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H
orrelako egoeratan agian gehiegi eska-
tzea bada ere, sentsazionalismotik alde
egitea da nire gaurko asmoa. Lau hildako
daude gurean oraingoan, pobreziak eta
instituzioen utzikeriak eraginda lau lagu-
nek bizia galdu dute, familia oso bat hil

da. Bilboko Zorrotza auzoan, bizitzeko berme gutxie-
nekoak betetzen ez zituen etxe batean gertatutako su-
teak eragin ditu heriotzok; istripua izanik ere, ekidin
zitekeen ondorioa izan zuen suteak. 
Hildakoak ijito familia bateko kideak zirela ezagu-

tzen hasi zen unean bertan, hasierako une lazgarriek
horren mingarriak izateari utzi zioten hainbatentzako.
Ez zen familia soila, pobreak izateaz gain, ijitoak ziren.
Eta mina arinagoa izaten laguntzen duten bi kontzep-
tu dira horiek. Izan ere, arrazismotik harago, gure gi-
zartean txiro izatea kriminalizaziotik hurbil egotera
pasa da. Ezin ahaztu gizarte laguntza ekonomikoen in-
guruan egun batean bai eta hurrengoan ere bai sor-
tzen diren eztabaida errekurrenteak: laguntza jasotzen
dutenen aurkako egunkari titularrak etengabekoak di-
ra, eta gaur egun laguntza horietara jotzeko baldintzak
oso zorrotzak badira ere, lupa erraldoi baten pean jar-
tzen dira pertsona horiek. 
Diru sarrerak bermatzeko errenta dela-eta, iruzur

izugarria dagoela ateratzen da etengabe hainbat egun-
karitan. Berdin dio horren inguruko detaileak zein-
tzuk diren jakiteak, benetako iruzurra dagoen edo ez
ziurtatzeak edo benetan administrazioaren funtziona-
mendu okerragatik ematen diren egoerok, goazen titu-
lar potolo bat publikatzera. Berdin dio, era berean,
egunkari berean baina bestelako sekzio batean, egun
berean bertan, futbol jokalari famatuek Ogasun Publi-
koari (hori ere denen dirua da, ezta?) egindako milioi-
ka eurotako iruzurra dela-eta, litekeena kartzela zigo-
rrik ez dutela jasoko esateak. Baliteke horiek ere

etorkinak izatea, baina kasu horretan ez dira pobreak.
Azken finean, ordaindu beharreko zergak ordaindu ez
badituzte, tira, ez zekitelako izango da, futbolariek ez
dute-eta zertan ekonomian aditu izan. Hara!

ETXE DUINEN ALDE LANEAN

Urteak dira Beste Bi bezalako elkarteak lanean ari dire-
la etxe duinak aldarrikatzen. Kalean bizi diren herritar
anonimoen bozgorailu dira, gehienen izen-abizenak
erabat ezezagunak zaizkigun herritarrak. Kale gorrian
hiltzen direnen bozgorailu ia bakarrak dira. Izan ere,
pertsona horiek eskubide guztien jabe dira teorian,
baina, praktikan, “ligatik” erabat at daude. Ez dira “bi-
garren mailako” pertsonak ere izatera iristen, maila as-
koz ere beheragoren batean kokatzen dira.
Etxerik ez duten pertsonak, “etxe” deitu ezin daite-

keen tokietan bizi diren pertsonak, edota, zerbitzu pu-
blikoen murrizketaren ondoren, behar den osasun-la-
guntza jaso ezin dutenak ere hor daude. Haien bizi
kalitate maila asko okertu da eta, hori gutxi ez, eta as-
kotan behar duten osasun arreta jasotzeko aukerarik
ere ez dute. 
Erresuma Batuan hurrengo astean izango dira hau-

teskundeak eta gaia agendaren erdi-erdian dago. Gi-
zartearengan piztu den eztabaidetako bat, izan ere, ho-
rixe da: hautagai baten edo bestearen inguruko
kanpaina egin beharrean, hainbat urtetan harrotu di-
tuen osasun zerbitzua kolokan dela salatzen dute. Zer-
bitzu publikoen pribatizazioaren aurkako mugimen-
dua asko handitu da azken garaiotan, pribatizazioak
pertsonengan izango dituen ondorio lazgarri guztiak
azaleratuz. Instituzioen gabezia hor dagoela argi iza-
nik ere, gizarte moduan arazoaren inguruan dugun
pertzepzioa ere aldatu beharra dago, lehenbailehen.
Gai honen inguruan dagoen lasaikeria orokorra gain-
ditu beharra dago. •

{ datorrena }

Beste lau

Hildakoak ijito familia bateko kideak zirela ezagutzen
hasi zen unean bertan, hasierako une lazgarriek horren
mingarriak izateari utzi zioten hainbatentzako. Ez zen

familia soila, pobreak izateaz gain, ijitoak ziren

Iratxe Urizar
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M
aiatzaren
22an bete
ziren hiru
urte Thai-
l a n d i a ko
militarrek

beren azken estatu kolpea eman
zutenetik. Ez Gobernu militarrak
ez oposizioko alderdiek ez zuten
urteurrena zela-eta ekitaldi bere-
zirik antolatu. Hala ere, ikasleen

mobilizazioen sehaskatzat hartu
izan den Thammasateko Uniber-
tsitateko zenbait irakasle elkartu
ziren diktadura eta errepresioa
salatzeko. «Errepresioa oso era-
ginkorra da. Herria isilarazteko
azken hiru urteotan hartu diren
neurri guztiekin, inor ez luke ha-
rritu behar Junta Militarraren
aurkako benetako oposiziorik ez
izateak», adierazi zien kazetariei

Saowanee Alexander hizkuntza-
laritza irakasleak.

Thailandiako militarrek garai
hartako ezegonkortasun politi-
koa erabili zuten aitzakia mo-
duan beren estatu kolpea zuri-
tzeko. Ustelkeriari aurre egiteko
zenbait erreforma egitea ezin-
besteko zela ere esan zuten kol-
pistek. Hiru urte geroago, ekin-
tzaileek zein parlamentariek
salatzen dute giza eskubideak ez
direla batere errespetatzen Asia-
ko hego-ekialdeko herrialdean
eta demokrazia itzultzeko exiji-
tu dute, nazioarteko berri agen-
tziei egindako adierazpenetan.

Inolako disidentziarik ez dute
onartzen uniformedunek. Ehun-
ka ekintzaile, kazetari eta politi-
kari atxilotu dituzte urteotan,
eta kutsu politikoa duten ekital-
di guztiak debekatuta daude.
Zentsura erabatekoa da. 

Iazko abuztuan bizitza politi-
koan eragiteko militarren gaita-
suna sendotzen duen Konstitu-

Prayut Chan-O-cha
jenerala (erdian),
maiatzaren 12an
Bangkok hiriburuan
egindako ekitaldi 
ofizial batean. 
GAUR8

THAILANDIA
Junta Militarrak aginteari eusten dio
azken kolpearen hirugarren urteurrenean 

joseangel.oria@gaur8.info

Azken estatu kolpearen ondorengo laugarren urtea hasi
berri dute thailandiarrek, baina militarrak agintetik kentzeko
itxaropen handirik gabe. Uniformedunen Gobernuak ez du
baztertzen datorren urterako iragarrita zeuden
hauteskundeak berriz atzeratzea, maiatzaren 22an erietxe
militar batean izan zen atentatuaren aitzakiarekin.

POLITIKA / b
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zio berria (hemeretzigarrena
1932az geroztik) onarrarazi zuen
Juntak, erreferendum bat anto-
latuta. Herritarren %61ek baiez-
koa eman zioten militarrek ma-
haiaren gainean jarritako
testuari, %38ek ezezko botoa
ematen zuen bitartean.
Esanguratsua da militarrek

kolpea eman zutenean agintean
zegoen Pheu Thai (“thailandia-
rrena”) alderdi aurrerakoia na-
gusi den ipar-ekialdean ezezko-
ak irabazi zuela, hegoaldeko
eskualde musulmanetan gerta-
tu zen moduan. Militarrek egin-
dako Konstituzioaren aurkako-
ek argudiatu zuten testuak
Gobernua eta hautetsiak ahul-
tzen dituela, burokratek mende-
ratutako erakundeen eta milita-
rren boterea indartzen duen
bitartean. Punturik gatazkatsue-
nak zioen Senatuak legeak eta
Konstituzioari egin nahi zaiz-
kion erreformak geldiarazteko
gaitasuna izango duela, eta gan-
bera horrek erabakiko duela Us-
telkeriaren Aurkako Batzordean
eta Konstituzio Auzitegian nor-
tzuk esku hartuko duten.
Junta Militarrak esan zuen

Konstituzio hori onartzea ezin-
bestekoa zela demokrazia berre-

zartzeko. Hasiera batean agindu
zuen aurten egingo liratekeela
hauteskundeak, baina deialdia
atzeratu du eta une honetan dio
2018an egingo direla.

«SISTEMA IA DEMOKRATIKOA»
Prayut Chan-O-cha jeneralaren
erregimenak oinarrizko askata-
sunak bortxatzen ditu, Human
Rights Watch gobernuz kanpoko
erakundeak salatu duenez. New
Yorken egoitza duen erakunde-
ak uste du militarrek mendera-
tzeko moduko «sistema ia de-
mokratikoa» bultzatzen ari
direla. Brad Adams eledunak
erantsi du egungo Gobernuak ez
duela onartzen inolako kritika-
rik, ezta era baketsuan eginda
ere, jarduera politikoa debeka-
tzen duela, hedabideei zentsura
ezarri diela eta adierazpen aska-
tasuna etengabe bortxatzen
duela. «Juntak agindu du esku-
bideak errespetatuko dituela eta
demokrazia berrezarriko duela,
baina herritarrentzat zein na-
zioarteko komunitatearentzat
adierazpen horiek gustu txarre-
ko txantxa bat baino ez dira»,
Adamsek esan duenez. 
APHR Asiako Hego-Ekialdeko

Parlamentarien Elkarteak «atxi-

loketa arbitrarioak», disiden-
tziak jasandako jazarpena eta
Juntak ezarritako jarduera poli-
tikoen debekua salatu ditu.
«Thailandia bide okerretik doa»,
adierazi du Charles Santiago
APHRko presidente malaysia-
rrak: «Gidariaren eserlekuan
militarrak jarrita eta datozen
urteetan zeregin garrantzitsua
izango dutela bermatzen dien
Konstituzio berriarekin, Thai-
landia benetako demokraziara
itzultzetik gero eta urrutiago
dago». Horregatik eskatu die
militarrei agintea gobernu zibil
bati lehenbailehen itzultzeko.
Hauteskundeak egin izan di-

renean, bi alderdiren artean bo-

toen %83 biltzen zituzten. Gau-
za batean bat datoz: Thailandiak
aurrera egin dezan, demokrazia
egonkor bat behar da, eta horre-
tarako militarrek azken hamar-
kadotan izan duten zeregin poli-
tikoa albo batera utzi beharko
lukete.
«Herritarren borondatea

errespetatzen ez duten milita-
rren gehiegikeriek eragin dute
gatazka politikoa», laburtu du
egoera Phumtham Wechayachai
Pheu Thai alderdiko idazkari na-
gusiak. Alderdi Demokrataren
ezaugarri nagusia tradizioei
eusteko nahia da, eta, militarren
eta zibilen arteko gatazkari da-
gokionez, aurrera begiratu be-
har dela diote.
2006ko iraila aipatzen dute

analistek egungo gatazkaren
sorburu moduan. Garai hartan
Pheu Thaiko Thaksin Shinawa-
tra zen lehen ministroa. Nazio
Batuen New Yorkeko egoitzan
zegoela baliatuz, militarrek
agintea bereganatu zuten. Abhi-
sit Vejjajiva Alderdi Demokrata-
ko burua lehen ministro izango
zen 2008tik 2010era. Bere ustez,
Thaksinen eta Estatuaren arteko
gatazkak ez du atzera bueltarik
eta horregatik esaten dio beste

Saroj Keokajee teniente
jenerala da Thailandiako
Poliziako burua. Irudian,
maiatzaren 22an erietxe
militar batean egin zen
atentatuaren ondoren
kazetariekin hizketan. 
Lillian SUWANRUMPHA | AFP

Disidentziarik ez dute onartzen militarrek.
Ekintzaile, kazetari eta politikariak atxilotu
dituzte, eta kutsu politikoa duten ekitaldiak
debekatuta daude. Zentsura erabatekoa da

Militarrek ezegonkortasun politikoa erabili
zuten aitzakia moduan beren estatu kolpea
zuritzeko. Ustelkeriaren aurkako erreformak
egitea ezinbestekoa zela ere adierazi zuten
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alderdiari buruzagia izandakoa-
ren eragina atzean utzi behar
duela, herrialdeak aurrera egin
dezan.

Yingluck Shinawatra Thaksi-
nen arreba politikan hasiberria
zen 2011n, baina irabazi egin zi-
tuen urte hartako hauteskunde-
ak eta Gobernua osatu zuen.
Baina aurkako indarrek Exekuti-
boaren kontrako manifestazio-
ak antolatu zituzten, herrialdea-
ren jarduera ekonomikoa guztiz 
ahulduz. Testuinguru hori aitza-
kiatzat hartuta, 2014ko maiatza-
ren 22an estatu kolpea eman zu
ten militarrek, beste behin.

BERRADISKIDETZE PROZESUA

Junta Militarrak demokrazia be-
rreskuratu nahi duela esaten du,
eta Thailandiaren Berradiskide-
tzerako Batzordea eratu zuen
horretarako. Lau fase dituen egi-
tasmo bat jarri dute abian. «Pro-
zesua arrakastatsua izatea espe-
ro dugu. Abian jarri ditugun
politika guztiak herrialdearen
garapenaren oinarri izango dira.
Dena ondo ateraz gero, Thailan-
dia demokrazia sendo bat izan-
go da», adierazi dio Efe berri
agentziari Weerachon Sukond-
hapatipak Armadako eledunak.

Phue Thai alderdiak berak ere
esku hartu du militarrek antola-
tu dituzten bileretan, baina gar-
bi esaten du bide horretatik ez
dela aurrera egingo, eta erakun-
de inpartzial bat eratu beharko
litzatekeela, alderdikideen aur-
kako jazarpena ikusten baitu
militarren egungo jardueran:
Yingluck Shinawatrari «axolaga-
bekeria» delitu bat leporatu dio-
te epaileek (hamar urteko kar-
tzela-zigorra ezar diezaiokete)
eta bost urtetan kargua betetze-
ko gaitasunik gabe utzi du Ba-
tzar Nazionalak, kolpistek boz-
ketarik gabe izendatutako
kideez osatutako erakundeak.

Batzar Nazionalarekin gerta-
tzen dena pasatzen da Senatu
berriarekin ere: Junta Militarrak
aukeratuko ditu 250 senatariak
eta erakunde horrek lehen mi-
nistroaren izendapenean esku
hartuko du, «trantsizioarekin ja-
rraitu ahal izateko», uniforme-
dunek beraiek esan dutenez.

Phumtham Wechayachaik
garbi dauka militarrek aginteari
eutsi nahi diotela, kosta ahala
kosta, eta Senatu berriak gataz-
kak baino ez dituela eragingo.

Abhisit Vejjajivaren ustez ere
onartezina da militarrek ezarri-

tako Senatuak «prozesu politi-
koa gidatzeko gaitasuna izatea»,
gauzak horrela eginez gero ez
baita ez demokraziarik ez berra-
diskidetzerik lortuko.

Junta Militarrak agindu izan
du datorren urtean egingo dire-
la hauteskundeak, baina aste
honetan bozketa berriz atzera-
tzeko aukera aipatu du, maia-
tzaren 22an Bangkok hiriburuko
erietxe militar batean egindako
atentatuaren eraginez. Egun
hartan lehergai baten eztandak
25 zauritu eragin zituen. Weera-
chon Sukhonpatipak eledunak
adierazi du egoera ezegonkorra
baldin bada, hauteskundeak
atzeratzea erabaki dezaketela.

Hegoaldeko Narathiwat
probintzian
independentistek
egindako atentatu batek
utzitako txikizioa. 
GAUR8

«Gidariaren eserlekuan militarrak jarrita eta
etorkizunean zeregin inportantea izango dutela
bermatzen dien Konstituzioarekin, Thailandia
demokraziara itzultzetik urruti dago»

Iazko abuztuan bizitza politikoan eragiteko
militarren gaitasuna sendotzen duen
Konstituzioa onarrarazi zuen Juntak. Testuari 
herritarren %61ek eman zioten baiezkoa

HEGOALDEKO
NEGOZIAZIO
PROZESUA,
RAMADANA
BUKATZEAN
Thailandiako hegoaldean
azken hilabeteotan izan
diren eraso armatuak
«bakea eta
egonkortasuna lortzeko
atariko urratsak» dira,
Gobernuarekin hizketan
ari den matxinoen
plataformak Efe
agentziari esan dionez.
«Bake prozesu bat abian
jarri aurretik ohikoa
izaten da indarkeria
agertzea», adierazi du
Abu Hafez Al-Hakim
Mara Patani
plataformako eledunak.
Hegoaldeko Pattani,
Yala eta Narathiwat
probintziak
Thailandiatik ateratzea
eta estatu propioa
eratzea nahi dute bertako
bost talde armatu
musulmanek. Horien
ordezkariak 2014an hasi
ziren Bangkokeko
kolpistekin
harremanetan. Malaysiak
egiten ditu bitartekari
lanak.
Thailandiako
hegoaldeko
independentistek
2004an berrartu zuten
borroka armatua.
Geroztik 6.700 hildako
izan dira, zibilak
gehienak, hedabideen
arabera. «Bi urteko
elkarrizketa mantsoaren
ondoren, elkarren artean
konfiantza eraikitzeko
fasera iritsi gara.
Gatazkarekin zerikusirik
ez duten zibilentzat
‘segurtasun eremu’ bat 
sortu nahi dugu», esan
dio Eferi matxinoen
eledunak, Malaysiako
puntu batetik. 
Ekainaren 25ean
elkartuko dira berriz
agintari kolpistekin,
ramadan musulmanen
hilabete sakratua
bukatzean alegia.
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ko gas eta petrolio ustiapenean
erreferente bilakatuz. Egun,
mundu mailan itsas energiaren
sustatzaile direnen erreferen-
tzia gune bilakatu da.

LASAITASUNEAN ORAIN GUTXI ARTE

Orkney lasaitasunaren adierazle
izan da orain gutxira arte. Uhar-
teetako biztanleria  urriak
(20.000 biztanleren bueltan),
bere kokapenak eta duen ingu-
rune naturalak eraman dute ho-
rretara. Orain gutxi arte diogu,
azkenaldian lasaitasun hori
apurtua ikusi baitute bertako
biztanleek. Egun, atzerritarrek
dute inbaditua artxipelagoa.
Kontuak ez du Brexitarekin zeri-
kusirik, turistak baino ez dira.
Itsas bidaietan iristen dira
gehienak, bertako paisaia eta
naturaz gozatzeko asmotan, Eu-
ropak Neolito garaitik manten-
tzen dituen gune hoberenetan
ilunabarraz gozatzeko.

E
sanak dio Orkney
dela Europa mailan
antzinako gune
gehien dituen artxi-
pelagoa.  Eskozia
iparraldea kokatua,

arkeologoentzat erakarpen-gu-
ne izaten jarraitzen du, oraino
deskubritu gabeko altxorrak
bistarazten jarraitzen duelako.
Hala, bere buruaren historia
idazten du etengabe; 2003an
Ness of Brodgar itsasartean aur-
kitutako neolitiko garaiko aztar-
nak horren adibide. Eguneroko
ogi dira indusketa lanak Ork-
neyn, eta aurkikuntza berriek
lurraldea historikoki merkatari-
tza, gurtza eta erromesaldi gune
izan dela baieztatu besterik ez
dute egiten.
Duela 5.000 urtez geroztik bi-

zi da gizakia Orkneyn. Artxipe-
lagoaren izena gutxienez K.a. le-
henengo mendetik datorrela
uste da, eta Mesolito eta Neolito
garaiko tribuak izan ziren lu-
rraldea etxe egiten lehendabizi-
koak. Piktoak iritsi ziren ostean,
eta bikingoek konkistatu zuten
VIII. mendean, IV. menderako
euren erreinuko “Earl” garran-
tzitsu bat bilakatzeraino. Botere
gune garrantzitsua izan zen
Orkney bikingoentzat; artxipe-
lagoko hiriburutzat hartzen den
Kirkwall  hirian dagoen XII .
mendeko St Magnus katedrala
edota uharteetan barrena aurki
daitezkeen jatorri eskandinavia-
rreko lekuen izenak horren adi-
bide.
Eskandinaviako herrialdeen

agindupean iraun zuen artxipe-
lagoak 1472. urtera arte. Orduan
batu ziren lehenengoz koroa es-
koziarrera, honek Danimarkako-
arekin izaniko tirabira batzuen
ostean. Bere iragana dela eta, lo-
tura kultural sendoa manten-
tzen dute Norvegiarekin. Bi
mundu gerretan ere paper es-
trategikoa jokatu zuten uharte-
ek, Scapa Flow ainguralekuko
itsas portuak batez ere. Bertan
aurkitu daitezke, besteak beste,
gerra garaian erabilitako defen-
tsak, Churcillen barrerak, eta
preso politiko italiarrek eraiki-
tako kapera. Azken urteetan,
Iparraldeko Itsasoaren garape-
nean jokatu du bere papera ar-
txipelagoak, Ozeano Atlantiko-

Aimar Etxeberria Korta

ORKNEY, ARTXIPELAGO
INBADITUA
Bikingoen gotorleku IV.
mendean, turisten pelegrinazio
gune bilakatu da gaur egun

Historia luze eta koloretsua duen artxipelagoa da
Orkney, Eskozia iparraldean kokatzen dena. Luzea duela
5.000 urtetatik hona dagoelako habitatuta, eta
koloretsua gisa guztietako gizataldeek okupatu dutelako
lurraldea, bakoitzak bere ondarea utziz bertan. Turistak
dira azken inbaditzaileak, itsas bidaietan iristen direnak.

Itsas bidaiak egiten ari
diren turistez betetako 140
transatlantiko iritsiko dira
Orkneyra 2017ko apirila eta
iraila bitartean; 89 iritsi
ziren iragan urtean. 
Craig TAYLOR MEDIA

TURISMOA / b



atzerria

Oso bukolikoa guztia, gentrifi-
kazioak bertakoen artean sor-
tzen duen egoeragatik izango ez
balitz. Turistak ongi etorriak di-
ra Orkneyn, baina guztiak du
bere muga: 120.000 bisitari in-
guru espero dituzte aurten ar-
txipelagoan, bertako biztanleria
baino sei bider gehiago. Ez da
berria jendearen joan-etorria
Orkneyko uharteetan, baina ira-
gan udan jazotako bizipen batek
uharteetako bizilagunek turis-
moarekiko zuten jarrera alda-
raztea ekarri zuen. Nonbait,
“The Guardian” egunkari britai-
niarrak kontatzen duenaren ara-
bera, Alemaniako bisitari mul-
tzo baten ibilerek eragin zuten
harrabotsa artxipelagoan. Hile-
ta baten erdian sartu ziren turis-
tak, eta senide, lagun edo dena
delakoa agurtzen ari zirenen ar-
gazkiak hartzen hasi ziren.
Egunkariak aipatu hiletan zego-
en June Findlayren hitzak jaso
zituen: «Hileta pribatua zela
esan genien, baina jaramonik
egin ez eta selfie-ak ateratzen ja-
rraitu zuten. Batek, gainera, hil-
kutxa hil-autoan sartzen ari gi-
nela ere f i lmatu gintuen».
Egoera horren aurrean, gentrifi-
kazioa kontrolatzeko borrokan
dihardute Orkneyko biztanleek.

ALDAKETA TURISMO EREDUAN

1970etik da Orkney erreferen-
tzia turismo britainiarraren sek-
torean. Bisitariak, beraz, ez dira
berriak uharteetan, artxipelago-
an Itsas Zerbitzuetako garapen
ekonomikoaz arduratzen den
Michael Morrisonen hitzen ara-
bera. GAUR8ri eginiko adieraz-
penetan, azaldu du 8-10 orduko
egonaldiak egiten dituztela tu-
ristek Orkneyn, eta hauek, batez
ere, balio historiko handiko ere-
muak eta paisaiak bilatzen di-
tuztela: «Uharteetako zenbait
puntutan 360 graduko bista
apartak ditugu, mila luzeetara
ikustea ahalbidetzen digute-
nak». Turistak, batez ere, Europa
iparraldetik, herrialde baltikoe-
tatik eta Ipar Atlantikoko lurral-
deetatik iristen dira, Britainia
Handian zehar egiten diren
itsas bidaien baitan. Brexitak,
baina, ugaritu egin du Britainia
Handiko gainerako lekuetatik
datozen bisitarien kopurua.

Administrazio lokalak diruz
laguntzen du turisten etorrera:
250.000 libera gastatzen ditu
bisitariei ongietorri zerbitzu, in-
formazio zentro eta abarrak
errazten. «Tokiko administra-
zioa eta itsas portua estuki dau-
de lotuta negozioan. Nolabait
esateko, inbertsio moduan har-
tzen du Udalak itsas bidaietan
datozen bisitariei zerbitzu ego-
kia ematen gastatzen duen di-
rua», azaldu du Morrisonek.
Ikuspegi ekonomikoari heltzen
dio ere bisitarien etorrera masi-
boak bertako biztanleengan
duen inpaktua aztertzerako or-
duan. Turismoa Orkneyren diru
sarrera garrantzitsua dela dio,
bertako biztanle gehienak bisi-
tariak hartzeaz «gustura» dau-
dela gaineratzeko: «Arazoa da
azken urteotan turismo eredua
aldatu egin dela uharteetan.
Itsas bidaietan etortzen den be-
zainbesteko turista kopurua ha-

si da heltzen autobusetan ere.
Apiril eta irail artean, esaterako,
750 autobus baino gehiago es-
pero dira». Modu horretan, Ork-
neyko arazo turistikoaren itur-
burua itsas bidaien sektoretik
datorrela ukatu nahi du Morri-
sonek: «Uharteetako biztanleek
autobus bat ikusten duten ba-
koitzean pentsatzen dute itsas
bidai batean iritsitako turistez
beteriko autobus bat dela, ho-
rrela ez denean».

Ingurumenari egiten zaion
eragina aztertzean ere, berea de-
fendatu eta autobus bidez egi-
ten den turismo sektorea jar-
tzen du jo puntuan Morrisonek.
Dio Orkneyko itsas eremua ere-
mu babestua dela, eta transa-
tlantikoek euren emisioak zo-
rrozki  kontrolatu behar
dituztela. Gaineratu du bi urte-
ko aurretiaz antolatzen dituzte-
la itsas bidaiak, gainerako sekto-
reek –autobus bidez egiten den

20.000 biztanle inguru dituen artxipelagoak 120.000 turista jaso ditzake uda sasoi honetan. THINKSTOCK

1472. urtean batu zen artxipelagoa lehen aldiz
koroa eskoziarrera. Bere iragana dela eta,
baina, Norvegiarekin lotura kultural 
sendoa izaten jarraitzen du

Duela 5.000 urtez geroztik bizi da gizakia
Orkneyn. Mesolito eta Neolito garaiko 
tribuak izan ziren artxipelagoa etxetzat 
hartu zuten lehendabizikoak
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turismoari erreferentzia argia
eginez– ad hoc eredua darabilte-
nean. Kontuak kontu, baina,
120.000 bisitaritik gora iritsiko
dira itsas bidaietan aurtengo sa-
soian –apiril eta irail artean–,
iaz 70.000 bisitari izan zituzte-
nean. Hori nolabaiteko mugak
dituztenean, Morrisonen arabe-
ra portuak eguneko 4.500 bisi-
tariko muga baitauka ezarrita.

ESTRATEGIA AMANKOMUN BAT

Aspaldi ohartu ziren Orkneyn
turismoa bizitzen ari zen haz-
kundeaz, baina ez dute gaur arte
haren aurpegi ezkutuarekin to-
po egin. Hala, orain gutxi heldu
dio Udalak arazoari eta honen
konponbidearen hasiera fasean
besterik ez daude. Lehenengo
urrats bezala, turismoak uharte-
etan duen inpaktuaren azterke-
ta egingo dute. Honen berri
izango dute hil honetan bertan,
eta orduan hartuko ditu tokiko
administrazioak hartu beharre-
ko neurriak.
Morrisonek, baina, bere ideia

propioak ditu. Uste du Orkney-
ko bizilagunek turismoarekin
duten arazoaren iturburua ho-
nen gaineko kudeaketa eskasa-
ren ondorioa dela. Arazo hori 

konpontzeko, turismoaren sek-
torean lanean diharduten eragi-
le guztien arteko estrategia
amankomun bat behar dela gai-
neratu du, artxipelagoa paira-
tzen ari den turismo eredu be-
rriari  erantzungo diona:
«Turismoaren industriak heldu
behar dio arazoari, Udalaren la-
guntzaz. Tokiko administrazio-
ak lagun dezake diruz, baina in-
dustria  bera da urrats  bat
aurrera egin eta arazoari solu-
ziobide bat aurkitzeaz arduratu
behar duena. Aktore bat baino
gehiagoren parte hartzea du au-
ziak, eta bakoitzak jarri behar
du bere alea bai bertako zein tu-
risten mesederako izango den
soluzioa aurkitzeko».

Britainia Handiko Neolito
garaiko altxortegi

arkeologiko
garrantzitsuenak Orkney

artxipelagoan daude. 
THINKSTOCK

AZKEN AURKIKUNTZA 
ARKEOLOGIKOA: 
NESS OF BRODGAR
Altxor arkeologikoen iturburu da Orkney, eta egun oraino
deskubritu gabeko ondarea bistarazten jarraitzen du.
2003koa da azken aurkikuntza, Ness of Brodgar izenez
bataiatu zutena. 2,5 hektarea zabal, Ring of Brodgar eta
Standing Stones of Stenness ondare herritarreko guneen
artean kokatzen da aztarnategi arkeologikoa.

2003an abiatu zituzten aztarnategia bistarazteko lanak.
Hala, Neolito garaiko etxebizitzak hauteman daitezke
bertan, baita katedral moduan deskribatua izan den eraikin
handi bat ere. Uste da K.a. 3.500. urtean iritsi zela lehen
gizakia hara, eta Neolito garaia amaitu bitartean izan zirela
bertan, 1.500 urte geroagora arte gutxi beheragora.

Orkneyko Arkeologia Institutuko Nick Card izan zen
proiektuaren koordinazio lanen arduraduna, eta haren
arabera «bakarra» da Britainia Handian eurek egin zuten
aurkikuntza: «duela 5.000 urteko gizakiaren bizimoduaren
gainean genituen usteak aldatzea eragin zigun». Zeramika
piezak, erraustutako animalia hezurrak, harriarekin
aritzeko lantresnak eta gorriz, laranjaz eta horiz
margotutako arrokak aurkitu zituzten bertan 2011n; pentsa,
Neolito garaiko gizakiak euren eraikinak dekoratzeko
pintura erabiltzen zuela frogatzen zuen lehenengo
aurkikuntza izan zen.

Deskubrimenduak 2013. urtera arte luzatu ziren. Harri
gainean eginiko hainbat inskripzio aurkitu zituzten
ordukoan, Neolito garaiko arteari dagokionez Britainia
Handian azken hamarkadotan egin den aurkikuntza
garrantzitsuena. Egun batzuk geroago, grabatuak zituen
forma biribileko harri bat ere aurkitu zuten, ezohiko
aurkikuntzatzat jo zutena.

Indusketa lanak uztaila eta abuztuan soilik egin ohi
dituzte, eta uharteetara gerturatzen diren turisten atrakzio
gune berri bilakatu dira. Aurtengo indusketa sasoiari
dagokionez, uztailaren 3an hasi eta abuztuaren 25 arte
luzatuko dira hondeaketak, eta bisitariek lanok lehen
eskutik bizitzeko aukera izango dute uztailaren 5etik
abuztuaren 23ra bitartean.

Tokiko administrazio eta turismo industriaren
arteko elkarlana aldarrikatu du Michael
Morrison Itsas Zerbitzuetako ordezkariak:
«Estrategia amankomun baten beharra dago»

Itsas bidaietan iritsitako 120.000 bisitari
espero dituzte aurten, 20.000 biztanle inguru
bizi diren artxipelagoan. Uharteetara iritsiko
diren 750 autobus gehitu behar zaizkio horri

Eremu lasaia izan da Orkney, turistak masiboki iristen hasi diren arte. THINKSTOCK
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urraldearekin eta oro har espazioarekin eta publi-
kotasunarekin harremanean diren hartu-emanak
despolitizatu egin dira. Bi prozesuk eragin dute
lurraldearen eraikuntza gizartearen eragite espa-
rrutik aldentzea: teknifikazioak –ulergaitza eta
adituen jarduna delakoan– eta lurraldearen erai-

kuntza politikagintzaren parte bilakatzeak –interes desber-
din asko direlako jokoan–. Azken hamarkadan nagusitu den
parte hartze eskubidearen aldarrikapenak joera horri buel-
ta emateko helburua du. Garaipen gisa uler daiteke Euskal
Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta hirigintzari buruzko
2/2006 Legeak udalerrietako plangintza aurrera eramateko
programa parte hartzaile bat ezartzera behartzen duela admi-
nistrazioa. Baina ez gaitezen azkarregi poztu. Parte hartzea
gauzatzea ez da panazea bat, lurralde ereduaren gaineko eraba-
kietarako osasungarria eta beharrezkoa bada ere –lurraldetasu-
na ereiten du eta bidegabekeriei aurre egiteko aukera bat da–,
partaidetza prozesuen eraginkortasuna aztertzeke dago.
Egun, lurralde edo espazio publikoaren inguruko parte har-

tzeak onarpen kuota handia
du. Handiegia esango nuke.
Salbuespenak salbuespen,
parte hartzearen instituzio-
nalizazio azkarrak parte har-
tzearen metodologia arau-
tuegiak, aurreformulatuegiak
eta estetizatuak sortzea eka-
rri du. Gauzak horrela, gizar-
tearen parte hartzeari ateak
ireki zaizkion arren, lurralde
politikagintzaren norabideak
berdintsu darrai, martxan ja-
rritako parte hartze prozesu 
gutxik jartzen baitute arris-
kuan erakundearen kontrol
esparrua. Ahantzi dugu par-
taidetza ez dela soilik herritar
edo erabiltzailearen iritzia
entzun eta jasotzea –gizartea-
ren rol aktiboa definitu eta
subjektu politiko bilakatzea–;
parte hartzeak lurraldearen
eraikuntza beste modu bate-
an ulertzeko eta eraldatzeko
tresna izan beharko luke.
Hots, parte hartzea transfor-
maziorako erreminta bat da.

Bestalde, parte hartzearen
praktika kritika gutxirekin
onartu ohi dugu. Parte har-
tze eskubidearen aldarrika-
penetik berau idealizatzera
salto egin dugu: partaide-
tza prozesu bat gauzatzea-

gatik erabaki baten zilegitasun bermea automatikoki lortu-
ko balitz bezala. Parte hartzea kritikotasunez begiratzeak de-
seroso sentiarazten gaitu, hausnarketa kritikoak berak esku
hartze partekatuaren beharra ezbaian jartzearekin harremanik
ez badu ere. Hainbat aspektuk parte hartzearen kalitatea, era-
bilgarritasuna eta eraginkortasuna baldintzatzen dute: parte
hartze prozesuaren erabaki-gaiaren transzendentzia, kolekti-
boki hartzen den erabakiaren eragin maila, iritzi heldu bat era-
tzeko eskainitako informazioaren egokitasuna, prozesuaren
gardentasuna, prozesu izaera izatea, ikuspegi desberdin eta
anitzak ordezkatzen dituztenen partaidetza bermatzea, proze-
suaren gidaritza malgutasunez eramatea –ustekabeko natura
izateko–, eztabaida hierarkikoa ekiditea eta ahots kontraja-
rrien hitza suspertzea.
Bi joera nagusi detekta daitezke orain arteko parte hartze es-

perientzietan: alde batetik, produktibotasuna lehenesten dela
hausnarketaren gainetik –denbora eta diru mugaketek bultza-
tuta segur aski–. Ohikoena da, izan ere, partaidetza arazo baten
soluzioa erdiesteko planteatzea, prozesuak mahai gainean ja-

rritako alternatiben artean
bat hobetsi edota tarteko bat
proposatzeko helburu zeha-
tzarekin –egoerarik okerre-
nean, aldez aurretik hartuta-
ko erabaki baten legitimatze
prozesua da–. Eta bigarrena,
parte hartze prozesuak ados-
tasun espazioak izaten dire-
la, gatazka arbuiatuz gehie-
netan. Abiapuntu neutral eta
biderapen harmoniatsu bat
sortzeko ideala nagusitu ohi
da, manipulazioa disolbatu-
rik balego bezala. Erabaki es-
parru batean jokoan dagoe-
na zera da: kontrola nork
duen eta botere harremanak
nola gauzatuko diren, eta,
beraz, kudeatzeko gaia izan 
behar du. 
Bukatzeko esan, partaide-

tzaren aldarrikapenaren gai-
lurra, parte hartzea tresna
izatetik politika egiteko egi-
tura izatera jauzia ematea li-
tzatekeela. Partaidetza, eten-
gabeko negoziaketa modura
ulertuta, lurraldearen erai-
kuntzan hartuko liratekeen
erabakiak une oro gizartea-
rekin aurrez adosteko egitu-
ra dinamiko eta eraldatzailea
izan zitekeen. Baliteke hori
esatean idealismotik utopia-
ra itzulipurdi egin izana... •Ilustrazioa: ULA IRURETAGOIENA

Ula Iruretagoiena
Arkitektoa
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E
H Bilduren eratze prozesua azken txanpan
sartua da dagoeneko. Gauzak ondo bidean
ekainaren 17an mugarri berri bat ezarriko du
ezkerreko subiranismoak. Ez nolanahikoa gai-
nera, bide baten hasiera baino markatuko ez
duen arren aurrera egiteko ibilgailu berri ba-

tez hornituko baitu ezkerreko subiranismoa: egitura ba-
teratu bat eta erabakiak hartzeko mekanismo demokrati-
koak; eta EH Bildu berri honen eraikuntza gidatzeko
ardura hartuko duen zuzendaritza bat, orain arteko lau
alderdien zuzendaritza kolegiatuaren ordez. Jauzi bat be-
re balioa aitortu behar zaiona, etorkizun hurbilak sorra-
razten dituen kezkek –urgentzia askotariko eta potoloak
baititu EH Bilduk datozen hilabete eta urteei begira–
ilundu ezin dezaketena.

Baldintza berriak izango dira, beraz, ekainaren 17tik
aurrera. Alderdikide ez diren herritarrei EH Bildun lekua
egitearen garrantzia asko go-
raipatu da eratze prozesuan
zehar. Zalantzarik gabe, fun-
tsezko kontua da. Horrekin
batera, eraginkortasunari ja-
rriko nioke nik azpimarra.
Komunikazio ildo integral
eta profesionala edota hau-
teskunde makineria doitu
bat ezinbesteko ditu EH Bil-
duk, eta koalizio ereduak oz-
topo estrukturalak ezartzen
ditu lan hauei, eta beste ba-
tzuei, eraginkorki heltzeko. 

Baina batez ere, ekainaren
17tik aurrera, EH Bilduk bere
posizionamendu politikoa birpentsatu beharko du. Nola
egin zentraltasuna irabazteko? Nola disputatu hegemo-
nia EAJri? Non dago euskal jendartea? Nola bizi da? Nola
bizi du garai hau? Zer aurreikuspen ditu? Non ikusten du
EH Bildu? Nola egin eraldaketa egitasmoa ukigarri, era-
kargarri, sinesgarri? Nola proiektatu Bilbo metropolita-
rrean? Identitate politiko berri bat eraiki behar du EH Bil-
duk nire ustez, kategoria politiko berriez hornitu, bere
burua birpentsatu, galdera hauei eta beste batzuei eran-
tzun egokiak aurkituz. Ez da aski gehiago egitearekin,
ekainaren 17ko mugarriak abiapuntu berri bat jarri be-
harko luke.

Zentraltasunean bilatu behar du bere burua EH Bilduk.
Gizarte justizia, demokrazia, burujabetza, parekidetasu-
na, elkartasuna edota euskaltasuna euskal jendartean er-
digunean dauden balioak dira diskurtso politiko egokian

dekodifikatuz gero. Balio horien gainean eraikitako herri
egitasmoak hegemonikoa izateko aukera guztiak ditu,
are gehiago EAJk euskal subiranismoaren proiektuari
uko egin dion garaiotan. Asmatu egin behar!

Halaber, bere instituziogintza eredua ondo funtsatu
beharko du; nire ustez, udalgintza oinarri hartuz eta di-
mentsio eraldatzaile sakona emanaz. Bide oparoa egin
lezake datozen urteetan politika publiko eraldatzaileak
garatuz, egitasmo komunitarioekin sinergiak bilatuz, eta
udalgintza eredu hori Euskal Herrian barrena hedatuz.
Ez diot, inolaz ere, orain arte egin ez duenik; baina hone-
tan ere, jauzi bat emateko tenorean aurki daiteke udal-
gintza herrigilea bere instituziogintzaren ikur bihurtuz
horretarako behar besteko baliabideak antolatuz gero.

Eusko Alkartasunaren barne kalapitak kendu dio dirdi-
ra EH Bilduren eratze prozesu honi. Zer egingo diogu ba!
Espazio politikoak birrordenatzen ari diren garaiotan

normalak ere badira era honetako iskanbilak. Besterik da
arduragabekeriaz jokatzea edota behar den maila politi-
koan ez egotea. Azken hori kezkagarriagoa da, aniztasu-
naren kudeaketa egoki baten lehen-lehenengo baldintza
proiektu komunaren interesak norbere interesen gaine-
tik jartzea baita. Edozein kasutan, beraiena da erabakia.

Koalizioa “bai/ez” eztabaida baldintzatuaren zaratak
eredu organizatiboaren azterketa zorrotzagoak estali di-
tuelakoan nago. Nire ustez proposatu den eredu organi-
zatiboa berritzailea ere bada, ordezkaritza egituren kri-
siaren garaiari ematen zaion erantzun original bat:
alderdien eta parte hartze zuzeneko espazioen arteko ko-
operazio formula bat. Esperimentu bat. Denborak esan-
go du zer ematen duen, baina ezkerreko subiranismoak
aurrez aurre dituen erronkei heltzeko aukera berriak ire-
kiko ditu ezbairik gabe. Hala bedi! •

{ asteari zeharka begira }

Mugarri berri bat

Hainbat balioren gainean eraikitako herri
egitasmoak hegemonikoa izateko aukera
guztiak ditu, are gehiago EAJk euskal
subiranismoaren proiektuari uko egin dion
garaiotan. Asmatu egin behar!
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Pello Otxandiano
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A
skotan jartzen gara
Finlandiako hez-
kuntza sistemari
begira miresmen
puntu batekin.
Izan ere ,  datuak

nabarmenak dira: herritarren
hezkuntza-maila eta eskolatze-
tasa altua da; helduen herenak
unibertsitate maila gainditu
du –Europako tasarik altuena–;
ikasturtea errepikatzen duten
ikasleen tasa %2koa da –Euro-
pako baxuena–; ikasle ia guz-
tiek amaitzen dute Oinarrizko
Hezkuntza;  eskola  porrota
%0,3koa da eta Oinarrizko Hez-
kuntza amaitutakoan, %96k se-
gitzen du ikasten. PISAko da-
tuak ere puntakoak dira. 

Finlandian dauden 2.800 es-
koletatik 50 bakarrik dira priba-
tuak, komunitate erlijiosoekin
edo pedagogia-eredu zehatze-
kin lotuta daudenak.  Baina
proiektua aurkeztu eta onar-
tzen bazaie, eskola publikoen
antzeko baldintzak lor ditzake-
te. Heziketa doakoa da; eskola,
eskolako materiala, jangela eta
garraioa doakoak dira. Hala ere,
Finlandian ikasle bakoitzeko
gastatzen den diru kopurua Eu-
ropako beste herrialde batzue-
tan baino baxuagoa da. 

LEO PAHKIN, DONOSTIAN

Hik Hasik gonbidatuta, berriki
Leo Pahkin, Finlandiako Hez-
kuntza Nazionaleko Aholkula-
ria, Donostian izan da. “Zer era-
tako harremanak eta  nola
sustatzen dira Finlandiako Hez-
kuntza Sisteman?” galderari
erantzun zion Pahkinek, bidean
egungo jendartearen aje eta zu-
lo zenbait bistan utziz.
Agertu zuenez, egun ezagu-

tzen dugun Finlandiako hez-
kuntza-ereduak 60 bat urte di-
tu. 1950eko hamarkadan sortu

ziren lehen herri eskolak. Garai
batean 5.000 eskola izatera iri-
tsi zen Finlandia. Egun, baina,
2.800 eskola daude. Izan ere, az-
ken hamarkadetan jende asko
joan da landa eremu txikietatik
hiri handietara bizitzera eta es-
kola txiki asko desagertu egin
dira. Hiru oinarri nagusiren gai-
nean eraiki ziren lehen eskola
haiek eta zutabe berdinen gai-
nean segitzen dute lanean: es-
kolak eduki eta ezagutza akade-
mikoak eskaini  behar ditu;
eskulanak eta bestelako sorkun-
tza-lanak egiteko tokia izan be-
har du eta pertsona osoak hezi
behar ditu. 
Pahkinen hitzetan, «toki guz-

tietan antzeko umeak hazten

ditugu eta pertsona guztiak ga-
ra gai hezkuntza harreman ho-
rietan emaitza onak lortzeko».
Horretarako, baina, norabide
egokian lan egin behar da, eta
norabide horri buruzko pista
batzuk eskaini zituen. 
Finlandiako Konstituzioan ja-

sota dagoenez, eskolak denon-
tzat eta doakoa izan behar du.
Horrez gain, hezkuntzari bi hel-
buru ezartzen dizkio: lehenik,
pertsona onak heztea, eta, biga-
rrenik, herritar onak heztea. 
Nahitaezkoa da haurrak zazpi

urte betetzen dituenean ikasten
hastea. Eskolatzea ez da derri-
gorrezkoa, hezkuntza jasotzea
baizik. Alegia, etxean ere jaso
dezakete hezkuntza, baina gaur

egun gutxi dira aukera hori egi-
ten dutenak. Oinarrizko Hezike-
ta bederatzi urtekoa da. Hortik
aurrera, ikasleek Lanbide Hezi-
ketara edo hemengo Batxiler-
goaren parekora jo dezakete.
Bien arteko uztarketa modukoa
ere egin daiteke eta ibilbidea to-
ki batean hasi eta beste batean
segitzeko aukera ere badago. 
«Sistemak malgutasuna edu-

kitzea oso garrantzitsua da, gi-
zaki bakoitzak gure martxa pro-
pioa dugulako.  Horregatik
ezinbestekoak dira malgutasu-
na eta aurrean ibilbide ugariren
aukera izatea», nabarmendu
zuen Leo Pahkinek. 
Finlandian oso serio hartzen

dute hezkuntza. Aipatu bezala,

Europa mailan ez da ikasle ba-
koitzeko diru gehien inberti-
tzen duen herrialdea. Aldiz,
gehiago inbertitzen dutenak
baino emaitza hobeak lortzen
ditu. «Gakoa ez da zenbat inber-
titu, nola inbertitu baizik». 
Inbertsio hori ahotan hartu-

ta, Finlandiako hezkuntza ardu-
radunak grafiko bat  agertu
zuen eta ondorio bat jarri ma-
hai gainean: «garrantzitsua da
non inbertitu nahi dugun ondo
pentsatzea. Lan nagusia non
egin nahi dugun erabakitzea.
Frogatuta dago haur hezkun-
tzan inbertitzen den euro ba-
koitzeko bueltan askoz gehiago
eskuratzen dela. Aldiz, adinean
aurrera joan ahala, etekin hori
murrizten joaten da. Jendartean
benetako aldaketak ikusi nahi
baditugu, oso garrantzitsua da
lehen unetik hastea, haurrak
txikiak direnean hastea. Horre-
tarako, baina, etorkizun-sena
eduki behar da; zer lortu nahi
dugun eta nolako jendartea
eraiki nahi dugun garbi izan be-
har da, eta hori lantzen hasi
haur hezkuntzatik bertatik. Jen-

Haurra ondo al dago? Eskolak
baliabideak guztientzat eta
modu justuan banatzen al
ditu? Curriculuma egokia al
da? Baliabide nahiko
eskaintzen al zaio eskolari?
Zer-nolako prestigioa dauka
irakasleak? Galdera horietatik
egin daiteke hezkuntza
sistemaren erradiografia. Leo
Pahkinek berea jarri du mahai
gainean, Finlandiakoa. 

Pertsona onak eta herritar onak hezi
{ hezkuntza } Amagoia Mujika Telleria
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darteko aldaketak ez dira egun
batetik bestera lortzen, inber-
tsioa eta denbora behar dute.
Giza harremanak nola lantzen
ditugun aztertzerakoan, ikus-
kera oso zabala izan behar du-
gu, epe luzeko ikuskera». 

PERTSONA ONAK ETA HERRITAR ONAK

Finlandiako eskolak, beraz,
pertsona onak eta herritar
onak heztea du erronka nagu-
si. Eta proiektu horrek bi har-
tzaile edo merkatu mota na-
gusi ditu: eskola bera eta lan
mundua. 

«Guztiok espektatiba pro-
pioak ditugu eskolarekiko;
norberaren ikasgaiak ikastea,
jendartean posizio ona lor-
tzea, soldata ona lortzea, hiz-
kuntza berriak ikastea... Esko-
lak aukerak eman behar ditu,
ikasleak nahi duen horretan
prestatzeko eta trebatzeko au-
kerak. Hori litzateke eskola
merkatua. Baina lan merka-
tuak ere bere erronkak jartzen
dizkio eskolari, bere espektati-
ba propioak dauzka eskolari
begira. Errealitatea etengabe

aldatzen da, lanbideak etenga-
be aldatzen dira, batzuk desa-
gertu egiten dira eta beste ba-
tzuk sortu.  Eskolarentzat
erronka handia da hori guztia.
Une honetan, gainera, aldake-
ta handiak gertatzen ari dira.
Duela 15-20 urteko egoerare-
kin alderatuta, aldaketak eten-
gabeak, sakonagoak eta azka-
rragoak dira  eta  haurrek
presio handiagoa daukate. Ho-
rregatik, Finlandian kontura-
tuta gaude eskola bera aldatu
egin behar dela».  

Gauzak egiteko modua alda-
tzen ari da,  «egun erronka
handienak talde-lanean eta sa-
rean egiten baitira». Jakintza
aldatu egin da, «orain ez da
derrigorrezkoa norberak dena
jakitea, talde-lanean eta sare-
an aritzean garrantzitsuena da
nork dakien jakitea». Eta iza-
tea bera aldatzen ari da, «gero
eta zailagoa da izatea bera». 

Aldaketa sakonak dira eta
eskolak ezin die  bizkarra
eman. «Aldaketa horiek talde-
lan gehiago, interakzio gehia-
go eta saretze handiagoa da-

karte ikasleen artean, eta, on-
dorioz, pertsonen arteko ha-
rremanak erdi-erdian koka-
tzen ditu. Horrez gain, eskola
bera aldatzen ari da,  orain
ikaskuntza komunitatea dela
esaten da. Horrek zer esan
nahi du? Saiatu egin gaitezke-
ela, hanka sartu, berriro saia-
tu, besteengandik ikasi... eta
bada beste puntu oso garran-
tzitsu bat: eskolatik kanpo as-
ko ikasten da, eskolan adina
gutxienez». 

Leo Pahkinen esanetan, al-
daketa horiek guztiek eskola
arrastaka daramate derrigor
beste toki batera. Orain arte
hain funtsezkoak izan diren
ikasgaien egitekoa bera aldatu
egin da. «Lehen ardatza ikas-
gaiak ziren. Orain, aldiz, per-
tsona bezala eta herritar beza-
la heztea da ardatza». 

Bi helburu horiei begira,
zazpi konpetentzia ekarri di-
tuzte Finlandian hezkuntza-
ren erdigunera. Alor guztietan
eta adin guztietan lantzen di-
ra, etapa bakoitzaren ezauga-
rriak kontuan hartuta. 

Leo Pahkin Finlandiako
Hezkuntza Nazionaleko
aholkularia Donostian izan
zen duela egun batzuk, Hik
Hasik gonbidatuta. 
Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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Norberaren zaintza eta bes-
tearen zaintza da lehen konpe-
tentzia. «Harremanak, elika-
dura ohiturak, lotarako eta
atsedenerako ohiturak, arris-
kua non dagoen eta noraino
arriska gaitezen neurtzen ikas-
tea... ». 

Kultura konpetentziak bar-
neratzea da beste helburueta-
ko bat, horien bitartez bestea
ulertzea samurragoa delako
eta enpatia lantzen delako. 

Finlandian garrantzia han-
dia ematen diote alfabetatze
anitzari. «Dagoeneko ez da
nahikoa testu bat idazten eta
irakurtzen jakitea. Irudiak, bi-
deoak, naturako elementuak...
ikuskerak askoz zabalagoa
izan behar du». 

Informazioaren munduan
harremanetarako eta jolasera-
ko eremu berriak ireki dira.
Horietan errespetuzko harre-
manak eta heziera ona bultza-
tzea ezinbestekoa da. «Izan
ere, nola adierazten ditugu
emozioak gizarte sareetan?
Testua oso tresna indartsua
da. Norbait mindu edo gozatu

dezakezu testuaren bitartez,
esaera batek dioen moduan,
‘boligrafoa ezpata baino zorro-
tzagoa’ izan daitekeelako. Eta
testuaz gain, emotikonoak jar-
tzen ditugu. Horiek erabiltzen
ere ikasi egin behar da, arazo-
ak sor daitezkeelako». 

Gizarteko bizitzan parte har-
tzen erakusten duen konpe-
tentzia ere landu behar da, de-
mokrazia  eta  askatasuna
oinarri. 

Lan munduarekin lotura
izatea ere ezinbesteko jotzen
dute. «Batzuetan lan mun-
duan behar diren konpeten-
tziak ez dira eskolan irakasten.
Adibidez, lan munduan oso
garrantzitsua da ordutegia be-
tetzea eta gauzak kontuz egi-
tea. Horietarako prestatu be-
har  dira  ikasleak,  lan
munduan hasten direnean
ezusteko desatseginik izan ez
dezaten». 

Eta azkenik –eta behin eta
berriz agertzen den gaia da–
elkarlanean lan egiten ikastea
da erronkarik zailena. «Nola
ikas dezaket nik egoki? Gaur

egun ez da nahikoa norberak
jakitea, besteekin elkarbana-
tzen ere ikasi behar da». 

«Oso garrantzitsua da kon-
petentzia horiek lehen urtee-
tan bertan garatzen hastea,
txiki-txikitatik. Gero, urtez ur-
te, konpetentzia horietan sa-
kontzen joaten gara. Alde ho-
rretatik aztertzen dugu eskola
etapa bakoitzean zer egingo
dugun. Curriculum berriaren
oinarrian daude konpetentzia
horiek eta eskola guztiek oina-
rri hori erabiltzen dute. Hortik
aurrera ,  eskola  bakoitzak
proiektu propioa dauka». 

NORBERA ETA BESTEAK

Pahkinen esanean, oso garran-
tzitsua da haurrak txikitatik
bere gauzez arduratzen ikas
dezan. «Norberak bere gauzez
arduratu behar du eta baita
besteen gauza batzuez ere.
Haurrak bere emozioak adie-
razten ikasi behar du eta, era
berean,  besteen emozioak
ulertzen. Zaintza partekatua-
ren edo kolektiboaren ideia
oso garrantzitsua da; norbera

zaindu eta besteak zaindu, eta,
era berean, besteek zaindua
izan». 

Norberaren buruari buruz
iritzi baikorra izatea «ezinbes-
tekoa» da finlandiarraren us-
tez. «Oso garrantzitsua da nor-
beraren buruaz ir itzi  ona
izatea eta denboran zehar hori
mantentzea. Duela urte ba-
tzuk egindako galdeketa bate-
an konturatu ginen bederatzi-
garren maila bukatu eta gero
ikasle askok ez dakiela esaten
zein den beren indargunea,
zertan diren abilak. Garrantzi-
tsua da txikitatik haurraren
puntu indartsuak detektatzea,
horiek ikusaraztea eta denbo-
ran zehar mantentzea. Eta ba-
dakit irakasleentzat askotan ez
dela erraza izaten, akatsak eta
gaizki egindakoak nabarmen-
tzera ohituta daudelako». 

Indar baikorra. Hori da, Pah-
kinen ustez,  hezkuntzaren
motorretako bat, norberak be-
re indarguneak identifikatzen
dituenean parekoarenak ere
errazago antzematen baititu.
«Ikasleei  indar  posit iboa

eman behar zaie etengabe. In-
dar horrek ikaskuntza hobe-
tzen du. Horren bidez haurrek
besteei indar positiboa ema-
ten ikasten dute, besteei buruz
ondo hitz egiten, haien indar-
guneak baloratzen...». 

Arazoak edo zailtasunak di-
tuzte ikasleen kasuan, fun-
tsezkoa da horiek garaiz de-
tektatzea eta aurre egiteko
lanean hastea. «Inor atzean ez
geratzea da helburua. Arazoak
dituzten ikasleen kasuan,
ezinbestekoa da babes edo la-
guntza osagarriak ematea.
Hain gutxi gara, gure popula-
zioa hain txikia da, ez dugula
aukerarik inor bidean galtze-
ko». 

Behin honetara iritsita, zail-
tasunak dituzten ikasleekin
«motibazioa eta interesa piz-
tea» ezinbesteko jo zuen Pah-
kinek, eta, horretarako, jolasak
eskaintzen dituen aukerak na-
barmendu zituen. «Asko ikas-
ten da jolasten eta besteekin
gozatzen. Jolasak oso tresna
onak dira trebetasun sozialak
eskuratzeko». 
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Gaur egungo eskolaren
erronka nagusiak talde-

lanean eta sarean ematen
dira. Hartara, pertsonen
arteko harremanak erdi-

erdian kokatzen dira. 
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Ardura hartzea, erantzuki-
zuna hartzea eta autonomia
lantzea oinarrizko ikasgaiak
dira. «Lehen Hezkuntzako le-
hen eta bigarren mailan alda-
keta handiak gertatzen dira.
Gero eta ardura eta erantzuki-
zun gehiago hartzen du hau-
rrak. Jauzia ematen du autono-
miaren bidean. Ordura arte
gurasoek eramaten dituzte es-
kolara eta haiek joaten zaizkie
bila. Baina, maila horretatik
aurrera, beraiek bakarrik has-
ten dira eskolara joaten eta
etxera bueltatzen. Gainera, ba-
tzuetan, etxean bakarrik ego-
ten dira gurasoen zain. Sekula-
ko aldaketa  da,  izugarri
garrantzitsua, ardura eta eran-
tzukizun handia hartzen dute-
lako beren gain». 

KONFIANTZA ETA ZINTZOTASUNA

«Garaiz iritsiko al naiz eskola-
ra? Motxila hartu al dut? Bizi-
kleta hartzen badut, gogoratu-
ko al  naiz kaskoa hartzen?
Eskolako bidean gauza interes-
garri asko daude... jakingo al
dut horiei izkin egiten eta es-

kolara garaiz iristen?». Hau-
rrak egoera berri asko kudea-
tzen ikasi behar du zalantzarik
gabe. Norbere emozioak iden-
tifikatzen ikastea eta horiek
kudeatzen asmatzea beste
ikasketa garrantzitsu bat iza-
ten da haurrarentzat. Eta, nos-
ki, emozio horiek taldean ma-
neiatzen ere ikasi behar du. 
«Jokoak eta jolasak oso ga-

rrantzitsuak dira, arauak bar-
neratzen laguntzen dutelako.
Elkarrekin arauak finkatu be-
har ditugu eta denok hartzen
dugu horiek betetzeko kon-
promisoa. Konfiantza oso ga-
rrantzitsua da. Hartara, kon-
fiantza daukagu guk bezala,
taldean jarritako arauak beste-
ek ere bete egingo dituztela». 
Konfiantzarekin batera zin-

tzotasuna eta borondate ona
dira, Leo Pahkinen ustean, ha-
rreman osasuntsuak sortzeko
gakoak. «Gerta daitezke arazo-
ak eta gertatuko dira, konpe-
tentzia sozialak eta emoziona-
lak gatazka egoeretan ere
lantzen direlako. Baina horiek
gertatzen direnean konfian-

tzaz, zintzotasunez eta boron-
date onez konpontzea da ga-
koa». 
Norberak bere mugak jar-

tzea ere garrantzitsua da, «ez
da derrigorrezkoa den-dena
eta edozein lekutan parteka-
tzea. Norberaren intimitatea
babesteko mugak beharrezko-
ak dira». 
Finlandiako Hezkuntza Na-

zionaleko aholkulariak ondo-
rio zenbait atera zituen mahai
gainera  bere  hitzaldiaren
amaieran. «Pertsona guztiok
behar dugu guregan konfian-
tza izango duen pertsona bat,
gutxienez bat. Izan gurasoa,
irakaslea, kirol begiralea, ai-
sialdiko hezitzailea.... Bestetik,
denok behar dugu talde bate-
ko kide garela sentitzea. Ho-
rregatik, ardura handiz zaindu
behar dugu inor ez dadila tal-
detik kanpo geratu. Hirugarre-
na, zenbat eta lehenago inber-
titu hezkuntzan, orduan eta
emaitza hobeak izango ditugu.
Eta, azkenik, nabarmendu be-
har da hala ere inoiz ez dela
berandu, beti gaudela hezkun-

tzan inbertitzeko garaiz. Eta
beti merezi du saiatzea, beti». 

BIDE ONETIK AL GOAZ?
Mundu osoko eskola sistemak
aztertzen ari den ikerketa ba-
tek sei galdera pausatu ditu, 
munduan hezkuntza sistema
ona daukaten herrialdeen
ezaugarrietatik abiatutako sei
galdera: Haurra ondo al dago?
Eskolak baliabideak guztien-
tzat eta modu justuan bana-
tzen al ditu? Curriculuma ego-
kia al da jendartearentzat eta
ikasleentzat? Baliabide nahi-
koak eskaintzen al dizkiogu
irakaskuntzari? Nolakoa da
irakaslearen prestigioa jendar-
tean? Eskola berriak proiekta-
tzen direnean, teknikariez eta
arkitektoez gain, eskola komu-
nitate osoak parte hartzen al
du?
Gurean hezkuntza komuni-

tatea borrokan dagoen hone-
tan, baliagarriak izan daitezke
galdera hauek. Erantzunek
marrazten duten hezkuntza
sistema ote da amesten dugu-
na?
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Finlandiako hezkuntza
sisteman malgutasuna da
nagusi, pertsona bakoitzak
bere martxa duelako eta
guztiak kabitzeko moduko
eskola eskaini behar delako. 
GAUR8
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A
rkaitz Carracedo
( B a r a k a l d o ,
1979)  CIC Biogu-
ne Biozientzieta-
ko Ikerkuntza
Kooperatiboko

Zentroko ikertzailearen eta On-
kologia Molekularra ikerketa
taldeko buruaren esperientzia
ezagutzeko aukera izan zen
duela aste batzuk Iruñean izan-
dako Ikergazte kongresuan. CIC
Bioguneko ikertzailea izateaz
gain, Minbiziaren CIBER pro-
gramako kidea ere bada Carra-
cedo, baita EHUko Biokimika
eta Biologia Molekularra saile-
ko irakasle elkartua ere.

Zure esperientziaren berri
eman duzu Ikergazten. Zu en-
tzuten egon diren ikertzaileak
zerekin gelditzea gustatuko li-
tzaizuke?
Aurreikustea zer gertatuko den.
Zer-nolakoa den esperientzia
pertsonala eta zer espero deza-
keten ikerkuntza prozesuari da-
gokionez. Nire ustez daukagun
arazo larri bat da pertsona ba-
tek tesia bukatu eta doktoratu
ostekoa egiten duenean uste
duela prozesua lineala izango
dela. Produktibitatea, proiektu
bat garatzeko ahalmena, lineala
dela, baina, aldiz, hasten den
prozesu berri bat da. Doktoratu
ostekoa hastean edo laborate-
gian hastean, lan berri bat da.
Ikasketa prozesu bat dago hor
ere. Kontuan hartu behar dugu
denbora eman behar diogula
geure buruari: erremintak be-
har ditugu jendea kudeatzeko,
proiektua kudeatzeko... Askoz
konplexuagoa da. Ez da baka-
rrik esperimentuak egitea edo
gure zientzia garatzea. 

Ikergazte bezalako kongresu
batek zertan laguntzen du?
Funtsezkoa da. Gustatuko li-
tzaidake nire doktoretza proze-
suan horrelako zeozer entzu-
tea. Esperientzia pertsonalak
behar ditugulako. Gaur egun
graduan, masterrean, ez dauka-

gu informazio nahikorik gure
lanari buruz. Zer-nolako lana
izango dugu? Zein da ikerkun-
tzan eguneroko lana? Zein da
prozesua? Helburu bakarreko
prozesua da? Laborategi bat
izatea izan behar da gure hel-
burua edo bestelako aukerak
daude? Zer garatu behar dugu
pertsonalki azkenengo puntu
horretara sendo ailegatzeko? 

Hori guztia oso garrantzitsua
da eta normalean ez da lan-
tzen. Nire ustez izugarri ga-
rrantzitsua da ikertzaile gazte-
ek, hasten ari direnek, ikustea
zeintzuk diren aukerak, zein-
tzuk diren galderak; eta guk ere
prozesu hori pasatu dugula eta
antzekotasun asko daudela. 

Minbiziaren ikerkuntzan jar-
duten duzu. Minbizia gaixota-
sun moduan hartzen bada ere,
ez delako gaixotasun bakar
bat.
Ez da gaixotasun bat. Minbizia
naturaren parte bat da. Orain
dela gutxi artikulu nahiko ate-
ra dira esanez kontuz ibili be-
har dugula minbiziaren ingu-
ruan egiten dugun dibulgazio
lanean. Hitz egiten dugu gudu
bati buruz, irabazleak eta gal-
tzaileak daude gudu horretan,
eta hori gaixo batentzako arazo
larria da. Lehenengo eta behin,
minbizia bizitzako prozesu bat
da. Gero minbiziak beste gaixo-
tasunekiko desberdintasun bat
dauka, konplexua dela. Gaixo
bakoitzak minbizi mota bat
dauka jatorri desberdina dau-
kana,  eta  orduan esaten da
ehunka minbizi mota desber-
din daudela .  Eta  hori  errez
ulertzen da ikusten badugu gu-
re artean ere oso desberdinak
garela; naturak, biodibertsita-
teak, bultzatu gaituela ezberdi-
nak izatera. Minbiziaren ka-
suan ere,  batak bestearekin
ezberdintasunak dituzte, baina
tratamendu komunak egon
daitezke. Betiere taldekatuta.
Ez dago minbiziaren aurkako
tratamendu bakar bat, minbizi
taldeentzako tratamendu espe-
zifikoak baizik. Zehaztasun me-
dikuntza deitzen zaio horri eta
arlo horretan ikasten ari gara
asko minbizi mota zehatzak
tratatzeko eta osatzeko. 

Gero eta minbizia gehiago da-
go? Edo orain izena jarri zaio?
Debate nahiko garrantzitsua
da. Izan ere, nire ustez, adiago
gaude, gure harreman sareak
zabalagoak dira, berri txarrak
oso azkar hedatzen dira... Pasa-
tu ditugu bestelako gaixotasun
larri batzuk, gaixotasun infek-
ziosoak. Gaur egun, aldiz, hori
ez da gertatzen. Beste gaixota-
sunak gainditzen ditugun hei-
nean, minbizia hor geratzen da
muga bezala. Eta gaixotasun
neurodegeneratiboak ere bai.
Zenbakiek esaten dute minbizia
gora doala, baina tratamen-
duak hobetzen doaz, gero eta
gaixo gehiago osatzen dira...
Kontua, baina, ez da bakarrik
kasu gehiago egotea,  baizik 
profilak ere aldatuko direla.
Gure gizartean dauzkagun in-
gurumen faktoreak aldatzen
doaz, gure bizi-itxaropena go-
raka doa, gure elikadura mota
aldatzen ari da... Horrek guztiak
eragin bat izango du. Aurreiku-
si behar dugu zer gertatuko
den, minbiziaren kontrako tra-
tamendu eraginkorrak garatu
ahal izateko.  

Faktoreak aipatu dituzu. Zein-
tzuk dira minbizia sortzeko
faktore nagusiak? 
Faktorerik garrantzitsuena adi-
na da: gero eta gehiago bizi,
probabilitate gehiago izango
dugu minbizia izateko. Zoria
ere hor dago. Minbizia prozesu
natural bat da. Gure bizitzan
zehar zelulek bikoiztu beharra
dute, beren material guztia be-
rridatzi behar dute eta hor ara-
zoak edo erroreak sartu ditza-
kete; errore horien pilaketak
eragin dezake minbizia. Gero
eta gehiago bizi, gure probabili-
tatea altuagoa da. Esaten da gi-
zonezkoetan bitik batek garatu-
ko duela bere bizitzan zehar
minbizia eta emakumezkoetan
hirutik batek. Baina horrez gain
beste faktore batzuk ere badau-
de: amiantoa, tabakoa, alkoho-
la... Horiek guztiek gure zelulek
arazoak, erroreak izateko pro-
babilitatea areagotzen dute.
Guk oinarrian probabilitate ho-
ri badaukagu, hortik gora auke-
ra gehiago izan ditzakegu min-
bizia izateko. Eta hor saiatzen

«Kontuz ibili behar dugu
minbiziaren inguruan egiten

dugun dibulgazio lanean»

ARKAITZ CARRECEDO

Minbiziaren ikerkuntzan jarduten du.

Duela aste batzuk UEUk Iruñean

antolatutako Ikergazte kongresuan

ikerketaz eta minbiziaz jardun zuen.  

UEU

CIC BIOGUNE ZENTROKO
IKERTZAILEA
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ari gara ulertzen zein bestelako
faktore dauden. Elikadura, bizi-
modua eta bestelako ingurune
faktoreak. 

Elikadura eta minbiziaren arte-
ko harremana aztertzen duzue
CIC Biogune Biozientzietako
Ikerkuntza Kooperatiboko Zen-
troan. Zeintzuk dira momen-
tuz atera dituzuen ondorioak?
Guk aztertzen dugu elikadura
bi mailatan. Lehenengoa izango
litzateke nola elikatzen diren
minbizi  zelulak.  Orain dela
ehun bat urte ikertzaile batek
ikusi zuen minbizi zelulek azu-
kre gehiago jaten dutela. Eta
hori badirudi zerbait oinarriz-
koa dela, baina gaur egun min-
bizia ikusi ahal izateko, moni-
torizatzeko,  teknika bezala
erabiltzen da. PET deitzen den
teknika da, azukrean oinarritu-
ta dago eta minbizi zelulek azu-
krea jateko ahalmenarekin lo-
tuta .  Guk aztertzen dugu
minbizi zelulak nola elikatzen
diren. Badakigu haien helburua
ezberdina dela. Gure gorputze-
ko zelula gehienek lan bat dau-
kate egiteko, jaten dute energia
izateko; minbizi zelulek, aldiz,
jaten dute hazteko. Orduan hel-
burua desberdina da, eta, beraz,
haien ahultasun terapeutikoak
ere desberdinak izango dira.
Tratamendua garatzeko garran-
tzitsua da hori. Beste maila ba-
tean, gu geu nola elikatzen ga-
ren aztertzen dugu. Gizakiok
eta animaliok, era sistemikoan.
Hor obesitateak daukan eragi-
na, edo kolesterola altua izate-
ak daukana, ikertzen ari gara.
Beti elkarrekintza horretan.
Minbiziaren, zelula bezala edo
zelula talde bezala, eta organis-
moaren arteko elkarrekintza. 
Zer topatu dugun? Eragina
badagoela, ikusten baditugu
dauzkaten elikadura beharrak,
tratamendu bereziak garatu di-
tzakegu. Jakin dezakegu minbi-
zi mota bat okerragoa den beste
bat baino. Hor aurrerakuntzak
egin ditugu. Era sistemikoan
zer-nolako eragina daukan obe-
sitateak, adibidez. Eta zergatik
daukan eragina minbiziaren ol-
darkortasunean. Eta bagaude
begiratzen prebentzio arloan
zer egin dezakegun. 

Zeintzuk dira aurrera begira di-
tuzuen erronka nagusiak?
Minbiziaren inguruko ikerkun-
tzaren erronka nagusia lehe-
nengo eta behin detekzioa da.
Minbizi kopuruak gora egin
edo ez, gure erronka nagusia
minbizia gero eta fase goiztia-
rragoan hautematea da. Horre-
tarako ulertu behar dugu zein
den minbiziak gure gorputzean
uzten duen aztarna. Hor bio-
markatzaileen garapena izuga-
rri garrantzitsua da. Minbizi
mota bat egoera aurreratu ba-
tean topatzen badugu, askoz
ere zailagoa izango da berau 
tratatzea. Tratamendua eragin-
korra izateko, aurkikuntza edo
detekzio goiztiarra funtsezkoa
da. Eta gero, “zehaztasun medi-
kuntza” ere hor dago. Hau da,
nola sailkatzen ditugun minbi-
ziak, nola sailkatzen ditugun
gaixo hauek tratamendu era-
ginkorra eskaini ahal izateko.
Tratamendu piloa ditugu gure
esku gaur egun. Orain jakin be-
har duguna honakoa da: zein
tratamendu den egokia pazien-
te bakoitzarentzako. 
Nire  ustez  horiek  dira  bi
erronka nagusiak eta aipatu be-
harra dago ere gizarte arloan
erronka bat daukagula: minbi-
ziaren funtsezko ulermenean
sakontzea. Minbiziaren inguru-
ko dibulgazioan dabilen talde
bat daukagu, medikuekin, psi-
kologoekin eta ikertzaileekin
batera lan egiten duena. Eta hor
ikusi dugu beharra dagoela
minbiziaren inguruan egokiago
hitz egiteko. Oinarrizko mezua
behin eta berriro ematea guztiz 
beharrezkoa da. Hor gabezia ga-
rrantzitsu bat dago eta horrek
eragiten du gaixo batek “minbi-
zia” hitza entzuten duenean
ezer gehiago ez ulertzea eta
daukan prozesua askoz ere la-
rriagoa bihurtzea. 
Gaur egun badaukagu estig-
ma bat gizartean eta hori gain-
ditu egin behar dugu. Minbizia-
ren inguruan kal itatezko
informazioa eman behar dugu
eta Interneten eskuragarri da-
goen informazioa kalitatezkoa
izateko laguntza eskaini behar
dugu. Hori da gure etorkizune-
ko erronketako bat. Aurrera-
pauso handia litzateke. 

«Badaukagu estigma bat gizartean eta hori

gainditu behar dugu. Minbiziaren inguruan

kalitatezko informazioa eman behar dugu eta

Interneten eskuragarri dagoen informazioa

kalitatezkoa izateko laguntza eskaini behar

dugu. Hori da etorkizuneko erronketako bat»

“
UEU
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«Literazia» emantzipatzailea
helburu
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a E
z diot alfabetatze deitu nahi izan. Ingelesetik zu-
zen hartuta, irakurri eta idazteko gaitasunari ha-
laxe deitu diot, «literazia». Alfabetatzeaz ari-
tzea maiz egokitu zaigu gurean, eta euskaldun
andanak praktikara ere eraman du ariketa zail
hori. Zaila diot, batzuentzat lortezina den bezala eta

beste batzuentzat harrigarriki leun, gehientsuenentzat gogor
xamarra delako hizkuntza bat barneratzeko prozesua –nahiz
eta, noski, gustuko bidean aldaparik ez–. Aspektu kulturalak al-
bo batera utzita, soilik ikuspegi fisiologikotik bada kontuan
hartzeko esfortzua garunean dakartzan aldaketa sakonak kon-
tuan izanik. Atera kontuak, irakurtzen ikasteak berak talamoan
ere aldaketak eragiten baditu, zelako lotura berri eta sakonak
ekarri behar dituen hizkuntza bat ikasteak. Izerdiak gorabehe-
ra, zorionak baino eskerrik asko guztioi lerrootatik bidenabar!

Eta talamoarena esan dut, pasa den asteko aurkikuntza eka-
rri nahi dudalako lerrootara. Max Planck, Indiako Ikerketa Bio-
medikoaren Zentroa eta Hy-
derabad Unibertsitateko
ikerlarien artean egin dute
ikerketa hitz bat bera ere ira-
kurtzeko gai ez ziren 30 eta
40 urte arteko emakumee-
kin. Sei hilabeteren buruan
bi herenek irakurtzeko gaita-
suna eskuratuta, emaitza ha-
rrigarriak behatu dituzte
emakumeon garunetan
eman diren aldaketei so. Jaki-
na zen irakurtzen ikastean
lotura berriak sortzen zirela
garunaren kanpoaldean, kor-
texean, egoera berrietara az-
kar egokitzen den aldean
hain zuzen. Ikerlariok behatu
dutenez, aldiz, irakurtzeko
ikasketa prozesuak garunean
eragiten duen berrantolaketa
uste baino sakonagoa da, ta-
lamo eta garun-enborrean
ere aldaketak antzeman dire-
larik.

Garun helduaren plastiko-
tasunaren berri ematen du
aurkikuntza honek, eta poz-
tekoa da, besteak beste, hiz-
kuntza eta lengoaia berriak
ikasteko erronka potoloa bai-
tugu garaiotan. “Literazia”
klasikoki testuak irakurri,
idatzi eta aritmetikarako gai-
tasunarekin lotzen den
arren, gero eta gehiago zen-
tzu zabalean ulertzen da eta
hizkuntza, zenbakiak, iru-

diak edota konputagailuak barnebiltzen ditu, baita ulermene-
rako zein komunikatzeko jakintza lortzea eta kultura bateko
sistema sinboliko dominanteak erabiltzeko oinarrizko baliabi-
deak eskuratzea ere. Hainbat herrialdetan “literazia” kontzep-
tua zabaltzen ari da, teknologiaren bidezko jakintzarako sarre-
ra eta testuinguru konplexuak ebaluatzeko gaitasuna
barnebiltzeraino. Labur-labur esateko, ingurune sozialarekin
harremantzeko gaitasunaz ari garela “literaziaz” ari garenean.

Zutabe honetan gero eta maizago aipatzen dudan aferaz ari
naiz berriz ere, informazio eta komunikazio teknologia berriek
belaunaldi ezberdinen artean eragiten dituzten ulermen arra-
kalez. Joera berriekiko kritiko aritzen naiz normalean, “Egon”
artikuluan aipatzen nuen bezala, adibidez, irakurketa sakona
arinagatik aldatzea kontzentrazio eta hausnarketa gaitasuna-
ren galera ekartzen ari dela azpimarratzerakoan, baina ez da
nahikoa (ez eta logikoa) berriari uko egitea. Berriari aurre egin
behar zaio, eta zaharretik dugun eskarmentutik berriaren so-

rreran, sorkuntzan, eragin.
Esan nahi baita, komunika-
tzeko erabiltzen ditugun
tresnak, gailuak eta progra-
mak, edota ikus-entzunezko-
en lengoaia eta erabilera,
besterik gabe irentsi ordez,
gure egin behar ditugula, eta
egoki deritzogun moduan
erabili, poliki-poliki eman-
tzipazioa helburu behar lu-
keten lengoaia propioak
eraikiz, “literazia” hegemoni-
ko homogeneizatzailea erre-
produzitu ordez.

Ariketa zaila denik ezin
uka, eta kezkatzeko arra-
zoiak apika itxaropentsu
izatekoak baina handiago-
ak dira egun, baina India-
ko emakumeek erakutsi
bezala helduek uste baino
gaitasun handiagoa dugu
berria eraikitzeko, iner-
tziari aurre egiteko, ho-
rren urrun joan gabe, ber-
tatik bertara, euskaldun
berri guztiek erakusten di-
guten bezala. Zaila da, bai-
na beste biderik ez dago in-
per io  kulturalar i  aurre
egingo badiogu. Hamaika
koloreko gizateria helburu,
ekin diezaiogun “literazia”
berri eta emantzipatzaileari,
eta egin dezagun, euskara-
tik eta euskarara! •

Euskaldun berrien ahalegina eredugarria da. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Gorka Zozaia - @zotz_
Kimikaria
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N
ire nerabezaroan oso gazte gutxik zituzten
kuadrilla-lokalak eta gehienok kalean pasa-
tzen genituen orduak, hotz zein bero izan.
Eta nabarmen gogoan ditut, esaterako, gaz-
taroan herrian gaztetxerik gabe pasa geni-
tuen bizpahiru urteak. Junkie edo heroi-

nazale ugari zeuden herrian orduan eta plaza berean
elkarbizitza egiten genuen guztiok hala moduz. Urte
haiek poliziaren ageriko jazarpenekoak ziren eta sarri
plaza hartan batzen ginen gazteok artatu, dokumenta-
zioa eskatu eta tarteka katxeatu egiten gintuzten,
inongo emaitzarik lortu ez arren. Aldiz, gure ondoko
junkiei eta tartean heroina ekartzen zietenei ez zieten
inoiz arretarik jartzen.

Orduan kalean ematen genituen orduak eta ez ge-
nien kontu askori jaramonik egiten. Hortaz, gerora
izan nuen Pepe Reiren eta luzaroan ikerketa-kazetari-
tzaren alorrean egin zuen
lan itzelaren berri; Reik be-
rak ibilbide oso luzea egin
zuen, eta baita ere berak
sortutako eskolak, “Ardi Bel-
tza” zein “Kale Gorria” mo-
duko proiektuen bidez. As-
ko arriskatu zuen Reik, eta
guztia eman zuen ustelke-
ria kasuak argitara emate-
ko, batez ere narkotrafikoa-
ren eta poliziaren interesek
bat egiten zuten kasu ilun 
horiek. Esker txarrekoak ga-
ra eta ez diogu inoiz mere-
zitako guztia aitortu. Bere
burua muturrera arte arriskatu zuen eta izugarri sufri-
tu zuen, salatutakoek ez zutelako inola ere bakean
utzi. Baina berak beti egin zuen aurrera, elementueta-
ko asko kontra izan bazituen ere. Argi zeukan hainbat
praktika ezin zirela onartu eta horiek argitara eman
arte ez zuen amore eman nahi izan.

Esan bezala Reiren jomuga garrantzitsuenetakoak
Gobernuko aparatuek eragindako gerra zikina eta hori
elikatzen zuen narkotrafikoa izan ziren.  Eta esan be-
harra dago alderantziz ere egin daitekeela irakurketa.
Euskal Herrian askoren ahotan izan da uste hori: poli-
ziak sartu zuela droga, nagusiki heroina, bertako gaz-
teria moteltzeko eta indargabetzeko. Reik hainbat iker-
ketarekin azaleratu zituen uste horren gaineko
zantzuak, baina ez zituen beste inork horiek guztiak
batu.

Orain elgoibartar batek, Justo Arriolak, “A los pies del
caballo. Narcotrafico, heroina y contrainsurgencia en
Euskal Herria” liburu mardula idatzi du. Txalaparta ar-
gitaletxeak kaleratu duen liburuak hainbat adar ditu.
Lehenik eta behin, atzerriko beste herrialde batzuetan
poliziak zein inteligentzia zerbitzuek erresistentzia
eteteko heroina erabili izanaren esperientziak orriota-
ra ekarri ditu. Jarraian, Euskal Herrira etorrita biblio-
grafia lan itzela eginez prentsan zein beste lanetan ar-
gitaratutako auziaren inguruko albisteak jaso ditu; eta
bada zer irakurri... a ze bibliografia puska! Horren in-
gurukoak bata bestearen atzean jartzeaz gain, gai izan
da poliziek 70eko hamarkada erditik 90eko hamarka-
da erdira arte atzemandako heroina kopuruen datuak
ezagutzera emateko, eta garai horietako heroina zale
kopurua eta kontsumo joerak parean jarrita ipurdi
bistan utzi ditu horren atzemateen arduradunak, iritzi

publikora begira bakarrik egiten zirelako, baina ez, or-
dea, heroina kaleetatik kentzeko. 500 orrialde inguru-
ko lanean argudio ugari daude poliziek heroina sartu
zutela sinisteko. Gomendatzen dizuet liburua irakur-
tzea.

Gainera, liburuaren ginda gisa, Arriolak berak 80ko
hamarkadan zehar bere herrian, Elgoibarren, gertatu-
takoaz propio jasotakoa ere gehitu du. Heroinak eta,
ondorioz, hiesak ere, nabarmen kolpatu zuen Gipuzko-
ako herri honen istorio latza, elkarbizitza eta herio
gordin eta tristea. Izen-abizenekin gogoratu nahi izan
ditu herrian heroinaren ondorioz hildako herritar guz-
tiak, eta baita ETAk narkotrafikoaren aurkako kanpaine-
tan eraildakoak ere. Hala, gure herrian halako sarraskia
eragin zuen alor honetan ere Egia, Justizia eta Errepara-
zioa bermatzeko ahalegin itzela egin du. •

{ koadernoa }

Isilarazitako trosta

Justo Arriolak «A los pies del caballo. 
Narcotrafico, heroina y contrainsurgencia
en Euskal Herria» liburua idatzi du. Poliziak
zein inteligentzia zerbitzuek erresistentzia
eteteko heroina nola erabili zuten kontatuz

Iker Barandiaran
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A
rreta pizten dute
beti Javier Urra Li-
zarrako psikolo-
goaren hitzek. Be-
reziki eskertzen
dituzte bere ahol-

kuak nerabeekin kezkatuta dau-
den etxeetan. Izan ere, urteetako
esperientzian oinarrituta, gazte-
en heziketarako arauak, dituzten 
arazoak ulertu eta horiei aurre
egiteko gakoak ematen ditu psi-
kologo eta terapeuta ospetsuak.
Horren adibide da bere azken li-
burua, “Primeros auxilios emo-
cionales para niños y adolescen-
tes”. Aipatzen dituen “txerto” eta
“antidotoak” zeintzuk diren gal-
detu diogu, eta hausnarketa uga-
ri eta ideia nagusi batzuk utzi diz-
kigu: txertoak haurtzaroan ipini
behar dira eta ez dago edabe ma-
gikorik. Hori bai, pista batzuk
eman dizkigu: zentzuz jokatzea,
enpatia eta baloreetan heztea.

Ume eta nerabeentzat lehen la-
guntzak eta beharrezkoak di-
ren txertoak eta antidotoak
planteatzen dituzu zure azken
liburuan. Zeintzuk dira ezin-
bestez hartu beharrekoak?
Txertoak, txikitan ipini behar di-
ra: maitasuna, segurtasuna, “he-
men gaude gurasook edo beste-
lako familia motok”. Mugak
jartzea eta naturarekin kontak-
tua izatea ere beharrezkoa da, ba-
daudelako horren defizita duten
umeak, eta animaliak gara, espi-
ritualak, barre egiten dugu, senti-
tu... baina animaliak gara. Kirola
ere oso garrantzitsua da. Batez
ere “zu”-a praktikatu behar da, ez
“ni”-a. Adibidez, alzheimerrak jo-
tako amamari musu bat emateko
bisita egitea, ospitalean gaixorik
daudenak bisitatzea... Inportante-
ena ez da “zapatila horiek nahi
ditut”, baizik eta “aizu, astebu-
ruetan ematen dizugun dirutik
zenbat diru eman nahi duzu ezer
ez duten umeei emateko?”. Beste-
an hezi behar da nagusiki; “bai,
zu inportantea zara, oso, baina
baita gurasoak, aitona-amonak,
munduko beste lekuetatik heldu-
tako umeak, errefuxiatuak...”.
Oso txerto ona da umeei dile-

mak planteatzea, ondo eta txarto
dagoenean heztea. Ustelkeria na-
gusi den une honetan, esaterako,
zergatik dagoen txarto azaltzea,

ogasun publikoari lapurtzeak zer
suposatzen duen jakinaraztea.
Gero, nahi duzuna egingo duzu,
baina baloreak hor daude eta
ezagutzen dituzu.
Espiritualitatea oso garrantzi-

tsua iruditzen zait txerto gisa.
Erlijiotasuna? Batzuek baietz
esango dute, baina, beno, nik es-
piritualtasunarekin zera esan
nahi dut: izarretara begira ego-
tea bakar-bakarrik, galderak egi-
tea norberaren buruari, hau da, 
mundua nork sortu du, zer ga-
rrantzia dut nik nire aurretik
mundu honetan egon diren guz-
tien artean, zein gure ondoren
etorriko direnen artean... Ezin-
bestekoa da hori, baita zure bu-
ruari barkatzen jakitea eta bar-
katua izaten uztea. Animaliekiko
eta besteekiko errukian heztea,
eta errudun sentitzea horrela da-
gokionean ere garrantzitsua da.
Hau da, zerbait apurtu badut, ni-
re arrebari errua bota badiot eta
berak zigorra jaso badu, ez dago
batere txarto horrek errudunta-
suna sorraraztea eta pentsatzea
askoz hobea litzatekeela egia
esatea.
Antidotoak nerabeentzat dira,

baina gazte bat bere burua zauri-
tzen ari dela ikusten badugu, ba-
tzuetan izugarri biolentoa bada,
fanatikoa, profesional batengana
jo behar da, psikologo edo psikia-
tra batengana. Hori guztia azal-
tzen du liburuak, hori guztia de-
finitzen du. Azken batean, 
gurasoentzako gida bat da.

Umea jaiotzean, laguntza han-
dia izaten da, aholkuak… Baina
nerabezaroa heltzean dena zai-
lagoa da, norberak egoerari
ahal duen moduan aurre egi-
ten diola ematen du.
Ados, erabat, baina lehenago
egin behar izan duzu gehiena.
Nerabeen arazoen prebentzioa
txikitan hasi behar da. Norbere 
buruari eusten ikastea, adibidez,
funtsezkoa da, ume batek amo-
rrua sentitzen duelako, haserre-
tzen delako, “hau nirea da” dioe
lako… Hor hezi behar da haurra,
nerabezarora heldu eta bere bu-
rua ezagutzeko zailtasunak edu-
kiko dituenean, besteekin zailta-
sunak izango dituenean, jakin
dezan bere burua menderatzen
eta ezagutzen.

«Heziketa emozionala
funtsezkoa da, 

baina ez da lantzen»

JAVIER
URRA

Nerabeek behar duten «laguntza

emozionala» jorratu du bere azken

liburuan Adingabeen Fiskaltzan ibilbide

luzea egin duen psikologoak. Enpatia eta

hunkiberatasunean heztea gakotzat ditu.    

Nerea GOTI

PSIKOLOGOA 
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Nerabeak jakin behar du gura-
soek maite dutela, frontoi baten
modukoak direla; nerabe batek
gurasoak izan behar ditu aurrean
euren kontra talka egiteko, uler-
tzen ez dutela aurpegiratzeko
adibidez. Bizi-legea da hori, ho-
rrela izan behar du. Arazoa da gu-
raso horiek helduak ez izatea,
xantaian erortzea, seme-alaben
maitasuna erosi nahi izatea. “Ni
heldua naiz?”. Bai, zera! Familia
ez da demokrazia bat, ez da ezer
bozkatzen. Helduok entzun egin
behar dugu, iritzia guztiok eman
behar dugu, baina azken erabakia
helduona da. Argi utzi behar zaie
hori nerabeei: “Agian ez zara go-
goratuko, baina txikitan txertoak
ipini genizkizun, gustukoak ez
dituzun lekak ematen genizki-
zun... Zergatik? Zuretzako ona eta
beharrezkoa zelako”. Gazteak ba-
loreetan hezi behar ditugu, iriz-
pide jakin batzuk eman behar
dizkiegu, ondo eta txarto zer da-
goen argi utzi behar diegu.  

Alarma piztu behar duten 89
jokabide zehazten duzu. Zein-
tzuk dira nagusiak?
Adibidez, nola definitu ez daki-
dan 14 urteko seme bat, beti ba-
karrik egoten dena, etxean sar-
tuta, lagun gabe, Interneten
eguna ematen duena, jokabide
bortitzak dituena... “Egun batean
mundua nitaz oroituko da” beza-
lako esaldiak esaten dituen gaz-
tea gertutik zaindu behar da, ho-
ri hausnartzen ari delako eta
bere buruaren kontra edo gai-
nontzekoen kontra egin dezake-
elako. Kasu hori dramatikoene-
tako bat da. Fanatizatzen den
mutikoa, sekta bateko edo antze-
ko talde bateko kide egiten dena,
unean bertan gerarazi behar da.
Arazoak ditugu ludopata bihur-
tzen diren umeekin ere. Kasino
batera joaten zen jokalari batek
bost urte behar zituen lehen lu-
dopata bihurtzeko; orain, berriz,
sarean sartzen den neska-mutil
bat urtebetean egiten da ludopa-
ta; gurasoen nortasun agiria lor-
tu eta konturatu orduko diru
kantitate handiak xahutu dituz-
te. Dirua gastatzeaz gain, noski,
berekiko konfiantza guztia txiki-
tu du. Drogen kontsumoarekin
zerikusia duten jokaerak ere ten-
tuz jarraitu behar dira. 40 gradu-

ko alkoholdun edariak hartzen
badituzte, eta, gainera, kokaina
edo estimulagarriekin nahastu...
“Nik kontrolatzen dut. Bakarrik
asteburuetan egiten dut” esaten
dute, baina oso erlatiboa da... 30
urte daramatzat Adingabeen Fis-
kaltzan eta kezkatzen naute asko
edan zutela esan eta neska bate-
kin harremanak izan zituztela
kontatzen dutenean, eta, neskak,
berriz, harremanak ez zirela 
adostuak izan esaten duenean.
Orduan, galdera argia da: edan
du eta edan duelako egin du
nahi ez duen gauza bat edo egin
nahi zuen eta indarra hartzeko
edan du? Gainera, ez al zuen
edango epaiketa batean gauzak
benetan nola izan ziren demos-
tratzeko aukera izan ez dadin?
Gauza horiek kezkatu egin behar
gaituzte. Jokaera batzuk oso dei-
garriak dira.

Indarkeria –sexista, eskolan,
guraso eta seme-alaben arte-
koa–, adikzioak, elikadura na-

hasmenduak... Zer gertatzen
zaigu? Zer ari gara oker egiten?
Animaliak gara, oso agresiboak,
oso posesiboak –“nire semea da”,
“nire neska”– oso espazialak. In-
darkeria gutxiago dago egun, ja-
da ez dugu ETAren indarkeria, ez
dugu holokaustorik, baina... His-
toria, azken batean, odolarekin
idazten da. Siria hor dago, errefu-
xiatuen egoera baita, baina gutxi
da aurrekoarekin konparatuta,
egoera hobetzen doa. Arazoa da
umeek indarkeria handia sortzen
dutela oso biolentoa den helduen
mundu batean. Autoa gidatzean
ere ikusten duzu indarkeria. Lo-
bulu frontalak ditugu, horiek en-
patia ematen digute, ispilu-neu-
ronak –“norbait negarrez hasten
bada seguruenik tristatuko
naiz”–, hori ez du inoiz tximino
batek egingo, gizakiak bai. Hala
ere, gero hor aurkituko duzu pa-
rez pare “Breton auzia” bezalako-
ak, banaketa prozesu batean se-
me-alabak hiltzen dituzten
gurasoak... Suminaldi bat izan de-

la aipatzen da, baina gezurra da,
indarkeria instrumentala da, me-
hatxua zuzen-zuzena da: “bana-
tzen bagara eta seme-alabak era-
maten badituzu, zerbait
gertatuko da”. Hori errotik moz-
ten duzu inoiz berriro gerta ez
dadin, edo bestela... Pentsa, egun-
go gazteen %75 banatu egingo di-
ra. Hezi beharko ditugu horretan
ere, ezta? Bada, ez da egiten. Mai-
tasunetik gorrotora pasatzen ga-
ra, eta oso zaila da prozesu horre-
tan atzera egitea. 

Umeen aurkako sexu erasoen
kasuan, nesken %20k eta muti-
len %10ek jasaten dituzte. Zer
esaten digute portzentaje ika-
ragarri horiek?
Haurtzaroa sublimatu egiten da.
Inguruko guztien haurtzaroa
positiboa izan zela uste dugu,
eta hori gezur hutsa da. Jendea-
rekin hitz egiten hasten bazara,
jende askok sexu erasoak paira-
tu dituela ikusiko duzu. Helduek
umeekiko joera dute, aingeru-

«Nerabeen arazoen

prebentzioa txikitan

hasi behar da.

Norbere burua

menderatzeko gai

izatea, esaterako,

funtsezkoa da.

Umeek haserrealdi

handiak izaten

dituzte, eta hori hezi

egin behar da»

“
Argazkiak: Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS
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txoak direlako, ez dutelako ezer
esango... Berdinen arteko sexu
harreman batean kale egiten ba-
duzu, besteak “zer gertatu zaizu”
esan dezake, baina ume bat era-
bat mendean hartzen da, ez da-
go gaixotasun sexualik... Espai-
nian 42.000 lagunek ezin dute
umeekin lan egin, epai irmo bat
tarteko. Jende asko da, gizonak
batez ere. Emakumeen arteko
kriminalitatea oso urria da. Gi-
zartea feminizatzea da egin be-
har dena, sentsibleago egin, psi-
kopatak zer diren badakidalako,
musika entzun gabe dantza egi-
ten duen jendea ezagutzen du-
dalako. 25 urteko neskak ligatze-
ko arazoak izaten ari  dira,
umeak diren 25 urteko mutile-
kin topo egiten dutelako; jolas
makinak, futbola... besterik ez
dute buruan. Zergatik ari dira
umetzen mutilak? Unibertsita-
tean ari naiz eta bertan ikusten
dut,  galderak planteatzean,
hausnartzeko gaitasuna ez dela
mutilen artean hain ohikoa.

Zer mezu helaraziko zenieke
familia, instituzio eta hezkun-
tza eragileei eskola jazarpena-
rekin lotuta?
Duela gutxi horretaz hitz egin
dut Senatuan. Irakasleen zeregi-
na funtsezkoa da: batzuetan bel-
dur dira, eta beste batzuetan bes-
te alde batera begiratzen dute.
Zer gertatzen ari den jakitea zaila
dela diote, baina… Irakasleak li-
dergoa erabili behar du, biktima-
ren aldean jarri, dudarik gabe,
baina, batez ere, beste ikasle guz-
tiak biktimaren alde jartzera be-
hartu behar ditu, guraso elkarte-
ra deitu... Familian zer gertatzen
ari den ere begiratu behar da,
etxean dauden mezuak... Eraso-
tzen duten umeak ez dira maita-
tuak sentitzen, baina ikusten du-
te indarkeria eraginkorra dela.
Nire ustez, gizartea arazoaz jabe-
tu da, beti egin du, baina orain,
Internetekin, arazoa handiagoa
da. Sistemak ez duela funtziona-
tzen iruditzen zait, badaudelako
hiritar moduan hezitako umeak,
baina bezero moduan hezten di-
tugu, eta hori akats larria da. Az-
kenean, biktima da eskolatik alde
egin behar duena, ez erasotzailea.
Arazo handia daukagu eskolatik
institutura igarotzeko unearekin. 

Familia askoren kezka da, hain
zuzen, Lehen Hezkuntzatik De-
rrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzara egin beharreko salto hori.
Zer uste duzu?
Institutura pasatzeko adina bi
urte aurreratu da, eta, hori, asko
da umeentzat. Nire ustez, hezi
behar ditugu errespetuan, indar-
keriarekiko fobian; gorputzaldi
txarra eragin dezala, eta sentsibi-
litatea. Esan behar zaie horrelako
kasuetan “txibatoa” izatea ondo
dagoela, ausarta izatea dela. Ne-
rabeen zentro batean egiten dut
lan ehun laguneko lantalde bate-
kin, eta bertan anorexiak jotako
neskato bat dagoenean, adibidez,
lantaldearekin biltzen naiz per-
tsona horri gertatzen zaiona
azaltzeko, eta eskatzen diet edo-
zein gauza ikustean esan dieza-
datela: “neska hori maite badu-
zue, niri kontatu. Berak eskertu
egingo dizue».

«Heziketa emozionala» kon-
tzeptua erabiltzen duzu, zer
esan nahi du?
Heziketa emozionala funtsezkoa
da. Hau gizarte aristotelikoa da,
arrazoia oso ondo dago, baina gi-
zakiak emozioen arabera mugi-
tzen gara, batzuetan nola oso on-
do jakin gabe. Auto bat gidatzean
bezala, potentzia eta frenoa izan
behar dituzu. “Ni horrelakoa
naiz” esaten duen horri, “ba, al-
datu” esan. Familia guztietan
gertatzen da izugarrizko haserre-
aldiak dituen horrekin; “horrela-
koa da, aguanta dezagun astebu-
rua ez zapuzteko”.  Bada, ez,
“horrela jartzera bazara, zoaz, pa-
seo bat eman eta erlaxatuta zau-
denean itzuli, oso inportantea
delako zuretzat eta besteontzat”.
Norbere burua menderatzen ika-
si behar da, oso garrantzitsua da, 
eta, batzuetan, psikologoek eta
psikiatrek ez dute hori ondo azal-
du. Gauzak beste era batera esa-
ten ikastea, hitza erabiltzen ikas-
tea,  egoerak salatzea baina
oldartu gabe, funtsezkoa da. Ha-
serrearen kontrola ez da lantzen,
eta, gainera, haserretzen den ho-
rri ondo ateratzen zaio. Azken ba-
tean, haserrealdi une hori bikain
ateratzen zaio. Beraz, zertarako
kontrolatuko du? Erantzun nega-
tiboa izango balu, gauzak aldatu
egingo lirateke. 

«Nerabe batek gura-

soak izan behar ditu

aurrean euren kon-

tra talka egiteko.

Bizi-legea da hori,

horrela izan behar

du. Arazoa da gura-

so horiek helduak ez

izatea, xantaian

erortzea»

«Gazteen %75 bana-

tu egingo dira. Hezi

beharko ditugu

horretan ere, ezta?

Bada, ez da egiten. 

Maitasunetik gorro-

tara pasatzen gara,

eta oso zaila da 

prozesu horretan

atzera egitea»

«Gizartea feminiza-

tzea da egin behar

dena, askoz 

sentsibleago egin, 

psikopatak zer diren

badakidalako, 

musika entzun gabe

dantza egiten duen

jendea ezagutzen

dudalako»
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Madrilgo Kongresuko EAJko eledun Aitor Estebanek

esan berri duenez, Gobernu espainoleko «maila ga-

rrantzitsuetan» badakite beste garai batean gaudela

eta ez dela burutsua oraingo espetxe politika ezar-

tzen jarraitzea. Jeltzaleak uste du Madrilgo Gober-

nuak «konbentzimenduz» aldatuko duela politika ho-

ri. Eta «zuhurtziaz» jokatu beharra dagoela, «gauzak ez behartzeko». Izan ere, zuhurtziaz

jokatu beharra dago horretan eta kontu guztietan. Hala ere, Madrilen konbentzimendua men-

deku gosetik eta interes politikotik datorkio. EAJren eleduna «gauzak behartzeko» beldur

ageri zen bitartean, Ibon Iparragirre ondarrutar preso politikoa Madrilgo ospitale batera era-

man zuten atzera berriro, tentuz eta nekez “(mal)bizitzera” behartzen duen gaixotasun larria

dela-eta. Zuhurtziaz jokatu beharra dago, baina Iparragirreren eta beste hainbat lagunen ego-

erak patxadaz jokatzeari uztea behartzen du. Xabier Izaga Gonzalez 

ZUHURTZIAZ JOKATU BEHARRA
DAGO, BAINA EZ PATXADAZ

Monika del VALLE | ARGAZAKI PRESS

C IKUSMIRA



NEKAZARITZA ETA ELIKADURA EKOLOGIKOA

E
likagai ekologikoen ekoizpe-
na eta kontsumoa bidea
urratzen ari dira apurka, eta
hori mundu osoan zehar
gertatzen ari da. FiBL eta
IFOAMek sektore ekologiko-

ari buruz egindako azken txostenean
(“The World of Organic Agriculture. Sta-
tistic & Emerging Trends 2017”) hala gel-
ditzen da islatuta. 
Euskal Herrian daukagun kontsumo-

mailari buruzko datu zehatzen faltan,
erreferentziatzat hartu ditzakegu aipatu
txostenak Estatu espainolerako ematen
dituen datuak. Duela gutxira arte, kon-
tsumoaren alorrean atzeko postuetan
egotetik (ez horrela ekoizpenari dagokio-
nez, non mundu mailako lehen postue-
tan dagoen Estatu espainola) kontsumo
gehien duten herrialdeen artean izatera
pasa da. Horrela, bi urtean, pertsona ba-
koitzeko urteko gastua 32,3 eurora igo da
(%25eko hazkundea). Suitzar bakoitzak
gastatzen dituen 262,2 euroetatik urruti
dago hori oraindik, baina joera argi ba-
ten seinale da, ezbairik gabe. 
Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura

Ekologikoaren Kontseilutik bai esan de-
zakegu berton inskribatutako enpresen
fakturazioak hazten jarraitzen duela

(%28,77 gehiago 2016an). Gauza bera esan
dezakegu eragile ekologikoen kopuruari
dagokionez. Arlo honetan, agian, haz-
kundea ez da nahi bezain nabarmena,
baina urtetik urtera era egonkorrean eus-
ten dio joerari. Egun, 514 eragile dauzka-
gu, Euskal Autonomia Erkidegoko lurral-
deetan dezente homogeneoki banatuak.
Gipuzkoak du ordezkaritzarik handiena,
206 eragilerekin, jarraian datoz Bizkaia,
161 eragilerekin eta Araba, 147rekin.

ARABA, EKOIZPEN EKOLOGIKOAREN BIDEAN

Azalerari dagokionez (3214 hektarea
2016an) joera antzekoa da, ezberdintasun
batekin: kasu honetan, Araban batzen di-
ra ziurtatutako lursailen erdia baino zer-
txobait gehiago. Arabako mahatsak eta
landaketa estentsiboek markatzen dute
aldea. Datozen urteetan alde hori han-
diagoa izatea nahiko genuke, Arabak
ekoizpen ekologikoaren garapenerako
duen potentzialtasuna kontuan hartuta. 
Edonola ere, azpimarratzekoa da bara-

tzezaintza ekologikoak (bereziki Bizkaian
eta Gipuzkoan kokatzen dena) Euskal Au-
tonomia Erkidegoan duen ezarpena: da-
goeneko baratzezaintza ekologikoa EAEn
egiten den baratzezaintza guztiaren
%20tik gertu dago. Astiro, baina bagoaz.

Eta bidean, beste urte bat gehiago pasa
da eta Bioterrarekin egiten dugu topo be-
rriro. Nazioarteko Ingurumenaren Egu-
narekin batera egiten den erakustazokak
hamalaugarren urtemuga ospatzen du
aurten. Beste behin, elikagai ekologikoen
ekoizle, eraldatzaile, merkaturatzaile eta
kontsumitzaileen topagunea izaten ari
da atzo ateak ireki zituen ekitaldi handi
hau. ENEEKeko eragileak, nola ez, han
daude bertoko elikagai ekologikoen aniz-
tasuna eta kalitatea eskaintzen. Aldaba
Zahar elkartearen gazta eta ogi barietate
anitza, Endaia okindegiaren eskaintza za-
bala, Ekotarrikoren plater prestatuak
kontserban, Itxosteren marmeladak eta
konbutxa, Arratzain sagardotegiko sagar-
doa, Goimar pentsuak, Bodegas Laukote-
ren ardo beltza, Olako eta Blasenea min-
tegien landare-eskaintza zenbatezina,
Lurberryren fruitu txikiak, Ibarrako pipe-
rren kooperatiba… EHKOlektiboak, ENEE-
Kren laguntzarekin batera, jarriko duen
talo-postua ahaztu gabe, noski! 
Nabarmentzekoa eta eskertzekoa da,

aurten ere, Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren Ekonomia Sustapena, Landa Inguru-
nea eta Lurralde Oreka sailak ekoizle eko-
logiko gipuzkoarrei eskaintzen dien
laguntza, postuen kostuaren zati bat bere

gain hartuz. Bioterran dago ENEEK bera
ere, jendarte zabalari gure ereduaren ba-
loreak helarazteko helburuarekin. Gazte-
txoenetan eragiteko indar berezia jarri
nahi izan dugu hamalaugarren ekitaldi
honetan, horretarako ekintzak antolatuz
(antzerki emanaldiak, askari ekologikoak,
NIREA ekimenarekin batera prestatutako
muralen koloreztatzea…) eta baita beste
batzuetan lagunduz ere (FICOBArekin ba-
tera antolatutako landaketa-tailerrak).
Neskato eta mutikoetan indarra jartzeak
zentzu osoa dauka, etorkizuna beraien
esku egongo baita, berandu barik. 
Nazio Batuen Erakundearen Elikadura-

eskubiderako kontalariak berak argi esan
zuen iragan martxoan aurkeztutako
txostenean: pestizida, herbizida, plagizi-
da zein ongarri sintetikoen erabilera ma-
siboan oinarritutako ereduari jarraipena
ematea burugabea da. Eta gaineratu zue-
nez, agroekologia da elikadura-eskubide
unibertsalak bermatzeko eredu posible
bakarra. Zatozte Bioterrara, etorkizuna
martxan dago!

Urteroko hitzordua iritsi da, 
goazen Bioterrara!

HUTSA

ENEEK

ENEEK
Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura

Ekologikoaren Kontseilua

herritarrak
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hutsa

O
hikoak bilakatu zaizkigu egunka-
ri eta sareetan bonbardatutako
irudi esanguratsu batzuk. Eskutik
heltzeko moda berria bailitzan,

hatz-ninien arteko ukitu konplizeak han-
hemenka. Onartutako zein baztertutako
igurtzi proposamenak, kolore guztietako-
ak mundu osoari bira eman diotenak. 
Egun sareak milioika aldiz biderkatzen

du guztia. Egiak ala asmatuak, burmuine-
ko antsietate –edo desira– prozesadorea-
ren bidez irudi guztiak saretik tropelean
ditugu irensten. Nago irenste prozesuan
itxura apartekoak baduela erakarmenik,
morboa benik… Trump jaunak, aita sain-
duak, Raxoi trollak edo Urkullu alaiak
ematen digute joko franko. 

Horia eta ilehoria. Zalantzarik gabe
Trump jauna dugu liderra, bere rockabilly

zaharkituaren itxura eta urre mokoaren
etorri ordainezinekin eta hainbestetan al-
boan daraman emazte barbie florero-ari
egin mespretxuekin. 
Israelera egin berri duten bidaiak eman

digun azken poza birala izan da sareetan.
Hegazkinetik jaitsi eta ohore guztien arte-
an alfonbra gorrian lehen ministro Netan-
yahurengana zihoazela Trumpek eskua lu-
zatu zion baina emazteak baztertu keinu
nabarmenez. Ordainduko nukeen minutu
batzuk lehenago hegazkin horretan gerta-
tua jakiteko. Morboak imajinazio lizuneta-
ra narama sareek bultzatuta agian… Liar,
pork, stupid bezalako adjektiboen artean
zaplaztekoak eta hatz artean korapilatuta-
ko ile ilehori plastikozkoak.

Zuria eta beltza. Trumpek aita sainduari
hatz-nini ttipiarekin esku santuan igurtzi-

txoa egiten dionekoa. Gurutzea eta igitaia.
Bakearen eta gudaren hatz marka uztar
ezin bi. 
Raxoi eta Urkulluk hatz niniekin lotsati

hasi zutena, Maritxu eta Bartolo lez hain-
beste iturrira joz, azkenean desio pilatuak
leher egin die… eta maitasunik  lizunaren
pareko ituna erditu.
Muxuak ere biralak bilakatu dira. Azke-

na eskandalu galanta sortu duen Vatika-
noko kalean bertan itsatsitako Frantzisko
aita sainduaren eta Trump pistoladun de-
abrutu baten arteko muxu pozoitsuaren
margoa.
Nik hatz-ninien ferekak baino nahiago

ditut muxuak. Oxala erromatarren garai
eroa nagusituko balitz! Egia ala asmatua
zer axola, ez genuke izanen aspertzeko
tarterik. •

hutsa

Eskutik helduta

Xabier Mikel
Errekondo
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B
a omen daude bakarrik aparka-
tzen diren kotxeak, beren burua
aparkatzen dutenak. Ez hori baka-
rrik; tokia ere bilatzen dute eta

justu samarrekoa dela iruditzen bazaie ai-
tzinera segitu eta hobeago bat harrapa-
tzen dute. Orduan hara eta hona manio-
bratzen hasten da bolantea,  eskuen
beharrik gabe. Ttak!
Garraio modu honetan ibiliko omen ga-

ra laster. Badago teknologia horretarako.
Bakarrik ibiltzen zen autobus batean sartu
gintuzten kazetariok egun batean. Hagitz
mantso zihoan, langile bat zegoen badaez-
pada ere, baina ibilgailua ederki molda-
tzen zen bera gabe.

Gauzen Internetarekin, gainera, prime-
ran jakinen dute semaforoetako koloreei
segitzen. Trafiko seinaleak ere ezagutuko
dituzte eta oinezkoren bat gurutzatzen ari
bada konturatuko dira. Hurbil dugu smart
city-a eta oraingoa baino lasaiagoa eta se-
guruagoa izanen den itxura hartzen diot.
Iraultza teknologiko guzietan bezala,

ofizioak aldatuko dira; galdu, berriak sor-
tu. Adibidez, zer gertatuko da taxilariekin?
Asteartean bete-betean harrapatu nin-
duen Bilbon lan baldintzak hobetzeko dei-
tu zuten grebak. Komodina da taxia, apu-
ru kasuetan, berandu nabilenean-eta
hartzen dut, garraio publikoa ailegatzen ez
den lekuetara iristeko. Taxirik gabe saldu-

ta sentitu nintzen. Baina badaude alterna-
tibak, Bla Bla Car beraren gisakoak. 
Gazteek aunitz erabiltzen omen dituz-

te –eta kostatzen zait “dituzte” idaztea eta
ez “ditugu”–. Aitortzen hasita, erranen dut
1984koa naizela, George Orwellen liburua
bezala, eta batzuetan nobela horren barre-
nean sentitzen naizela. Batez ere mugiko-
rrak eta pantailek nola engantxatzen gai-
tuzten ohartzean. Horien gibelean noren
begiak dauden edo egon daitezkeen pen-
tsatzean. “Black Mirror” telesailaren kapi-
tulu bat ikusi eta gorputz txarrarekin gel-
ditzean. Hain zuzen horrek erakusten dit
1984a, 2017a edo 2084a izan, erabilera dela
gakoa, zentzua, eta hori gurea dela. •

0hutsa

1984

Maider Iantzi
Goienetxe



herritarrak

E
rretreta hartu du,
baina aspalditik,
aspaldi luzetik be-
zala, Baskoniari lo-
tuta segitzen du
Iñaki Iriarte gas-

teiztarrak. GAUR8rekin hitz egi-
teko bezperan, Bartzelonatik
itzuli berritan, tarte bat hartu
zuen entrenamendu txiki bat

egiteko. Gazteren batek eskertu-
ko zuen gizon atsegin honen la-
guntza. Jende asko ezagutzen
du, jende gehiagok ezagutzen
du bera, ospe handikoak eta
anonimoak, eta nekez entzungo
zaio inori haren gaineko ezer
txarrik. Izan ere, «lagunak zain-
du egin behar dira, jendea erres-
petatu» esaldia taktika baino

gehiago araua da Iñakirentzat,
eta kirolean ere garrantzitsuena
giza arloa dela dio. 
Berrogei urtetik gora eman

omen ditu saskibaloiari lotuta.
Kontuak eginda, ordea, 50etik
gora dira benetan. Gaztetan fut-
bolean hasi zen, baina buruan
kolpe bat hartu zuen eta uzteko
gomendatu zioten. Orduan sas-
kibaloira jo zuen. Denboralditxo
batez jokalari jardun ondoren,
entrenatzaile hasi zen San Jose
ikastetxean, minibasket taldea-
ren ardura hartuta. Hura ez zen
edonolako taldea izango. Beste-
ak beste Iñaki Garaialde, Iñaki
Zengotita, Carlos Salinas, Jose
Ramon Lete, Boni Rodriguez,
Goyo Jimenez eta Mikel Minte-
gik jokatu zuten ondoren San
Viator izena hartuko zuen ikas-
tetxeko talde hartan. Eta gehie-
nak maila gorenera iritsiko zi-
ren, Baskonian eta Estatuko
beste zenbait taldetan. Duela
lauzpabost urte, honela gogora-
razi zuen Iñaki Garaialdek talde
hura eta bertako entrenatzailea:
«Beti izan dut taldeko lagunen
oroitzapen ona (...). Baita entre-
natzaileena ere, batez ere lehe-
nengoarena, Iñaki Iriarterena.
Aurrerago Baskonian ere izan
nuen entrenatzaile». 
1970ko hamarkadaren erdial-

dera Baskoniako gazteen taldea
entrenatzen hasi zen, eta 27 ur-
terekin Estatuko entrenatzaile
titulua lortu zuen. Hurrengo ur-
tean, 1978an, Baskoniaren lehen
taldea entrenatzeko deitu zuten,
eta denboraldi hartan Kopako
finalerdia jokatu zuten Bartzelo-
naren aurka. Bi urte geroago Pa-
tronato Bilbaora joan zen, eta
1981ean, Baskonia Estatuko bi-
garren mailan zela, Gasteizera
itzuli zen, baita taldea lehen
mailara igo ere, ACB sortu zen
urtean, hain zuzen. 
Berehala hasiko zuen XX.

mende bukaera iristean ACBn
urte gehien emandako bost en-
trenatzaileetako bat izatera era-
man zuen ibilbidea. Granadan
eman zuen lehen pausoa. 80ko
hamarraldiaren bukaeran Hues-
cara iritsi eta lau urte eman zi-
tuen han, ACBko talde apalena
baina borrokalarienetakoa en-
trenatzen. «Huescak dena eman
zidan», dio Iñakik. Han hasi

omen zen ikusten nondik jo
nahi zuen. Huescak dena eman
zion,  baina Iñakik ere asko
eman zion Huescari. Izan ere,
aulkian bi segundo jarraian
emateko gauza ez zen entrena-
tzaileak jakin zuen talde hari,
beste hainbati bezala, bere izae-
ra borrokalaria eta bere grina
kutsatzen. Murtzia, Gijon, Giro-
na, Lugo... izan ziren hurrengo
helmuga eta lantokiak.
1992an, ordea, Gasteizera itzu-

li zen, denboraldi batez Basko-
nia entrenatzera. Ez zen berak
hamar urte lehenago utzi zuen
taldea. Besteak beste, Nicola, La-
so, Sibilio, Arlauckas eta Rivas
zeuden taldean, eta helburua
Europan jokatzea zen. Lesioek
eta beste gorabehera batzuek
denboraldia aldapa gora jarri
zieten; hala ere, Kopan Bartzelo-
na kanporatu eta hirugarren
sailkatu ziren, bide batez hu-
rrengo denboraldian Europan
jokatzeko txartela lortuta. Eta
berriro kanpora eraman zuen
saskibaloiak, baina beti Basko-
niarekiko eta haren prestakun-
tza taldeekiko loturari eutsita.
Zenbait urte lehenago, Josean
Kerejeta, Pepe Laso eta Alfrerdo
Salazarrekin batera, Baskonia-
ren saskibaloi eskola sortu zuen.
Izan den lekuetako zenbait

pasadizo datozkio gogora. Esate
baterako, Granadan zenbait la-
gun Tourra ikusteko elkartu zi-
renekoa: Iñakik argitu zien KAS
ez zela Koordinadora Abertzale
Sozialistaren txirrindulari tal-
dea. Ez omen du arazorik izan
arlo politikoari dagokionez. El-
karrizketa askotan galdetu izan
diote bere joera politikoaz, eta
sekula ez du ezkutatu Eusko Al-
kartasunakoa dela. Arreta eman
zion Granadan 1985ean eskuin
muturraren manifestazio ba-
tzuk ikusteak, film baten aurka,
uste duenez. Hiri berean, saski-
baloi taldeari lotutako gizon bat
ezagutu zuen, eta eskuin-mutu-
rrekoa zela jakin zuen, baina ha-
rekin ere ez zuen arazorik izan.
Huescako taldean zela ere eza-
gutu zuen ultraeskuindar bat,
eta saskibaloi kontuak zirela-eta
Gasteizera etorri ziren biak. Ta-
berna bat gomendatzeko eskatu
zion hark Iñakiri, eta hotelaren
inguruko herriko tabernara bi-

infraganti

Bizitza osoa saskibaloiari loturik. Baita erretiroa hartu
ondoren ere. Eliteko talde asko entrenatu ditu, baina
«saskibaloia ez da dena». Jendearenganako errespetua eta
lagunak zaintzea lehenesten ditu. Jokalari ospetsu asko
prestatu ditu, baina kiroletik harago, guztiak gizaki gisa ere
hezten ahalegindu izan da beti. Iñaki Iriarte.

IÑAKI IRIARTE

Iñaki Iriarte, Gasteizko erdigunean. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS
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dali zuen. Ziztu bizian atera zen
euskal presoen argazkiak ikusi
orduko. Handik gutxira Grana-
dako taldeak Huescaren aurka
jokatu behar zuen, eta bi hirio-
tako ultraeskuindar horiek el-
kartu ziren, Iñakik aurkeztuta.
Han utzi zituen solasean. Gero-
xeago, Huescakoa Iñakiri hurbil-
du eta esan zion: «Hau ni baino
askoz gogorragoa da! Honek de-
nok zintzilikatuko gintuzke». 
52 urterekin ACB utzi zuenean,

profesional gisa etxetik kanpo
ibiltzeari utzi zionean alegia,
«honaino iritsi naiz», esan zuen
Iñakik. Argi zeukan denak eman-
da entrenatzeko egunero-egune-
ro borrokatu beharra dagoela jo-
kalariekin, «hori da nire ustez
zailena, urteko egun guztietan
intentsitatez jarduteko prest
egotea». Hartara, 2002an geldi-
tzeko itzuli zen Gasteizera. «Se-
kula ez nion utzi hemen izateari.
Urte asko eman ditut kanpoan,
baina beti Gasteizekiko harrema-
nari eutsi diot. Kanpoan nagoela

sentsazio bat izaten dut, hura ez
dela nire hiria sentitzen dut». Eta
orain, erretiroa hartuta, noiz-
behinka beste leku batzuetara jo-
aten da, leku guztietan baititu la-
gunak eta hor zehar ere gustura
egoten baita. Baina itzultzean,
berehala su-
matzen omen
du sentsazio
hori:  «hauxe
da nire etxea». 
Azken urtee-

tan entrena-
tzaile gasteiz-
tarraren lana
agerikoa izan
ez bada ere, ha-
ren emaitza
ikaragarria da.
Saski Basko-
niako arlo tek-
nikoa izan du
zeregin nagusi. 2002an entrena-
tzen hasi zen gazte taldean,
2014an San Antonio Spurs talde-
arekin NBAko txapeldun izango
zen gazte bat zegoen: Tiago Spli-

tter, artean 15 urte zituena. Hu-
rrengo denboraldian Splitter Bil-
bora joan zen, utzita; hala ere,
Gasteizko taldeak ez zuen Splite-
rrek Iñakirekiko harremana gal-
tzerik nahi, eta egunero autobu-
sa hartu eta Gasteizera joaten

zen entrena-
tzera. Bilboko
etapa bukatu
zuenean, Bas-
koniako lehen
taldean, egu-
nero elkarre-
kin entrena-
tzen jarraitu
zuten. 
Kirol arlo-

an, Iñakiren
emaitza begi
bistan dago.
Baina baita gi-
za arloan ere.

Splitterrek, bere taldeak NBAko
txapela lortu zuenean, gogoan
izan zuen «aita batek bezala» tra-
tatu zuen entrenatzailea, «baloia-
rekin botea egitea ez ezik, Gastei-

zen pintxo onak non jan ere» ira-
katsi zion laguna. Oraindik ha-
rremanari eusten diote. Eliteko
beste jokalari asko ere izan dira
Iriarteren esanetara eta harrema-
nari eusten diote, beste hainbat
lagunekikoari bezalaxe. Splitter
lehena izan zen, baina ondoren
beste asko izango ziren Iñakiren
zaintzapean; esate baterako,
orain Baskonian dagoen Ilimane
Diop, eta haren aurretik Mirza
Teletovic, Stanko Barac, Tibor
Pleiss... Kiroletik harago, baina,
argi du pertsonekin ari dela,
etxetik urrun dauden pertsona
gazteekin, alegia, eta kirolari gisa
ez ezik, pertsona gisa ere hazi eta
hezteak arduratu du Iñaki beti.
«Beti esaten diet ahal den leku-
raino iritsi beharra dagoela, eta
horretaz kontziente izan, elitera
ez iristeagatik ez dela inor hil-
tzen». Gogorra omen da gazte
horietako batek iritsiko ez dela
nabaritzen duela sumatzea, «eta
beraiekin egon beharra dago».
Mutil normalak izan daitezen
ahalegintzen da, mundua ez dela
saskibaloia bakarrik ulertarazten,
ikasi behar dutela, eta «hemen-
dik ateratzen direnean, nahi nu-
ke itzuliko direla pentsa dezaten,
hemen lagunak izango dituztela-
ko». Goraino iristen direnek ere
momentu txarrak pasatzen di-
tuzte, baina onenek une zailene-
tan ere errendimendua izaten
dute, horregatik dio jokalari ona
«burua duena» dela.
Gorabeherak ere izan ditu tal-

de guztietan. Batzuetan tentsioa
bizi izan du, baina hori ere era-
maten, kudeatzen jakin beharra
dagoela dio, malgutasunez, ba-
tzuetan amore emanez, besteek
ere batzuetan amore eman be-
har izaten duten bezala, eta «de-
nak norabide berean joan gaite-
zen ahaleginduz». 
Solasa bukatzear gaudela, Iña-

kiren sakelakoak jo du. Pablo
Prigioni da. «Pablo, berehala
deituko dizut». Garaialde, Spli-
tter, Prigionik... estimu handian
dute, hainbesteko osperik ez du-
ten beste hamaika, hamaika mi-
la, lagunek bezala, saskibaloi
mundukoak edo, besterik gabe,
mundukoak. Iñaki Iriarte, kan-
pokoen eta  etxekoen laguna. •

Erretiroa hartu du, baina Baskoniari lotuta segitzen du. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS
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Kiroletik harago, baina, argi du pertsonekin ari
dela, etxetik urrun dauden pertsona gazteekin,
alegia, eta kirolari gisa ez ezik, pertsona gisa
ere hazi eta hezteak arduratu du Iñaki beti

Xabier Izaga Gonzalez

1985ean, Granadan zenbait lagun Tourra
ikusteko elkartu ziren batean, Iñakik argitu
zien KAS ez zela Koordinadora Abertzale
Sozialistaren txirrindulari taldea
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txeko atarian erratza pasa-
tzen ikusi nuen Maria, 80
urte inguruko andrea, Sizi-
liako Zafferana herrian. Et-
na sumendiak egunak igaro
zituen gasak, keak eta errau-

tsak zerura botatzen, eta haizeak hego-
ekialderantz jo zuenean, Zafferana he-
rria bost zentimetroko geruza beltz
batekin estali zuen. Handiena makinek
kendu zuten, baina oraindik ere hauts
fina herrira erortzen ari zenez, autoak
garajeetan sartu behar izan zituzten,
balkoietan zintzilikatutako arropak ja-
so, errepide irristakorretan seinaleak ja-
rri, eta Mariak etsipen geologikoz pasa-
tzen zuen erratza atarian. Magmaren
jarioa, lurrazal kontinentalaren birsor-
kuntza, orogenia eta horrelako gauzak
oso ondo daude, baina munduaren so-
rrera oso gauza narrasa da eta norbaitek
pasa behar du erratza.

Astebete geroago, Etna baretu zenean,
bigarren saio bat egin nuen tontorre-
rantz igotzeko. Tontorrera igual ez, ton-
torrerantz behintzat. Stefano ezagutu
nuen, Torinoko mendizalea, Citelli ater-
petxeko zaindaria. Galdetu nion ea ez
ote zen aspertzen, Alpeetako gailur ba-
tetik bestera ibili ondoren, orain beti
mendi berean egoteaz. Eta esan zidan
Etna ez dela beti mendi bera. Zortzi hi-
labete eskas zeramatzan bertan eta or-
durako erupzio asko ikusi zituen, pai-
saia etengabe eraldatzen ari zen. «Eta
zertarako bilatuko ditut mendi berriak,
etengabe aldatzen ari den batean bizi
banaiz!». 

Europako sumendirik garaiena da Et-
na (3.322 metro), Gipuzkoa erdiaren
adinako azalera hartzen du eta mun-
duko aktiboenetako bat da. Jarioek ez
dute arrisku handiegirik sortzen eta
errautsek ongarritutako magaletan ma-
hastiak eta baratzeak lantzen dituzte si-
ziliarrek. Baina mendizaleek oso kontu-
tan hartu behar dute Etnaren egoera
une oro: erupzioak daudenean, debeka-
tuta dago eremu jakin batzuetan barne-
ratzea. Stefanok taldeak gidatzen ditue-
nean, adi ibili behar du lur beroegiak
zeintzuk diren, gasak nondik irteten di-
ren eta haizeak errautsak eta harriak
norantz botatzen dituen jakiteko.

Gaua aterpetxean pasa nuen. Hurren-
go goizean erauntsia ari zuen: zaparra-
dak, haizeteak, hogei metrora ikusten
uzten ez zuen laino trinkoa. Tregoa ba-
ten zain egon nintzen eguerdira arte.
Egonezinez, euripean ibilalditxo labur
bat egin nuen, pinu eta urkien artean
igo nintzen mendi-hegal beltz batean
gora, boten azpian elurra eta errauts
beltzaren karraska entzuteak gustua
eman zidan. Baina oso erraza zen baso-
an galtzea, elurretan, lainopean, eta be-
rehala itzuli nintzen aterpetxera. Hase-
rre.

«Ez ezazu aurpegi hori jarri –esan zi-
dan Stefanok–. Euriari esker, hemendik
atera ahal izango duzu. Errautsa garbi-
tuko du errepidetik. Bestela, hemen gel-
ditu beharko zenuke bihar arte gutxie-
nez».

Aurreko udazkenean hirugarren saia-
kera egin nuen Etnako tontorrerantz.
Tontorrera igual ez,  tontorrerantz

behintzat. Sapienza aterpetxean hasi
nintzen orduan, 1.900 metrotan, laba
kolada oso berri baten albotik gora. La-
ba kolada hura, ibai ilun petrifikatu hu-
ra, Sapienza inguruko jatetxe baten
atzeko hormaraino iritsi zen duela ha-
masei urte: teilatua azpian hartzeko
unean bertan gelditu zen. Txori bat ja-
teko zorian dagoen suge beltza ziru-
dien, ahoa zabalik, geldi. Koladaren al-
botik igo nintzen,  krater  berrien
magaletatik, laba zelai zaharragoetatik.
2.800 metrora iritsi nintzenean, elurra
mara-mara botatzen hasi zen eta hodei
trinkoak sumendian behera zetozela
ikusi nuen. Buelta eman nuen.

Horrelakoetan, mendizale zuhurrek
esaten dute lasai egin behar dela atzera,
mendia hor egongo delako beti. Hor
egongo da Etna, bai, baina hurrengoan
ere desberdina izango da. •

www.anderiza.com

Europako sumendirik garaiena da Etna. Ez da beti mendi bera, etengabe aldatzen ari da. IZAGIRRE

Munduaren sorrera
oso gauza narrasa da

Ander Izagirre -@anderiza
Kazetaria
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EZ DOK AMAIRU DESEGINDA, ZAZPIRIBAIK JARRAITU ZUEN 

Juantxo EGAÑA

DANIEL VELEZ

1970eko abuztuan Ez Dok Amairu taldeak “Baga, biga, higa” ikuskizuna estreinatu zuen Portugaleten. Bi urte geroago, taldea

desegin zenean, alde batetik Mikel Laboak, Artze Anaiekin eta Jose Luis Zumeta argazkilari eta zinemagilearekin batera, “Ikimilikili-

klik” ikuskizuna sortu zuen; bestetik, Zazpiribai taldea osatzen zuten Ipar eta Hego Euskal Herriko artistek beste ikuskizun bat

sortu zuten. Manex Pagola, Ugutz Robles Aranguiz, Pantxika Erramuzpe, Peio Ospital, Pantxoa Carrere, Iñaki Urtizberea, Lurdes

Iriondo, Xabier Lete eta Benito Lertxundik parte hartu zuten. Bederatzi emanaldi egin zituzten, eta, Zazpiribai desagertu zenean,

taldeko zenbait kidek “Ortziken” ikuskizunean parte hartu zuten. Daniel Velez Donibane Lohizuneko fotokazetariak egin zuen goi-

ko argazkia. Bertan, Zazpiribaiko kideak ageri dira 1972an, Baionako emanaldia hasi aurretik.
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