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herritarrak

G
uraso eta seni-
deen mugimen-
du bat da Gura-
SOS. Kezkatuta
daude Zubietan
erraustegi bat

egiteko asmoa dagoelako eta
horrek eragina izan dezakeelako
umeengan. Ez diote irtenbiderik
ikusten gaur egungo blokeen ar-
teko liskarrari. Eta azpiegitura
kaltegarria ez dela bermatzerik
ez dagoenez, ez dute egiterik
nahi. Alternatiba zein den? Argi
dute: adostasuna. 

Eztabaida prozesu bat behar de-
la defendatzen duzue. Zer-nola-
koa?
Joseba Belaustegi: Informazioa
zabaldu behar da, hitz egin, ja-
kin... Informazio oso gutxi dago-
elako. Eta eztabaida lasaia bul-
tzatu behar da gizartean. Gaia
despolitizatu, gizarteratu berri-
ro, eta hortik abiatuta ardura-
dun politikoei hondakinen ara-
zoa konpontzea proposatu. Ez
da erraza, baina, adostasun ho-
rretan oinarrituta, denak elka-
rrekin norabide berean joanez,
posible dela uste dugu, errauste-
girik egin gabe.

Joxemari Izeta: Gaia hain politi-
zatua egon denez, guraso askok
deskonektatu egin genuen. Eta
GuraSOSek arrakasta badauka
da une berri bat zabaldu delako
eta despolitizatuz berriro ko-
nektatu nahi dugulako gaiare-
kin. Agintean daudenek onar-
tzen badute politizatu izanak ez
duela ekarri behar bezalako ez-
tabaida sakonik eta kutsu hori
alde batera uzteko gai badira,
orduan planteatuko da gaia zin-
tzoki. Aukera bikoitza zabaltzen
da: bata politikariak gizartera
begira jartzeko eta bestea gizar-
teari hain inportanteak diren
gaietan zuzenean parte hartze-
ko aukera emateko.

J. B: Aukera esaten du Joxema-
rik; nik ardura gehituko nioke.
Gizartearen parte garenok ardu-

rak ditugu eta horien jabe egin
behar dugu. Guraso bezala ez
dugu denbora asko, baina pauso
bat eman dugu, ardurak hartzen
ari gara eta hori oso positiboa
da. Hori da bidea, gizarteak zu-
zenki parte har dezala. Nola bi-
deratu diezaiokezu zure eta zure
haurren osasunaren gaineko ar-
dura beste inori? Zure ardura da.
Heldutasuna behar da; Euskal
Herrian oso leialak gara bozka-
tzen dugun alderdiarekiko, oso
erraz lerrokatzen gara, baina al-
derdiak iritzi bat eduki dezake
gai bati buruz eta guk beste bat,
eta hori ez da txarra, lasai-lasai
adierazi eta normaltasunez har-
tu behar dugu. Horregatik, gure-
tzat ez du balio «jendeak hau
bozkatu du» esateak, jendeak al-
derdi bat bozkatu baitu eta ez
mandatu zehatz bat. 

J. I: Gizartearen behar batekin
konektatzen ez badu, ekimenak
ez du aurrera egiten. Beraz, esan
dezakegu gizarteak berak sortu
duela, behar bat zegoelako, itza-
lean zegoena. Baldintzak egon
direnean agertu da, orain ond-
doak aterako diren bezala. Bes-
tela Donostian egin zen ekaina-
ren 19ko desfi lea ez zen
gertatuko, ez da sortzen halako

olatu bat Kontxan ez badago ba-
rruan indarrik. 

Ideologia desberdinetako per-
tsonak zaudete, hortaz, Gura-
SOSen elkartuta?
J. B: GuraSOS guztiok eroso ego-
teko etxea izatea nahi dugu,
nahiz eta bakoitzak hondakinen
kudeaketari buruz bere hautua
egin. Lortu dugula uste dut. Gai-
nera, ez zaigu batere kostatu, ez
dugu liskar bat ere eduki. Hori
da harrigarriena. Elkartasuna
oso naturala eta erraza izan da.

J. I: Segur aski planteamendua
oso sinplea delako: osasunaren
defentsa, guztiona, haurrena ba-
tik bat. Bakoitzak bere ekarpe-
nak egingo ditu, baina denak
ontzi berera joango dira. 

J. B: Jendeak, babesaz gain, ados-
tasuna nahi du. Eta aukera ikus-
ten du. Zailtasuna ere bai, para-
digma aldatu behar delako,
egoera batetik guztiz kontrako
batera pasatuz, baina denok es-
kutik joanez gero jendeak bada-
ki egingo dela. Gizartea, jendea,
eskutik jarri gara, denok batera.
Posible dela frogatu dugu eta
gauza bera egiteko eskatuko die-
gu politikariei. Horretarako, Gi-
puzkoako Foru Aldundiarekin
elkartzekoak gara [joan den as-
tean], eta Batzarretako talde
guztiei ere eskatu diegu bilera.

J. I: Politikariak diren heinean
adostasunak bilatzeko eskatu
behar zaie, ez desberdintasunak
markatzeko, hori egiten dutela-
ko azken batean. Gizartean gai
honen aurrean lidergoa hartu
beharko lukete adostasun bate-
ra iristeko. Eta horrela plantea-
tzen badute, agian denok izango
gara garaile. Liskar bezala plan-
teatzen badute, berriz, segur as-
ki denok izango gara galtzaile.
Paradigma aldaketak denok ira-
bazle izan gaitezkeen eztabaida
guneak sortzea ere eskatzen du.

Baina lortuko da interes eko-
nomikoen gainetik osasuna
jartzea?
J. B: Gizartearen erronka bat da
hori. Oraingoz esperantza izate-
ko motiboak badaude eta ikusi-
ko dugu. Planteamendu berria

«Eztabaida despolitizatu eta
lasaia egiten bada, inork ez du

erraustegia defendatuko»

JOSEBA BELAUSTEGI
JOXEMARI IZETA

69.000 haur eta 201 eskola daude

Zubietan aurreikusitako erraustegiaren

eragin eremuan. Gurasoek bi toxikotasun

garbitu nahi dituzte: kimiko eta politikoak.
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da, sinplea baina gordina. Ba-
tzuetan erabaki egin behar da
eta guk osasuna lehenetsi behar
dela esaten dugu. Gure manifes-
tua sinatzen duenak osasuna le-
henestea eskatzen du interes
ekonomiko eta politikoen gai-
netik. Lortuko den? Guk baietz
pentsatzen dugu, abagune ona
delako: erraustegiaren proiek-
tua ez da oraindik abiatu, eta
bestetik, Gipuzkoako Hiri Hon-
dakinen Kudeaketa Plan Oroko-
rra oraintxe bukatuko da eta be-
rria egin behar da. Orain arte
eztabaida ez da termino haue-
tan egin eta egiteko eskatzen
dugu. Badirudi Foru Aldundia
hasiera batean prest azaldu de-
la. Horrela bada uste dugu ezta-
baida horretan bai aterako dela
interes ekonomikoen gainetik
osasuna lehenesteko irizpidea. 

Etsipenik sumatu duzue jende-
aren artean?
J. B: Bai, jendea pixka bat etsita
ikusi dugu pentsatzen duelako
interes ekonomikoek dena ahal
dutela. Bada, guk horren aurre-
an jartzen dugu gurasoek, ani-
malia espezie guztietakoek, era-
kutsi dutela beren haurrak edo
espeziea mantentzeko edozerta-
rako gai direla eta sekulako in-
darra daukatela. Guk naturaren
indar hori guztia ordezkatu
nahi dugu, eta ziur gaude inte-
res ekonomikoen gainetik gai-
lenduko dela gizartea, espeziea
bera babestu behar duelako. Na-
turaren eta interes ekonomiko-
en arteko talka da, eta guk pen-
tsatzen dugu naturak,  gure
espezieak irabaziko duela. Ho-
rretarako bultzada da gurasoen
indarra, naturala, gure haurrak
babestekoa.

J. I: Segur aski haurrak jarri ditu-
gunean eztabaidaren erdigune-
an guraso askok zentzu natural
horregatik konektatu dute.

Politikariek zer irabaz dezake-
te adostasunarekin?
J. B: Prestigioa. Gizartearen au-
rrean galtzen ari diren sinesga-
rritasuna berreskuratzeko eta
jendearekin konektatzeko auke-
ra ona dute. Frogatzeko gai dire-
la lehiatik kanpo aritzeko, jen-
deak beren interesen arabera

jarduten dutela ikusten baitu.
Erakutsi dezatela badakitela ba-
tzuetan beren lehentasun ba-
tzuei uko egiten denen onura-
ren alde. Hori frogatzen badute
irabazi egingo dute. Gure hitzal-
dietan, zeintzuk garen azaltzen
dugunean, esaten dugu hau bu-
katzerakoan jende guztiak ha-
sieran bozkatzen zuen alderdia
bozkatzen jarraitzea nahi dugu-
la. Gure nahia ez da inork bere
botoa aldatzea.

Nahiz eta umerik ez izan bat
egin daiteke zuekin, ezta?
J. I: Afrikar esaera zahar batek
dio haur bat hezteko leinu oso
bat behar dela. Zentzu horretan
denok gara guraso, haurrenga-
nako ardura azaltzen dugun
guztiok. Osaba-izeba asko daude
elkartean, aitona-amona ugari...

Elkarte gisa antolatuta zaude-
te. Zein da funtzionamendua?
J. B: Autonomia eta independen-
tzia ditugu ‘arau’ eta horretara-

ko ez diogu inori diru laguntza-
rik eskatuko. Bazkide bakoitzak
50 euro jarri ditugu. Gutxi gora-
behera ehunen bat kide izango
gara. Bestetik, auzolanean anto-
latzen gara. Bakoitzak dakiena
egiten du. Webgune bat egin du
analista informatikoa den gura-
so kubatar batek; diseinu grafi-
ko guztia 8-9 hilabeteko haur-
dun zegoen eta umea oraintxe
eduki duen ama argentinar ba-
tek egin du musu-truk; legelaria
ni neu naiz; eskulanetan trebea
denak tximinia bat egin du;
prentsa arduraduna ama bat da;
ikerketa medikoak ama biologo
batek egin ditu; aita bat ingenia-
ria da; irakasleak ere badira, me-
dikuak... Funtzionamendua da
bilera ahalik eta gutxien egitea,
gurasoak garelako. WhatsApp
adiktu bihurtu gara, eta webgu-
nea eta sare sozialak ere balia-
tzen ditugu.

Ekimen juridiko bat abiatu du-
zue. Azaldu zertan datzan.

J. B: Giza eskubide batetik abia-
tzen da: hauteskundeetan or-
dezkariak aukeratzeaz gain, po-
litikan zuzenki parte hartzeko
dugun eskubidetik. Foru eraba-
kietan parte-hartzea nolakoa
izango den zehazten duen arau
bat dago Gipuzkoan. Bertan au-
kera ematen zaigu gu bezalako
elkarteei eztabaida abia dadila
eskatzeko. Eta hori egin dugu,
hondakinen kudeaketa oroko-
rra, erraustegia barne, eztabai-
datzen hasteko eskatu. Horrek
esan nahi du plan berria erabaki
arte, eztabaida egiten den bitar-
tean, erraustegiari uko egingo
zaiola. Gure ekimena pixka bat
zailtzen duena da batzuetan
esaten dutela erabakia hartuta
dagoela. Bai, 2002an hartu zen.
Baina hartuta dagoela ulertuko
balitz ere, foru arauak aukera
ematen du eztabaida prozesua
abia dadila eskatzeko erabakita-
ko politika publiko bati buruz,
adibidez erraustegiari buruz,
oraindik gauzatu gabe dagoela-

IBILBIDEA
Maiatzaren 7an ekin zion

lanari GuraSOSek. Lasarte-

Orian aurkezpena egin, eta

manifestu bat osatu zuen.

Dagoeneko 15.000

atxikimendutik gora bildu

ditu. Orona-Ideon

jardunaldi bat antolatu

zuen, eta desfile edo babes

hesi ikusgarri eta

jendetsua osatu Donostian,

ekainaren 19an. Ekimen

juridikoa ere hasi du. 

“
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ko. Eskaera hori onartzeko bi
baldintza bete behar dira: gizar-
tean gaiarekiko eztabaida sozia-
la berpiztea edo aurreikusi ezin
zen tamaina hartzea; eta proiek-
tua bera nabarmen aldatzea. Bi
baldintzak betetzen direla uste
dugu. Hondakinekiko gipuzkoa-
rren ohiturak asko aldatu dira. 

Zer erantzun dizue Aldundiak?
J. B: Hilabeteko epea dauka ezta-
baida irekiko den ala ez erantzu-
teko. Partzuergoaren bilera bat
deitu du, lizitazioa irekitzeko,
uztailaren 28rako. Publikoki ez-
tabaida irekitzeko prest dagoela
adierazi du, erraustegia egin ala
ez barne hartuta, baina argitu
du horrek ez duela esan nahi
proiektua gelditu behar denik.
Guk hori ez dugu bateragarri
ikusten, ezin delako eskatzen
dugun eztabaida sakon eta la-
saia egin paraleloki proiektua
aurrera badoa. Baina 28koa ez
dugu beren behin betiko plante-
amendu bezala hartzen. He-
mendik 28ra egun batzuk daude
eta itxaropena daukagu behin-
tzat aurre adostasuna lortzeko
bi puntutan: eztabaida has de-
zagun, azkar egin dezagun; eta
lasaitasuna bermatzeko, ezta-

baida egin bitartean alde batera
utz dezagun erraustegia. Udaz-
ken honetan jokatuko dira baza
inportanteak.

Bi hilabeteko bide oparoa egin
duzue. 
J. B: Maiatzaren 7an hasi ginen.
Aurkezpen ekitaldia egin ge-
nuen Lasarte-Orian; manifestu
bat osatu dugu eta 15.000 atxi-
kimendutik gora lortu ditugu;
Orona-Ideon jardunaldi bat an-
tolatu genuen; babes hesia edo
desfilea egin genuen Donos-
tian; eta azkenik ekimen juridi-
koa. Dena bi hilabetean, gogo,
ilusio, behar eta indar handia
dugulako.

J. I: Eta gizartearen aldetik eran-
tzun ona jasotzen ari garelako.
Potentzial handi bat dagoela
sumatzen dugu eta bideratu
egin behar da.

Eta potentzial  handiagoa
egon daiteke informazioa za-
baltzen bada, ezta?
J. B: Eztabaida guk esaten du-
gun terminoetan ematen bada
inork ez du publikoki defenda-
tuko erraustegi bat egin behar
dela.  Argi daukagu. Arrisku

erreal batzuk daude eta aukera
badago hondakinen arazoa kon-
pontzeko erraustegirik gabe bi-
de hori hartu behar da. Pedro
Gorrotxategi Euskadiko Pedia-
tren Elkarteko lehendakariak
hori bera esan zuen 2004an.
Gure esku dago arrisku bat
gehiago jartzea edo ez. 

Zein arrisku nagusi ditu
erraustegiak?
J. B: Hondakin guztiak erretzen
dira bertan. Adibidez, lohiak.
Hauek merkurioa eta uretatik
datorren edozein metal astun
jasotzen dute. Ordenagailu era-
mangarrien estaldura ere erre-
tzen da, katalogatu gabe dau-
den material berriekin egina.
Jakina da hauek minbizia era-
gin dezaketela. Produktu kimi-
ko eta plastiko berri pila bat
daude oraindik azterketarik eta
emisio neurririk ez dutenak, eta
dena erretzen da. Ezin da jakin
zer erretzen den egunero pro-
duktu berriak sortzen direlako.

Jendeak pentsa dezake toxiko-
ak direla, bai, baina ez dela
hainbertzerako...
J. I: Hedabide batzuetan aldeko
zientzialariak agertzen dira eta

horrek pentsarazten ahal du ba-
tzuk kontra daudela baina beste
batzuk alde. Eztabaidan zintzo-
tasuna eskatzen dugu, edonork
esan dezakeelako ikerketa serio-
etan oinarritu gabe ez dela hain
arriskutsua. Zientzia ere erabil-
tzen ari gara manipulatzeko, eta
guk eztabaida patxadatsu horre-
tan nahi duguna da egin diren
ikerketak, aldekoak eta kontra-
koak,  aurrez aurre jarri  eta
hausnarketa serio eta neutral
bat egin.

J. B: Hori ez da berria. Tabakoa-
rekin gertatu zen, baita amian-
toarekin ere. 1939an Osasuna-
ren Mundu Erakundeak jada
esaten zuen minbizia sor zeza-
keela, eta Estatu espainolean
2004an debekatu zen. Guraso
batzuen kezka zera da: hemen-
dik hamar urtera norbaitek
esango digu baietz, erraustegia
minbizi eragile dela? Ez dugu
kezka eta beldur hori nahi. Kez-
katzeko motibo nahikoa dago
ez egiteko. Ez dugu arriskua
gauzatzerik  nahi .  Arr iskua
nahikoa da babesteko.

J. I: Gainera, beste gauza asko
egin daitezke. 

J. B: Zein izango den sistemarik
onena? Denen adostasuna lor-
tzen duena.

Erraustegiak bereziki kaltetu-
ko lituzke umeak?
J. B: 69.000 haur eta 201 eskola
daude eragin eremuan. Badira
azterketak azaltzen dutenak ku-
tsadura handiagoa dela hau-
rrengan kalean asko ibiltzen di-
relako eta kontaktu handia
dutelako lurrarekin.

Zein pauso emanen dituzue
hurrena?
J. B: Hainbeste gauza egin ditu-
gu hain denbora gutxian eta ez
dugu denborarik izan herrieta-
ra hurbiltzeko. Pixkanaka ari
gara deitzen diguten lekuetan
hitzaldiak ematen. Gure asmoa
da uda aprobetxatzea herrietan
GuraSOS taldeak sortzeko eta
jendea gonbidatzen dugu filo-
sofia honekin bat egiten badu
animatzera. Zubietaren inguru-
ko herrietatik zabaltzen ari da
mugimendua. Kurtso hasieran
beste urrats bat egingo dugu
atxikimendu, mugimendu so-
zial eta beste ekimenekin. Biga-
rren bultzada eman nahi dugu.
Abiatu baino ez gara egin. 

«Oso leialak gara

bozkatzen dugun

alderdiarekiko,

baina honek iritzi

bat eduki dezake

gai bati buruz eta

guk beste bat, eta

hori ez da txarra,

lasai adierazi eta

normaltasunez

hartu behar dugu»
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E
makume batek Donostiako denda
batean gustatu zaizkion galtzak
40 neurrian eskatu ditu. Denda-
riak «taila handirik» ez dutela

erantzun dio. Twitterreko txio batean
irakurri dut. Harritu egin nau 40 neurria
handitzat jotzen dutela irakurtzeak. Ha-
rritu esatea gutxi da, amorratu eta hase-
rretu egin naiz. Nire jantziak beti izan
dira neurri handietakoak: XL, XXL, 50-52
neurrikoak, 120ko bularretakoak… 
Umetatik jasan behar izan ditut den-

darien erruki begiradak. Arropa denda
batera sartu eta alferrik sartu naizela
esaten duten begirada horiek.  Gure
amak bakarrik jakingo du zenbat aldiz
bueltatu naizen haserretuta eta negar
batean etxera. Gustuko arroparik erosi

gabe, erositakoa besterik ez zegoelako
hartuta eta jantzi berriak behar nituela-
ko. 15 urterekin 60 urteko andreek arro-
pak erosten zituzten dendetara joan be-
har izaten nuen. Pentsa, adin horretan
horrek zer esan nahi duen. Oraindik sal-
toki horien aurretik pasatzen naizenean
orduko sentimendu ilunak izaten ditut;
ez dut denda horien eskaparateetara be-
giratu ere egiten.
Sentimendu ilunak, nire jantziak beza-

la. Beltza beltzaren gainetik jantzita pa-
satu ditut urteak. Mundu guztiak dakie-
lako beltzak estilizatu egiten duela.
Gainerakoen begiraden aurrean argaldu
egiten zaituela. Gainerakoek zenbat eta
gutxiago ikusi, hobe. Besteen begietan
bizi gara, etengabeko eskaparatean. La-

gunekin bizi nintzenean etxetik atera
aurretik pisukideak nazkatzen nituen
behin eta berriz «ondo nago?» galdetuz.
Orain bakarrik bizi naizenez, nik jarri
behar izaten dut ispiluaren aurrean eta
neronek erantzun neure buruari.
«Ispilu aurreko islan beti nahi dudana

naiz» dioen abestia aho txikiarekin abes-
ten nuen, inoiz ez nintzelako nahi nue-
na. 40 neurriko galtzak janzteko gorpu-
tza nahi  bainuen.  “Neurri  handiko”
arropa gero eta gehiago egiten dituzte;
“normalak” baino garestiagoak izaten di-
ra, baina gutxienez balio izan dute nire
armairua kolorez betetzeko. Ispiluaren
aurrean ez naiz beti nahi dudana, baina
beste abesti baten oihartzunak «ni naiz
naizena» erantzuten du. •

0hutsa

Ni naiz naizena

Mirari Martiarena

hutsa

P
asa den ekainaren 7an Kanpezuko
(Araba) Udalbatzak aho batez
onartu zuen herriak nazioarteko
BDZ (Israelen aurkako Boikot, De-

sinbertsioak eta Zigorrak) kanpainari atxi-
kitzeko mozioa. Ebazpenak Israelgo apart-
heid erregimenarekiko balizko harreman
guztiak eteteko galdegiten zion Udalari, 
harik eta kanpainak ezartzen dituen giza
eskubideekiko begirunezko gutxieneko al-
darrikapenak betetzen diren arte. 
Mendialdekoa ez da, baina, Euskal He-

rrian gisa horretako mozioa onartzen
duen lehenengo udalerria. Alta, aurrekoe-
tan ez bezala, arabarrek ACOM (Ekialde Er-
tainerako Komunikazioa eta Ekintza) ize-
neko erakundearen jakinarazpena jaso

zuten handik astebetera, udalbatzako ak-
tak eman ziezazkietela eskatzeko. Egun
batzuk geroago eskaera auzi-errekurtso bi-
lakatu zen. 
Ez dago jakiterik delako elkarte horren

atzean nor dagoen, ez eledunik edo koka-
pen fisikorik ote duten ere, bakarrik web-
gune bat dutela eta bertan azaldutako as-
mo sendo bat:  espainiar  Estatuan
Israelekiko harremanak sustatzea eta esta-
tu hebrearraren irudia normalizatzea. 
Kanpezuko Udalekoek ezin izan dute ja-

kin nork izenpetzen duen jasotako salake-
ta, baina bai espainiar Estatu osoan antze-
ko mozioak onartu dituzten erakundeen
aurka jarritako helegiteen atzean erakun-
de berbera dagoela. Israelen aldeko presio

taldeek txoko ezkutueneko elkartasun
adierazpenei erasotzeko duten gaitasunak
agerian uzten du gure gizartean duten es-
ku-hartzea, batetik; baina baita haien ahu-
lezia ere. Izan ere, udal txiki batean onar-
tutako mozioa atzera botatzeko
horrenbeste baliabide legal eta ekonomi-
ko bideratu behar badute, arrazoibidearen
borroka galduta dutelako izango da. 
Kanpezuko dema, oraingoz, galdu egin

da. Udalak atzera egin du, tamaina horre-
tako auzi-errekurtso batean sartzeak he-
rriari ekar liezaiokeen galera ekonomikoa-
ren beldurrez. Baina Israelgo lobbyaren
aparatu juridiko guztiek ezingo diote luza-
roan aurre egin goraka doan elkartasun
olatu honi. •

hutsa

Sionismoaren garroak Kanpezun

Koldo Sagasti
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Informatika eta informatikariak:
haurren begirada
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S
usmoa dut hedabideek zabaltzen duten informati-
karien irudiak eragin nabarmena duela informatika
ikasketak egitea erabaki lezaketen gazteengan.
Baina horiek zabaltzen duten irudia eta jendartea-
ren ustea bat al datoz? Berdina da emakumezkoek
eta gizonezkoek duten irudia? 

Kezka hau nahikoa zabalduta dago; hala nola, UOC Kataluniako
Unibertsitate Irekiko “Estereotipos Informática” lanean argitara-
tutakoaren arabera, jendarteak informatikaria estereotipatzeko
joera du: gaitasun matematikoak dituena, jende arraroa, teknolo-
gia obsesio duena, barnerakoia, sozialki traketsa eta antzeko ezau-
garriak egozten dizkiete informatikariei. Ez da harritzekoa hori
hala izatea, hedabideek lanbideko profesionalei buruz ematen du-
ten irudia eta gugan duten eragina zein den jakinik. 2008an argi-
taratutako “The IT Crowd: Are We Stereotypes?” lanak argi uzten
du izen bereko telesailaren kasua. 40 pertsonari (20 informatikari
eta 20 ikasle) egindako inkestan oinarritzen da. Inkesta erantzun
zuten pertsonek telesailean agertzen diren informatikariak, gizo-
nezkoak noski, deskribatu zituzten. Horretarako erabilitako adjek-
tiboen (izaerazko zein fisikoak) %91 negatiboak ziren; %6,5  positi-
boak eta %2,5 neutroak. Elkarrizketatutako profesionalek oso
maila txikian ikusi zuten beren burua telesailean islatuta eta mai-
la are txikiagoan, emakumezkoek. Bestalde, elkarrizketatutako
ikasleek, telesaila ikusi ondoren, lanbidearekiko oso interes maila
txikia agertu zuten. Egileen arabera, alde batetik horrelako medio-
etan egiten diren deskribapenak estereotipoekin datoz bat infor-
matikarion lanarekin baino eta, bestetik, era horretako irudiek ez
dituzte etorkizuneko profesionalak erakartzen. Eragin horien au-
rretik, nolako irudia dugu?
Testuinguru honetan espe-

rimentu txiki bat egin dugu
udaberrian. Joan den urteko
azaroan UEUko Informatika
Sailaren eta EHUko Donostia-
ko Informatika Fakultatearen
arteko elkarlanari esker
www.code.org euskaratzea lor-
tu ondoren, inguruko ikaste-
txeetara “kode ordu bat” es-
kaintzera joateko aitzakia
ederra genuela sentitu ge-
nuen. “Kode ordu bat” ordube-
tez modu dibertigarrian pro-
gramatzen aritzea eta
oinarrizko kontzeptuak ikas-
tea da. Mugimendu globala
da, 180 herrialde baino gehia-
gotako milioika ikaslerengana
iristen dena eta munduko
edozein txokotako edozein
pertsonak antola dezakeena.
Informatika ingeniaritzako
graduko ikasleak irakasle aritu
dira Euskal Herriko 8 eskola-
tan, 10-12 urte arteko 350 ikas-
lerekin. Esperientzia hori iza-

teaz oso pozik gaude denak; gaztetxoek ederki pasatu zuten eta
ikasi egin zuten, eskoletan oso pozik daude jasotakoarekin, eta az-
kenik, irakasle lanak egin dituztenak ederki moldatu dira eta erre-
pikatzeko prest daude! Datorren ikasturtean, mundu osoan egi-
ten den unean antolatuko dugu kode ordua: abenduan. 

Kode orduarekin batera, irudi bidezko inkestatxo bat pasatu
diegu gaztetxoei, informatikaren erabilera esparruei eta infor-
matikarien itxura eta lan-inguruneari buruz duten iritzia jaso-
tzeko, eta 267 erantzun jaso ditugu. Lehenengo zertzelada ba-
tzuk ekarriko ditut hona.
Informatikaren erabilera esparruari dagokionez, medikuntza,

artea, kimika, autogintza, jantzigintza, etxegintza, bideo-jokoak,
musika, zuzenbidea, hizkuntzalaritza, ordenagailu-sareak eta hez-
kuntza eman zaizkie aukera gisa. Gaztetxoek horietan guztietan
informatika erabiltzen dela adierazi dute neurri batean ala beste-
an, informazioa behar denean. Bideo-jokoen atzean informatika
identifikatzen ez dutenak badiren arren, oro har, bideo-joko edo
ordenagailu-sareak gehientsuenek lotzen dituzte informatikare-
kin. Beste muturrean medikuntza, artea, musikagintza eta zuzen-
bidea dira gaztetxo gehiagoren arabera informatika erabiltzen ez
dutenak. Aukera horiek egitean, desberdintasuna handiagoa da
eskolen arabera generoaren arabera baino. 
Informatikari bat eta haren lan-ingurunea marrazteko eskatu

diegunean, aldiz, alde nabarmenak agertu dira neskato eta muti-
len artean. Neskek joera handixeagoa dute informatikariak talde-
an marrazteko mutilek baino (%24tik %17ra jaisten da), baina joe-
ra nagusia bakarka irudikatzea da. Betaurrekoen erabilera, ordea,

berdin baloratzen dute ba-
tzuek zein besteek; irudien
%42etan ageri gara betaurre-
koekin. Informatikariaren ge-
neroa aztertzen badugu, eran-
tzun guztien arabera, %30ek
emakumea marrazten dute,
%52k gizonezkoa, eta %17an
zaila da bereiztea. Azterketa
haurren generoaren arabera
bereizten badugu, emaitzak
oso desberdinak dira. Mutilen
kasuan, emakumezko, gizo-
nezko eta definitu gabekoen
portzentajeak %10, %68 eta
%21 dira hurrenez hurren, eta
neskatoen kasuan, aldiz, %50,
%36 eta %13. Inkestaren arabe-
ra, beraz, 10-12 urteko neska-
toen erdiek eta mutil batzuek
informatikariak emakume
irudikatzen dituzte.
Zer gertatzen da gero neska-

to horiek heltzen direnean?
Zer egin behar dugu etorkizu-
nean teknologiara hurbil dai-
tezen? Nahikoa da telebista
itzaltzea? •

Haurrek honela irudikatzen duten informatikaria eta bere ingurunea. GAUR8

Olatz Arbelaitz
EHUko Informatika Fakultateko irakasle eta ikertzailea
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1936KO UZTAILAREN 23KO DONOSTIAKO BARRIKADA

Juantxo EGAÑA

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACION. ALCALA DE HENARES

1936. urteko uztailaren 22an ehunka militar abiatu ziren Loiolako kuarteletik helburu garbi batekin: Donostiako eraikin estrategi-

koak hartu eta faxisten estatu kolpearekin bat egin. Eguna argitu orduko agertu ziren Urbieta kalean altxatuak, baina haien pare-

ko erantzuna segituan piztu zen eta Donostiaren defendatzaileek barrikadak antolatu zituzten Amara Zahar inguruan. Ehizako

fusilekin, dinamita kartutxoekin, etxean egindako lehergailuekin eta molotov koktelekin erantzun zioten eraso faxistari eta borro-

ka biziak egunak iraun zituen. Loiolako kuartelekoak uztailaren 28an errenditu ziren. Bertan zeuden guztiak atxilo hartu eta Al-

dundiaren egoitzara eraman zituzten. Goiko argazkia 1936. urteko uztailaren 23an hartua izan zen eta Amara Zaharreko barrika-

detako bat ikus daiteke, Larramendi kalean, CNTren egoitza zegoen inguruan. 


