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G
uk Eskozia, Quebec edota Faroe uharteen be-
zalakoak izan nahi genuke. Gure izaera eta
etorkizuna erabakitzeko eskubidea aitortua
izan nahiko genuke, alegia. Horretarako, bai-
na, espainiar eta frantziar estatuek Erresuma
Batuaren, Kanadaren edo Danimarkaren an-

tza izan beharko lukete. Kontua da Eskoziako, Quebeceko
eta Faro uharteetako independentistek duten arazo ga-
rrantzitsu bat hori bera dela, hau da, Erresuma Batuaren,
Kanadaren eta Danimarkaren izaera eta jarrera, eta bere-
ziki estaturik gabeko herrioi eskaintzen dietena. Izan ere,
herri horietako abertzaleek independentziaren alde
egingo dute beti, baina abertzale ez diren independentis-
tak ere behar dira gehiengoak eskuratu ahal izateko. Ho-
rien iritzia independentziaren aldekoa edo kontrakoa
izango da baldin eta batzuek zein besteek eskaintzeko
daukatena hobea edo txarra-
goa dela pentsatzen badute.
Eskoziako, Quebeceko eta

Faro uharteetako indepen-
dentistek Norvegia, Finlan-
dia edo Suitza bezalako he-
rrialdeak dituzte eredu.
Zergatik? Batetik, jada estatu
independenteak direlako,
eta, bestetik, estatuok gizarte
eredu “hobeago” bat, justua-
go bat, berdintsuago bat lor-
tzen ari direla proiektatzea
lortu dutelako, hori egia izan
edo ez. Hau da, estatu izate-
ko nahia eta proiektua eredu
hobe batera lotu nahi dute.
Erresuma Batua, Danimarka
eta Kanada baino hobea, ale-
gia. Eredu borroka horretan
estatu bakoitzak berarekin dakarrena ere sartzen da, eta
toki batean indargunea dena bestean ahuldadea izan
daiteke. Har ditzagun Eskozia eta Faroe uharteak adibi-
dez. Erresuma Batua eta Danimarka Europar Batasunean
daude. Nola eragiten du horrek Eskozia eta Faro uhartee-
tako independentzia prozesuetan? 2014ko eskoziar erre-
ferendumean Europar Batasunaren jarrerak eragin han-
dia izan zuen emaitzan, eta, zentzu berean, badirudi
Brexita izango dela Eskoziara bigarren erreferenduma
eramango duena. Faroe uharteetan, aldiz, alderantziz
gertatzen ari da, Danimarka Europar Batasunean egotea
independentisten argudio nagusietakoa bilakatu baita.
Nicola Sturgeonek bigarren erreferenduma 2018ko

udazkena eta 2019ko udaberria bitartean kokatu du, eta
datorren astean Eskoziako Parlamentuari babesa eskatu-
ko dio bigarren erreferendum hori egiteko negoziazioak

hasi ahal izateko. Zergatik ez du data zehatzik eman? Be-
re ustez erreferenduma egiteko unerik aproposena Bre-
xitaren baldintza zehatzak negoziatu eta ezagutu eta
Brexita bera gauzatu artean baitago. Eta, noski, hori noiz
gertatuko den ezin da momentuz jakin. Bi arrazoi nagusi
daude horretarako. Batetik, ustezko Eskozia independen-
te baten abiapuntua ezberdina delako Europar Batasuna-
ren barruan edo kanpoan izan. Brexita gauzatu aurretik
edo ondoren alegia, eta, Sturgeonen ustez, eskoziar esta-
tu berriak errazago eta hobeto negoziatuko luke Europar
Batasunarekiko harremana Batasun horretako kide izate-
ari utzi aurretik. Bestetik, Sturgeonek badaki Erresuma
Batuak Brexitaren ondoren eskoziarrei eskaintzeko dau-
kan proiektu berri eta zehatza ezagutu gabe oso zaila
duela erreferendum berria justifikatu eta negoziatu ahal
izatea. Eta datozen aste eta hilabeteetan Westminsterren 

eta Holyrooden arteko eztabaida nagusietako bat hori
bera izango da, erreferendum berria egiteko arrazoi
nahikorik dagoen, noiz egin beharko litzatekeen eta zer
galdetu eta erantzun ahalko den. 
Ondo dago estaturik gabeko herriei eta haien proze-

suei begiratzea, haietatik ikasi eta gurean izan dezaketen
eragina erabiltzea. Edozein konparaziok, gainera, Estatu
espainiarraren jarrera ez demokratikoa agerian uzten du.
Kataluniako prozesuak, partekatzen dugun guztiagatik,
berebiziko garrantzia du guretzat, dudarik gabe, eta
haien borroka gure borroka ere badela ulertzen ez badu-
gu nekez lortuko dugu gure gizartea ere behar den neu-
rrian haien (gure) alde mobilizatzea. 
Baina, nire ustez, Eskoziari, Quebeci eta Faroe uharteei

begiratzearekin batera, Norvegiari eta beste estatu ba-
tzuei ere gehiago begiratzen hasi beharko genuke. •

{ datorrena }

Eskozia eta Norvegia

Eskozia, Quebec eta Faroe uharteetako
independentistek Norvegia, Finlandia edo
Suitza bezalako herrialdeak dituzte eredu.
Zergatik? Jada estatu independenteak
direlako eta gizarte eredu «hobeago» bat
lortzen ari direla proiektatzen dutelako

Gorka Elejabarrieta
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rrealitatean inongo
oinarririk ez duen
usteari esaten zaio
mito, hiztegiaren
arabera. Fukushi-
mako zentral nukle-

arrak izan zuen istripu larriaren
seigarren urteurrena bete dela-
eta Japonian bertan egin diren
hausnarketek aditzera ematen
dute energia nuklearraren oina-
rrian dauden mitoetako bat
erortzear dagoela, dagoeneko
erorita ez badago. 
«Hondamendi nuklear bat

‘garbitzerik’ badagoela eta kalte-
tuek beraien bizitzak normalta-
sunez berreskuratzeko aukera
izaten dutela dioen ideia, Japo-
niaren, AEBen edo Erresuma Ba-
tua bezalako herrialdeen lagun-
tzarekin industria nuklearrak

sortutako mito bat da», esan dio
Efe berri agentziari Kendra Ul-
rich Japoniako Greenpeace era-
kundeko adituak. 
Gaur zortzi bete ziren sei urte

lurrikara batek sekulako tsuna-
mia eta inoiz izan den istripu
nuklearrik larriena eragin zi-
tuenetik (aditu batzuek uste du-
te Ukrainako Txernobylgoa bera
baino larriagoa izan zela Japo-
niakoa, itsasoan sortzen ari den
kutsadurarengatik). 

HERRITARREN MALKOAK

Egun horretan japoniarrak bik-
tima ezezagunen gorpuzkinak
jasotako kutxen aurrean otoitz
egiten ikusi genituen. Aginta-
riak ere erakutsi zituzten heda-
bideek, erabat damututa egongo
balira bezala. Datu ofizialen ara-

bera, tsunamiak 18.446 hildako
eta 123.000 iheslari utzi zituen.
«Iheslari atomikoak» esan be-
harko genuke, nahiz eta Shinzo
Abe lehen ministroaren Gober-
nuak kutsatutako eremuetara
itzultzera behartu nahi dituen,
«normaltasunaren» mitoa be-
rreraikitzeko.
Martxoaren 11n ohitura bihur-

tzen ari da Japoniako ipar-ekial-
deko itsasertzean hildakoen alde
lore-eskaintzak egitea. Tsuna-
miak suntsitu zituen herrietan ez
dituzte joandakoak ahaztu nahi. 

300 TONA ITSASORA EGUNEAN

Natorin, esaterako, ehunen bat
lagunek uso itxurako globoak
jaurti zituzten zerura. «Beti bizi-
ko dira gure oroimenean», ira-
kur zitekeen herriko eskolan hil
ziren ikasleen senideek eta lagu-
nek idatzitako mezuetan. NHK
telebista publikoak eskaini zi-
tuen irudietan herritarrak lore-
ak itsasora botatzen ageri ziren.
Soma itsasertzeko hiriko plazan
zegoen adineko emakume batek
zera esan zuen kazetarien ka-
maren aurrean: «Hain lasai da-
go gaur itsasoa!».
Lasai egongo zen, bai, baina ez

da istripua izan aurretik ezagutu

Ezkerreko irudian, herritar
budistak otoitz egiten itsasoari
begira Namie herrian.
Eskuinean, familia bat
tsunamiak Otsuchin hil zuen
pertsona baten hilarriaren
aurrean. 
Kazuhiro NOGI - JIJI PRESS | AFP

JAPONIA
Agintarien itxurazko malkoak eta
herritarren benetako mina, Fukushiman

joseangel.oria@gaur8.info

Fukushimako zentraleko hondamendi izugarriaren
ondorengo zazpigarren urtea hasi dute japoniarrek,
agintarien ustezko malkoen (nuklearzale izaten jarraitzen
dute) eta herritar askoren benetako sufrimenduaren artean.
Kutsatutako eremuetara itzultzera behartu nahi ditu
Aberen Gobernuak bere garaian ihes egindakoak.

INGURUMENA / b
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zuen itsaso bera, oraingoa askoz
ere kutsatuago baitago. Fukushi-
ma Daiichi zentral nuklearrak zi-
tuen sei erreaktoreetako hiru ur-
tu egin ziren 2011ko istripuan,
eta, ondorioz, inoiz munduan
izan den erradiazio isurketarik
handiena hasi zen. Zientzialariek
diote Txernobylen bertan baino
gai erradioaktibo gehiago isuri
zela Ozeano Barera hasiera bate-
an; seguru asko Japoniako agin-
tariek ezagutzera eman dituzten
txostenetan ageri diren kopu-

ruak baino handiagoak isuriko
ziren, zientzialari askok adierazi
baitute kalkulu ofizial horiek ez
direla batere zuzenak.
Nazioarteko adituek diote

gaur egun bere horretan jarrai-
tzen duela Fukushimako isurke-
tak. Egunean 300 tona honda-
kin erradioaktibo isurtzen dira
zuzenean ozeanora, eta arazo
horri amaiera jartzea ezinezko
da, ihesa zigilatu ahal izateko
lan egiteko lekua helezina baita
langileentzat zein robotentzat,

Ezkerrean, Namie herrian joan
den larunbatean egindako lore

eskaintza. Eskuinean, bi
herritar biktima ezezagunen

gorpuzkinak jasotzen dituzten
kutxen aurrean otoitz egiten. 

Kazuhiro NOGI - JIJI PRESS | AFP

Hildakoak gogorarazteko Natorin egindako muntaia.    Kazuhiro NOGI | AFP

Japonia populazio handiko (127 milioi biztanle) eta azalera
txikiko (ez da iristen 380.000 kilometro karratura)
herrialdea da, baina datozen belaunaldiek Fukushima
Daiichiko zentral nuklearraren inguruko mila kilometro
koadro inguru debekatuta izango dituzte, 2011ko
martxoaren 11ko istripuaren eraginez. Herrialdeak gutxien
duena galdu du, lurra.
Agintariek makina bat seinale eta ohar ipini dituzte

kutsaduraren eraginez lekua arriskutsua dela adierazteko.
Gainera, plastikozko oztopoak jarri dituzte puntu batzuetan,
debekatutako eremua non hasten den jakinarazteko.
Carlos Ayesta venezuelarra eta Guillaume Bression

frantsesa Japonian bizi dira. Bi dokumentalistak maiz joan
dira esklusio eremura eta “Fukushima, No Go Zone”
ekimena jarri dute abian sarean. Hondamendiak
gizakiengan zein ingurumenarengan dituzten efektuak
dokumentatu dituzte eta gauza bat oso garbi daukate:
«Istripua amaitzetik oso urruti dago, zentralean bertan zein
errefuxiatu nuklearren artean».
Beraien etxeak eta herriak utzi behar izan zituzten

herritarrekin hitz egin eta bisita guztiak behar bezala
dokumentatu ondoren, istripu atomikoak utzitako paisaia
izugarria margotzen digute: hondakinik eta hondamendi
batek uzten dituen bestelako arrastorik ez dago, baina
bertara joaten dena atsekabe sentsazio batekin itzuliko da.
«Garai batean hemen bizi ziren herritarrak beren etxeetara,
eskoletara edo supermerkatuetara itzuliz gero izango
lituzketen emozioak piztu nahi genituen. Horretarako,
proposamena onartu zuten iheslari atomikoak beren
herrietara eraman genituen eta ezer gertatu izan ez balitz
bezala kameraren aurrean jartzeko eskatu genien»,
esplikatu dute bi egileek.
Emaitza hunkigarria da: emakume bat bere erosketako

orgarekin huts-hutsik dagoen establezimenduan, apal
guztiak produktuz beteta daudela; nerabe bat diskoak
erosten zituen dendan musika entzuten... Istripuaren unean
denbora gelditu egin zela dirudi irudi horietan.  

KUTSADURA NAGUSI MILA
KILOMETRO KOADROKO
ESKLUSIO EREMUAN
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bertan dagoen bero ikaragarria-
ren eraginez. Beraz, historian
izan den ingurumen honda-
mendirik handiena bihurtzeko
bidean da Fukushimakoa, nahiz
eta Japoniako agintariek kontra-
ko tesiari eutsi.

AEBETAKO HEGALUZE KUTSATUAK

Munduko ozeanorik handiena
kutsatzeko oso denbora gutxi
behar izan du 2011ko istripuak,
baina arazoa ia ez da aipatu ere
egiten hedabide nagusietan, be-
rri agentzia handienetan, eta
politikari ezagunenen diskur-
tsoetan ere ez da gai hori ageri.
Nabarmentzekoa da “Procee-
dings of the National Academy
of Sciences” bezalako izen han-
diko aldizkari zientifikoek jaki-
narazi dutela AEBetako Oregon
estatuan harrapatutako hegalu-
zeek bazutela Fukushimako
erradioaktibitatea 2012an, eta
Kalifornian arrantzatutako he-
galuzeek istripua izan aurretik
zutena baino %900 zesio erra-
dioaktibo gehiago dutela egun. 
Hala ere, AEBetako agintariek

ez dituzte erradioaktibitate
gehiago dagoela dioten neurke-
tak Fukushimarekin inolaz ere
lotu nahi. Ecoportal.net webgu-
neak egin duen irakurketaren
arabera, TEPCO konpainia, Fu-
kushimako zentralaren jabea,

AEBetako GE General Electric
konpainia erraldoiaren filiala
izateak zerikusi handia du poli-
tikari eta hedabide nagusien ja-
rrera horrekin. Ecoportalek go-
gorarazten du GEk bazekiela
Fukushimako erreaktoreak ez
zeudela ondo diseinatuta –«is-
tripua izan baino hamarkada
batzuk lehenago» zekien hori,
webgunearen arabera–, eta ez
zuela ezer egin arazoa konpon-
tzeko. Horregatik Japoniako
1.400 herritarrek GE konpainia-
ren aurkako salaketa aurkeztu
zuten epaitegian, 2011ko honda-
mendian izan zuen zerikusia ar-
gitze aldera.

AITAREN ERRETRATUA

Joan den larunbatean, 14:46an,
herrialde osoa isil-isilik geratu
zen, sei urte lehenago ordu ho-
rretan bertan iritsi zen tsuna-
mia gogora ekartzeko. Sendain,
Ishinomakin, Rikuzentakatan,
Minamisanrikun eta olatu erral-
doiak suntsitutako leku askotan
milaka herritar elkartu ziren
minutu bateko isilaldi berezia
bizitzeko. Une berean, Tokio hi-
riburuan, Shinzo Abe lehen mi-
nistro nuklearzalea ekitaldi ofi-
zialeko buru izan zen, Akishino
printzearekin batera. 
«Tsunamiak nire aita eraman

zuen. Bere lana itsasoari lotuta

zegoen. Nire bihotzean pena
baino ez da geratzen», esan
zuen, malko artean, Yo Chiba 41
urteko gizonak, zenduaren erre-
tratua eskuetan zuela. 
900 herritarrek esku hartu

zuten ekitaldi ofizialean, gizo-
nak gehienak, beltzez jantzita
guztiak. Orkestrak musika ma-
lenkoniatsua eskaintzen zuen
bitartean, bakoitzak lore zuri ba-
na jarri zuten hilarriaren aurre-
an. «Japoniako ekialdeko honda-
mendi handiko biktimen
arimei», irakur zitekeen oroita-
rrian.
Lehen ministroak hondamen-

dien prebentziorako Japoniak
ematen duen nazioarteko la-
guntza handitu egingo duela
agindu zuen. Baita kaltetutako
herritarren «espirituak zein gor-
putzak» zainduko dituela ere.

Gero eta estigmatizazio kasu gehiago izaten da
Fukushimatik ihes egin behar izan zutenen
artean, batez ere umeen artean. Shinzo Aberen
Gobernuaren presioak egoera zaildu egingo die

«Agintariei gauza bakarra eskatzen diegu:
ebakuatutakoei laguntzeko neurriak hartzeko,
baina ez digute jaramon egiten. Ezin dut ulertu
zergatik gauden hain egoera zailean»

Natorin, ehunen bat lagunek
uso itxurako globoak jaurti
zituzten zerura hilaren 11n.

«Beti biziko dira gure
oroimenean», irakur zitekeen

herriko eskolan hil ziren
ikasleen senideek eta lagunek

idatzitako mezuetan. 
Kazuhiro NOGI | AFP

Zenbat da?
Nork
ordainduko du?

Fukushima Daiichiko

zentral nuklearraren

suntsiketa eragin zuen

tsunamia 9 graduko

lurrikara batek sortu zuen

2011ko martxoaren

11n. Instalazioak erabat

desegiteko, eremuko

kutsadura «garbitzeko»,

TEPCO konpainiari

emango zaion mailegua

ordaintzeko eta

kaltetutako herritarrei

ordainsariak emateko

adituek kalkulatu dute

gutxienez 170.000

milioi euro beharko

direla. Kopuru horrek

gora egiten du

etengabe, Euskal Herrian

makina bat proiekturekin

gertatu izan dena gogora

ekarriz. Agintariek

normaltasun itxura eman

nahi dute, 2020ko Joko

Olinpikoei begira, baina

Fukushiman beste

40ren bat urtetan

jarraitu beharko dute

lanean, kalkulu

baikorrenen arabera.

Urtutako erreaktoreen

barruan zer dagoen

oraindik ez dakite

TEPCO konpainiako

buruek, eta informazio

hori lortu nahian robotak

bidaltzen dituzte bertara,

baina bero izugarriak

eta ia neurtu ezin duten

erradioaktibitate

mailak gailu horien lana

zapuztu egiten du.

Herritarrek ordainduko

dute faktura, argindarra

inoiz baino garestiago

pagatuta. 
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Eta hondamendiak suntsitutako
eskualdeak garatuko dituela,
«herritarren beharrak errespe-
tatuz».

Baina agintariaren hitz dotore
horiek sutan jartzen dituzte
2011ko istripuak iheslari atomi-
ko bihurtutako herritarrak. Ja-
rrera maltzurra leporatzen diote
Aberen Gobernuari: 2020an To-
kion egitekoak diren Joko Olin-
pikoei begira, egoera bere onera
ekarri nahian, eremu kutsatue-
tako biztanleak bertara itzultze-
ra behartu nahi dituzte eta pro-
zesua bizkortu nahi dute kosta
ahala kosta. 

2020KO JOKOOLINPIKOAK

«Gobernuak esan nahi dio mun-
duari Fukushimako istripua
konponduta dagoela Joko Olin-
pikoak antolatzen hasi baino le-
henago», salatu zuen kazetarien
aurrean Hondamendi Nuklea-
rreko Biktimen Erakundeen Ba-
tzordeko Hiromu Muratak. 

Urteurrenari begira eskaini
zuten prentsaurrekoan, Miya-
ko  Kumamotok  gogoraraz i
zuen beraiek ez direla zentral
nuklearrak izan zuen istripua-
ren arduradunak: «Ihes egin
genuen geure  seme-alabak
zein bilobak erradiaziotik ba-
besteko. Agintariei gauza baka-
rra eskatzen diegu: ebakuatu-
tako herritarrei  laguntzeko
neurriak hartzeko, baina ez di-
gute jaramon egiten. Ezin dut
onartu. Ezin dut ulertu zerga-
tik gauden hain egoera zaile-
an». Fukushimako istripuaren
biktimei ematen zaizkien la-
guntzak ematen segitzeko es-
katu zuen, eta biktima estatu-
tua aitortzeko.

Biktimak dira, beraiek zeriku-
sirik izan ez zuten istripu baten
eraginez, eta sei urte geroago
berriro biktima bihurtzeko bi-
dean dira. Gero eta estigmatiza-
zio kasu gehiago izaten da Fu-
kushimatik ihes egin behar izan
zutenen artean, batez ere ume-
en artean. Shinzo Abe Japoniako
lehen ministroaren presioak
egoera zaildu baino ez die egin-
go. Agintariak herrialdeko zen-
tral nuklear guztiak lanean jarri
nahi ditu, baina gaur gehienak
(40tik gora) itxita daude, eta hi-
ru besterik ez lanean. 

Apirilean, orain sei urte hustu zituzten
herri batzuetako biztanleei eragiten dien 
derrigorrezko ebakuazio agindua bertan
behera geratuko da. Teorian, itzultzeko
gonbidapen ofiziala. Baina itzultzera
behartu nahi dituzten herritarren artean
mesfidantza da nagusi. Galdu egingo
dituzte orain arte jasotzen dituzten diru
laguntzak eta Estatuak emandako behin-
behineko etxeetan bizitzeko eskubidea.
Horixe gertatuko zaie Iitateko biztanleei,
Kawamata, Tomioka eta Namiekoei
bezalaxe. Iitateko erradiazio maila
neurtzen aritu berri diren gobernuz
kanpoko erakundeetako adituen arabera,
bertako egoera Txernobylgo esklusio
eremukoarekin alderatzeko modukoa da.
Ukrainako kasuan eremu kutsatura
itzultzea debekatuta dago, ia 31 urte pasa
badira ere. Japoniakoan, aldiz, datozen
asteetan 32.000 lagun beren etxeetara
itzuliko dira, behin-behineko kokalekuak
utzita. Hori dio propaganda ofizialak.
Berreraikuntzarako Agentzia

Nazionalak egin duen azken inkestak
beste egoera bat deskribatzen du, ordea.
Bi lagunetik batek ez du itzuli nahi
erradiazioaren efektuei beldurra dielako,
zerbitzu medikuak eta oinarrizko beste
gauza asko faltako zaiela iruditzen
zaielako edo kokaleku berrietan ondo
daudelako. Horregatik 7.000 biztanle
zituen Naraha herrira (zentraletik 17
kilometrora) 700 baino ez dira itzuli,
nahiz eta ebakuazio agindua orain urte
eta erdi geratu zen bertan behera.
«Hondamendi hau erabat konponduta

ikusi arte, hau da, zentrala desegiten
ikusi gabe, ez ditut nire seme-alabak
horrelako arriskuak dituen leku batera
eramango», esan zien kazetariei Noriko
Matsumoto Koriyamako herritarrak. Ihes
egin behar izan zuen, bere herria
zentraletik 65 kilometro ingurura
baitago. Itzultzeko asmorik ez du.
«Fukushimako erradiazioaren

inguruan oso sentsibilitate publiko
handia dago, baina bertan egin diren
neurketek oso maila baxuak azaltzen
dituzte», esan zuen Yoichi Tanigawa
aditu medikuak Tokion aurreko astean,
kutsatutako eremuko biztanleen osasun
egoerari buruzko ikerketa baten
aurkezpenean. Gobernuak eskatutako
txostena zen eta erraustegien aldekoek
Euskal Herrian erabiltzen dituzten
sasiargudioak ekartzen zituen gogora:
«oraingoz» baztertu egiten da istripuak
askatutako erradiazioak eskualdeko
umeen tiroide minbizi tasaren

hazkundearekin zerikusirik duenik. Hori
bai, ikerketak egoera aztertzen
jarraitzeko gomendatzen du, «ondorio
fidagarrietara» iritsi ahal izateko.
Ekologistek esan dute Gobernuaren

txostena «propaganda hutsa» dela, gaizki
egindako erradioaktibitate neurketetan
oinarrituta dagoelako. TEPCOk berak
orain aste batzuk iragarri zuen erradiazio
maila handiak neurtu dituela bigarren

erreaktorearen sarkofagoan. Gainera,
sarkofagoaren barruko aldeko metalezko
zati batean zulo bat aurkitu dute. Orain
aste batzuk kamera txiki bat bidali zuten
bertara. Hark bidalitako irudien
azterketak ondorioztatu du bertako
erradiazioa ikaragarria dela: 530 sievert.
Bigarren erreaktoreko beste puntu
batean egindako azken neurketa 2012koa
zen: 73 sievert.

TXERNOBYLEN ARRISKUTSUA DEN MAILA, IITATEN SEGURUA DA

Energia nuklearraren aurkakoen mobilizazioa, Tokio hiriburuan.  Toshifumi KITAMURA | AFP
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I
azko irailaz geroztik
hamazazpi pertsona
hil dira Errumanian
elgorriak jota, eta mi-
laka lagun kutsatu di-
tu gaixotasunak. Flo-

rian Bodog Osasun ministroak
adierazi du hildako guztiak
txertatu gabeko umeak zirela.
Joan den astean iparraldeko
Satu Maren bi urteko neska
txikia eraman zuen gaitzak;
herrialdeak izan duen azken
biktima, agintariaren arabera.
Izurrite baten aurrean gau-

dela aditzera ematen duten da-
tuak eskaini zituen erruma-
niar ministroak: 2015ean zazpi
kutsatu besterik ez zituzten
izan (heriotzarik gabe) ,  eta
2016ko otsailaz geroztik 3.400
zenbatu dituzte, hamazazpi
hildakorekin. Florian Bodogek
ume guztiak txertatzeko eska-
tu zien herritarrei: «Gaixota-
sunari aurrea hartzeko neurri
eraginkor bakarra da».
Elgorriaren aurkako txertoa

bi alditan ematen da Erruma-
nian. Lehen dosia umeen %80k
jaso dute, eta bigarrena %50ek.
Hortaz, OME Osasunaren Mun-
du Erakundearen arabera tal-
de-immunitatea ziurtatzeko
beharrezkoa den %92 eta %95
arteko kopurutik behera daude
Errumanian, ministroak na-
barmendu zuenez.
Baina adituek bestelako fak-

tore batzuk ere aipatzen dituz-
te elgorria berriz zabaldu izana
esplikatzeko: pobrezia, eta, ho-
rrekin lotuta, zerbitzu medi-
kuak jaso ahal izateko zailtasu-
nak ,  bet iere  pobretutako
sektoreak gehiago zigortzen
dituzten oztopoak. Gainera,
beste herrialde askotan gerta-
tzen ari den moduan, gero eta
guraso gehiagok erabakitzen
du bere umeak ez txertatzea,
eta horrek ere Errumania im-
munitate kolektiboa ziurtatze-
ko beharrezkotzat jotzen den
%95 horretatik urruti egotea
eragin du. Errumania da, Belgi-
ka, frantses Estatua, Alemania,
Italia eta Poloniarekin batera,
elgorriaren kutsapen endemi-
koa duten Europako herrialde-
etako bat, ECDC Gaixotasunen
Zaintzarako eta Prebentziorako
Europako Zentroaren arabera.

Antonio Guterres NBE Nazio
Batuen Erakundeko idazkari
nagusiak Somalia jasaten ari
den goseteari aurre egiteko na-
zioarteko laguntza eskatu zuen
joan den astean, «egoerarik ne-
gargarriena saihesteko, 2011ko
gertaera tragikoak ekiditeko
(260.000 herritar hil zituen
orduan goseak)» .  Baidoako
errefuxiatu eremua bisitatu
zuen idazkariak, abeltzain eta
nekazari ugari hartzen dituen
kanpalekua. «Dagoeneko ez
dugu janaririk eta gure gana-
dua hil egin da», adierazi zien
kazetariei Middle Juba eskual-
detik iritsitako Mainunak, bere
sei seme-alabetako hiru ondo-
an zituela.  «Han ez genuen
inongo laguntzarik lortzerik».
Talde jihadistek, gerrak eta le-
horteak zigortutako Afrikako
herrialde hartan ere gora egin
du elgorriak, beherakoek eta
kolerak egin duten moduan.

GERRA ETA GAIXOTASUNAK

Hedabideek jakinarazi dute Si-
rian ere elgorria hedatzen ari
dela, zehazki matxinoen men-
dean dagoen Gutan, Damasko
hiriburuaren ondoan. Aurreko
bi urteetan izan duten kasu ko-
purua (50) oso txiki utzi dute
azken bi hilabeteotan erregistra-
tu dituzten 121 kasuek. Bertan
ere gerra eta zerbitzu medikuak
jasotzeko ezintasuna daude fe-
nomenoaren atzean. UOSSM
erakundeak nabarmendu du
erietxeak eraso militarren jo-
muga bihurtuta daudela, eta
emaitza elgorriak eta beste gai-
xotasunek gora egitea dela.  
S i lvano  Baztan  mediku

iruindarraren ustez, GAUR8ri
2011ko uztailean azaldu zionez,
munduan osasunaren gaineko
interesa gailenduko balitz ,
txertoak aurkitzen baino, giza-
kiontzat beharrezkoak diren
elikagaiak, ur edangarria eta
garbitasuna zabaltzen emango
litzateke denbora. Bere iritziz,
gaixotasunak eta heriotzak oi-
narrizkoak diren behar horiek
asetzen ez direnean sortzen di-
ra. Horiek ekiditeko bazuen al-
ternatiba, ordea: gizakia erdi-
gune gisa aintzat hartzen duen
gizarte sistema eraikitzea. Baz-
tanen hausnarketa horiek So-

OSASUN PUBLIKOA
Ameriketan ezabatutzat jotako elgorria
indar handiz itzuli da Errumaniara

joseangel.oria@gaur8.info

Ameriketan iazko irailean eman zuten ezabatutzat
elgorria, urte askotako lan koordinatuaren eraginez. Aldi
berean, makina bat herrialdetan umeak ez txertatzearen
aldeko kanpainak jarri dira abian, kasu askotan talde
erlijiosoek bultzatuta, eta Errumanian milaka kutsatu eta
hamazazpi hildako izan dituzte.

OSASUNA / b
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maliako eta Siriako egoera ho-
beto ulertzen laguntzen dute.
Baina Errumaniako fenome-

noa ulertzeko faktore ideologi-
koari  ere  erreparatu behar
zaio. Izan ere, bertan elkarte
kristau ortodoxo batzuek, poli-
tikari batzuen laguntzarekin,
umeak txertatzearen aurkako
kanpainak jarri dituzte abian,
eta badirudi herritar askok ho-
riek esandakoa oso kontuan
hartu dutela beren erabakia
hartzeko garaian.
Tankerako arazoa dute Erru-

mania baino askoz ere abera-
tsagoa den Australian. Ozea-
niako herrialdean ere txertoen
aurkako mugimendua indar-
tzen ari dela diote hedabideek,
eta Gobernua fenomenoari au-
rre egiteko neurri zorrotzak az-
tertzen hasia da. Herrialdeko
estatu batzuek egin duten mo-
duan, txertatu gabeko umeak
haurtzaindegirik eta Estatuak
ematen dituen beste zerbitzu-
rik gabe uztea pentsatzen ari
dira. Australian Child Health
Poll erakundeak 2.000 guraso-
rekin egindako inkesta baten
arabera, umeen %5 ez daude
behar bezala txertatuta. Beste
ikerketa batek dio zazpi urtetik
beherako 39.000 haur daudela
txertatu gabe, gurasoek horre-
la erabaki dutelako. Datu ho-
riek okerrak ez badira, umeen
%95 txertatuta daude, eta, be-
raz, talde-immunitatea ziurta-
tuta legoke.

HEDABIDEEN ARRETA

Txertoak hildako mikroorganis-
moekin, indargabetutakoekin
edo haien zatiekin prestatzen
dituzte. Horiek ipiniz gero, txer-
toen aldekoen arabera, gorputza
indartzen da eta defentsak sor-
tzen ditu; beraz, zailagoa da gai-
xotasuna hartzea. Aste eta hila-
bete gutxi dituztenean ipintzen
zaizkie txertoak haurrei, «jaio-
berritan, amak ematen dizkion
defentsak galdu ahala». Izan ere,
haurrek gutxika galtzen dituzte
defentsak eta sei hilabete bete-
tzen dituztenean, erraz har de-
zakete edozein gaixotasun larri,
orduan baitaude ahulen, ama-
ren defentsak galdu ondoren.
Estatu  espainolean,  Juan

Gervas medikuak nabarmendu

izan duenez, elgorria bazterke-
tak eragiten du batez ere, eta
umeak ez txertatzeko eraba-
kiak ez du horrenbesteko era-
ginik. Adibide bat aipatzen du:
Granada hirian txertatu gabe-
koen artean 50 lagun kutsatu
ziren eta hedabideek sekulako
espazioa eman zioten berriari,
eta aldi berean Sevillan 1.800
lagun gaixotu zituen elgorriak,
baina kasu guztietan baztertu-
tako sektoreetako kideak zire-
nez (etorkin pobreak, ijitoak
eta baztertutako beste pertso-
nak), hedabideek ez zuten kon-
tua aipatu ere egin.
Edonola ere, txerto guztiak

ez dira gauza bera. Elgorriaren

aurkakoa «txerto sistemikoen»
artean ipintzen du No Gracias
mediku plataformak, polio-
mielitis, difteria, errubeola,
hazizurria, kukutxeztula eta
tetanosaren aurkakoekin egi-
ten duen moduan. Txertoak
banan-banan aztertzearen al-
deko kolektiboak uste du herri-
tar guztiei  jarri  beharko li-
tzaiekeela gaixotasun horien
aurkako bakuna, osasun publi-
koak hobera egiten baitu.

DISNEYLANDEKO AGERRALDIA

Ameriketan dugu adibiderik
garbiena. Ameriketako elgorria
ezabatutzat jo zen orain hilabe-
te batzuk: 22 urteko ahalegin ko-

ordinatuaren fruitua. Txertake-
ta kanpaina erraldoiak egin zi-
ren 1980 eta 2000 artean eta az-
kenean lortu zuten talde
immunitatea ziurtatzeko beha-
rrezkotzat jotzen den %92-%95
kopurua gainditzea. Datu ofizia-
len arabera, elgorriaren azken
kutsapen endemikoa Venezue-
lan izan zuten orain hamabost
urte, 2002an, eta geroztik inpor-
tatutako kasuak baino ez dituz-
te izan. 
Oihartzun handia izan zuen

AEBetako Kalifornia estatuko
Disneyland parke tematikoan
2014ko abenduan izan zen elgo-
rri agerraldiak (111 kutsatu), bai-
na hura ere kanpotik etorritako
gaixo batek eragin zuen, ez zen
kutsapen endemikorik izan.
Agertutako kasuen inguruan za-
baldutako informazioaren ara-
bera, Kalifornian kutsatutako
gehienak txertatu gabeko per-
tsonak ziren. Horregatik, berta-
ko agintariek txertatzera deitu
dituzte herritarrak. Gogoratu
dute, gainera, txertaketa kan-
painak orokortu aurretik elgo-
rriak urtean 4 milioi lagun ku-
tsatu eta 400 eta 500 heriotza
bitartean eragiten zituela.

Ezkerreko orrialdeko
irudian, osasun langile
bat elgorriaren aurkako
txertoa ume bati jartzen.
Orrialde honetan,
Honduraseko mediku eta
erizainak elgorriaren
aurkako txertoa jartzeko
kanpainako ekitaldi
batean. 
GAUR8

Australian ere txertoen aurkako mugimendua
indartzen ari dela diote hedabideek, eta
Gobernua fenomenoari aurre egiteko neurri
zorrotzak aztertzen hasia da dagoeneko

Osasunaren Mundu Erakundearen arabera
talde-immunitatea ziurtatzeko herritarren %92
eta %95 artean izan behar dira txertatuta. Bada,
Errumanian, kopuru horretatik behera daude
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AEko hiru hiriburuetatik
Gasteizek pairatzen du hi-
ri zatiketarik handiena
egungo trenbidearen ibil-
bideagatik. Gasteizko tren-
bideak hiria aldez alde erdi-

bitzen baitu  ( ia  7  k i lometroko
mozketa, soilik egoitza-lurzoruan) Bil-
bokoak eta Donostiakoak ez bezala, he-
goaldeko auzoak fisikoki segregatuz.
Historikoki ustel irtendako hainbat
erantzun eman nahi izan zaizkio ara-
zoari: dagoeneko 1947ko Zabalgune
proiektuan, esaterako, lurrazpiko bos-
pasei tunel zein lurgaineko bizpahiru
zubi proposatu ziren; eta 1956ko zein
1976ko Hiri Antolamenduko Plan Oro-
korretan, berriz, trenbide osoa hiriko
iparraldetik desbideratu nahi izan zu-
ten, eraginkortasunik gabe. Hain zu-
zen ere, EAJren eta PSEren Eusko Jaur-
laritzak desbideratze berean tronpatu
dira, hamar urteko burugogorkeria al-
de batera utzi berri ondoren.

«Abiadura (ustez) Handiko Trena-
ren» proiektua adreiluaren burbuila-
ren puntu gorenarekin elkartu zen
XXI. mendearen hasieran, ekaitza
perfektu moduko batean: AHT disei-
natzeko Lurralde Plan Sektorialaren
2005eko aldaketan zehaztu zen Gas-
teizko Lakua-Arriagako desbideratze
lurperatua, eta, finantzazioaren zati
baterako (proiektuaren kostua ia 500
milioi eurokoa zen) ohiko bidea propo-
satu, hots, birkalifikazioen hirigintza-
plusbalioak: lurrazaleko trenbidea
kendu ondoren zentroan libratutako
espazioan 1.500 etxebizitza, 27.000
metro koadro merkataritza-lokal eta
42.000 metro koadro bulego berri egi-
teko partzelen salmenta.
Alabaina, krisi ekonomikoak are fa-

raonikoago bihurtu du makrooperazio
urbanistiko-immobiliarioa. EAJk, hala
ere, 11 urte behar izan ditu errealitate
hori ikusteko, 2016ko iraila arte (lege-
biltzarrerako hauteskundeen erdian,
kasualitatez) ez baitzuen besterik pro-
posatu. EH Bildu osatzen duten inda-
rrak, ordea, 2011tik daude defendatzen
trenbidea XIX. mendetik daraman ibil-
bide beretik lurperatzea dela merkee-
na (kostuaren erdia) eta zentzudune-

na; eta, 2013tik, gainera, lurperatze ho-
ri Miranda Ebro eta Altsasu bitarteko
ArabaTran lurralde-ikuspegiko tren-
tranbia proiektu sozialarekin ere bate-
ragarria dela.

EAJk birritan iragarri digu azken bi
hilabeteotan, urtarrilean zein mar-
txoan, modu aski triunfalistan, EAE-
ko hiru hiriburuetarako AHTren sa-
rrera eta geltoki behin betikoak
Espainiako Gobernuarekin adostu
berri dituela. Ez da guztiz egia, bai-
na: berritasun bakarra Bilbokoa bai-
ta. Donostiakoa ez baita aldatu, eta,
Gasteizkoa… zein izan da berria Gastei-
zi buruz? Esaldi lausoak baino ez dira
esan: hobeto definitu beharko dela, Ar-
kauti inguruan hiru sarrera aztertu be-
har direla, akaso Manuel Iradier kale-
t ik  lurpera  daitekeela ,  agian…
Zalantzak eta galderak. Kea.

Oraingoz, abiadura handikoa inprobi-
sazioa izaten ari da. Lardaskeria
gehiegitxo. Borinbizkarra auzo berri-
ko hiri-diseinua (3.600 etxebizitza) da-
goeneko egingo ez den Lakua-Arriaga-
ko  ibi lbidear i  egokitu  z itzaion.

Desbideratze horren 2011ko inguru-
men-eraginaren adierazpenean, hain
zuzen ere, Espainiako Ingurumen Mi-
nisterioak ziurtatu zuen trena ezin de-
la egungo ibilbidetik lurperatu, bai es-
pazio faltagatik bai funtzionaltasun
ezagatik. Orduan, zergatik da posible
orain? Ez al da izango ondotxo dakite-
lako ez dela benetan gauzatuko?

EAJk, gainera, ez du aurreikusi Za-
balgana auzoan zehar trenbidea lur-
peratzea. Deigarria, ia 24.000 biz-
tanle dituen auzo batez ari garelako
(Arabako bigarren herri populatuena
den Laudio baino ia 6.000 gehiago);
eta, horrez gain, obraren zatirik sinple-
enaz ari garelako, ibilbidea dagoeneko
erdi lurperatutako lubaki batean bai-
toa. Gaizki pentsatze aldera, akaso zati
merkeena delako ez zaio EAJri intere-
satzen; edo, beharbada, haren gainean
etxebizitzak ezin direlako eraiki.
Hiri-ikuspegiak ez du lehentasuna.

Gogoratu Soraya Sáenz de Santamaria
Espainiako presidenteordeak iragan
irailean esandakoa: «Urkulluri axola
zaion bakarra da AHTren obren eslei-
pena». •

Ilustrazioa: UNAI FERNANDEZ DE BETOÑO

Gasteizko tren-lurperatzea

Unai Fernandez de Betoño
Arkitektoa
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sanguratsua izan zen aurreko astelehenean
zenbait albistek, elkar lotuta, azaltzen zuten
argazkia. Erabakitzeko eskubidea ardatz, al-
biste bana zetozkigun Eskoziatik eta Katalu-
niatik. Eskoziarrek bigarren erreferenduma
iragarri zuten. Ariketa demokratiko osasun-

tsua. Bide batez, Europan estatu independenteak sortzea
aukera erreala dela frogatzen ari dira. Ez da soilik urruti-
ko kolonietako kontua, ez da bakarrik SESBko errepubli-
ketan edo Europako periferian gertatutako zerbait. Euro-
pa zahar eta kolonizatzailearen erdi-erdian ere posible
da. Katalunian, berriz, Mas presidente ohiaren kontrako
epaia izan zen, Eskozian legalki egiten dutena Katalu-
nian, legearen mugei aurre eginez, egiteagatik. Desobe-
dientzia ekimen masiboa egiteagatik. Oso izaera ezberdi-
neko gertakariak izan arren (demokrazia erakustaldia
batean eta inposizioa bestean), bai Katalunian bai Esko-
zian etorkizuneko bidea ma-
rraztua dute, abian dira, he-
rri borondatearen eskutik.

Euskal Herrian egun ho-
rretan beste gertaera bat
izan genuen. Iruñean izanda-
ko istiluetan atxilotutako hi-
ru gazte kartzelatu zituzten,
«terrorismo» delituaren aku-
saziopean. Sekulako gehiegi-
keria. Beste bat. Jakina, gure-
an horrek eragin zuen arreta,
hemendik bi pausora inde-
pendentziarako bidea ireki-
tzen ari  diren prozesuak
martxan direla ahaztuta. 

Larunbateko manifestazioak eta sortutako egoerak
hausnarketa behar dute. Egunkarietan ez zen, adibidez,
manifestazioak bildutako lagun kopuruaren informazio-
rik. Beharbada nazio mailan deituta inoiz izan den mani-
festaziorik txikiena izan zen, baina, antza, datu hori ez
zaio inori axola, arreta beste nonbaiten zen-eta guztien-
tzat. 90eko hamarkadara «bueltatzea» omen zen kontua.

Atzera bueltatzearen aipamen ugari izan dira. Halere,
azkenaldian ezker abertzaletik sortutako disidentziak eta
beste sektore batzuek –komunismoaren, faxismoaren
kontrako eta modu horretako banderekin identifikatzen
direnak– eratutako mezuak eta oinarri ideologikoak ez-
ker abertzalea estrategia aldaketaren aurretik zenaren ja-
rraipena ordezka dezaketela esatea gehiegitxo esatea da.
Harago, atzera bueltatu baino gehiago, badirudi batzuk
mutatzen ari direla.

Mezu metairaultzailea ez da berria gurean, aurreko ha-
markadetan ere azaldu da, indar handiagoarekin edo txi-
kiagoarekin egoeraren arabera. Kasu batzuetan, posizio
horietan zeudenek ezker abertzalea kritikatzen zuten,
«burges txikiak» izateagatik; beste batzuetan, berriz, ez-
ker abertzalearen magalean kokatzen ziren, ahul zirelako
eta ezker abertzalearen tinkotasunak eta gatazkaren gor-
dintasunak tarte gutxi uzten zutelako txorakerietako.
Orain, halako sektoreak magal horretatik irteten ari dira,
aspaldi ez bezalako fraseologia iraultzailearekin. 

Iruñeko gertaerek beste gogoeta bat utzi dute, hau se-
rioagoa, kartzelari baitagokio. Hiru gazteen kartzelatzea-
ren ondotik, sare sozialetan, mobilizazioaren sustatzaile-
en kontrako mezuak zabaldu ziren, bakarren bat
familien ingurukoa, gazteak botata geratu zirelako. Anto-
latzaileek ere saretan erantzun zuten, laguntzen saiatzen
ari zirela eta abokatuak ere hartuak zituztela badaezpa-

da, baina «nork pentsa zezakeen terrorismoa egotziko
zietela». Adierazpen harrigarriak Estatu espainolari bu-
ruz mugimendu horietatik egin ohi diren azterketak
kontuan hartzen badira. Zer espero daiteke, bada, Estatu
faxista batetik? Ez da arinkeriarik behar.

Hiru albiste aipatu ditugu argazkia osatzeko (Eskozia,
Katalunia eta Iruñea). Eta argazki horretatik ondorio gar-
bi bat ere atera daiteke: Euskal Herrian herri prozesurik
egituratu ez izana arazo larri bilakatzen ari da, baita bes-
te arazo txiki zein handiei aurre egiteko. «Askapen pro-
zesuek» –ezker abertzalearen hizkera erabiliz– ardatza
behar dute, eta Euskal Herrian hori nazio arazoa izan da,
baita auzi sozialari aurre egiteko ere. Paradoxa: ardatz
hori behar bezala finkatzeko inoiz ez bezalako baldintza
egokienak daude. Horretarako giharra ere badagoela era-
kutsi beharko dute biharko herri galdeketetan. •

{ asteari zeharka begira }

Eskoziak, Kataluniak eta
Iruñeak utzitako argazkia

Hiru gazte kartzelatuta «terrorismoa»
egotzita. Sekulako gehiegikeria. Gurean
horrek eragin zuen arreta, bi pausora
independentziarako bidea irekitzen ari
diren prozesuak martxan direla ahaztuta

hutsa

hutsahutsa

Iñaki Altuna
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2016ra dozena bat lagun biziko
ziren. Bertan egon diren ba-
tzuek kontatu dute bi gauza
izan dituztela buruan etxe ho-
netatik ateratzean: batzuek be-
ren egoera hobetu dute. Lana
edo bizilekua topatu dute edo
gutxieneko laguntza lortu dute.
Bertzeek, aldiz, adierazi dute
atera nahi izan dutela hurrengo
bati lekua uzteko.
Orain ez da inor bizi bertan

eta zer egin hausnartzen ari di-
ra. Bost etxebizitza daude oku-
patuta eta horietatik hiru daude
erabilgarri. Udan gazteak sartu
ziren. Dena dela, Duindduz el-
kartearen ekintzak ez dira lau
horma hauen barrenera muga-
tzen; lan zabalagoa egiten dute.

GUZTIEN ARAZOA, EZ GAZTEENA SOILIK

«Etxebizitzaren arazoa gaztee-
kin lotzen da, baina 60 urteko
batek zergatik ezin du arazo be-
ra eduki?» galdetu du Pototo
Natxiondok. «Nire kasua, adibi-
dez. Lantegi batean nenbilen,
itxi egin zen eta kalean gelditu
nintzen. Orain jubilatuta nago
eta ondo, baina beste batzuk mi-
serian daude 50 urterekin. Ho-
riek arazoak eduki ditzakete ber-
din-berdin, edozein gazteren
moduan, edo txarrago, agian

L
ekeitioko Duindduz
elkartearen borroka-
ren zati inportante
bat dira eskola izan-
dako etxeak, «mai-
su-maistren etxe-

ak». Bertan egin dugu hitzordua
lau kiderekin: Gaizka Likona,
Oier Azula, Pototo Natxiondo
eta Iñaki Uriarte. 
Taldea 2012an sortu zela oroi-

tu dute. «Gobernu espainolaren
murrizketen aurrean ematen
hasi ziren erantzunen artean
greba orokorrak zeuden eta urte
horretako irailean egin zen bat.
Bertan herri modura erantzute-
ko eta hortik aurrera borrokan
segitzeko beharra ikusi genuen.
Hala sortu zen herri asanblada.
Herri mugimendu guztiek di-
tuzte gorabeherak eta hasieran
horrela egin genuen –dio Liko-
nak eskua altxatuz–. Greba au-
rreko egunetan ehun lagunetik
gora bildu ginen herriko plazan
eta txantxetan esaten genuen
gure Martxoak 15 berezia zela.
Gero beherakada hasi zen».
Etxe kaleratzeak kostaldeko

herri honetara ere ailegatu zi-
ren. «2013ko otsailean pertsona
bat kalean gelditzekotan zen,
bagenekien maisu-maistren
etxe batzuk hutsik zeudela, eta

Maider Iantzi Goienetxe

ALOKAIRUAK
Etxe hutsen errenta duina, herritar
gehienak estutzen dituen soka mozteko

Barrenera ailegatzen zaigun gai bat da etxebizitzarena,
gure bizitzak ukitzen dituena. Oinarrizko eskubide bat,
merkatuko objektu bilakatua, soka estu bat langile eta
herritarren lepoan. Lekeitioko Duindduz elkarteak maisu-
maistren etxean aitzinera eramandako esperientzia
ezagutu dugu, baina ez hori bakarrik.

JENDARTEA / b

okupatu egin genituen», agertu
du Azulak. Eraikinaren lehen so-
lairuan AEK-ko euskaltegia dago
eta bigarrenean Helduentzako
Hezkuntzako zentroa. Hiruga-
rren eta laugarren solairuetako
etxebizitzak hutsik zeuden eta
batean sartu ziren, behar zuen
jendeari uzteko asmoz.
Sare sozialik ez duten pertso-

nak sartu zirela aipatu dute, ba-
besteko familia edo lagunik ez

zutenak. Beteta egon dira urteo-
tan etxeok. Denetariko lagunak
bizi izan dira: umedun familiak,
bertakoak, etorkinak…
Etxeak okupatu eta gero au-

rrerantzean nola funtzionatu
erabakitzeko asanblada bat egin
zuten 40 bat lagunek. Planteatu
zuten arnasgune bat ematea, oa-
si bat, etxerik gabe gelditzen
ahal zen pertsona batek lasaita-
sunez bizitzari aurre egiteko.

Behintzat kalean ez egoteko eta
babes sozial bat izateko. 0 euro
ordainduta bizitoki bat eta bizi-
tza berriro zerotik hasteko auke-
ra izateko. Txandakatzea bultza-
tu nahi zuten, egoera hobetzean
bertze norbaiti lekua utziz. Bai-
na gauza bat da teoria eta ber-
tzea praktika eta zalantza zuten
ea zilegi zen eurek jarraipen
mota hori egitea. «Erabaki ge-
nuen ezin genuela. Hemen gera-
tzen dena gure babesaz geratzen
da, baina autonomia osoaz». Eu-
rek ateak zabaldu zituzten, bai-
na bakoitzak bizi zen etxearen
giltza hartu zuen.
Praktikan ikusi dute txanda-

katze hori gauzatu dela. 2013tik

Okupatutako etxean denetariko lagunak bizi
izan dira: umedun familiak, bertakoak,
etorkinak... Txandakatzea gauzatu da, baten
egoera hobetzean hurrengoari lekua utziz

ERRENTAN BIZI DIRENEN
SINDIKATUA BARTZELONAN

B
artzelonako Ob-
servatori DESC
plataformak es-
kubide ekono-
miko, sozial eta
kulturalak de-

fendatzen ditu pertsona guz-
tientzat. Irene Escorihuela da 
plataformako zuzendaria.
Alokairuan bizi den jendearen
sindikatu bat sortzekotan dira
eta proiektuaren berri eman
digu. «Nazioartean lan egin
izan dugunean, beste talde ba-
tzuekin, sarri ikusi izan dugu

alokairuan dauden pertsonak
antolatuta daudela eta beren
elkarte eta sindikatuak dituz-
tela. Garrantzitsua da hori, al-
de batetik etxejabeekin nego-
ziatzeko boterea dutelako eta
Administrazioarekin mintza-
tzen direlako, eta, bestetik, be-
ren eskubideak babestu eta
prezioen igoerak eta abusuak
salatzen dituztelako». 
Katalanei ere interesgarria

iruditu zitzaien eragile sozial
bat izatea, diskurtso bat eta
salaketak zabaltzeko ez ezik,

baita errentan bizi direnak an-
tolatu eta eguneroko kontuei
erantzuteko ere: aholkularitza
juridikoa egiteko, alokairuan
direnen eta etxejabeen arteko
bitartekaritza... Zer-nolako
sindikatua eratu eztabaida-
tzen ari dira orain. Printzipioz
hiri mailakoa izanen litzateke.

PREZIOAK BIKOIZTERAINO

Escorihuelak agertu duenez,
Bartzelonan alokairuan bizi
diren pertsonak gehien kezka-
tzen dituena prezioa da,Bartzelona, airetik ikusita.       JackF / Getty Images



Elkartzen Euskal Herri
mailako herri eragilea
erreferente da Lekeitioko
Duindduz
elkartearentzat. Eskubide
sozialen alde 2000n
sortu zen mugimendu
horrek badu
etxebizitzaren inguruko
gida bat, herri eta
auzoentzako tresna bat
(www.elkartzen.org
helbidetik jaitsi daiteke).
«Irtenbideak badaude,
baldin eta antolatzen
bagara», diote bertan.

Bertzeak bertze, etxe
hutsa zer den definitzeko
ahalegina egin dute,
«kontzeptu juridiko
zehaztugabea baita eta
Administrazioa horretaz
baliatzen baita neurri
eraginkorrik ez
hartzeko». Elkartzenek
zehazten duenez, etxe
hutsa 295 egun baino
gehiagoz eta
justifikaziorik gabe
bizilagunik hartzen ez
duena da, Euskal Herrian
ditugun atseden egunak
kontuan hartuta,
asteburuak barne.
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ume bi dauzkatelako». Horrega-
tik, Duindduz elkartekoek etxe-
bizitzaren arazoa guztiena dela
azpimarratu ohi dute. «Halako
mobidetan beti egon izan dira
gazteak, baina hemen gaude
gazte izandako bi ere», dio Iñaki
Uriarte elkarrizketan sartuz. 
Diotenez, gazteak gurasoen

etxetik atera ezin izatea bada
arazo bat, baina orokorragoa da
auzia. Banandutako pertsona
ugari ukitzen du, baita pentsio
eskasekin bizirauten ari den
erretiratu eta alargun pila ere.
Banandu eta gero Lekeitioko
kanpinean bizi dira batzuk. Ara-
zoa ez dela gazteena soilik era-
kusten du maisu-maistren etxe-
an bizi izan direnek 30 urtetik
gora izateak ere.

2.000 ETXE HUTS

«Etxebizitza eskubide bat da,
baina Lekeition ez da berma-
tzen, etxeak soberan edukita»,
ohartarazi dute. Eustaten da-
tuen arabera, 7.000 biztanle di-
ra, 5.000 etxe daude eta horie-
tatik %40an ez dago inor
erroldatuta. 2.000 bat etxe huts
daude hautsa hartzen. Duind-
duz elkarteko kideek kontatu
dutenez, jende aunitzek ditu bi
etxe, itsasoan ibilia delako eta

sasoi batean dirua irabazten ze-
lako. Baina gaur egun langile
ugari hilabete bukaerara ezin ai-
legatuta dabil. «Beharra eduki-
tzeak ez du esan nahi ase zaude-
nik». Gainera, etxeen prezioak
ikaragarri igo dira 80ko hamar-
kadatik. Milurteko aldaketare-
kin 70 metro koadroko etxe ba-

ten batez besteko prezioa bi-
koiztu egin zen Estatu espaino-
lean, 200.000 euroak gaindituz.
INE estatistika institutuaren

grafiko batean etxeko gastuen
konparaketa ageri da, 1975 eta
2014 artean, eta bertan ikusten
da lehen janarian joaten bazen
soldataren puskarik handiena

(%30 baino gehiago), orain etxe-
bizitza ordaintzera bideratzen
dela kantitate hori.
Elkartean kale dinamikak egi-

ten dituzte, salaketa sozialak,
eta alternatibak ere ematen di-
tuzte. Maisu-maistren etxeen
esperientzia praktikoak erakutsi
die soluzioa ez dela instituzioe-

Pototo Natxiondo, Gaizka Likona, Oier Azula eta Iñaki Uriarte, maisu-maistren etxeen aitzinean.  Marisol RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

2013ko legearen azken molda-
ketaren ondorioz, kontratuak
bost urtetik hiru urtera pasatu
zirelako eta aunitz amaitzen ari
direlako. «Momentu honetan
etxejabeek prezioak bikoiztu
ere egin ditzakete, ez baitago
inongo mugarik. Azken urtee-
tan izugarri igo dira prezioak,
eta, ondorioz, pisua utzi behar
izan du lagun ugarik, auzoa ere
bai, egoera nahiko zabaldua da-
goelako. Hain zuzen, hedapen
horren ondorioz, jabeek pen-
tsatzen dute: ‘Zergatik ez dut
igoko nik ere?’».
Bartzelonan batez beste 800

euroan dago alokairua. Obser-
vatori DESC plataformako zu-
zendariak familien errenta eta
erosteko ahalmena kontuan
hartu behar direla erran du, sol-

data berarekin 300-400 euroko
igoerei aurre egitea guztiz ezi-
nezkoa baita. Jakinarazi duenez,
2015etik aunitz goititu dira pre-
zioak. «Higiezinen atariei ideia
hori zabaltzea interesatzen
zaie, jendeari proposatutako
prezioak onartu behar dituela
errateko, nahiz eta altuak izan.
Baina datu ofizialek ere gauza
bera diote. Jende ugariri eragi-
ten dio, ez soilik Bartzelonan,
gainerako metropoli eremuan
ere bai, itxura batean turismoa-
ren eraginik ez den lekuetan.
Jendea hiriaren kanpoaldera jo-
aten da bizitzera, eskaera igo-
tzen da eta horrekin prezioak».

LA BORDA ETXE KOOPERATIBA

Kontatu digu hirian hainbat
proiektu daudela martxan eta

La Borda etxe kooperatiba dela
garrantzitsuena, espazio bat uz-
tetik datorrelako, Sants auzoko
bizilagunen urte luzeko borro-
ka batetik. 
Bertze era batera bizitzea eta

harremanak nola izan aukera-
tzea proposatu dute Sants au-
zoan. «Erabilera lagatze sistema
bat diseinatu dute. Irizpide so-
zialak ere badituzte. Lurra 75
urterako utzi du Administra-
zioak. Jabea kooperatiba da, ez
pertsonak. Higiezinen burbuila
sortu duen salerosketatik hara-

go, etxebizitza izateko beste
modu bat da».
Proiektu autonomoa da, hori

bai, auzoko ekimen sozialekin
harreman estua du. Bizitzera
sartzen denak sarrera bat or-
daintzen du eta gero hilero
kuota bat. Etxea bertan bizi di-
ren pertsonei egokitzen saia-
tzen dira eta espazio komunita-
rioak ere badira. Normalean
alokairuan bizi den lagun ba-
koitzak bere garbigailua izaten
du; etxe kooperatiba honetan,
aldiz, parte kolektiboak ere ba-

dira, etxeko lanak eta zaintza-
koak partekatzeko.
Bartzelonaz solas egitean

ezinbertzean agertzen da turis-
moaren gaia. Observatori DESC
plataformako zuzendariak dio-
enez, egoera ez da jasangarria.
«Hiria modan jarri da. Hondar-
tzak beteta daude martxoan eta
ez dut pentsatu nahi nola ego-
nen den abuztuan!».
Jende ugari etortzen da hiria

bisitatzera eta hori eragin han-
dia izaten ari da etxebizitzan.
«Etxegabetze aunitz gertatzen
ari da kontratuak bukatzen di-
relako eta familia bati aloka-
tzen segitu beharrean, lehen ai-
patutako 800 euroko batez
bestekoarekin, etxe hori egune-
ko edo asteko alokatzen dietela-
ko turistei askoz garestiago».

15.000 pisu turistiko inguru daude
Bartzelonan. Horietatik 9.606 legezkoak dira
eta 6.275 legez kanpokoak. Jende ugari bere
etxea eskaintzen ari da lizentziarik gabe

ZER DA
ETXE HUTS
BAT? 
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tatik etorriko, baizik eta etxe
hutsen erabilpenetik. Hauek
konponbidearen parte izan dai-
tezke, alokairura aterata prezio
duin batean, urte osorako eta
epe luzerako aukerarekin. 

BULEGO HERRITAR BAT

Etxe hutsen alokairurako bule-
go herritar bat sortzea proposa-
tzen dute. Diru irabazi asmorik
gabeko elkarte herritar batek
osatuko luke, eta espazio fisiko
batean kokatuko litzateke. Be-
rau izanen litzateke etxe hutsak
jabetzan dituen eta etxeak bizi-
tzeko behar dituen jendearen
arteko lotura puntua. 
Era berean, elkarte hau izanen

litzateke alokairuen irizpideak
jarri eta etxe jabearen eta aloka-
tzen duen pertsonaren arteko
kontratua behar den bezala egi-
teaz arduratuko litzatekeena. 
Honakoak izanen lirateke

etxea alokatzeko baldintzak: ur-
te osorako izanen litzateke; or-
dainduko den diru kantitatea
ezingo litzateke hileko 350 euro-
tik pasatu; kontratua bost urte-
rako izanen litzateke, gero bost
urteka luzatzen joateko aukera-
rekin; eta alokatzen duenak
etxea ongi zaindu eta egoera
onean bueltatuko du.

«Etxebizitzaren arazoa egitu-
razkoa da, sistema kapitalista-
ren muinean dago. 2008ko kri-
siaren oinarrietako bat izan dira
higiezinen booma eta hipote-
kak. Horrekin batera, langile
klasearentzat zama bat etxebizi-
tza. Lan baldintza txarrak sufri-
tzeaz aparte, aterpe bat eduki
ahal izateko kondena bat duzu:
etxea erosi eta sekulako hipote-

kan sartu behar duzu, edo, Le-
keition bezala, abusuzko alokai-
ruak ordaindu, 600-800 euro-
koak». Herri turistikoa izaki,
udako alokairuak izaten dira. Bi
hilabetekoak, ohi baino gares-
tiagoak. Ondorioz, gehiegizko
prezioaz gain, urte osorako alo-
kairua topatzea bera da arazoa. 
«Bigarren etxebizitzez gain,

espekulazio hutserako erositako

etxe huts pila dago», gaitzetsi
du Oierrek. «Ezaugarri askok
eragiten dute –jarraitu du Gaiz-
kak–. Euskal Herriko herririk
txikienetakoa da Lekeitio. Ez di-
tugu bi kilometro karratu eta ez
du zentzurik gehiago eraikitze-
ak». Erantsi dutenez, «toki guz-
tietatik urrun dago eta ez dago
lanik». Bilbon lan egiten duen
lagun ugari hara joan da bizitze-
ra eta Lekeitio inguruko herri
txikiak bertako gaztez bete dira,
pisuak merkeago daudelako.

KONTZIENTZIA ETA PRESIOA SORTU

«Etxebizitza oinarrizko eskubi-
de bat den arren, merkatuko ob-
jektu bilakatu da eta espekula-
zioaren gurpila ez da gelditzen.
Banketxeak, higiezinak, erai-
kuntza enpresak, instituzio pu-
blikoak... Jende asko aberastu da
Euskal Herrian eta Lekeition ere
bai. Erantzukizunaren parte bat
etxebizitza inbertsio modura
hartu eta espekulatu duten he-
rritarrena ere bada. Hemen ton-
toenak ere bi etxe dituela esaten
da. Herentzian, itsasoan dirua
irabazita... Kontzientzia sortu
behar da, baita presioa ere, etxe
horiek alokairuan ipintzeko,
baldintza egokietan», azaldu du
Likonak.

Lekeitioko maisu-maistren
etxean okupatutako

pisuetako baten atean
jarritako mezua.

Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Egoera horren aurrean erre-
sistentzia artikulatzen ari dira
herritarrak. Turismo jasanga-
rriaren aldeko auzoetako asan-
blada sortu da eta hainbat
proiektu daude, batez ere turis-
moak eragin handiena duen hi-
riaren zentroan.
Egoera larria da. Bereziki su-

matu dute hori azken bi urtee-
tan. Adibidez, eraikin aunitz
erosten ari dira, barrenean jen-
dea bizi dela, eta higiezinen ja-
zarpena egiten ari dira, bizila-
gun horiek joateko eta luxuzko
pisuak egiteko eta luxuzko eta
urtarokako alokairuak martxan
jartzeko. Urteko gainontzeko
egunetan hutsik egoten dira
etxeak.
«Ondorioz, bizileku gutxiago

dago ohiko alokairurako eta

egoera kritikoa da jada. Alokai-
ruen eskaintza txikitzen ari da
eta dauden eskaintzek prezio
izugarriak dituzte. Zail dute he-
men bizi eta lan egiten duten
herritarrek».
15.000 pisu turistiko inguru

daude. Horietatik 9.606 legez-
koak dira eta 6.275 legez kanpo-
koak, lizentziarik gabekoak.
«Alojamendu turistikoa eskain-
tzen duten B&B eta on line pla-
taformen datuak eta lizentzia
kopurua konparatuta, agerian
gelditu da jende ugari bere pi-
sua eskaintzen ari dela lizen-
tziarik izan gabe», esplikatu du
Irene Escorihuelak.

ERRESISTENTZIA EKINTZAK

Turismo jasangarriaren aldeko
auzoetako asanbladak ekintza

bat egin zuen autobus turisti-
koetan, Bartzelona erakusleiho-
hiri bihurtzen ari dela eta ber-
tan bizi den jendea gero eta
egoera zailagoan dagoela ohar-
tarazteko.
Bertze erresistentzia ekintza

bat etxebizitza bloke bat ordez-
katzen zuen hotel entzutetsu
bat okupatzea izan zen.
Urtarrilaren bukaeran mobi-

lizazio handi bat egin zen, bizi-
lagun elkarte, giza eskubideen
aldeko talde, sindikatu eta an-
tolakunde ugarik babestu du-

ten kanpaina bat. «Manifesta-
zio bat egin genuen Les Ram-
bles pasealeku ospetsua okupa-
tuz. Herritarrek espazio hau
berreskuratzeko modu bat izan
zen. ‘Bartzelona ez dago salgai.
Hau gure hiria da’ aldarrikatu
genuen Les Ramblesen, dagoe-
neko Bartzelonako inor joaten
ez den kalean, turistak besterik
ez daudelako eta ez delako era-
kargarria hemen bizi garen jen-
dearentzat. Lagun ugari bildu
ginen. Nazioarteko prentsa de-
zente ere etorri zen. Bartzelona

negozio turistiko bihurtzen ari
dela deitoratu genuen, zeinetan
hotelen industria aunitzez
gehiago irabazten ari den baina
herritarrak galtzen ari garen»,
kontatu du Observatori DESC-
plataformako zuzendariak.
Ekimen interesgarria iruditu

zitzaion hainbat elkarte eta au-
zotako jendea elkartu zelako, al-
darrikapen desberdinekin, auzo
jakin batean hotelik egitea nahi
ez duten bizilagunetatik hasi
eta turistek etxe atarietan pixa
egiten dutela-eta nazka-nazka
eginda daudenetaraino. 
Turismoarekin lotutako lan

prekarietatea ere gogor gaitze-
tsi zuten, «hotelek sekulako ira-
baziak izaten dituztelako langi-
leen erabateko lan baldintza
eskasen bizkar». Hala zein eko-

«Manifestazio bat egin genuen Les Rambles
pasealeku ospetsua okupatuz. Espazio hori
berreskuratzeko modu bat izan zen. Bartzelona
ez dagoela salgai aldarrikatu genuen»
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«Alternatiba herritar bat arti-
kulatzeko kapaz izan behar du-
gu –segitu du Azulak–. Hori
erraza den? Inondik ere! Gaur
egungo espazio eta egoeretan
askoz gaitzago. Baina saiatzen
ari gara». Bi norabidetan lan egi-
ten dutela dio Likonak: «Alde
batetik, erantzuleak salatzen eta
presionatzen; eta bestetik, etxe
hutsak dituen jendea konben-
tzitzen ahalegintzen, baita pre-
sionatzen ere, ez bakarrik alo-
kairuan jartzeko,  baizik eta
lortzeko etxe bat alokatzera goa-
zenean 600 euro eskatzen digu-
tenean guk esatea, ‘ez, 600 ez,
hori gehiegi da; 350’, eta hurren-
goak ere berdina esatea». Bar-
tzelonan egiten ari diren bezala,
etxea behar duen jendea antola-
tzen eta saretzen joatea da bidea
lekeitiarrentzat, dituzten esku-
bideez jabetzeko.

MUINERA JOAN EZEAN, ADABAKIAK

Etxebizitza politikekin alokai-
ruen prezioak mugatzeko pre-
mia azpimarratu dute, etxeak
herritarren zerbitzura egoteko
eta merkatuko objektu izateari
uzteko. «Ezin naiz etxe hutsekin
aberastu. Ateratzen dudan di-
ruak gastuak eta konponketak
ordaintzeko balio behar du».

Instituzioek egin dezaketen
ekarpenaren inguruan gogoeta
eginez, erran dute arazoaren
erantzuleetako bat direla eta ate

birakariak eta lurren birkalifika-
zioak errealitate bat direla. «In-
dar aurrerakoiagoak saiatu ahal
dira espekulazioaren gurpila

apurtzen, baina kalean ez bada-
go errealitateari aurre egingo
dion mugimendurik erakunde-
ek adabakiak jarri besterik ez
dute egingo». Adibidez, onda-
sun higiezinen gaineko zerga
igo da Bizkaiko herri ugaritan,
tartean Lekeition. «Baina ez ba-
dago politika aktiborik alferrik
da ondasun higiezinen gaineko
zerga apur bat igotzea. Lekeitio-

ko Udalak jakinarazi du gazteei
laguntza emango diela alokai-
ruak ordaintzeko. Baina ez da
benetan arazoaren muinera jo-
aten: etxebizitzak merkatuko
objektu izateri utzi behar dio».
«Horrek EAJ antikapitalista

izatea suposatuko luke. Oximo-
ron bat...», dio Gaizkak. Eta Oie-
rrek jarraitu dio: «Edo Konsti-
tuzio espainolak dioena
onartzea. Ematen du boltxebi-
keak garela baina etxebizitza
eskubidea dela esaten du Kons-
tituzioak. Hezkuntza guztia pri-
batizatuko balitz eskuak burura
eramango genituzke, baina
etxebizitzarekin ez da ezer ger-
tatzen. Gainera, langile batek
etxea erosi ahal zuen garai ba-
tetik gatoz, baina gaur ezin du
eta ematen du dela pertsona
horrek ez duelako ezer egin».
Kale dinamika dute ardatz

Duindduz elkartean eta ideiak
ez zaizkie falta. Aldizkaria atera-
ko dute aurki, probokatuz ezta-
baida sortzeko asmoz. Arazoak
hamaika alternatiba osagarri 
izaten ahal dituela deritzote, eta
beren ekarpena egiten dute. Ga-
koa litzateke eurentzat Euskal
Herrian mobilizazio sozial han-
di bat sortzea, sistemaren zirri-
kituetatik indarra egiteko.

«Naturala etxe bat erostea dela ematen du,
baina hamaika politikarekin elikatu da,
desgrabatzetik hasi eta kanpainetara. Jendea
alokairuan bizi da ezin duelako etxea erosi»

nomia mota sortzen ari den
gaitzetsi zuten.
Hiritarren ongizatea zaindu-

ko duen turismo jasangarria
lortzea ez da erraza. Turismoa
gutxiagotzea da egiten den es-
kaera bat eta Irene Escorihue-
lak uste du turismoa gutxiago
mugatuko litzatekeela herrita-
rren mobilizaziorik eta presio-
rik egon ez balitz. 
«Ez da bilatzen zen ideala,

baina izan zitekeena baino ho-
bea da. Turismoaren hazkun-
dea txikiagoa izan da erabat li-
brea izan balitz  gertatuko
litzatekeena baino. Garrantzi-
tsua da pisu turistikoen gaia,
hiria nola saltzen den, eta nola
inbertitzen den hain turistiko-
ak ez diren auzoetan», adierazi
du plataformako zuzendariak.Turista bat, Bartzelonako Güell parke ezagunean.       Halfpoint I Getty Images

Duindduz elkarteak kale dinamika du ardatz.  Marisol RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

AURRENA ONGI JAN, GERO,
AKASO, ERRENTA ORDAINDU
Aldarrikatu beharreko borrokaren eredu bat da Observatori
DESC plataformako zuzendari Irene Escorihuelarentzat
1931n Bartzelonan egin zen alokairuen greba, 83 urte
geroago antzeko egoerak errepikatzen direlako: langabe
pila, etxegabetzeak, abusuzko alokairuak... Gaur egun,
gainera, paradoxa triste bat gertatzen da: jendea etxe
beharrean eta bizileku hutsak barra-barra.
Manel Aisa Pampolsek “La huelga de alquileres y el

comité de defensa económica” liburuan berreskuratu du
CNT sindikatuaren babesean sortutako ekimena,
emakumeak protagonista izan zituena. 100.000 etxetan
alokairua ordaintzeari utzi zioten. Prezioak %40 jaistea
eskatzen hasi eta etxebizitzaren ordainketaren
legitimitatea bera zalantzan jartzera ailegatu ziren. Zer den
justua eta zer ez herri xeheak erabakitzeko pausoa eman
zuten. Honako aholkua ematen zuten: «Lehenengo ongi
jan, eta, dirurik ez baduzu, ez ezazu alokairurik ordaindu».
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SAGARRONDOTIK SUKALDERA

herria

G
ure produktu
esanguratsue-
netakoa  da ,
bertakoa. Osa-
suntsua  da ,
gorputzerako

ona eta plater asko bikain la-
guntzen ditu». Xabier Zabaleta
Donostiako Aratz Erretegiko
sukaldariaren hitzak sagardoa-
ri egindako oda dira. Ez du eda-
riagatik sentitzen duen maita-
suna ezkutatzen, are gehiago,
harro zenbatzen ditu bere pro-
pietate eta onura guztiak.   
Repsol Gidan sartu berri den

jatetxeak «lotura zuzena» du
sagardoarekin, Zabaletak berak
aitortzen duenez. Asko balora-
tzen du, besteak beste, arrai-
nak zein haragiak ondo boro-
biltzen dituelako,  eta beste
hainbeste egiten duelako gaz-
ta,  onddo eta entsaladekin,
epelak zein hotzak izan. Eta
hori, bere ustez, edari oso gu-
txik lortzen dute. 
Sagardoak mahai gainean,

alegia, plateraren alboan duen
indarraz ari da. Aitzitik, plate-
raren barruan izan lezakeen
presentziaz galdetuta,  bere
anaia Ikerrek prestatzen di-
tuen tripakiak aipatzen ditu.
«Txorizoa sagardoan egosita,
sorbeteak sagardoarekin egi-
nak, oilaskoa erretzeko… plater
ezberdinak egin izan ditugu,
eta  esango  nuke  gero  eta
gehiago direla zentzu horretan
lanean ari diren jatetxeak. Mi-
la era daude jolasteko», dio.
Eta hain justu, jolasa balitz be-
zala, ideiak idatzi, saioak egin
eta probatu, plater aproposa
egin arte. Horretan ari dira su-
kaldari eta jatetxeak.
Zabaletarentzat sagardoak

garrantzi handiagoa du mahai
gainean, edari bezala, platera-
ren osagai bezala baino; ordea,
horrek ez du esan nahi lapiko-
etatik urruntzen duenik. Izan
ere, sagardoan pentsatuz kozi-
natzen duela onartzen du, eta
edariari egokitutako platerak
prestatzen dituela, berrieneta-
ko bat, hain justu, honakoa: le-
gatz kokotxak,  txekorraren
muturra eta hankak, eta txori-
zo eta urdaiazpiko pixka bat.
«Dena gelatina da plater horre-

tan. Hori guztia ondo garbitze-
ko sagardoa mundiala da. On-
do bultzatzen du, eta platera
borobiltzen du. Hori kontuan
izatea ere oso garrantzitsua da,
hau da, edariak jaten den hori
borobiltzeko gaitasuna izatea.
Ahoa garbitu egiten du, prest
uzten du zaporea berriro har-
tzeko», gomendatzen du.
Sagardoarekin egindako tri-

pakiak anaiaren ideia izan zi-
ren, aitortzen duenez, txorizoa
gustuko ez duelako. Ulertezina,
baina, bitxikeria hori alde ba-
tera utzita, tarteka prestatzen
dituzte «arrakasta handiz».
Produktu horren kontsumoak,
tripakiena alegia, gorabeherak
izan ditu azken urteetan, baina
badirudi orain berriro joera
badagoela jateko, dioenez. Ara-
tzek, hala ere, ez ditu beti kar-
tan izaten. «Hemengo txekorra
edo behia hiltzen bada, eska-
tzen ditugu momentuan ber-
tan bere tripakiak, bertakoak
eta  kal itatezkoak,  baina ez

Sagardoak kupela izan ohi du helmuga,
baina pixkanaka sukaldeko osagaien
artean ere lekua bereganatzen ari da

Oihane Larretxea de la Granja

Zarata handirik egin gabe, sagardoa jauzia ematen ari da
mahaitik platerera. Edariak eskaintzen dituen aukerez
jabetuta, errezetetan txertatzen ari dira hainbat jatetxe
eta sukaldari, Xabier Zabaleta eta Aitor Bereziartua kasu.
Tripakiak, sorbeteak, haragiak zein arrainak… sagardoaren
unibertsoa zabala da. Eta desiragarria.

GASTRONOMIA / b
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daude beti, tomateak urte oso-
an ez dauden bezala». Probatu
nahiz izanez gero, gerturatu
eta galdetu beharra dago…

SUKALDARIAK BIDELAGUN

Aitor Bereziartua sagardogilea-
ri duela urte pare bat piztu zi-
tzaion sagardoarekin egindako
errezetak prestatzeko gogoa,
kontatzen duenez. «Beti izan
dut horretarako ilusioa. Edate-
ko bai, noski, baina sukaldean
erabiltzeko aukera ere probatu
eta saiatu. Erraztasunak eman
nahi ditut plateraren parte
zein laguntzaile izan dadin»,
dio. Eta horregatik sortzen ari
da Bereziartua sagardotegia, ja-
tetxe ezberdinetako sukaldarien
laguntzarekin, errezeta bilduma
berezi bat, bakoitzak bere etxe-
an, lagunartean edo tabernan
erabiltzeko. «Sagardotegiko me-
nua baino ez dugu eskaintzen
Bereziartuan, baina ideiak ema-
ten ditugu jendeak sagardoare-
kin kozinatu dezan».

«Sagardoari beste erabilera
bat ematea bilatzen du egitas-
moak. Dugun kultura gastrono-
mikoa oinarri beste era batera
kontsumitzea sagardoa, ez dadi-
la edateko bakarrik izan. Oilas-
koa sagardoarekin oso goxoa
gelditu daiteke. Eta zergatik ez
gara ausartuko? Iniziatiba ho-
rrekin ekin genion». Sagardoa-
ren eta sagarraren mundu hori
guztia ustiatu eta beste aukerak
aztertzea da gakoa, bere ustez,
baina akaso sormena eta ausar-
dia falta direla erantsi du. Izan
ere, sagardoak baditu propieta-
teak ardoak edo txakolinak ez
dituztenak, garraztasun puntua,
adibidez. Besteak ez dira txa-
rrak, ezberdinak baizik. «Txori-
zoa uretan edo sagardotan egosi 
oso ezberdina da, ezta? Hori da
adibiderik argiena».

Buruan duen horri forma ema-
ten ari zaio Bereziartuan, lagun
dituen hainbat sukaldariren la-
guntzari esker, eta, aurreratu 
duenez, aurki sagardoarekin
egindako beste bospasei errezeta
berri aterako ditu, zehazki zein-
tzuk izango diren ordea ez du ar-
gitu nahi, eta nahiago du suspen-
sea mantendu. Asmoa, sarrerak
eta platerak egitea baino, menu
oso bat sortzea da. «Sukaldari ba-

tzuk prest daude, eta beraiekin
ari gara elkarlanean».

Laguntzen izango du, hain zu-
zen, Aratz erretegiko Iker Zaba-
leta sukaldaria; bai, tripakien
egilea. Bidelagun izan dituenen
artean, Getariako Kaia-Kaipe ja-
tetxeko Rodrigo Perez. Berak si-
natu ditu, adibidez, «sagardo
aparra» eta «sagardo erara egin-
dako txipiroiak».

Bereziartuan hiru sagardo
mota dituzte: normala, label-
duna eta gourmet delakoa, eta
bakoitza zertarako erabili nahi

den pentsatzea garrantzitsua
da, bere ustez. Gustuak horixe
dira, gustuak, eta berak irado-
kizunak baino ez dituela ema-
ten azpimarratu du. Baina au-
keratu  behar  izanez  gero,
normala sarreretarako erabili-
ko luke, labelduna arkumea eta
haragi gogorrak egiteko, «kar-
boniko gehiago» duelako, eta,
azkenik, gourmet-a arraiak eta
haragi bigunentzat, «aromati-
koagoa» delako eta «gorputz
gehiago» duelako. «Gure go-
mendioak dira horiek, baina

bakoitzak bere sukaldean nahi
duena egin dezala, noski», dio.

Sagardoarekin sukaldean ari-
tzea handitzen ari den joera ote
den galdetuta, hori asko esatea
dela uste du, eta horretarako
agian «urte batzuk» falta direla.
Hala ere, bera ere ohartu da pix-
kanaka gero eta jatetxe gehia-
gok eskaintzen dituztela halako
errezetak, baita espero ez zuen
lekuetan ere. «Tendentzia izan
arte denbora pasako da, baina
nik gogo hori piztu nahiko nu-
ke. Horrekin pozik».

Ezkerreko orrialdean,
Xabier Zabaleta, Aratz
erretegian. Lerroon
gainean, Aitor
Bereziartua, bigarrena
eskuinetik, Bereziartua 
sagardotegian. 
Jon URBE-Juan Carlos RUIZ I

ARGAZKI PRESS

- Txipiroiak garbitu, zatitu eta gatza bota.
- Eltze batean olioa jarri eta bero dagoenean txipiroiak
erantsi. Hainbat minutuz frijitu ondoren, txipiroiak plater
batera atera eta gorde.
- Tipula oliotan jarri eta hogei minutuz bertan utzi, izerdia
bota arte.
- Bereziartua sagardoa gehitu eta beste bost minutuz utzi.
- Jarraian, tinta eta ura erantsi eta hamar minutuz irakiten
utzi. Ondoren, irabiagailutik pasa.
-  Txipiroiak gehitu eta ordu erdiz egosi, samurrak jarri arte.
- Platera aurkezteko, arroz zuriaz lagundu.

OSAGAIAK
- 500 gr txipiroi

- 200 ml sagardo

- 200 gr tipula

- 75 gr piper berde

- 50 gr tinta

- 50 zl oliba olio

- 1 litro ur

- Gatza 

TXIPIROIAK SAGARDO ERARA
RODRIGO PEREZ LLACA, KAIA-KAIPE JATETXEA (GETARIA)
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Haur eta nerabeen parte hartzea:
eremu zabala arakatzeke
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ihar, martxoak 19, Bizkaian Larrabetzuko eta Gi-
puzkoan Astigarragako, Hernaniko, Oarsoaldeko
eta Tolosaldeko 35 udalerrietako herritarrei gal-
detuko zaie nolako Euskal Herrian bizi nahi du-
ten, nola nahiko luketen Euskal Herria antola-
tzea. Guztira, 150.000 bat laguni galdetuko

zaie, hain zuzen.
Galderak bi eskubide barne biltzen ditu. Lehenik, erabakitze-

ko eskubidea: dena demokratikoki erabakitzeko aukera, baita
komunitate baten antolaketa instituzionala eta muga politiko-
juridikoak ere, komunitate bat burujabea den froga litzatekee-
na; eta, bigarrenik, antolaketa aukera horien artean dagoen au-
todeterminazio eskubidea.
Pedagogia handiagoaren beharra genuke, akaso, galdeketan

erreferentzia egiten zaien bi eskubideak bereizteko. Izan ere,
hautu independentista gailentzearen beldurrak edo susmoak
ez luke, inolaz ere, zikiratu behar erabakitzeko eskubidea. Parte
hartze eskubidea giza eskubide gisa dago jasoa nazioarteko
hainbat gutunetan, pertsonok dugun eskubide zibil eta politi-
koa da eta eremu sozial eta politikoan gauzatzen dugu.
Parte hartzeko eskubideari tiraka, haurrengana eta nerabe-

engana luzatu dugu begirada. Haiek eskubidearen subjektutzat
hartuko bagenitu, eskubide-berdintasuna duten pertsona gisa
tratatzera behartuta aurkitu-
ko ginateke eta ezingo geni-
tuzke adinagatik baztertu,
ohituraz hala izan bada ere.
Haurren eta nerabeen esku-
bideen onarpenak ikuspun-
tua aldatu egiten du: jada ez
dira isiltzen helduek hitz egi-
ten dutenean, baizik eta haie-
kin batera ari dira eta beren
iritzia azaltzen dute. Berek
esandakoak eta erabakitako-
ak, bestalde, kontuan hartzen
dira.
Galdera 16 urtez gorako he-

rritarrei luzatuko zaie, ordea.
Zer pentsa eman du horrek
Oarsoaldeko Errenterian.
Hausnarketa xumea baina
bide horretan sakontzen ja-
rraitzeko ekimen interesga-
rria egin dute han, haurrek
eta nerabeek komunitatean
izan beharko luketen lekua
abiapuntu erabakitzeko kul-
tura zabaltzeko bidean. Ere-
mu zabala arakatzeke, ezbai-
rik gabe.
Haurrak eta nerabeak par-

te hartzeko eta iritzia emate-
ko hezten ditugunean, jen-
darte demokratikoagoak

sortzen laguntzen ari gara. Gatazkei elkarrizketaren bidez eta
kontrajarritako iritzien arteko errespetuan oinarritutako kon-
ponbideak bilatzen dizkietenak, hain justu.

Komunitate baketsu baten funtsezko balioak dira parte
hartzea eta adierazpena. Hortaz, denona behar luke belau-
naldi berriei balio horiek erakusteko konpromisoa. Bestal-
de, haurren eta nerabeen parte hartzearen gauzatzea,
haiek eskubide-subjektu gisa onartzeko ariketa onena da.
Beraz, helduen gisan, familiaren, eskolaren eta komunitatearen
eremuetan dagozkien gaien gainean beren iritzia emateko es-
kubidea dute.
Sinetsi egin behar dugu haurrek eta nerabeek badutela era-

bakiak hartu eta beren iritzia adierazteko gaitasuna. Konfian-
tza izan behar dugu haiengan. Konfiantza izan beharko genuke,
era berean, haien begietatik ikusiko dugun jendartea eta mun-
dua justuagoa izango dela, botere harreman orekatuagoak di-
tuena. Jendarte parte hartzailea nahi badugu, eta behar dugu
gainera, haurrek eta nerabeek erabakitzeko kultura zabaldu eta
sustatu beharko genuke, beraiek ere galdetuak izateko eskubi-
dea baitute. Nola, bestela, lortuko dugu belaunaldi berriek gu-
txieneko interesa izatea erabakiak hartzeko edo denon intere-
serako diren gaien gainean iritzia emateko? Uzta jasotzeko

lehenik soroa erein behar!
Gure Esku Dago ekimenak

argitaratu zuen testu batean
hauxe irakurri  genuen
behin:  «Luzaroan gaude he-
men. Duela 2.000 urte guta-
riko batek idatzi zuen ‘neska-
to’ hitza Akitaniako hilerri
batean. Gero, XI. mendean
idatzi genuen ‘gu’ hitza. XIV.
mendean ‘lur’. XVI. mendean
‘euskara’ eta XVII. mendean
‘Euskal Herria’. Baina zer ida-
tzi behar dugu XXI. mende-
an? Ba, adibidez, idatzi behar
dugu ‘etorkizun’, idatzi behar
dugu ‘elkarrekin’ eta idatzi
behar dugu ‘erabaki’».
Parte har dezagun igande-

an. Oraingoan ez diegu hau-
rrei eta nerabeei galdetuko
zein eratako Euskal Herrian
bizi nahiko luketen, baina
erabakitzeko eskubidea alda-
rrikatzen ari garen hau aba-
gune interesgarria da gure
komunitatean duten lekuaz
hausnartzeko. 
Elkarrekin erabaki deza-

gun etorkizuna, herri inde-
pendente batean, ahal ba-
da! •

Demoarsok duela hilabete batzuk jositako giza katea.  Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Arantxa Urbe
Hezitzailea eta Hik Hasi-ko kidea
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L
eku itxi batean pertsona batek, edo batzuek,
atxiki dute pertsona bat, indarrez, bortitz. Le-
kukorik ez. Pertsona batek, edo batzuek, kolpa-
tu, torturatu edo bortxatu dezakete atxiki du-
tena. Erail ere bai. Trantzetik bizirik ateratzen
bada, atxikiak konta dezake jasandakoa. Esan

dezake indarrez eraman dutela, kolpatu dutela, torturatu
dutela, bortxatu dutela. Esan dezake ez diotela utzi lorik
egiten, behartu dutela ariketa fisiko etengabeak egiten,
ito nahi izan dutela uretan, edo arnasa eragotziz. Baina
lekukorik ez du. Bere errelatoa baiezta dezaketen pertso-
na bakarrak dira oinazea eragin dioten pertsona berbe-
rak. Inpotentzia. Babesgabetasuna. Inpunitatea.
Frogatu ezin izateak ez du esan nahi gertatu ez denik.

Froga fisikoak baino harantzago doazen froga psikologi-
koak uzten dituzte kolpeek, torturak, bortxaketak. 
2000. urtean Giza Eskubideen Nazio Batuetako Goi

Komisariotzak bere egin
zuen “Tortura, zigor eta tra-
tamendu krudel, anker edo
iraingarriei buruzko doku-
mentazio eraginkorra eta
ikerketa eskuliburua”, Istan-
bulgo Protokoloa bezala eza-
gutzen duguna. Egia da ez
dela loteslea. Egia da ez due-
la nazioarteko lege baten
izaera. Baina tresna baliaga-
rria da tortura egon den era-
bakitzen laguntzeko. Zeren
nazioarteko legeak bai be-
hartzen baititu estatuak tor-
tura ikertzera. Legez, esta-
tuek dokumentatu beharra dute noiz egon den tortura
edo tratu txarra, eta, egon baldin bada, arduradunak «zi-
gortu behar ditu modu eraginkor eta inpartzialez».
Istanbulgo Protokoloa 75 adituk sortu zuten 1984an.

Abokatuak ziren, osasun arloko adituak eta giza eskubi-
deetako ekintzaileak. Hiru urtez egin zuten lan bi era-
kunderen babespean, Turkiako Giza Eskubideen Funda-
zioa eta Ameriketako Estatu Batuetako Giza Eskubideen
Aldeko Medikuak. Turkia eta Ameriketako Estatu Batuak.
Ez da kasualitatea. 
Euskal Herrira etorrita, aspaldi salatu da tortura, baina

ez da egon daturik. Batetik, Estatuak eta alderdi espainia-
rrek esaten zutelako ETAren estrategia zela tortura sala-
tzea eta gezurra zela torturatzen zela. Bestetik, erakunde
batek ere ez zion heldu nahi patata beroari. EHUko iker-
lari talde batek 2014an hasi zuen ikerketa sistematikoa,

eta 2016an Jaurlaritzak bere egin zuen txostena: “Euska-
din gertatutako tortura kasuak ikertzeko proiektua 1960-
2013”. Txostenean 4.009 kasu bildu zituzten eta 202 ka-
suri aplikatu zioten Istanbulgo Protokoloa. 
Faktore psikologikoak eta medikuak konbinatu ondo-

ren ebaluazioen sinesgarritasun globala neurtu zuten:
%11k koherentziarik handiena zuten, %46 oso koherente-
ak ziren, %41 koherenteak eta %2 koherentziarik gabeko-
ak. Aditu forentseen ustez, 202 pertsona horietatik 197k
egiazko kontakizuna egin zuten tortura-esperientzia
kontatzean, Protokoloak eskatzen dituen zaintza eta neu-
rri guztiak aplikatuta. Adituek frogatu dute kasuon 
%97,52k sinesgarritasuna dutela.
Euskal Memoria erakundeak segitu zuen testigantzak

biltzen eta kopuru berria eskaini du: 5.657 pertsona tor-
turatu dituzte Euskal Herrian, nahiz eta aitortzen duten
oraindik ez dituztela behin betiko datuak, hilero doze-

naka kasu berri azaltzen direlako. Proiekzioa eginda, us-
te dute 10.000 pertsona inguru izan daitezkeela tortu-
ratuak.
Datuak ikusita begi bistakoa da tortura salatzea ez dela

ETAren agindua. Batetik, ETAk ez ditu horrenbeste ekin-
tzaile izan. Bestetik, torturatu dituztenetatik %42 libre
utzi dituztelako, zigorrik gabe. Torturatu ondoren ez du-
te argumenturik ikusi atxilotuok kartzelara bidaltzeko.
Protokoloaren arabera tortura da pertsona bati nahita

eragitea min edo sufrimendu larria, fisikoa nahiz menta-
la, horren helburua dela informazioa edo aitortza lor-
tzea, ustez gauzatu duen egintza batengatik zigortzea,
eta pertsona hori edo beste batzuk ikaratzea edo derri-
gortzea, betiere sufrimendu horiek funtzionario publiko
batek bultzatuta. Nik gehituko nuke tortura dela disiden-
tzia azpiratzeko tresna ankerra. •

{ koadernoa }

Istanbulgo Protokoloaren
garrantzia

Datuak ikusita begi bistakoa da tortura
salatzea ez dela ETAren agindua. Batetik,
ETAk ez ditu horrenbeste ekintzaile izan.
Bestetik, torturatu dituztenetatik %42
libre utzi dituztelako, zigorrik gabe

Laura Mintegi
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E
makumeek kirol ar-
loan entrenatzaile
eta epaile izateko
aurkitzen dituzten
oztopo psikosozia-
lak aztertzen dituen

tesia egin du Ainhoa Azurmen-
dik (Hernani, 1978). Gaurkotasu-
na eta oztopoak oso gertutik
ezagutzeko aukera izan du. 33 el-
karrizketa egin ditu guztira eta
ateratako ondorioak Euskal Au-
tonomia Erkidegoko, Espainiako
eta Kanadako emakumeen erre-
alitateekin alderatu ditu. Alda-
keta estrukturala mundu mai-
lan eman behar dela dio. 

Berdintasun plana aurrera
eraman nahi izan duten klub eta
federazioekin ere elkarlanean
dabil, Avento Kirol Aholkulari-
tza enpresan. Legeak eskatzen
duen arren, urratsa eman duten
erakunde zein taldeak gutxi di-
rela jakinarazi du (%12,5 inguru
EAEn). Emakumeek gainditu be-
har dituzten zailtasunak aipatu,
anekdotak plazaratu, desberdin-
tasunarengatik haserrea eraku-
tsi eta konponbideak ematen
saiatu da Azurmendi. 

Zein izan da elkarrizketetan
gehien errepikatu den ozto-
poa?
Oztopo kulturala, gehienbat. Gi-
zartearen eraikuntza sexista edo
patriarkatuan oinarritutako se-
xu rolen banaketak dakartzan
oztopoak. Hau da, beraien gaita-
suna zalantzan jartzea. Eta ozto-
po hori aipatu dute tradizioz gi-
zonezkoek egin ohi dituzten
kiroletan dabiltzan emakumeek,
ez hainbeste tradizioz emaku-
mezkoen kiroltzat hartzen ditu-
gunetan dabiltzanek. Bestalde,
kategoria apaletan egotea eta
mailaz igotzeko zailtasunak ere 
aipatu dituzte. 

Epaileen kasuan ere, emaku-
mezkoen kirol askotan, epaile
nagusia emakumea izatea gu-
txi ikusten da. 
Gizonezkoen kirolak estatus
gehiago eduki duela esan ohi
dute. Hori horrela, emakumeak
emakumezkoen kirolak entre-
natzera edo epaitzera bidera-
tzen badituzte, beraiek bigarren
mailakoak izango balira bezala
sentitzen dira. “Zergatik mutile-

kin ez?”, pentsatzen dute. Kon-
traesana da, baina beraiek ere
barneratu dute hori estatus so-
zial handiagoa izatea dela. Bate-
tik, jende gehiago joaten delako
ikustera, eta, bestetik, nahiz eta
maila berdina izan, gehiago ko-
bratzen delako gizonezkoen
neurketetan edo txapelketetan. 

Zer pentsatzen duzu berdinta-
sunetik hurbil gaudela iraku-
rri edo entzuten duzunean?
Hiru diskurtso mota irakurri di-
tut egin ditudan elkarrizkete-
tan. Bat honakoa zen: “Bai, ber-
dintasuna dago eta emakumeak
ez badira iristen nahi ez dutela-
ko da”. Ondoren, erdibideko dis-
kurtso bat ere bazen, non esaten
zen gauzak hobetu egin direla
eta asko jota desberdintasunak
zeudela tradizioz maskulinoak
kontsideratu diren kiroletan.
Eta azkenik, berdintasunik ez
zegoela eta urruti geundela esa-
ten zutenak zeuden. 

Zure estereotipoekin kontso-
nantzian dauden kiroletan bal-
din bazaude badirudi berdinta-
suna egon badagoela, ez dagoela
inolako arazorik, izan ere, zure
estereotipoa ez duzu apurtu. Al-
diz, tradizioz gizonezkoenak
izan diren kiroletan egonez ge-
ro, badirudi hor erresistentzia
puntu bat dagoela. Eta egunero
ikusten dugu. Adibidez, epaileei
egiten zaizkien irainetan. Irain
sexistak dira. Asko kexatu egin
zaizkit esanez gizonezkoak ere
iraintzen dituztela. Baina ez da
berdina irain bat edo irain sexis-
ta bat. Ez da berdina, “zu joan
etxera harrikoa egitera” edo “jo-
an etxera”.

Deseroso sentitzen dira gizo-
nezkoak emakume bat epaile
izanez gero?
Elkarrizketatutako emakume as-
kok, tradizioz gizonezkoen kiro-
letan daudenek, esaten dute
gehiago kuestionatzen direla
beraien gaitasunak. Elkarrizke-

tako galderetako bat honakoa
zen: “zer da garrantzitsua epaile
edo entrenatzaile izateko?”. Eta
beraiek erantzuten zuten erres-
petua jartzen jakin behar dela.
Jada hor, nolabait, jarrera gogo-
rra izan behar dutela dute bar-
neratuta. Zergatik? Badakitelako
zalantzan jarriko dutela beraien
erabaki hartze prozesua. 

Ez dago oztopoekin zuzenean
lotuta, baina honakoa ere bene-
tan kuriosoa da: jokalarien se-
xuaren arabera epaileen eraba-
kiak ezberdinak izaten direla
aztertu duten ikerketak daude.
Hau da, jokatzerako orduan es-
tereotipo sozialak barneratzen
ditugu. Orduan, epaileek, asko-
tan, emakumeak gehiago zigor-
tzen dituzte akzio gogor batean,
estereotipo horien aurka jotzen
dutelako. Gure estereotipoak
esaten du emakumeok ezin ga-
rela oldarkorrak izan. Aspektu
ezberdinetan aurkitzen ditugu
datuak hori guztia erresisten-
tzia dela esaten digutenak. Ez
dute onartzen emakumeok zen-
bait jarrera izatea edo zenbait 
ekintza egitea. 

Oztopo psikosozialez mintzo
zara tesian. 
Hiru motatakoak dira. Bata, so-
ziokulturalak edo gizartearen
eraikuntzak ekartzen dituenak.
Bestetik, organizaziokoak. Hau
da, kirol erakundeetan, klub
zein federazioetan dagoen orga-
nigrama eta funtzionamendu
estiloa. Kasu horretan, azpima-
rratuko nuke “Old Boys Net-
work” deitzen den hori. Nazioar-
teko mailan frogatuta dago
gizonen arteko sare informalak
daudela, beraien mesederako
erabiltzen direnak. Horren on-
dorioz,  emakumeek oztopo
gehiago dituzte, adibidez, era-
kundeotan sartzeko edota kate-
goriaz igotzeko, ez baitaude pro-
zesu formalak eta gardenak
ezarrita. Eta azkenik, oztopo
pertsonalak. Bakardadea, errefe-
renterik ez edukitzea, etxeko za-
ma… bezalako ideiak barnera-
tzen ditugu emakumeok. Arlo
soziokulturaletik datorren mo-
txila da emakumeok ama izan
behar dugula, eta, ezin baditugu
biak uztartu, kulpa sentimen-
dua izaten dugu. Kontrastean

«Maskulinotasunaren azken
gotorlekua da futbola»

AINHOA AZURMENDI

Kirolaren mundura sartzeko atea oso

astuna izaten da irekitzeko bultzaka

dabilena emakumea denean. Eta zer

esanik ez entrenatzaile edo epaile

lanetan aritu nahi baldin badu. 

Ane URKIRI ANSOLA

PSIKOLOGOA ETA KIROL
AHOLKULARIA
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familiaren zamari buruz ere gal-
detu genuen eta ondorio batzuk
interesgarriak suertatu dira. 

Adibidez?
Emakumeak gehiagotan utzi be-
har izaten dute beraien kirol
praktika, adibidez, ume zaintza-
gatik. Berriz ere islatzen da bes-
te arloetan, enpresetan kasu,
ikusten dena. Emakumeok lehe-
nago uzten dugu lana familia
zaintzeko. Are gehiago, kontuan
hartuta kirol arloa profesionala
ez dela. Ezberdintasunak ere na-
bari dira, epaile gazte eta hel-
duen artean. 

Ameriketako Estatu Batuetako
futbol selekzioko jokalariek
beraiek daramatzate haurrak
deialdietara. Beraiekin erama-
teko beharrizana dutelako?
Hori ere kontraesantzat jo deza-
kegu. Gizon batek bere laneko
bidaia batean beharra edukiko
luke bere alaba edo semea era-
mateko? Hau da, nik nahi hori
errespetatuko dut, eta beharrez-
koa denean bitartekoak jarriko
ditut, baina zenbat da benetako
beharra eta zenbat da gizarteak
eraikitakoa? Orain ari gara alda-
rrikatzen aitak ere zaintza ho-
rretan inplikatzea, haurtzainde-
giak egotea… Emakumeek
egindako zaintza lana, gainera,
ez da baloratua izan. Eta orain
guk zer egingo dugu, umea edu-
ki eta lanera eraman? 

Baina, bestalde, kirolean ja-
rraitzea ahalbidetzen die. 
Kontratuetan aukera hori erre-
konozituta egotea oso ondo da-
go. Hemen BAT Basque Team
berak kontuan izan zuen. Kiro-
lariek esaten zuten beraientzat
ardura zela umea noiz edukitze
hori eta kontuan hartu zuten. 

Federazioetako organoetara
itzuliz, beharbada ez dute ema-
kumerik nahi beraien erosota-
suna ez apurtzeko?
Bai, ikerketek horixe esaten du-
te. Lianne Normanek (Erresuma
Batua) asko idatzi du gai horre-
taz, baita Kataluniako areto fut-
bolean emakumeen partaidetza
sustatzeko proiektuan aritzen
den Susanna Soler berak ere. Be-
raien artikuluetan irakur daite-Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS

«Jokalarien

sexuaren arabera

epaileen erabakiak

ezberdinak izaten

direla aztertu duten

ikerketak daude.

Hau da, jokatzerako

orduan estereotipo

sozialak

barneratzen ditugu.

Orduan, epaileek,

askotan,

emakumeak

gehiago zigortzen

dituzte akzio gogor

batean, estereotipo

horien aurka jotzen

dutelako»

“
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ke emakumeek enbarazu egiten
dietela, batez ere maskulinoak
kontsideratu diren kiroletan;
zure eskubideak aldarrikatzera
joateak molestatu egiten die.
Guk elkarrizketatu ditugun
emakumeek ere horixe bera ai-
patzen zuten. 

Klub zein federazioek, aurrera-
pauso txikiren bat ematean be-
raien irudia goraipatzen dute.
Hainbeste laudorio nahi izanez
gero, zergatik ez dituzte bene-
tako urrats sendoak ematen?
Erosotasun eremuan gaudelako.
Estrategiak landu egin behar di-
ra eta momentuak ere bai, eta
horrek ez du esan nahi ni kon-
formista naizenik. Ez naizelako
batere konformista. Nire ikuspe-
gitik ez naiz izango kirol ahol-
kulari bat guztia goratzen due-
na. Nik beti laguntzen dut edo
gustatzen zait aldarrikatzea be-
netan egiturazko aldaketa bat
planteatzen denean. 

Entrenatzaile zein epaile beza-
la jarduteko, gehiago borroka-
tu behar izaten dute emakume-
ek, eta borroka horrek askotan
interesa galtzea ekartzen du.
Eta horrek, jarduna uztea. Bai-
na arrazoia ematea litzateke,
ezta?
Bai, hori da. Azkenean, ez badu-
zu erreferenterik, sentitzen du-
zu oztopoak jartzen dizkizutela,
zure ondokoak baino gutxiago
kobratzen duzula edo beti bide-
ratzen zaituztela gutxiago ko-
bratzen diren lehiaketetara. Ba-
kardadea ere sentitzen duzu… 

Entrenatzaile eta epaileen ka-
suan erreferenteak sortzea zai-
lagoa al da?
Asko falta da eta ezinbestekoak
dira bietan. Zuk ikusten baditu-
zu emakumeak, normalizatu
egiten da.  Zure  irudikapen
mentala aldatu egiten da. Zuk
gizonak bakarrik ikusten badi-
tuzu, ez duzu imajinatzen ema-
kume batek egin dezakeenik
ere. Behar dute beraiek proiek-
tatzeko egunen batean hori
egin dezaketela. Baina horreta-
rako ere garrantzitsua da dau-
den entrenatzaileak errekono-
zituak egotea, ondo tratatuak
egotea, eta abar. 

Lupaz begiratzen da emaku-
mezkoen jarduna?
Oso urruti gaude jardun hori
normaltzat hartzeko. Ematen di-
ra kasuak, eskubaloian, saskiba-
loian ere. Baina futbolean? Cler-
mont futbol taldeko Helena
Costa eta Corinne Diacre dira
salbuespenak. Futbola bada
erresistentziazko leku bat, oso
handia gainera. Eta emakumeen
gaitasunak zalantzan jartzen di-
ra, baina ez bakarrik epaile eta
entrenatzaileekin, baita kazeta-
riekin, medikuekin... ere. Hor
dago, adibidez, Eva Carneiroren
kasua. Esango nuke maskulino-
tasunaren azken bastioia dela
futbola. Eta emakumearen iru-
dia oso zanpatuta dago. 

Konponbiderik?

Adibide bat jarriko dizut. Ingala-
terrako federazio bateko zuzen-
daritza batzordeko kide batek
epaile bat “sukaldera” bidali
zuen eta horren ondorioz isun
ekonomiko bat ordaindu behar
izan zuen, hiru hilabeteko sus-
pentsioa jarri zioten karguan,
eta emakumezkoen eta gizonen
berdintasunaren gaineko ikasta-
ro bat egin behar izan zuen. Eta
epaileen batzorde teknikoaren
babesa izan zuen emakumeak.
Hori bera eredugarri iruditzen
zait. Nahikoa da jada emakume-
ek matxismoa eta erresistentzia
egunero pairatu behar izateaz,
beraien gaitasunak etengabe za-
lantzan jartzeaz. Formazioa,
araudia, legedia dago esaten
duena federazioek berdintasun
planak egin behar dituztela. 

Legedia ez betetzeagatik espai-
niar gobernuak edo Lakuako
Gobernuak ez lituzke zigortu
behar?
Hala beharko luke. Zer pasatzen
da gainerako legeak ez ditugu-
nean betetzen? Horrek ondorio
batzuk eduki beharko lituzke.
Bestela ez dakit zertarako onar-
tzen ditugun legeak. 

Itxurakeriagatik?
Legeak onartzeak batzuetan in-
plikatzen du hornidura ekono-
miko bat izatea, baita ere sentsi-
bilizazioa bultzatzea. Bidean
gertatzen den zerbait da, baina
helburua ez da hori. Kultura be-
rri bat sortzea gai baten ingu-
ruan eta zigortzea behar luke
xede. Formakuntza beharrez-
koa da eta emakumeek beraiek

ere sinesten hastea eta konpro-
miso hori edukitzea. Ulertzen
dut askok badaukatela eta bide-
an gogoa galdu egiten dutela.
Horren adibide asko daude. Esa-
terako, goi mailako entrenatzai-
le batek, nazioarteko jokalaria
izandakoa, herri honetakoa,
kontatzen zuen formazioan,
Madrilen, neska bakan batzuk
zeudela eta formatzaileek esan
zutela: “Y tú, chiquita, ¿también
practicas este deporte?”. Etenga-
be pasatzen da. 

Ezberdintasunik badaude Ka-
nada eta hemengo kasuekin?
Antzerakoak dira. Leku guztie-
tan eman behar da aldaketa es-
trukturala. Han urte asko dara-
matzate politika espezifikoak
egiten emakumeek kirola egite-
ko eta entrenatzaile izateko; di-
rua jartzen duen programa na-
zional bat dago. Berdintasun
indizea kalkulatuz gero gu bai-
no gorago egongo lirateke, bai-
na, aldi berean, desberdintasu-
nekin. Mundu mailako arazo bat
delako. Jazarpen sexuala, diskri-
minazioa, lehen aipatutako “Old
Boys Network” sarea… elementu
berdinak agertzen dira. Beste
gauza bat da han aurrerakoiago-
ak izatea, programak martxan
izatea edo gehiago sinestea. 

Frustraziorik sentitu duzu?
Oso zaila izan da emakumeak
aurkitzea. Eta hori, nik laguntza
izan dudala federazioen aldetik.
Eta ederra da emakume horiei
entzutea. Iruditzen zait hor ba
dagoela ezagupen bat. Esperien-
tzia izugarria izan da, pribilegio
bat. 

Hedabideek zer-nolako eran-
tzukizuna dute?
Oinarrizkoa. Niri oso ondo iru-
ditzen zait hedabide batek berri
bat ateratzea marrazain bati “li-
zun eta emagaldu” deitzeagatik
soilik 50 euroko isuna jarri iza-
na salatuz. Eta hori kritika beza-
la agertzea eta zigorra txikia de-
la azpimarratzea. Baina, tira,
emakumeak ez atera soilik ho-
rrelako kasuetan. Kontatu isto-
rioak, emakume horiek ikusgai
jarri, erreferenteak sortu. Intere-
sa dago benetan emakumeak 
errespetuz tratatzeko? 

THINKSTOCK

«Ingalaterrako

federazio bateko

zuzendaritzako kide

batek epaile bat

‘sukaldera’ bidali

zuen. Ondorioz isun

ekonomiko bat

ordaindu behar

izan zuen, hiru

hilabeteko

suspentsioa ezarri

diote eta

berdintasunaren

gaineko ikastaro

bat egin behar izan

zuen» “
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Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Gobernuz Kanpoko Era-

kundeen Koordinakundeak joan den asteazkenean Do-

nostiako Bulebarrean egin zuen ekitaldian, garapene-

rako lankidetzako laguntzak lortzeko egin beharreko

akrobaziak antzeztu zituen. Laguntza horien gaineko

datuak eman dituzte asteon, datu kaskarrak, ohi beza-

la. Nazio Batuek duela hainbat hamarkada gomendatutako %0,7 horretatik oso urrun. Aldian

behingo ekitaldi arranditsuetan erakunde publikoetako arduradunek helburutzat aipatzen duten

%0,7 horretatik oso urrun. EAEko Lankidetzarako Legeak Nazio Batuen gomendioa betetzeko

xedatutako 0,7 horretatik oso urrun. Krisi garaian «denok  eman behar dugu apur bat» entzun

dugu, «denok» ez bide diren batzuk aberasten ikusten ditugun aldi berean. Denok apur bat, apu-

rrik ez duenak barne, jakina. Ekonomia suspertzen hasi den honetan, baina, lankidetzako lagun-

tzek ez dute susperraldirik ezagutu. Eta, ohi bezala, airean segitzen dute. Xabier Izaga Gonzalez 

C IKUSMIRA

GARAPEN LANKIDETZARAKO
LAGUNTZAK, OHI BEZALA, AIREAN

Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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NEKAZARITZA ETA ELIKADURA EKOLOGIKOA

H
otzarekin batera ten-
peraturek behera egin
heinean, ortuan negu-
ko barazkiak agertuz
joan dira aurreko hila-
beteetan, gure sukal-

deen altxor bihurtuz. Orain jada udabe-
rriaren atarian gaude,  baina berau
bete-betean etorri aurretik, oraindik ere
badugu neguko barazki ederrez gozatze-
ko aukera. Eta, zeintzuk dira bada negu-
ko barazkiak? Ezberdinak zerrendatu
daitezke, baina bada familia bat gure
ohituretan negu-negukoa dena: kruzife-
roak (argibide aldera, esan kruziferoak
ia urte osoan zehar ekoitz daitezkeela
gure kliman, eta hori ez gertatzearen
arrazoi nagusia euskal herritarrok, ne-
kazari zein kontsumitzaile, ez daukagu-
la aza udaran jateko ia ohiturarik dela).
Izendapen zientifikoari erreparatuz,

Brassicaceae familiakoak dira kruzifero-

ak. Haien artean barazki oso desberdi-
nak topa ditzakegu, besteak beste: zia-
pea (mostaza), brokolia, azak, errukula,
azalorea edota txikoria…. Denak onak,
denak gozoak.
Zergatik diogu altxorrak direla? Osa-

suna eta elikadura eskutik doaz, eta kru-
ziferoak osasun iturri oso garrantzi-
tsuak dira, bai gaitzak ekiditeko eta
baita gure osasunean egiten dituzten
ekarpen interesgarriengatik ere. Ezagu-
na da neguko barazkien ezaugarri ga-
rrantzitsuenetariko bat haien ahalmen
ontzailea dela. Hala, kruziferoek zenbait
minbiziren prebentziorako konposa-
tuak (antioxidatzaileak nabarmenki) di-
tuztela argitara eman dute hainbat iker-
ketek. 
Barazki familia honetako barietateek

A probitamina, karotenoa, K eta C bita-
minak, zuntz eta mineral antioxidatzai-
leen (kaltzio, zink, selenio) iturri bikai-

nak dira. Gure organismoa osasuntsu
mantentzen laguntzen duten fitokimi-
koetan ere oso aberatsak dira kruzifero-
ak. Gainera, antioxidatzaile potenteez
osaturik daudenez, gure organismoaren
zelulak birsortzeko ere oso lagungarriak
dira.
Probetxu handia atera ahal diogu ur-

tean zehar Ama Lurrak eskaintzen diz-
kigun fruituei. Sukaldera sartu eta gure
osasuna zaintzera goaz, barazkiak derri-
gorrezko osagarria baitira osasuna
mantentzeko. Amaitu baino lehen, aipa-
men berezia egin nahi diegu gure ekoiz-
le ekologikoei, haiek baitira errezeta
hau kalitatezkoa, osasungarria eta go-
zoa izatea ahalbidetzen dutenak. Eske-
rrik asko, ekoizle! Behin hori esanda, jar
gaitezke lanean...

Neguko altxorrak

HUTSA

Sabrina PATO

Azalore eta shitake
sasirisottoa
OSAGAIAK (aukeran guztiak bertokoak
eta ekologikoak, noski!)

Azalore bat
Kipula bat
Bizpahiru berakatz ale
Ardi-gazta ondua
Shiitake perretxikoak
Perrexila
Ardo zuria edo txakolin basotxo bat
Mizuna loreak
Añanako gatza
Piperbeltza
Oliba olioa

PRESTAKETA
Risottoa Italiatik jaso dugun arroz-presta-
keta bat da gurin, esne-gain eta gaztare-
kin egiten dena. Guk gure bertsioa egingo
dugu, azalorearen sasirisottoa eginez.
Azalorea neguko barazkietatik haurren-
tzat jateko zailenetariko bat da, eta arra-
zoi horixe bera izan da azalorea aukera-
tzera bultzatu gaituena. Aditzera eman
nahi duguna zera da: prestaketaren arabe-
ra, barazkiek hainbat aukera zaporetsu eta
ñabardura gozo izan ditzakete!
Lehenik eta behin, azalorearen gaine-

ko partea (lorea bera) arroz-ale tamaina-
ko zatitxoetan moztu. Kozinatzeko robo-
ta izanez gero, abiadura motelean txikitu
5-10 minutuz. Momentuz, oihal busti ba-
tean erreserbatu, lehortu ez dadin. Gai-
nontzeko azalorearekin krema bat pres-
tatuko dugu. Lapiko batean jarri, urez
bete, gatza gehitu, tapa jarri eta 12-15
minutuz egosi.
Xukatu, gurina gehitu eta txikitu. Piper-

beltza gehitu eta berotan gorde. Ondoren,
kipula eta berakatza “brunois” eran moztu
(lauki txikitxotan), zartagin batean oliba
olioa gehitu eta sueztitu motel-motel.
Behin eginda, shiitake perretxikoak gehitu
eta su bizian salteatu minutu batzuez. Ar-
do zuria gehitu eta sutan mantendu loditu
arte. Behin hori eginda, azalorearen lore-
ak gehitu eta laburki kozinatu. Orain, be-
rotan daukagun krema gehitzeko momen-
tua da. Ez dugu askorik behar, izan ere, 
gure arroza minutu gutxi batzuetan prest
egongo da. Prestatu dugun krema honek
gure sasirisottoari krematsutasuna
emango dio.
Prest dagoela, sutik atera eta gurin in-

txaurtxo batzuk gehitu. Bueltak eman
gurina nahastu arte. Gure platera aurkez-
teko, gure risottoaren koilarakada bat ja-
rriko dugu plater batean, ardi gazta ondu
ekologikoaren xafla batzuk gehituz eta
perrexil txikituarekin eta mizuna loretxo-
ekin apainduz, kolorea emateko.ORTUTIK AHORA ELKARTEA
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G
arunak funtzio asko dituela jaki-
na da, asko ezezagunak medi-
kuntzarentzat eta zer esanik ez
niretzat. Garunaren erdialdeko

lesioetan, iktusetan, gorputzeko alde bat
mugitu ezinda geratzen da pertsona. Ga-
runeko erdialde horretan funtzio asko
izaten ditugu, horien artean gorputza-
ren sentsibilitatea eta muskuluak mugi-
tzeko gaitasuna. Garunaren erdialdearen
zati bat kaltetua denean, gorputzeko
kontrako aldea mugitzeko eta sentitzeko
gaitasuna galtzen da. Baina horretaz
gain, garunaren zati hori kaltetuta izate-
ak ere izan dezake beste berezitasun bat:
gorputzaren alde bateko kontzientzi gal-
tzea.

Pertsona horientzat mundu guztia ez-
kerreko aldea edo eskuineko aldea izan-

go da. Otorduetan plateraren alde bakar
bat soilik jatera irits daitezke. Nahiz eta
jatekoaren erdia platerean dutela esan,
ez dute bertako janaria bukatuko plate-
rari buelta eman arte (ez dakit zopa ja-
ten dutenetan zer egiten duten). Ez dira
kontziente munduaren erdi bati ez die-
tela kasurik egiten. Pertsona hauentzat
munduaren erdi hori ez omen da existi-
tzen. 

Antonen sindromeak garunaren atze-
ko aldea kaltetzen du. Bertako bi aldeak
kaltetuz gero, pertsona itsu geratzen da,
baina modu berezi batean: itsutasuna-
ren kontzientziarik gabe. Gaixoari ikus-
ten duen galdetuta baietz esaten omen
du, baina, zer ikusten duen galdetuz ge-
ro, hitzik gabe geratzen omen da ez dela-
ko ikusteko gai. 

Emakumearen Nazioarteko Eguna pa-
sa berritan jakin ditut berezitasun hauek
eta zer pentsatua eman didate. Mundua-
ren erdiak ez baitu beste erdia ikusten
eta ez dira kontziente platera beterik da-
goela, edo platerean dauden pribilejioak
banatu behar dituztela. Eta bururatu zait
gizonezko askok izan dezaketela Anton
sindromea. Esango dizute baietz, ikusten
dutela emakumeon eskubideak zapaldu-
rik daudela, baina ez dira gai zapalkun-
tza horiek zein diren esateko ez eta gizo-
nezko  izate  hutsagat ik  d i tuzten
pribilejioak identifikatzeko ere. Mutu
geratzen dira, ikusi nahi ez duena baino
itsu handiagorik ez dagoelako. Emaku-
meok jarraitu beharko dugu gure plate-
rei buelta ematen, munduaren erdi ho-
rrek hemen gaudela ikus dezan. •

0hutsa

Erdia
Mirari Martiarena

hutsa

I
ñaki Perurena gizon handia da –eta ez
gorpuzkeraz bakarrik–, etorri handiko
solaskidea eta istorio kontalari aparta.
Baina herri honetako zati handi batek

esnekien iragarki batean gaztelerako fone-
mak ahoskatzeko dituen zailtasunengatik
oroituko du beti. Zenbaitek oso barregarri-
tzat dute erdal “C” hizkia bokalizatu ezinik
“funtziona” dioen gizonkotea. Baina, gau-
zak zer diren, iragarki bereko euskarazko
bertsioan Carlos Sobera ere ezinean ager-
tzen da produktu berberak “funchiona-
chen” duela esanez. Barakaldarrak euskal
ahoskeran erakusten duen baldarkeria, or-
dea, ez da euskaldunon burlarako arra-
zoia; aitzitik, eskertu egin behar diogu er-

dal hiztunari egindako ahalegina, hain ga-
ra adeitsuak!

Egunotan hautsak harrotu dituzte
EITBko saio batean espainolen inguruko
aurreiritzien kontura egindako txantxek.
Euskarazko saioa sekula ikusiko ez zuke-
ten askok espantuak egin dituzte, erdal
hedabide batek irudien hautaketa mal-
tzur bat argitaratutakoan, adierazpenak
iraingarritzat dituztelako. Lehendakariak
berak, otzan eta leial, barkamena eskatu
die espainiar irainduei euskaldun guz-
tien izenean, eta telebista publikoak erre-
tiratu egin du saio polemikoa bere web-
gunetik. Euskaldun petoaren lepotik
iseka egitea politikoki zuzena da; eta guk,

umore onekoak garenez, hamaika aldiz
entzun behar izan ditugu guri buruzko
estereotipoak aspertzeraino ustiatzen di-
tuzten txiste errazak. Adibideak kontae-
zinak dira, “Ocho apellidos vascos” filme-
tik hasita. Baina gustu txarrekoa omen
da espainolei buruzko topikoak astin-
tzea, iraingarria, lotsagabea; are gehiago
auzokideari trufa egiten diona euskaldu-
na denean. Bada, agian bada garaia geure
buruaz gain ondokoarenaz ere burla egi-
ten hasteko. Segur aski ez da errespetuz-
koa izango, ezta gustu onekoa ere, beste-
en topikoen bizkarretik barre egitea;
baina exorzismo ariketa moduan “fun-
tzionatu” egingo du. •

hutsa

Umore sena

Koldo Sagasti
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B
adira, kontuak
azaldu eta ezku-
tukoa agertzeko,
hitzek baino gai-
tasun handiagoa
duten begiradak,

askotan, galderei isiltasunarekin
erantzuten dakielako pertsonak.
Eta indarra sumatzen duzu begi
horietan, energia, gertakariz be-
tetako bizitza baten testuingu-
ruan, eta, imajinazioa landuz,
edozer zailtasuni aurre egiteko
kuraia antzematen diozu pertso-
naiari. Horixe da Asier Uribere-
kin hizketaldi luze bat eduki oste-

ko sentsazioaren laburpentxoa.
Ez da erraza berak bizitako guztia
lerro gutxi batzuekin azaltzea. 
Duela 47 urte sortu zen Pari-

sen, hiru anaien artean erdikoa
da, eta Frantziako hiriburuan sor-
tzearen arrazoiaz galdeturik ko-
rapiloa askatzen hasi da: «Asniè-
res-sur-Seine Paris kanpoaldean
dagoen komuna batean sortu
nintzen. Aita bizkaitarra nuen,
Sondikakoa, eta ama andoainda-
rra, baina Nafarroako herri ttipi
batekoa jatorriz, Desoio, Los Ar-
cos ondokoa. Aita errefuxiatua
zen, ihes egin behar izan zuen

frankismo garaian; amak, nola
ez, jarraitu egin zion, eta bizimol-
de berri bat eraiki zuten sorterri-
tik kanpo». Asierren aita Sabino
Uribe zen, ETA erakunde arma-
tuaren bost sortzaileetarik bat,
duela gutxi zendua, eta berekin
eraman ditu hurbilekoei kontatu
gabeko sekretuak. «Gure etxetik
jende asko pasatzen zen, errefu-
xiatuak haiek ere, gu ttipiak gi-
nen eta begi zabalik begiratzen
genien, baina ez ginen egoten
haien elkarrizketak entzuten,
bazkari haietan orduak eta or-
duak pasatzen zituzten helduek

hizketan. Oinarrizko gauzak kon-
tatu dizkigu aitak; ez zen hiztuna
alde horretatik». 
Aitak ezin zuen muga pasa, eta

sorterriko haizerik sentitu gabe
egon zen urte luzeetan, baina fa-
miliak etxekoak hurbilago izan
zitzaten Paristik Donibane Lohi-
zunera hurbildu ziren Uribeta-
rrak. «Aitaren familia ez genuen
ezagutzen; gainera, ez ziren ados
aitaren ideiekin eta horrek
urruntasuna ekarri zuen, baina
amaren aldetik Andoainen ge-
nuen familia eta hara egiten ge-
nituen joan-etorriak, aitarik gabe
noski. Ni Donibane Lohizunen
hazi naiz, baita anaiak ere; berta-
koa naiz. Eliza ondoan bizi ginen,
Tourasse karrikan, eta gaztaroko
oroitzapen ilun samarrak ditut;
hau da, auzoan seinalatuak geun-
den, autoko kristalak apurtzen
zizkiguten, gurpilak zulatu, baita
‘ETA hors de France’ (ETA Fran-
tziatik kanpora) zioten pegatinak
itsatsi ere. Abertzaletasuna ez ze-
goen begi onez ikusia, eta ikasto-
lan ibiltzen ginen gu gainera...».
Donibane Lohizuneko ikasto-

lak berriki bete ditu 45 urte, eta
Asier lehen promozioko ikaslea
zen. «Adin orotako haurrak elka-
rrekin geunden orduan, ikastola
lehen urratsak ematen ari bai-
tzen. Dukontenia parkearen on-
doan zegoen gela bat zen gure
ikastola; ez geneukan mahairik
ere eta lurrean egoten ginen ja-
rrita, orotara 15 bat ikasle». Egun,
120 bat haur daude ikastola ho-
rretan, gehienak herrian berean
bizi direnak, baina Asier mintzo
den garaian herri desberdinetako
haurrak biltzen ziren Donibane
Lohizunen. «Jende asko ahalegin-
du zen ikastolak martxan jar-
tzen, eta zailtasun ugari izan zi-
tuzten: eraikina lortzea, legeak...
Gu tokiz toki ibili ginen hastape-
nean; Dukonteniatik Harriet-Bai-
tara joan ginen, eta, gero, Quar-
tier de Lac auzora. Hendaiakoak
eta Baionakoak elkartuta seiga-
rren maila arteko ikastola ireki-
tzea lortu zen; gu 8 ginen, eta
akordatzen naiz neska batek utzi
zuela ikastola, eta legeak erraten
zuenez 7ko gelarik ezin zela egin,
urtebetez ezin izan genuela hiru-
garren maila eman. Ondotik
Kanbon ireki zen maila guztiak
segurtatzen zituen ikastola. Oroi-

infraganti

Euskal errefuxiatu baten seme izanik, Parisen sortu zen. 
Baina Donibane Lohizunen hazi eta Ameriketara eramango
zuen kirolean, zesta-puntan, trebatu zen. AEBetatik Mexikora
egin zuen jauzi, pilota mundutik poxi bat urruntzeko asmoz
Euskal Herrira itzuli zen arte. Halere, berehala hasi zen
Donibane Lohizuneko zesta-punta eskolan entrenatzaile.

ASIER URIBE

Asier Uribe, Donibane Lohizuneko frontoian, zesta-punta eskolako entrenatzaile lanetan. Isabelle MIQUELESTORENA
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tzen naiz nola Marie-Jose Basur-
co idazlea Volkswagen kamione-
ta baten gidari Hendaiatik atera-
tzen zen, gu Donibanen jaso eta
hara eramateko, berak egiten
zuen bazkaria eta gero bueltan
ekartzen gintuen etxera».

ZESTA-PUNTAKO PROFESIONALA

Ikastolatik Sainte Marie eskola
frantsesera pasa zen Asier, eta
kosta egin zitzaion integratzea;
halere, aurrez egindako lagune-
kin heldu zion bere bizitzako pa-
sio eta ofizio izan denari, pilotari,
zehazki zesta-puntari. «Ikastolan
egin nituen bi lagun hurbileko,
Idoeta anaiak, Gaizka eta Zuria.
Haien aita ere errefuxiatua zen,
Jesus Idoeta, abokatua, kultur
munduarekin lotura handiak
zeuzkana. Oroitzen dut Oteizare-
kin arrano beltzaren xedean ibili
zela adibidez. Hark eramaten gin-
tuen harat eta honat. Dantza
ikastaroetan apuntatu gintuen,
baina ez ginen batere dantzari
onak eta pilotaren mundura era-
man gintuen gero. Zesta-puntan
jokatzen ikasi genuen, eta Zuria
eta ni Frantziako txapeldun izan
ginen; gainera, eman ziguten
medailaren ordez Jesusek txapel
bat egin zigun, ‘Txapeldunak’ ida-
tziarekin, polita izan zen hori». 
Zesta-puntarekin hasi bazen…

hasi zen, hau da, gaur arteko bi-
dean ondoan izan du xistera
handia, eta puntista ona izan ze-
la erratea gutxi da bere bilakaera
ikusita: Donibane Lohizunen jo-
katzen hasi zenak AEBetan eta
Mexikon amaitu zuen bere ka-
rrera, profesional gisa. «15 bat ur-
te neuzkalarik argi neukan pun-
tista bezala aritu nahi nuela,
bestalde, frontoi anitz zeuden
Ameriketan garai hartan; gaur
egun bi baino ez dira gelditzen.
Hemen eskolak zeuzkaten ameri-
karrek, beraiek ordaintzen zuten
entrenatzailea, materiala... dena.
Eta niri, 18 urterekin suertatu zi-
tzaidan aukera, eskola horietako
arduradun batek kontratu bat
proposatu baitzidan». 
Gazterik, ausardiaz jokatu

zuen Asierrek, etorkizunaren gal-
derei erantzuteko intentziorik
gabe, eta, Lapurdin lotura anitz
bazituen ere, aukera baliatzeko
deliberoa hartu zuen. «Urtebete-
rako kontratua neukan, eta aben-

tura bat bezala bizi nahi nuen.
Hamabost frontoi zeuden, gehie-
nak Floridan, eta besteak Rhode
Island, eta Connecticuten. Han
jokatzen genuen guk, kinieletan.
Zortzi bikote ginen eta tanto ba-
tera ziren partidak. Txandaka ari-
tzen ginen, eta behin zortzi biko-
teak pasata tantoak bikoitza
balio zuen; zortzira iristea zen
xedea». Hori entzun eta soldata-
ren berri galdegin diogu. «Ongi
irabazten genuen, garai hartara-
ko dezente, nahiz eta zergak ken-
tzen zitzaizkion gero. Baina 1988
zen eta nire soldata 2.300 dolar
ingurukoa zen; gero, kinieletan
irabazitakoarekin beste 1.000 do-
lar gehitzen genizkion». 
Missouri estatuko bigarren hi-

ri garrantzitsuenean sortu zen le-
hen frontoia, Saint Louisen,
1904an. Mende bereko 70eko ha-
markadan sekulako booma bizi
izan zuen Jai Alai bezala ezagu-
tzen den jokoak, eta ohikoa zen
jende ezaguna ikustea milaka za-
leren artean eserita: John Travol-
ta, Paul Newman edo Ernest He-
mingway, adibidez. 1975eko
abenduaren 27an Miamiko fron-

toian ikusle errekorra izan zen,
15.500 elkartu ondoan, baina ohi-
koa zen 6.000-8.000 lagun bil-
tzea. Modako tokiak bihurtu zi-
ren frontoiak. Pilotariek bilduko
zituen IJAPA elkartea sortu zuten,
ehun inguru ziren. Baina 80ko
hamarkada erditsutan beheraka-
da etorri zen, eta 1988an hiru ur-
te iraun zuen grebak AEB osora
zabal zitekeen kirola ezerezera
kondenatu zuen. «Ni AEBetara
iritsi nintzen urte berean izan
zen greba hori, eta oroitzen dut
frontoiak Rhode Island, Florida
eta Connecticuten egotearen
arrazoia legeak zirela, apustuak
baimenduak baitziren estatu ho-
rietan. Las Vegasen ere egon zen
frontoi bat, baita Nevadako Re-
non ere. Gaur egun Miami eta
Danian daude gelditzen diren
biak. Jokatzea tokatu zitzaidan
niri, eta partida asko frontoi
itxiarekin jokatu ziren, apustuen
sistema bertan behera ez zedin
gelditu. Badago pelikula bat garai
hartako errealitatea biziki ongi
erakusten duena, ‘Jai Alai Blues,
frontoiko kontakizun bat’». Gor-
ka Bilbao eta Zigor Etxebarriak

eginiko filma ikusteko aholkua
luzatzen digu Uribek orduko ka-
tramila ulertzeko manera gisa,
eta, bide batez, jokoaren arrakas-
ta eta euskal pilotarien bizimo-
dua ulertzeko ere bai. 
Hamabost eguneko oporrak

izaten zituen Asierrek, eta Doni-
bane Lohizunera itzultzen zen fa-
milia ikustera. Horrela ibili zen
lau urtez, 1992an Mexikora joate-
ko proposamena ukan zuen arte.
«Acapulcora joatea proposatu zi-
daten, baina proiektu bat zen soi-
lik, eta forma egokitasunez zain-
tzeko ezin nintzen jokatu gabe
egon; beraz, Tijuanara joatea era-
baki nuen, hango intendentea
zen Julian Goenetxea gure entre-
natzailea izana baitzen. Sekulako
aldaketa izan zen, Danian 6.000
ikusleren aurrean jokatzetik Ti-
juanako frontoi kaxkar hartan
aritzera... Azkenean, 1994an Aca-
pulcora joan nintzen. Hango
frontoia berri-berria zen, Ipar
Euskal Herriko pilotari bakarra
nintzen hastapenean, baziren he-
goaldeko batzuk eta mexikarrak
besteak. Han belauna apurtu
nuen bi aldiz eta gelditu beharra

izan nuen. Diru aldetik, halere,
izugarria zen poltsikora erama-
ten genuena. Salinas de Gortari-
ren agintaldia zen, korrupzioak
zipriztindutako presidentea; pe-
soa eta dolarra parez pare zeu-
den, eta, jakina, ez genuen zerga
edo halakorik ordaintzen, mate-
rial guztia doan geneukan... Etxe-
ra 1997an itzuli nintzen, belauna
xehatua neukala, eta pilotatik
pixka bat urruntzeko desiraz».
Baina ez zen hala izan, barnean

zeukan harrak ahalmen gehiago
zeukan buruko pinpirinek baino,
eta lehengora itzuli zen lehen
tentaldian, Donibane Lohizunen
zesta-puntako eskolan lan egite-
ra. «Hilabete gutxi neramatzan
hemen, eta ez zegoen zesta-pun-
ta eskolarik; beraz, entrenatzaile
izateko eskaintza luzatu zidaten.
Frantses izena zeukan elkarte bat
bazen, eta beti politikaren erdi-
gunean kokatua zen pilota. Ba-
zen Gaztenak ere, Amerikako in-
teresetarako ari zen eskola. Eta
Chistera ere sortu zuten, beste el-
karte bat. Hala, gure buruari erra-
ten genion: Donibanen ezin dira
hiru elkarte egon! Horrela, elka-
rrizketaren bidea ireki genuen,
baina Chisterak ez zela sartuko
erran zuen eta Luzaz Gazte sortu
genuen. Azkenik, denak elkartu
gara eta orain Luzean da Doniba-
ne Lohizuneko zesta-punta esko-
la. 8 eta 16 urte bitarteko 60 bat
haur daude, eta pala, joko garbi
eta halakoekin 300 orotara». 
Euskal Herriko xistera kluba-

ren (www.xistera.eus) koordina-
tzaile ere bada Uribe Ipar Euskal
Herrian. Lan itzela egiten du hau-
rrekin. Eritasun arraro bat duen
semea du, Kepa. Mukobiszidosia
du, eta Asier eta bere emazte An-
ne-Mariek urtero antolatzen dute
jaialdi bat gaitz hori dutenen al-
de Donibane Lohizunen, ehunka
pertsona giro onean biltzeaz
gain, etekin handiak biltzen di-
tuena premia dutenentzat. •

hutsa

Jon Garmendia 

Bere bizitzako pasioari loturik jarraitzen du Asier Uribek. Isabelle MIQUELESTORENA

Pilotatik pixka bat urruntzeko desiraz itzuli
zen Ameriketatik. Baina lehen tentaldian
lehengora itzuli eta Donibane Lohizuneko
zesta-puntako eskolan lan egiten hasi zen

Ikastolatik Sainte Marie eskola frantsesera
pasa zen Asier, eta integratzea kosta egin
zitzaion. Halere, lagunekin bere bizitzako pasio
eta ofizio izan den zesta-puntari heldu zion 
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BC Britainia Handiko tele-
bista publikoan Skype bi-
dez elkarrizketa egiten ari
zen Robert Kelly, Zientzia
Politikoetako irakaslea,
Hego Korearen egoeran

aditua. Kelly berbetan entzutean, el-
karrizketaren gelako atea zabaldu eta
aitarenera joan zen alaba. Kellyk es-
kuarekin atzera bultzatu zuen, begi-
ratu barik. Alabaren atzean, bigarren
umetxo bat ere gelara sartu zen. Az-
kenean, emakume asiar bat arineke-
tan sartu zen eta umeak arrastaka
gelatik kanpo eraman zituen. Kellyk
ez zuen gertatutakoari buruz hitzik
esan. Begiak itxi zituen, arnasa hartu
eta elkarrizketarekin jarraitu zuen.
Gaia sare sozialetan barra-barra za-

baldu zen, barrea eragiten zuelako lehe-
nengo umea gelan sartu zenetik. Are
gehiago, aitaren ezjakintasunagatik, bi-
garren umea ere bazetorrela ikustean.
Gainera, BBC kate ospetsuan gertatu
zen: ez zen gezurrezko bideoa.
Espainiako Tele5 kateak gai horrekin

gaueko albistegia zabaldu zuen, egune-

ko albisterik garrantzitsuena izan balitz
bezala. Interneten partekatzen ditugun
albisteak eta hedabideek iragazten di-
tuzten berriak antzekoak dira medio
sentsazionalistetan: emozioa eragiten
duten albisteak dira eta ez dute infor-
maziorik ematen.
Oraindino, asteon gertakari horretaz

hitz egin da: ez Tele5 kateko albistegie-
tako lehen albistea izan zelako, baizik
eta umeak eraman zituen andrea nes-
kametzat hartu izana arrazista omen
delako. Gizon-emakume asiarrekiko
arrazismoak ez du arabiarrek eragiten
duten ageriko gorrotoa erakusten. Asia-
rrekiko arrazakeriak barregura eragiten
digu: leloagoak direlako, irainei indar-
keriarekin erantzuten ez dietelako, gure
“r”-ak ahoskatzea zail dutelako… 

Ezkerreko hedabideek andre asiarra
neskametzat hartu izanaren ustea
aurreiritzi arrazista legez gaitzetsi
dute:
• «If you saw a nanny in this BBC in-

terview, what does that say about you?»
(“The Guardian”, 2017/03/13).

• «La entrevista de la BBC en la que se
cuelan dos niños desata un debate so-
bre  e l  racismo» (Eldiario.es ,
2017/03/14).
Nik ere neskamea ikusi nuen. Ez

nuen uste Kelly andre asiar batekin ez-
kon zitekeenik, unibertsitateko irakas-
leei ez diedalako ezkontide atzerritarrik
ezagutu. Hau da, elite ekonomikoare-
kin ditudan aurreiritzietan oinarritu
nuen neskamearen teoria, umeei antz
asiarrik hartu ez niela lagunduta. Gaiak
jarraitu duen norabidea ikusita, arrazis-
moaren gaia matxismoa arintzeko era-
bili dela ematen du. Kellyren emaztea
Hego Koreako hiritarra da, Jung-a Kim
izena du, baina BBCk ez zuen elkarriz-
ketatu, haren senarra baizik. Ez dute
esan Jung-a Kim berak ikasketarik duen
edota Hego Koreako politikaz iritzia
emateko inolako formaziorik ote duen.
Formazio akademikoa alde batera utzi-
ta, bideoan ikusi genuen umeen ardura
bakarra andre asiarrak hartu zuela.
Neskametzat hartu izana, hortaz, larria-
gotzat jo dute hedabide ezkertiarrek,
arrazakeria matxismoa baino kaltega-
rriagoa dela irudikatuz, edo, beste mo-
du batera esanda, matxismoarena ez
dela horrenbesterako ebatziz.
Kellyren umeekiko erantzuna ma-

txista zela pentsatzeko beste datu ba-
tzuk ere eman zituen bideoak. Kellyk ez
zuen erreakzionatu umea gelara sartu
zenean. Ez zion begiratu, eta, hala ere,
eskuarekin atzera bultzatu zuen. Aldiz,
umearen atzetik gelara sartu zen an-
drearen aurpegian izua ikusi genuen.
Lana galtzeko arriskuarekin lotu ge-
nuen. Asiartasunean ez genuelako zer-
bitzari gaitasun arrazistarik ikusi, lan
egoera prekarioa eta Europan bizi iza-
teko zailtasun legalak baizik. Kritika
horiek arrazistatzat jotzeak matxismoa
eta atzerritarren lan esklusioa ukatzea
dakar.

Zergatik hartzen dituzte gizon zuri
dirudun bati buruzko aurreiritziak
arrazakeria bezain desegokitzat? Ba-
rregura eragin diguna gizon zuri diru-
dunari BBCko elkarrizketa etetea izan
da. Izan ere, umorea pribilegiodunen
lepotik egiten da; ahuldutakoei barre
egitea zapalkuntza da. •

Robert Kelly aditua BBCn Skype bidez elkarrizketatzen ari zirela, alaba gelan sartu zen unea.

Arrazista izatea matxista
izatea baino larriagoa ei da

Maria Gonzalez Gorosarri - @albistetan
EHUko irakaslea
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BELARRA MOZTETIK, PEDRO GARATEREN KAMERAN

Juantxo EGAÑA

PEDRO GARATE

Otarrea eta igitaia aldean emakume bat ageri den irudi hau joera piktorialistakoa da. Piktorialismoa 1880an hasi zen argazki este-

tika da. Haren oinarria argazki bat margolan baten pareko arte lantzat jotzea da. Argi naturala erabiltzea, errealitatea iragazi eta

eszenaren ikuskera inpresionista ematen duten efektuak eta paisaia nagusitzea, eta prozesu pigmentarioak (ikatz-ziria, goma bi-

kromatatua, bromolioa eta gantz-tintak) erabiltzea dira joera horren ezaugarriak. Argazkiaren egilea Pedro Garate da, bere obra

guztia 1936ko Gerra hasi baino lehen egin zuena. 1885ean Mutrikun jaioa, gaztetan Bilbora joan eta larrugintzan jardun zuen.

Gaur egun ezagutzen diren haren argazki gehienak antzezpenak dira, Bizkaian eta Ipar Euskal Herrian eginak.
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