai-
tzitik, ideologia bati men egiten diote. 
Terrorismo matxistaren aurrean eran-

tzukizunaren jomugan emakumeak jar-
tzea erabaki politikoa da, eta horrelako
kazetariak dira egunez egun ideologia ho-
ri elikatzen dutenak. •

hutsa

Apologetak

Koldo Sagasti



herritarrak

I
lehoria, altua eta irriba-
rretsua da Irene Pare-
des. Beti izan da horre-
lakoa. Haurra zenetik ez
da asko aldatu. Txikitan
kirola egiten zuen. Bere

esanetan, familian oso errotuta
dagoen ohitura da eta horrega-
tik beti ibili izan da korrikan,
mendian, bizikletan... Judo esko-
lak ere jaso zituen eta ondoren
atletismoarekin hasi zen. Futbo-
larekin betidanik izan du lotura
estua. «Oroimena dudanetik ba-
loi batekin ibili izan naiz», aitor-
tu zigun. Horregatik, agian, Le-

gazpin futboleko Lehen Mailan
jokatzera zihoan neska bat zego-
en zurrumurrua zabaldu zenean
inor ez zen harritu neska hura
Irene Paredes zela jakitean.
24 urte ditu orain, 25 egingo

ditu uztaila hasieran, eta bere
ametsa bete berri du: Liga ira-
baztea. Taldekide guztiak bezala
azpi-azpitik hasi zen, herriz he-
rri guztia eman eta kamiseta
izerdiz blaitzen, unean-unean
janzten zituen koloreak sutsuki
defendatzen. Ilintxa Legazpiko
taldean hasi zen, eta, ondoren,
denboraldi bat eman zuen Urre-

txu-Zumarragako Urolan, biak
ala biak Ohorezko Erregional
mailakoak. Bertatik orduan Hi-
rugarren Mailan zegoen Zarau-
tzek fitxatu zuen. Laster Realak
bere abilezian erreparatu eta
Donostiako taldean jokatzen 
hasteko proposamena egin zion.
Honakoa sekulako pausoa izan
zen berarentzat. «Sufritu egin
nuen, baina azkenean ohitu
egin nintzen. Zailena atletismoa
utzi behar izatea izan zen, une
horretan oso ondo nenbilelako.
Baina pentsatu nuen atletismoa
beti hor egongo zela eta Realak

deitzea ez dela beti gertatzen»,
aipatu zuen futbolariak.  
2008tik 2011ra egon zen Zu-

bietan, Lezamatik deia jaso zuen
arte.  «Ni beti realzalea izan
naiz –aitortu zuen–, baina Ath-
leticek deitu zidanean Realare-
kin zazpigarren-zortzigarren
postuan ibiltzen ginen. Athletic
lehenengo, bigarren, hiruga-
rren... zebilen. Futbolari bezala,
nire ametsa izan da gorenera
iristea, eta, ahal bada, tituluren
bat irabaztea. Zaila izan zen bai-
na hori erabaki nuen». Eta ho-
rrela, hurrengo denboraldian
zuri-gorriz jantzi zen.
Pixkanaka bere lekua egin

zuen taldean, defentsa moduan
jokatzen. Baina tituluak ez ziren
iristen! «Ni Athleticera horreta-
ra etorri nintzen, eta iritsi nin-
tzenetik dena porrotak ziren: Li-
ga galdu, Kopa galdu…», baina
azkenean iritsi da, «iritsi da
behingoz hainbeste desio nuen
titulua», bota zuen. 
Baina ez zuten gabarrarik ate-

ra. Gaiaren inguruan eztabaida
sortze hutsa pauso baikorra den
arren, oraindik bide handia da-
go berdintasuna lortzeko, eta ki-
rola ez da salbuespena. Futbole-
an ere neskak bigarren mailan

infraganti

Futbol Liga irabazi berri du Irenek Athleticeko taldekideekin
batera. Bere ametsa zen hori lortzea eta pixkanaka joan da
gerturatzen, azkenean garaikurra esku artean izan arte.
Txikitatik izan da oso kirolaria eta inor ez zen harritu
Legazpin Lehen Mailan jokatzen hasi behar zen berria
herrian zabaldu zenean. Betiko Irene izaten jarraitzen du.

IRENE PAREDES

San Mames zaharreko arku famatua Lezaman dago egun oroigarri gisa. Argazkian, Irene Paredes arkua atzean duela. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS
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egon behar. Kontuak kontu, Liga
irabazi zuten eta ederki ospatu
zuten, gabarrarik gabe izan ba-
zen ere. «Harrera izugarria egin
ziguten. Esan zutenez 10.000
pertsona inguru gerturatu zi-
ren, zaila da jakitea, baina seku-
lakoa izan zen. Jende pila bat jo-
an zen! Amets bat bezalakoa
izan zen. Hainbat Liga irabazita-
ko kideak baditugu taldean eta
esaten zidaten kristoren jaia
izango zela, baina ez nuen espe-
ro hainbesterako izatea», aipatu
zuen pozez gainezka.
Gabarraren aferari buruz esan

zuen jendeak eskatu egin zuela
baina klubak erabaki zuela ez
ateratzea. «Mutilek Superkopa
irabazi zutenean bezala ospatu-
ko genuela esan ziguten, eta, be-
no, guri, egia esan, benetan in-
porta zitzaiguna Liga irabaztea
zen. Guk bagenekien ospatu
egingo genuela, berdin zitzai-
gun nola. Eta klubak autobusa
proposatu zuenez, ba autobu-
sa… eta, ezer egongo ez balitz, ba
ezer. Jendearekin beste modu
batera ospatuko genuke», esan
zuen baikor. 
Neskek oraindik eskuratu ez

duten beste eskubide bat Bilbon
jokatzea da, San Mamesen. Noi-
zean behin joaten dira, partidu
bereziak direnean, baina norma-
lean Lezaman aritzen dira.
«Gustatuko litzaiguke San Ma-
mesen jokatzea baina badakigu
zaila dela horrelako estadio bat
betetzea. Lezamara jende dezen-
te etortzen da; 1.000 pertsona
inguru. Aurten bospasei parti-
dutan bete da zelaia (1.500 per-
tsonentzako edukiera du). Baina
San Mamesera joatea eta 2.000
pertsona bakarrik etortzea...»,
komentatu zuen horrelako ins-
talazio bat zabaltzeak kostu

handia suposatzen duela irado-
kiz.  
Athleticek zale pila bat ditu, 

baina neskek ez dituzte hainbes-
te jarraitzaile izaten nahiz eta
maila gorenean egon. Ireneren
ustez kontuan hartu beharreko
hainbat faktore badaude. Lehe-
na, honakoa: «nesken partidak
gehiago promozionatu behar di-
ra jende gehiagok ikusteko».
Nork egin behar du lan hori?
Klubak berak, baina baita komu-
nikabideek ere. «Prentsan eta te-
lebistan ez gara asko ateratzen
eta jendeak ez daki zer egiten
dugun ere. Aurten bai, ondo ibili
eta gehiago agertu gara komuni-
kabideetan, eta, hala, jendeak
gehiago jarraitu gaitu eta gehia-
go etorri da zelaira. Denboraldi
kaskar bat eginez gero, aldiz, 
jendeak ez daki ezta sailkapene-
an non gauden», azaldu zuen. 
Egoera horrek «amorrua eta

pena» sortuagatik, egunero bo-
rrokatzen dira lehoi emeak ho-
rrelako gauzak pixkanaka alda-
tzen joateko, berez «gizartearen
beraren arazoa» delako, ez baka-
rrik futbolariena. Eta pixkanaka
emakumezko futbolariei egin-
dako gorazarreak ere hasi dira
heltzen. Iaz Legazpiko zazpiko
futbol txapelketan ohorezko sa-
kea egin zuen, txalo artean. Ur-
teetan bertan jokatu izan du eta
bere lagun taldearekin txapelke-
ta irabazi ere egin zuen. Baina
profesionala izatera pasatu ze-
netik, harmailetatik ikusi izan
ditu partiduak. Iaz ere Udalak
harrera egin zion. «Denoi gusta-
tzen zaizkigu honelako gauzak,
baina, egia esan, niri berdin dit.
Nik egiten dudanarekin disfru-
tatzen dut, eta herrira joatean
pertsona normala bezala har-
tzea gustatzen zait», esan zuen.

Nahiz eta betiko Irene izaten
jarraitu, orain jendeak partidei
buruz galdetzen dio, eta zer egi-
ten duen jarraitzen du. Eta hori
berarentzat primerakoa da. Hori
bai, neska futbolariak gizartean
lekua egiten hasi besterik ez di-
ren bitartean, mutilak benetako 
izarrak dira. Hala, gauzek aurre-
ra egiten duten bitartean, neska
gehienek, nahiz eta dedikazioz 
profesionalak izan, beste ogibi-
de bat ere badute, ez dutelako
soldata astronomikorik jaso-
tzen. «Badago jendea futbolera
dedikatzen dena, baina epe la-
bur batez. Bizitzeko ematen du,
baina futbolarekin amaitzean ez
daukazu ezer. Horregatik, gehie-
nok ikasi edo lan egiten dugu
goizetan», azaldu zigun. 
Irenek goizetan lan egiten du,

eta, arratsaldetan, entrenatu. El-
karrizketa egin genuenean, gai-
nera, ikastaro bat egiten ari zen

eguerditan. Berarekin hitz egite-
ko tarte bat ateratzea kostatu zi-
tzaigun. «Nik Soin Hezkuntza  
ikasi nuen, gero master bat egin
nuen eta orain Lezaman nabil
Bizkaiko klubekin harremanak
kudeatzen. Gurekin teknifikazio
modura entrenatzera etortzen
diren nesken kontrola eramaten
dut. Talde batzuen entrenamen-
duetan laguntzeko eskatzen di-
date batzuetan, eta hitzaldiak
ere ematen ditut», esan zuen. 
Pozik dago Irene orain arte

lortutakoarekin. Euskal Selek-
zioan zein Espainiakoan jokatu
izan du eta horrek beste herri
batzuk ezagutzeko aukera eman
dio. «Ikaragarria da ikustea zein
maila dagoen beste liga batzue-
tan». Futbola gustatzen zaion
edonork nahiko luke horrelako
esperientzia bat bizitzea.•

hutsa

Nagore Belastegi Martin

Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

«Ondo ibiltze garenean gehiago agertzen gara
komunikabideetan, gehiago jarraitzen gaituzte
eta zale gehiago etortzen dira. Kaskar bagoaz,
jendeak ez daki ezta sailkapenean non gauden»

«Hainbat Liga irabazitako kideak baditugu
taldean eta esaten zidaten kristoren jaia
izango zela, baina ez nuen espero harrera 
hainbesterainokoa izatea»
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hilip K. Dick idazle estatu-
batuarrak 1968. urtean
idatzi zuen zientzia fikzio-
ko «Blade Runner» filma-
ren oinarri  izango zen
«Amesten al dute androi-

deek ardi elektrikoekin?» nobela.
Harrezkero aurrerapen teknologiko-
ak sekulakoak izan dira, konputazio
ahalmena ikaragarri handitu da eta
Adimen Artifizialak egundoko aurre-
rapausoak eman ditu. Robotak laster
jendartean izango ditugula dioten aho-
tsak ugaritzen ari dira. Esaterako, Bill
Gates berak 2025erako robotak etxe
guztietan egongo direla iragarri zuen
eta, areago, D. Levyk garai berdinerako
pertsonak robotekin ezkondu ahal
izango garela dio. Baina etxeetan, erai-
kin publikoetan eta kaleetan ezin esan
robotek presentzia nabarmena dutenik
oraindik. Non daude orduan ikerkuntza
laborategietatik kanpo?
Etxeko roboten artean, ezin uka iza-

rra ROOMBA xurgagailua denik. Indus-
trian, lan-eremu babestuetan aritzen
diren beso robotiko mardul eta indar-
tsuak nagusi dira. Lagunkoiak ez dira
oraingoz. Ari dira, baina, beso kolabo-
ratzaile eta adimentsu eredura bihur-
tzen, langileekin ukondoz ukondo ari-
tzeko prest. Baxter bimanipulatzailea,
esaterako. 
Robot humanoideak gertuago daude

gizaki sintetikotik. Arras ezaguna egi-
ten ari da azkenaldian NAO edo Pepper,
Japonian Nesspresoko hainbat denda-
tan saltzaile lanak egiten dituena. Pre-
zio sasi-arrazoikoa dute. Asimo, berriz,
2,5 milioi eurotan eskura dezakezu. Ze-
rikusirik ez “Blade Runner” filmeko Ra-
chael androidearekin.
Androideez hitz egiterakoan H. Ishi-

guro da erreferentzia, bere erreplika
sintetikoa egin eta konferentziak ema-
tera bidali izan duena. Erreplikak bere
gorputza ordezten du, bai, baina hitzal-
dia bideokonferentzia bidez izaten da
gero. Tamalez, ibiltzen den geminoide-
rik ez dago oraindik. 
Apurka-apurka bada ere, ari dira por-

taera sozialagoa erakusten duten robo-
tak azaleratzen. Tira, zeintzuk dira
gainditu beharreko trabak zientzia fik-
zioak irudikatzen dizkigun horietara

iristeko? Mugarrietako bat egun erabil-
tzen diren motorrak dira. Gure artiku-
lazioak, gihar eta zuntz bitartez eragi-
ten direnak, arinak eta elastikoak dira
eta egin dezakegun indarra erabat kon-
trolagarria da. Roboten artikulazioak,
motor elektriko eta engranaje bidez
kontrolatuak, ordea, astunak, kontsu-
mo handikoak eta zurrunak dira. Ari
dira aurrerapenak gertatzen arlo horre-
tan, kanpo indarrekin modu askoz ere
eleganteagoan eragin ahal izateko. Ildo
horretan, ECCE aipatu behar da, gure
hezurdura errepikatzen duen robota. 

Ahozko komunikazioa ere gordin da-
go oraindik. Makinari hitz eginaraz-
tea ez da zaila, baina berak entzutea
eta gizakien hizkera eta esakuntza
ulertzea zailtasunik handienetakoa
suertatu da pertsonen eta roboten
arteko elkarrekintzaren arloan. Kon-
putagailu bidezko interfazeek sarrera
gisa mikrofonoa modu arrakastatsuan
erabiltzen duten arren, askoz zailagoa
da esakuntzak ezagutzea robotak beti
zarata duelako inguruan, bai gizakiek

sortzen dutena, bai bere gorputzak be-
rak sortzen duena, motorrak berriro!
Momentuz, ez dirudi robotekin eduki-
ko ditugun elkarrizketak efektiboak eta
emozionalki asegarriak izango direnik.
Ezin utzi aipatu gabe enpatia. Robo-

tek erakuts dezakete hala moduzko es-
presioa. Baina robotak oro har sistema
erreaktiboak dira, estimulu baten au-
rrean erreakzionatzen dute. Iniziatiba-
rik ez dute eta portaera errepikakorra
erakusten dute. Emozioak erakutsi bai,
baina ez gure emozioak hauteman eta
horien arabera erantzuna egokitu. Guk
ez bezala, makinek emozioen espresioa
sentimenduetatik bereizi dezakete. Ro-
bot sinpatikoak badaude, baina ez en-
patikoak. Argi eta garbi, Adimen Artifi-
ziala da gehien garatu beharko den
arloa robotak pentsatzeko, ulertzeko,
elkarrizketarako, kreatiboak izateko eta
gure burmuinaren ondorio diren beste
hainbat gaitasunekin hornitzeko. Gi-
zartea ere egokitzen joan beharko da,
dezente gainera. Ziurra den bakarra ze-
ra da: robotek gurekin partekatuko du-
tela espazio soziala. •
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Robotak jendartean?

Txelo Ruiz eta Elena Lazkano
Robotika eta Sistema Autonomoak Ikerketa Taldea (RSAIT)
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Juantxo EGAÑA

KEYSTONE VIEW COMPANY

BILBOKO PORTUKO EMAKUME ZAMAKETARIAK

XIX. mendearen amaieran, Bil-

boko portuan, emakumeek

egiten zituzten zamaketa la-

nak, batez ere ikatza deskar-

gatzeko lanak. Laneguna oso

gogorra izaten zen: askotan

hamabi ordura ere iristen zen.

Eta horri etxean egiten zuten

lana batu behar. Hori guztia

gutxi ez, eta gizonezkoei bai-

no gutxiago ordaintzen zie-

ten. Emakumeok sufritzen zi-

tuzten lan baldintza kaskarren

berri eman zuen garaiko zen-

bait komunikabidek, “El Libe-

ral” egunkariak kasu. Eta langi-

leek ere protesta egin zuten

egoera salatzeko. 1903. urte-

an Portuko Langileen Elkartea

sortu zuten. Egile ezezagune-

ko argazkian ikatzaren deskar-

ga jasotzen da. Argazkia Keys-

tone etxeak zabaldu zuen,

AEBetako Pennsylvania esta-

tuan sortua eta irudi estere-

oskopikoetan espezializatua. 
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