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B
atzuetan egunak, asteak, ezer nabarmenik ger-
tatu gabe doaz aurrera, bata bestearen atzetik.
Beste batzuetan, aldiz, ordu gutxian, egun gu-
txian, denetarik gertatzen da. Horrelakoak izan
dira azken egunak, eta tankerakoak espero dira
datozenak ere.

Aurreko astean Europako Parlamentuko ezkerreko parla-
mentarioak biltzen dituen GUE/NGL taldeak ikasketa egu-
nak egin zituen Euskal Herrian lehen aldiz. Europako ezke-
rreko alderdi nagusien ehun ordezkari baino gehiago etorri
ziren Donostiara, eta, haien barne eztabaidak egitearekin
batera, Euskal Herriko egoera eta gurean dauden borroka
ezberdinak zuzenean ezagutzeko parada izan zuten. Guk
ere Europako ezkerraren egoeraz hobeto jabetzeko aukera
izan dugu jardunaldiotan.

Erresuma Batuko hauteskundeek ezusteko emaitza eka-
rri dute. Ezustekoa? Egia esan Jeremy Corbynek kanpaina
bikaina egin du, ekitaldi jendetsuak antolatuz, egiazko al-
ternatiba sinesgarria aurkeztuz eta eztabaida politikoa guz-
tiz baldintzatuz eta aldatuz.
Theresa Mayk hauteskundeak
aurreratu zituen garaipen za-
bala lortzeko helburu eta as-
moarekin, gehiengo absolutu
nabarmen bat bereganatu eta
alderdi laborista txikitzeko,
bere analistek hori gertatuko
zela esaten baitzioten. Eta
hauteskundeak irabaziagatik,
ez du bere helburua lortu. Ho-
rregatik, hauteskunde bihara-
munean irabazle baino gal-
tzaile giroa zen nagusi
kontserbadoreen artean. Je-
remy Corbyn Erresuma Batu-
ko politika aldatzen ari da; bere burua alderdi laborista zu-
zentzeko aurkeztu zuenean inork gutxi pentsa zezakeen
irabazteko aukera zuenik, are aukera gutxiago ematen ziz-
kioten Erresuma Batuko lehen ministro bilakatzeko. Bada, 
egun inork gutxi pentsatzen du hori gertatzea ezinezkoa
denik. Erresuma Batuko hauteskundeek bestelako emai-
tzak ere utzi dizkigute. Sinn Feinek emaitza oso onak lortu
ditu Ipar Irlandan, inoiz lorturiko diputatu kopuru handie-
na eskuratuz, nahiz eta bere ohitura politikoa jarraituz ez
dituzten Westminsterreko eserlekuak hartuko. SNPk dipu-
tatu dezente galdu ditu eta ikusi beharko da horrek inolako
eraginik duen Nicola Sturgeonek planteatu duen Eskoziako 
bigarren independentzia erreferendumari begira. 

Erresuma Batuko hauteskundeen datuak aztertzen ari gi-
nela, Kataluniako Gobernuak, bere lehendakari Carles Puig-
demonten ahotik, erreferenduma urriaren 1ean izango dela

adierazi zuen. Badago data eta badago galdera. Espainiako
Gobernuaren etengabeko mehatxuen aurrean, katalanek
erreferenduma antolatu ahal izateko zer eta nola egingo
duten galdetzen diogu askok gure buruari Euskal Herrian.
Baina nik badaukat beste zalantza potoloago bat, zer eta no-
la egingo du Espainiako Gobernuak Kataluniako prozesua
geldiarazteko? Ez dut uste katalanek bide erreza dutenik,
baina nire ustez Espainiako Gobernuaren posizioa are zai-
lagoa da. Batetik, argi dago Katalunian jendartearen
gehiengoak erreferenduma aldarrikatzen duela, behin eta
berriro frogatu dute hori azken urteotan eta hori da horre-
lako prozesu batean izan dezakezun indargune nagusia.
Izan ere, azken finean, katalan instituzioak egiten ari diren
guztia jendarteak eskatu du, eta ez alderantziz. Borroka ins-
tituzionalak garrantzi handia dauka, baina aldaketa estruk-
turalak ezin dira gauzatu instituzioetatik soilik, instituzio-
ak ezin baitira abangoardia izan. Bestetik, erreferenduma
eskatzen dutenek nazioarteko arau eta legeri guztiak erres-
petatu dituzte, eta, gainera, elkarrizketa eta akordiorako bo-

rondatea adierazi dute une oro, baita oraindik ere. Gatazka
honetan –gurean bezala hain juxtu– jarrera zentzuduna ka-
talanena da, ez Espainiako Gobernuarena.

Eta Euskal Herrian gaur EH Bilduk bere kongresua egingo
du. EH Bilduko kideek aurkeztutako proposamena onartuz
gero, gaurtik aurrera bere izaera aldatuko du koalizioak da-
tozen erronka potoloei behar bezala erantzun ahal izateko.
Bere estatutuek proposatu bezala, subjektu politiko berriak
«koalizioen aniztasun ideologikoa, alderdien egituren era-
ginkortasuna eta herri mugimenduen horizontaltasuna eta
parte hartzea» bermatuko ditu. Ez daude bi prozesu berdin
eta ezin dira bestelako esperientziak beste nonbaiten apli-
katu, baina badago beste egoera batzuez ikasterik. Nire us-
tez Corbyn, Sinn Fein, SNP eta Kataluniako prozesua EH Bil-
du berriak bere burua begiratzeko ispilu egokiak izan
daitezke. Guztien nahasketa bereziki. •

{ datorrena }

Zurrunbiloan

Zer eta nola egingo du Espainiako
Gobernuak Kataluniako prozesua
geldiarazteko? Ez dut uste katalanek bide
erreza dutenik, baina nire ustez Espainiako
Gobernuaren posizioa are zailagoa da

Gorka Elejabarrieta
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R
osabel Argote CE-
AR Euskadiko Kul-
tura Arteko Ekin-
tzen arduraduna
izan da “Jantzi-
deiak” liburuaren

berri eman diguna, berarentza-
ko oso beharrezkoa den argital-
pena. Xenofobia zabaltzen ari
den honetan, inoiz baino pre-
miazkoagoa da kulturen arteko

elkarbizitza, janzkera bezalako
oinarrizko gauza batean islatzen
dena. «Jantzi guztiek esanahi
bat zabaltzen dute, eta janzten
dugun guztiak gure identitatea-
ren zantzuak ematen ditu. Ez da
kasualitatea logotipo edo marka
jakin bat daraman kamiseta bat
janztea. Historian zehar jantzi
identitario ugari egon dira, eta
asko izan dira ere gobernuek

horiek kontrolatzeko egindako 
ahaleginak», azaldu du Argotek, 
sarri ezbaian izaten direnak 
emakumeen jantziak direla na-
barmenduz. Liburuak gogoeta
bat ere egiten du amaieran: per-
tsona batek zer jantzi dezakeen
eta zer ezin duen jantzi erabaki-
tzen duen erakunde bat egotea
onartzen badugu, onartzen ari
gara noizbait guri nola jantzi be-
har dugun esan dakigula ere. 
Inposizio hori jasaten dute

emakume musulmanek, beste
batzuek hijab buruzapiaren era-
bilera erregulatu nahi dutelako.
Bestalde, esan ohi da emakume-
ek belo islamiarra gizonarekiko
menpekotasun ikur gisa erama-
ten dutela, eta CEAR Euskadik
horrekin hautsi nahi du. «Guk
aurrez aurre egiten dugu lan
emakume horiekin, lankide ba-
tek ere beloa darama, eta bada-
kigu arrazoi desberdinak daude-
la beloa eramateko; batzuetan
derrigortasun bat izango da, eta

Rosabel Argoteren
hitzetan, egunero
daramagun arropak 
asko esaten du 
garenari buruz. 
Jaizki FONTANEDA | ARGAZKI

PRESS

JANTZIAK ETA IDEIAK
Arropa errebelde izateko sinbolo bat izan daiteke, sistemak
bereganatu eta ideologiaz  guztiz husten duen arte

CEAR elkarteak kultur aniztasunari buruzko gogoeta
egiteko liburu bat plazaratu du, erdigunean jantziak kokatuz.
Palestinar zapiek, larruzko jakek eta praka zabalek
aldarrikapenerako balio izan zuten noizbait, modak xurgatu
zituen arte. Berdina gerta al daiteke emakume musulmanen
buruzapiarekin? «Jantzideiak» liburuak hori aztertzen du. 

JENDARTEA / b Nagore Belastegi Martin
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emakume horiek ikusiko dute
zer egin dezaketen egoera ho-
rren aurrean. Baina nik, Mende-
baldeko feminista, ez diot esan-
go zer egin behar duen, ni inor
baino emeago izango banintz
bezala», azaldu du Argotek.

Beste batzuetan identitate
sinbolo bat da zapia. «Islamofo-
bia gero eta zabalagoa da, eta
badaude emakume batzuk eu-
ren identitatea aldarrikatu nahi
dutenak. Euren askatasuna da,
euren eskubidea. Lanera joaten
direnean agian enpresako lan
eskubideekin talka egin dezake,
eta hori nola kudeatu ikusi be-
harko da, betiere oinarrian kul-
tur aniztasuna izanik. Gerta dai-
teke identitatea erakusten duen
jantzi bat, arriskua ekartzen
duelako-edo kendu behar izatea.
Baina pertsona bat hondartzara
joan eta burkinia kentzera be-
hartzea ez da batere egokia. Pen-
tsa, garai batean emakumea bai-
nujantziarekin joaten bazen,
poliziak zenbat haragi erakus-
ten zuen neurtu behar zuen...». 

Liburuan identitatezko jan-
tzietan zehar ibilbide bat egiten
da.  James Dean eta Marlon
Brando larruzko jakak eramaten
hasi zirenean errebelde identi-
tatea islatuz, Ameriketako Esta-
tu Batuetako eskola batzuetan
jakok debekatu egin zituzten
sinbolo bat zirelako. Gero, moda
bihurtu ziren. Palestinako zapie-
kin ere antzeko zerbait gertatu
zen. Garai batean Palestinari ba-
besa adierazteko modu bat zi-
ren, baina sistemak sinbolo hori
bereganatu eta modan txertatu
zuen. Sinboloa galdu egin zen. 

«Sistema zelula bat bezalakoa
da; nukleo bat dauka eta babe-
serako geruza bat. Arnastu ere 
egin behar du: bestela eztanda
egiten du. Arnasbiderik ez duen
gizarte sistema batek ere eztan-
da egiten du. Sistemaren nukle-
otik urruntzen diren pertsona
horiek kokatzeko ertz bat behar
da, disidentziarako espazioa be-
harrezkoa da. Gizarte zelulan
bizi direnak sistema itxi batean
daudela baldin badakite, azke-
nean matxinatu egiten dira. Be-
raz, sisteman ertzak badaude,
gizarte sistema eraldatu deza-
ketela uste duten pertsonak
bertan kokatzen dira, eta siste-

mak xurgatu egiten ditu azke-
nean», azpimarratu du Argotek. 

Zapi palestinarrekin hori ger-
tatu zen: Bigarren Intifadarekin
bat, Palestinaren aldeko mugi-
menduak asko ugaritu ziren. Eta
orduan moda zapi palestinarra
erabiltzen hasi zen. «Ez dut esa-
ten teoria konspiratibo bat ze-
goenik, baina finean gertatu ze-
na da modak elementu hori
barneratu egin zuela eta hilabe-
te batzuen bueltan kolore guz-
tietako zapiak zeudela denda
guztietan. Eta pertsonaia publi-
koak ere hasi ziren zapi palesti-
narra erabiltzen. Hortik aurrera,
kaletik zapi palestinar bat zera-
man norbaitekin gurutzatzean
ez zenuen jada identitatearekin
lotzen; elkarren artean identifi-
katu eta erresistentzia talde be-
zala antolatzeko sinboloa galdu
egin zen ondorioz». 

Beste adibide bat 60ko ha-
markadan New York bezalako
hirietan sortutako raparen in-
guruko lehen mugimenduetan
aurki dezakegu. Sistemaren
kontrako kantak abesten zituz-
ten eta baggy pants praka zabal
eta eroriak eramaten zituzten,
baita koloretako buruzapiak ere.
Elementu horiek espetxetatik
hartu zituzten; gerrikoak ken-
tzen zizkietenez, prakak erori
egiten zitzaizkien, eta buruza-
piak zein bandatako kide ziren 
adierazteko erabiltzen zituzten.
Auzo pobreetako neska-mutil
gaiztoak ziren, baina, halako ba-
tean, euren artean borrokan ari-
tu beharrean, elkartu egin ziren
eta sistemaren kontra jo zuten, 
poliziaren bortizkeria salatzeko
testu bateratuak kaleratuz. Bai-
na sistemak sinbolo horiek be-
reganatu zituen eta mota guz-
tietako jendea hasi zen praka
zabalak eramaten, buruzapiak
jartzen eta rapa abesten. 

«Liburuak proposatzen du
agian modak beloa barneratuko
duela. Horrek ez du esan nahi
emakume askok euren identita-
tearen parte bezala janzten ja-
rraituko ez dutenik, baina agian
modara jantzi nahi dutenen ar-
mairuan ere gordeko da, bere
pisu sinbolikoa kenduz», aurrei-
kusi du Argotek.

“Jantzideiak” PDF formatuan
lor daiteke, baina paperean ez.

Kaliforniako Bloods bandako kideak (Crips taldearen aurkariak), buruzapi gorriak harro erakusten. Estevan ORIOL

Marlon Brando «The wild one» pelikulan, errebeldeen sinboloa zen larruzko jakarekin. GARA
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Ikerketa Gasteizko Udalaren di-
ru laguntza deialdi baten ondo-
rioz abiatu zuten, baina epez
kanpo aurkeztu zuten eskaria, 
eta azkenean ez dute laguntza-
rik jaso. «Alde onetik ikusita, li-
burua gurea da, eta, argitaletxe-
ren batek interesa balu, prest
egongo ginateke publikatzeko». 
Jende gazteari dago zuzenduta,
«horiek baitira eskolan zapi pa-
lestinarrekin eta hijabarekin ari-
tzen direnak. Horiek dira gaiari
buruz pentsatu behar dutenak». 

BENETAKO ELKARBIZITZA

Liburuak, nolabait, xenofobiari
aurre egin nahi dio; krisi huma-
nitario baten erdian gero eta
handiagoa den xenofobiari.
Errefuxiatuen gaia ere azaleratu
da aspaldian, eta horri buruz ere
hitz egin dugu Argoterekin. Gu-
rean uste duguna baino errefu-
xiatu gehiago daudela argitu di-
gu.  «Asiloa eskatzen duten
pertsonak, aberrigabeak eta
errefuxiatuak artatzen ditugu.
Luzaroan asiloa emateko nazio-
arteko babesa oso eskasa izan
da, eta horrek esan nahi du nor-
baitek ezin izan duenean froga-
tu jazarpena jasaten ari dela he-

rrialdetik ateratzera gonbida-
tzen dutela», salatu du. Pertsona
horiek  kasu askotan ezin dira
euren herrialdeetara itzuli, eta
gurean gelditzen dira. «Galde-
tzen digutenean ea zenbat erre-
fuxiatu dauden Euskal Herrian,
asiloa eskatu duten pertsonei
buruzko zifrak eman ditzakegu,
baina gurean atzerritartasun
erregimenarekin bizi diren erre-
fuxiatu asko daude, bere ga-
raian asilo eskakizuna egin zu-
tenean ukatua izan zitzaielako». 

Kasu gehienetan jazarpena
frogatu egin behar da eta horrek
trabak sortzen ditu krisian da-
goen asilo eskubidea bermatze-
ko garaian. Kasu bakan batzue-
tan, ordea, jazarpena frogatzea
ez da derrigorrezkoa, adibidez,
homosexualitatea zigortuta da-
goen herrialde bateko homose-
xual batek ez du zertan doku-
menturik erakutsi behar, ezta
gerra dela eta ihesean atera den
norbaitek ere. Baina legez kan-
pokoa den sindikatu batekoa
den norbaitek, aldiz, afiliazio
txartela aurkeztu beharko du. 

Errefuxiatuen krisia hasi ze-
netik askotan esan izan da erre-
fuxiatuak ez direla iristen eta

hori ez da zehatza. «Errefuxia-
tuak iristen ari dira, baina iriste-
ko dituzten bide ofizialen fun-
tzionamendu kaskarra dela eta,
beste bide batzuk aukeratzera
derrigortuta daude. Bizitza joka-
tzen dute», salatzen du adituak.
Horregatik, ia egunero daude
itsasoan aurkitu dituzten talde-
en inguruko berriak.  

Baina errefuxiatuez ari gare-
nean ezin dugu Siria, Eritrea eta
Iraki buruz besterik hitz egin.
«Ahaztutako gatazka asko dau-
de munduan, jazarpen ikusezin
ugari daude lekualdatze behar-
tuak eragiten dituztenak», na-
barmentzen du Argotek. Hori

dela eta, errefuxiatu guztiak
maila berdinean kokatzen dituz-
te CEAR Euskadin, guztiei harre-
ra berdina eskainiz. «Ezin ditu-
gu lehen mailako eta bigarren
mailako errefuxiatuak izan. Si-
riako gatazkak aurrekaririk ga-
beko lekualdatze krudelak era-
gin ditu,  baina ezin ditugu
ahaztu Erdialdeko Afrikatik,
Hondurasetik, Ukrainiatik, Ka-
merunetik datozen pertsonak.
Horiek dira orain harrera etxeak
okupatzen dituztenak».

Harreraz hitz egitean, pertso-
na horiek gurera etortzeko bide-
ak izan ditzaten saiatzen dira,
baina laguntza ez da hor amaitu
behar. Adituaren ustez, sentsibi-
lizazio kanpainetan eta kultu-
ren arteko bizikidetzan lan egin
behar da. «Euskal Herria asko-
tan azaldu da errefuxiatuen al-
de eta adierazi du harrera lurral-
de izan nahi duela. Baina euren
hijabekin etortzen dira, euren
ohiturekin, espazio publikoa
erabiltzeko euren moduarekin,
euren familia ereduekin… Hori
da kulturartekotasuna. Euskal
gizartea pixkanaka ari da horre-
tara moldatzen».

Batzuek diote kanpotik dato-
zenek «gure kulturara» moldatu
behar dutela, baina, zer da gure
kultura? «Azken 20 urtetan, 200
urtetan, 2.000 urtetan sortu du-
gun kultura? Egungo gizartea
oso desberdina da lehengoare-
kin alderatuta. Egun hibrido
kultural bat dugu. Gizartea ez da
hemen denbora gehien darama-
gunona. Elkarbizitzen ikasi be-
har dugu. Pauso hori naturalta-
sunez emango da egoera egoki
kudeatzen badugu», nabarmen-
tzen du CEAR Euskadiko kideak.

Argoteren ustez elkarbizitza
«azoka gastronomiko edo mun-
duko dantzen azokak antolatzea
baino askoz gehiago da». Adibi-
de moduan Bizilagunak progra-
ma aipatzen du amaitzeko, zu-
rrumurruen kontrako proiektu
aparta delako: «Norbait urruti-
tik ikusten dugunean aurreiri-
tziez eta estereotipoez fidatzen
gara. Baina pertsonak aurrez au-
rre ezagutzen ditugunean, ber-
din du zein kulturakoak diren,
konturatzen zara gauza gehiago
direla batzen gaituztenak
urruntzen gaituztenak baino».

Hijab buruzapia 
daraman emakume bat,
lanean. «Jantzideiak»
liburuak kultura
desberdinak onartzeko
deia luzatzen du hijabari
buruzko aldarri bat
eginez. 
THINKSTOCK

«Elkarbizitza azoka gastronomiko edo
munduko dantzen azokak antolatzea baino
askoz gehiago da. Batzen gaituena urruntzen
gaituena baino gehiago dela ikusi behar dugu»

«Nik, Mendebaldeko feminista, ez diot 
beloa eramaten duen emakumeari zer egin
behar duen esango, ni inor baino emeago
izango banintz bezala»
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du orain lau hilabete abian jarri
zuen ekimen batean. Itsasoak
kutsatzen dituzten faktore na-
gusiak indargabetu nahi dituzte
2022rako, eta orduan ere kosme-
tikagintzak erabiltzen dituen
mikroesferek eta erabilera baka-
rreko produktuek eragiten du-
ten arazoa nabarmendu zuten.

PRODUKTUAK AURKEZTEKOMODUAK

Gainera, “The Economist” aste-
kari britainiarrak Indonesiako
Bali hirian joan den otsailean
antolatu zuen Ozeanoen Mun-
duko Gailurrean, Itsaso Garbiak
izenburuko kanpaina aurkeztu
zuten, gobernuek plastikoaren
erabilera murrizten duten neu-
rriak har ditzaten. 
Industriak kontuan hartu be-

harko lituzke neurri horiek, pro-
duktuak aurkezteko modu be-
rriak diseinatu ditzan. Gainera,
kontsumitzaileoi eskatu zitzai-
gun plastikozko bilgarriak edo
poltsak alde batera uzteko pro-
duktu bat aukeratzeko garaian. 

O
zeanoen kutsa-
durari  aurre
egitea osasun
publikoa ba-
bestea ere ba-
da, New Yorken

egin den konferentzian adituek
behin eta berriz gogorarazi du-
tenez. Gainera, egungo erritmo-
ari eutsiz gero eta bestelako
neurririk hartu ezean, 2050. ur-
terako itsasoetako plastiko pus-
ken kopurua arrainena baino
handiagoa izango da.
«Dagoeneko ez dira ezjakina-

ren itxurak egiteko garaiak,
plastikozko poltsak eta botilak
erabiliz gero horien hondakinak
ozeanoetara iritsiko direla,
arrainek irentsiko dituztela eta
azkenean gizakion gorputzean
bukatuko dutela gauza jakina
baita», esan zuen Peter Thom-
son Nazio Batuen Erakundeko
Batzar Nagusiko presidenteak.
NBEko Batzar Nagusiak hila-

ren 9an onartu zuen kontsen-
tsuz 2030 Agendaren 14. helbu-
rua betetzea nahi  duen
deklarazio ofizial bat, gizakion
jarduerak eragindako kutsadura
azpimarratuz (gas toxikoen eta
gai arriskutsuen isurketak, ba-
tez ere plastiko eta mikroplasti-
ko zatienak).
Nazio Batuek nabarmendu

dute egungo egoera aldatzen ez
bada, 2050ean plastiko pusken
kopurua arrainena baino han-
diagoa izango dela ozeanoetan,
baina horrek ez du esan nahi or-
dura arte lasai egoteko moduan
gaudenik. Ozeano eta itsaso
guztietako hondoak dagoeneko
kutsatuta daude, baita Artiko-
koa ere.

PLASTIKOZKOMIKROESFERAK

Zentzu horretan, Peter Thomso-
nek plastikozko mikroesferekin
egiten diren produktu gutxiago
merkaturatzeko neurrien ga-
rrantzia nabarmendu zuen.
Gaur egun, plastiko zati han-

diagoen degradazioak sortutako
mikroplastikoez gain, erabilera 
industrialerako propio ere sor-
tzen dira tamaina txikiko plasti-
koak. Kosmetika konpainia uga-
rik,  adibidez,  plastikozko
mikroesferak erabiltzen dituzte
krema eta esfoliatzaileetarako.
Ondorioz, milioika mikroesfe-

joseangel.oria@gaur8.info

KLIMA ALDAKETA
Ozeanoetako plastikoari gerra deklaratu
dio Nazio Batuen Erakundeak

Zortzi milioi tona plastiko iristen dira itsasoetara urtero;
hau da, minutuero gai horretaz betetako kamioi baten
edukia uretara botako bagenu bezala. Nazio Batuek
antolatuta egin berri den Ozeanoen Konferentzian
nabarmendu dute itsasoen kutsadurari aurre egiteko
hondakin horiek murriztea ezinbestekoa dela. 

Fijiko musikari batek egin
zien ongi-etorria Ozeanoen
Konferentzian esku hartu
zuten lagunei. 
Don EMMERT | AFP

INGURUMENA / b

rak itsasoetan bukatzen dute
egunero, gizakion saneamendu
sistemen bidez. Egoera itzulara-
zi nahi du Batzar Nagusiko pre-
sidenteak.
New Yorkeko ekitaldian zer-

txobait aurreratu dela esan dai-
teke. Gobernuek, konpainiek eta
elkarteek 1.300 konpromiso si-
natu dituzte, itsasoak kutsatzen
dituzten arazoak konpontzen
hasteko borondatea dutelako,

inork behartu gabe. «Ozeanoa-
rekin dugun harremana aldatu
du konferentziak –erantsi zuen
Thomsonek–. Dagoeneko inork
ezin du esan gizakiok ozeanoe-
tan eragiten dugun kalteaz kon-
tziente ez denik».
Urrats batzuk egiten hasiak

dira han-hemenka. Kenyako
Nairobin egoitza duen NBIP Na-
zio Batuen Ingurumen Progra-
mak mundu osoa nahastu nahi



atzerria

«Gure ozeanoetan kalte han-
diak eragiten dituen plastikoa-
ren arazoari heltzeko garaia da»,
esan zuen orduan Erik Solheim
NBIP programako zuzendariak.
«Indonesiako hondartzetatik
barrena bidaiatzen du kutsadu-
ra plastikoak, ondoren Ipar Po-
loko ozeanoaren hondoan uzte-
ko, eta gure mahaietara iristen
da azkenean kate trofikoaren bi-
tartez. Zain denbora gehiegi
egin dugu eta arazoak okerrera
egin du. Egoera horri amaiera
eman behar zaio», erantsi zuen
Solheimek Balin egindako Ozea-
noen Munduko Gailurrean.
Isabella Lovin Suediako Klima

ministroak bideo bat plazaratu
zuen otsailean sare sozial baten
bitartez Ozeanoen Konferen-
tziaren garrantzia nabarmen-
tzeko. «Ez dugu beste ezer nego-
ziatu behar, dagoeneko adostu-
ta duguna inplementatzea da
egin behar dugun gauza baka-
rra» esan zuen suediarrak, zien-
tzialarien, ekologisten eta gizar-
te zibileko erakunde askoren
pentsaerarekin bat eginez.

GIZAKION BIZIRAUPENA

Suediak berak eta Fiji Ozeano
Bareko estatu txikiak antolatu
dute ekaineko Ozeanoen Konfe-
rentzia. «Oso garbi ikusi da oze-
anoak babesteko egitasmoa eta
agenda klimatikoa erabat lotuta
daudela. Lehen aldiz onartu du-
gu gai honek gizakion bizirau-
pena baldintzatu dezakeela»,
eman zuen jakitera Isabella Lo-
vinek New Yorken.
Ozeanoen Konferentzian esku

hartu dutenek bost egun izan
dituzte beren esperientziak eta
hausnarketak trukatzeko. Hor-
tik abiatuta egin dute «ekintza-
rako deialdia», egungo egoerari
buelta emateko.
Gizakion jarduera dago azken

urteotako ozeanoen degradazio-
aren atzean, Donald Trump AE-
Betako presidentea bezalako
agintari batzuek oraindik kon-
trakoari eusten badiote ere. 
Antonio Guterres NBEko idaz-

kari nagusiak agiri baten bitar-
tez esplikatu zuenez, «klima al-
daketak, azidotzeak, kutsadurak
eta arrantza jarduera jasangaitz
eta suntsitzaileak gure ozeano-
en geroa mehatxatzen dute. Bai-

ta mehatxu horiei aurre egiteko
ezgaitasunak ere».
Guterresek azpimarratu zuen

itsas baliabideen erabilera ja-
sangarria oso faktore garrantzi-
tsua dela helburu ekonomiko
zein ekologikoak lortu ahal iza-
teko, gizakion jardueraren eragi-
na xurgatzeko ozeanoen gaita-
suna «bere mugatik gertu edo
mugan bertan» dagoenean, po-
litikari portugesaren arabera.

ZABORTEGIAK ETA ITSASOA

Fiji Uharteetako Errepublikako
antolatzaileen kezken antzeko-
ak dituzte Ozeaniako beste he-
rrialdeetako biztanleek ere, itsa-
soko uraren mailak gora egiteak
sekulako kalteak eragiten baitiz-
kie. Peter Christian Mikronesia-
ko Estatu Federatuen presiden-
teak ozeanoa «zabortegi
moduan» erabiltzeko joera sala-
tu zuen. Baita itsasoak arma be-
rriak probatzeko eremu bezala
erabiltzea ere.
Christianek Parisko Ituna

adosteko egin zen «ahalegin ko-
lektiboa» goraipatu zuen, «itsa-
soen ongizatearentzat» onura-
garria delakoan. Adostutako
dokumentuak «kausa honen al-
de era justuan laguntzeko nazio
bakoitzak duen gaitasunarekiko
duen tolerantzia» nabarmendu
zuen Mikronesiakoak.
Donald Trump presidenteak

AEBak Parisko Itunetik ateratze-
ko hartutako erabakiari buruz
ari zen Christian: «Gure ozeano-
en alde eta klima aldaketaren
aurka nazio moduan egin deza-
ketena egiteko eskatzen diet AE-
Bei. Mikronesiarrengatik ez ba-
da,  egin ezazue AEBen eta
estatubatuarren alde».
Ranil Wickremesinghe Sri

Lankako lehen ministroak ere
nazioarteko elkarlana eskatu
zuen; «gure geroa geure esku
bakarrik ez dagoela badakigula-
ko. Horregatik ingurumenaren
aldeko nazioarteko ekintzen al-
de gaude».

BOLIVIAREN ESKARIA

Ozeanoen egoera garrantzitsua
da itsasertzik ez duten herrial-
deentzat ere. Evo Morales Boli-
viako presidenteak gogorarazi
zuen bere herrialdea itsasoare-
kin lotura zuzenik gabe «era in-

2050ean plastiko pusken kopurua arrainena
baino handiagoa izango da ozeanoetan, baina
horrek ez du esan nahi ordura arte lasai
egoteko moduan gaudenik 

Gobernuek, konpainiek eta elkarteek 1.370
konpromiso sinatu dituzte, itsasoak kutsatzen
dituzten arazoak konpontzen hasteko
borondatea dutelako, inork behartu gabe

Desagertzeko zorian dauden uharteetako dantzariak.  AFP

Trikimakoen gaineko dantzariak Ocean Calling ikuskizuna hasi aurretik.  AFP

info+
Estatuek, konpainiek
eta elkarteek hartu
dituzten
konpromisoen berri
ematen duen
webgunea:
https://oceanconferenc

e.un.org/commitments/
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justuan» geratu zela eta horrek
garapen ekonomikoa oztopa-
tzen duela. Horregatik agintari
aimarak eskatu zuen «itsasorik
gabeko herrialdeei ere mesede
egingo dien itsas baliabideen
kudeaketa».
Moralesek eskatutakoa eta

New Yorken zein Balin adituek
exijitutakoa lortzetik oso urrun
gaude oraindik, ordea, Isabella
Lovin suediarraren arabera.
«Kontrako bidean doa oraindik
mundua», esan zion IPS agen-
tziari orain lau hilabete.
«Joerei erreparatzen badiegu,

gero eta gehiegizko arrantza
gehiago ikusten dugu, ozeanoe-
tara zabor eta kutsadura asko
iristen dela, klima aldaketaren
eta azidotzearen eraginez ozea-
noek jasaten duten estresa...
Gainera, beroketak eta itsasoko
uraren mailak gora egiten dute-
la. Faktore horiek guztiek seku-
lako presioa eragiten diete gure
ozeanoei», esplikatu zuen sue-
diar ministroak.
Ozeanoen Konferentziaren

webguneak estatuek, konpai-
niek eta elkarteek hartu dituz-

ten konpromisoen berri ematen
du. Dagoeneko 1.370 ageri dira
eta ekarpen gehien egin dituz-
ten estatuen artean Zeelanda
Berria, Australia eta Singapur
ageri dira, bakoitzak hamarretik
gora konpromiso hartu baititu.

ZERGA BERRIA URUGUAIN

Indonesiako agintariek agindu
dute 2025erako itsasora iristen
den zabor kopurua %70 murriz-
tuko dutela.
Uruguaik, berriz, aurten jarri-

ko du abian erabilera bakarreko
plastikozko poltsengatik ordain-
du beharko den zerga. Costa Ri-

cak ere poltsa horien aurkako
gerra deklaratu du eta horien
kopurua murriztu nahi du hon-
dakinen kudeaketa egokiagoa-
ren eta hezkuntzaren bitartez.
Vidar Helgesen Norvegiako

Klima eta Ingurumen ministro-
ak otsailean adierazi zuenez,
«gure herrialdearentzat itsasoa
eta bertako bizitza babestea pre-
miazko kontua da. Zaborrak era-
giten du itsasoko bizitzak eta
itsaski zein arrainek jasaten du-
ten arriskuak gora egitea. Eta
mundu osoko itsasertzetan bizi
diren populazioei ere kalte egi-
ten die».
Eneida de Leon Uruguaiko In-

gurumen ministroak, berriz, be-
raien estrategiaren berri eman
zuen: «Araudien bitartez herri-
tarrei plastikozko poltsak erabil-
tzeko gogoa kentzea da gure
helburua. Gainera, zabor biltzai-
leei alternatibak eskaini nahi
dizkiegu, eta plastikozko pol-
tsek ingurumenean eragiten du-
ten kaltearen inguruko hezkun-
tza programak garatzea».

EMOZIOAK ETA SENTSAZIOAK

Ozeanoen Konferentzia NBEren
egoitzan egiten ari zen bitarte-
an, kanpoan, Laura Anderson
Barbata artista mexikarrak di-
seinatutako dantzaz eta kolorez
betetako protestaldia egin zen,
adituen zenbaki eta hausnarke-
ta arrazionalek «emozioen eta
sentsazioen» beharra dutelako-
an. Papua Ginea Berriko, Jamai-
kako eta Venezuelako erritmoak
eta ohiturak nahastuta, zango-
makilen gaineko dantzariak eta
jantzi ezin ikusgarriagoak era-
kutsi zituzten “Ocean Calling”
(ozeanoaren deialdia) lanaren
protagonistek.
«Itsasoaren barruan dagoen

bizitzari buruz hitz egiten du
performanceak, itsasoari lotuta
bizi diren kulturei buruz, guz-
tiongan eragina duen bizitzaren
inguruan», esplikatu du New
Yorken bizi den artistak.
Artisten eta zientzialarien el-

karlana sustatu nahi  duen
TBA21-Academy elkarteak en-
kargatu zion lana Anderson Bar-
batari. «Babestu nahi dugun
orekaren garrantzia eta ederta-
suna ezagutzea da lanaren hel-
burua», adierazi du. 

Gizakiok itsasoa plastikoz
bete dugu eta arrainek

irentsi egiten dute gai hori,
janaria delakoan. Kate

trofikoaren bitartez
itzultzen zaigu mahaira guk

botatako zaborra. 
Frederic J. BROWN | AFP

«Indonesiako hondartzetan barrena bidaiatzen
du kutsadurak, ondoren Ipar Poloko
ozeanoaren hondoan pilatzeko, eta gure
mahaira iristen da kate trofikoaren bitartez» 

«Ez dugu beste ezer negoziatu behar, dagoeneko
adostuta duguna inplementatzea da egin behar
dugun gauza bakarra», esan zuen Isabella Lovin
Suediako ministroak

ARRAIN
HANDIEN
KOPURUA
%90 JAITSI
DA
Brian Skerry “National
Geographic” aldizkariko
kontserbazionistak
planetako puntu
esanguratsuenak
bisitatuak ditu, baita oso
urruti eta populaziorik
gabe daudenak ere. Berak
Ozeanoen Konferentzian
esan zuenez, itsasoan
dauden arrain handien
kopurua %90 inguru
murriztu da gehiegizko
arrantzaren eraginez:
«Garai batean hondartza
garbiak eta ur gardenak
zituzten leku batzuetan
orain plastikozko
hondakinen artean ibili
behar duzu. Ozeanoen
arazoak inoiz ez dira
hain agerikoak izan.
Itsasoko abereentzat
heriotza-zigorra da
plastikoa».

Norena da itsasoa?
Nork du ozeanoa
kutsatzeko eskubidea?
Peter Thomson Nazio
Batuen Erakundeko
Batzar Nagusiko
presidentearen iritziz,
«ozeanoa ez da pertsona
edo herrialde jakin
batzuen jabetza; gizadi
osoaren ondare bat da,
babestu beharrekoa eta
datozen belaunaldientzat
era jasangarrian
gobernatu beharrekoa».

Arrantza
jasangarriaren inguruko
estrategiak abian jartzea
aipatzen da New Yorkeko
konferentzian
onartutako
dokumentuan. Legez
kontrako arrantzari
amaiera ematea litzateke
helburuetako bat, eta
horretarako
ezinbestekotzat jotzen da
leku batzuetan ematen
diren diru-laguntzak
desagertzea, araurik
gabeko arrantza
bultzatzen dutelakoan.  
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anka sartze urbanistikoa
izan zen 1950eko ha-
markadaren amaieran
Errekaleor auzoa Gas-
teizko hiri-bilbetik hain
urrun eraikitzea. Baina

beste hainbeste esan daiteke Abetxuku
herrixkaz, Armentiako San Prudentzio
taldeaz, Ehariko Imosa langile-koloniaz
eta Aretxabaletako Bustaldea etxe-mul-
tzoaz, eta ez da eskatu horiek eraistea.
Argi izan dezagun: EAJ-PSE-PP troikak
Errekaleor eraitsi nahi du 3.561 etxebizi-
tza berri eraikitzeko operazio erraldoi
baterako oztopo bihur daitekeelako, in-
dar gehiago hartuz gero. 
Egia da etxe horiek ez dituztela bihar

edo etzi egingo, urte batzuk pasa behar-
ko direla. Baina ez bat-batean lurzorua-
ren erabilera zentzudunago bat sustatu
nahi delako, baizik eta, urteotan edono-
la eraikitzearen poderioz (aski da Ar-
kaiate edo Larrein ikustea), Gasteizko
etxeen salmenta erabat geldirik dagoe-
lako oraingoz. Hau da, adreiluaren bur-
buila berria ez delako soilik bi egunetan
berriz puztuko, eta, ondorioz, gainbalio-
en jolas urbanistikoa ez delako sobera
etekingarria une honetan. Hala
ere, badaezpada, Errekaleorren
300 edo 400 «antisistema» (EAJ-
ren esanetan) bizitzen gotortu
baino lehen, komeni da hondea-
makinak hara bidaltzea, 14. sek-
toreko lursailetako jabe diren
Gasteizko eraikitzaileen (Berria-
ga Gestión Inmobiliaria, Yarritu,
Centro Urvasco, Zadure, Cons-
trucciones Fernández de Nogra-
ro, Izkiz Promociones, Yorralde,
Fergose 1…) interesak ongi ba-
besteko.
Zeren eta EAJk xisteratik atera

duen ortu ekologikoen proiek-
tua aitzakia hutsa da, eta ekolo-
giaren enegarren erabilera inte-
resatua. Ez dago inolako plan
seriorik ortu ekologiko horiei
dagokienez: dagoen gauza baka-
rra da jelkideen Power Point
propagandistiko bat, zeinetan,
bitxia bada ere, Errekaleorren
dauden 20 eraikinetatik 17 zutik
mantentzea proposatzen bai-
tzuten. Baratze ekologikoena

benetako proposamena balitz, Errekale-
or inguratzen duen 14. sektore urbani-
zagarrirako planteamendu urbanistikoa
aldatzeaz arduratuko lirateke, abian den
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren
berrikuspenean. Sektorearen desklasifi-
kazioa, urbanizaezin gisa berrizenda-
tuz, zentzu horretan, aukera sinesga-
rriena litzateke.

Errekaleor inguratzen duen sektorea-
ren desklasifikazioaren kontra, ordea,
troikako politikariek diote milaka mi-
lioietako kalte-ordainak eska litzake-
tela lursailetako aipatutako jabeek,
indarrean dagoen hirigintza-plangin-
tza aldatuz gero. Baina ez da egia.
Udalak ius variandi baitauka, alegia, be-
re eskumena den hirigintza modu zen-
tzudunean aldatzeko eskubidea. Eta, Al-
fonso Alonsok Plan Orokorra 2000n
onetsi zuenetik egoera sozioekonomiko
eta urbanistikoa erabat aldatu denez,
logikoena litzateke Gasteizko hiri-ere-
dua egokitzea, esandako 14. sektorea,
besteak beste, desklasifikatuz. Lursaile-
tako jabeek soilik eska litzakete orain
arte edukitako benetako gastuak itzul-

tzea, eta ez irabazteko asmo dutena,
8/2007 Espainiako Lurzoruaren Legeak
argi utzi moduan; hots, urbanizazio-la-
nak hasi ez direnez, plan eta proiektu
teknikoak idazteko sustatzaileek gasta-
tu duten dirua soilik. 712.000 euro bai-
no dezente gutxiago dena, ziur. Alegia,
Errekaleor eraisteko Plan Bereziak au-
rreikusten duen kopurua baino gutxia-
go. Gasteizko Eraztun Berdea ere, kasua-
litatez, Errekaleorren gainetik pasa
behar dela iragarri du orain EAJk. Ahaz-
tuta, akaso, alboko Elurretako lursaileta-
tik pasatzea adostua zegoela. Eta arra-
roa da hori ahaztu izana, lursail horien
erosketa, Alfonso Alonsoren udal-go-
bernuak sortutako Cosubapre pantaila-
enpresa ilunak lehen aipatutako eraiki-
tzaile  batzuekin batera 2006an
egindakoa, «Gasteizko hirigintza-pelo-
tazorik handiena» izan zela esana bai-
tzuen Urtaranek, alkate izan baino le-
hen.
Argi dago EAJ eta PPren arteko ituna

Errekaleor eta haren inguruetatik ere
pasatzen dela. Eta eraitsi nahi duten
gauza bakarra ez dela diru-sarrerak ber-
matzeko errenta. •

Ilustrazioa: UNAI FERNANDEZ DE BETOÑO

Errekaleor inguruko
hirigintza

Unai Fernandez de Betoño
Arkitektoa
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E
ztabaida politikoan, ideologikoan eta histori-
koan arazo larrienetako bat abiapuntu okerra
jartzea izan ohi da. Hau da, errealitatearen
deskribapena bera erratua izatea. Abiapuntua
desitxuratua badago, nekez egin ahal izango
da taxuzko eztabaidarik, eta are zailagoa izan-

go da behar bezalako ondorioetara iristea. Zenbaitetan
normala ere bada, uneko estutasunak gauzak behar be-
zala ikustea galarazten baitu. Beste batzuetan, ordea,
norberaren nagusitasuna mantentzearren edo norberak
dituen gabeziak estaltzearren egin ohi da iruzurra, hau
da, errealitatea aldatzea nahi bezalako ondorioak atera-
tzeko.
Orain dela aste gutxi Iñigo Urkullu lehendakaria Ko-

lonbian egon zen, eta bertan ETAri FARCek egindakoa
egiteko esan zion, alegia, eragindako kaltea aitortzeko
eta bere jarduera bidegabetzat jotzeko. Horixe da Urku-
lluren mantra. Baina, egia al da FARCek borroka armatua
erabili izanaz damua agertu
duenik? Ez, ezta gutxiagorik
ere. Mina eragin izana aitor-
tu du, konponbidea lehena-
go saiatu behar zuela pentsa-
tuko zuen seguru asko eta
egindako gehiegikeriengatik
bere burua kritikatu du. Ai-
tortu du. Baina ez du borroka
armatua abiarazi eta garatu
izateagatik bere burua kriti-
katu.
Beste modu batez esanda,

Urkullu berarentzat, egiazki,
FARCek egindakoa ez litzate-
ke nahikoa izango ETAren
kasuan. ETAk nahi gabe egindako kalteagatik barkamena
eskatu du (hala egin zuen Parisen izandako epaiketa ba-
tean) eta egindako kaltea onartu du, baina hori ez da Ur-
kullurentzat nahikoa. FARC taldeari aitortutakoa ez lioke
ETAri aitortuko. Hau da, bere posizioa justifikatu ahal
izateko, ETA bera FARC baino «gaiztoagoa» izatea behar
du lehendakariak. Xelebrea ere bada kontua, FARCek kon-
ponbidean hartutako bideak ETAk abiatutakoren arrasto-
ari segitu baitzion, bere garaian GARAk argitaratuko gu-
tun batek azaldu zuenez. Euskal Herriko gatazkan ari
ziren nazioarteko bitartekariak Kolonbiara joan baitziren
segidan prozesu hura martxan jartzeko. Eskema bertsue-
tan mugitu ziren. Aldea, gobernuen jarreran egon da.
Rajoy ez da, beraz, Kolonbian eta Euskal Herrian jarre-

ra ezberdina mantentzen duen bakarra. Urkulluk ere bes-
te horrenbeste egin du. Rajoyk prozesu bat abiatzeko

urrats txikienari ere uko egin dio hemen, eta han babesa
eskaini du. Urkulluk han gerrillak egindakoa goraipatu
du eta hemen Estatuaren itxikeriari aitzakia ematen dio,
euskal “gerrillariek” ez dutela nahikoa egin argudiatuta.
Hori dena Kolonbian negoziazio prozesu bat izan dela
esan gabe. Gobernua eta FARC aurrez aurre eseri ziren.
Hemen, Josu Urrutikoetxeari kartzela zigorra jarri berri
diote Oslon elkarrizketarako Madril eta Parisko ordezka-
rien zain egondako garai horregatik. Horregatik zehazki
kondenatu berri du Parisko epaitegiak.
Aste honetan berriro heldu dio Urkulluk argudio-bide

berberari. Errealitatea aldatu eta, gainera, erantzukizuna
soilik ezker abertzalearen bizkar gainera bota, horixe
izan da berriro jokabidea. Horrelakoek argi azaltzen dute
lehendakariaren barru-barruko nahia: ezker abertzalea-
ren porrot politiko-historikoa irudikatzea.
Kolonbiakoaren segidan, presoen egoeraren bueltan

Urkulluk aldarte bera azaldu du. Alde batetik, ahantzi du

EPPK-k gatazkan izandako minari buruz 2013an eginda-
ko onarpena, eta, beste batetik, maila batean, giza esku-
bideak errespetatzea baldintza politiko jakin batzuk be-
tetzearekin lotu du. Zer gehiago behar du Rajoyk bere
immobilismoari eusteko?
Nolanahi ere, Urkulluk berriro erakutsi du nola uler-

tzen den herri honetan autokritika. Besteari eskatzen
zaion ariketa baino ez da autokritika. Bestela, presoen
gaiaz aritzerakoan, Eusko Jaurlaritzak eta EAJk besterik
esateko izan beharko lukete, sakabanaketa politikan
parte hartu baitzuten zuzen-zuzen, erantzukizun osoz.
Ez ziren aholkulari xume batzuk izan, bai kartzela poli-
tikarekin bai, oro har, Estatuaren orduko estrategia
errepresiboarekin konprometitu ziren. Beste modu ba-
tean esanda, Rafael Vera lagun minarekin konprometi-
tu ziren. •

{ asteari zeharka begira }

Autokritika, besteei 
eskatzen zaien ariketa hori

2013an presoek egindako adierazpena
ahaztu eta giza eskubideak betetzeko
baldintzak jarri. Zer gehiago eman 
behar dio Urkulluk Rajoyri honek
immobilismoari eusteko? 

hutsa
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bultzatzeko helburuarekin. Ur-
teetan zehar, gorabeherekin,
hainbat ekimen bultzatu zituen 
elkarteak, Bilbo Zaharreko, San
Frantziskoko eta Zabalako Talde-
en Koordinadorarekin elkarla-
nean.

Azken bi urteetan mugarri bat
jarri du bere ibilbidean, bertako
eragileekin adostutako proiektu
bat garatzea auzoentzat, Bilbok
behingoz Emakumeen Etxe bat
izan dezan, non eta, hasteko, Bil-
boko goiko auzoetan.

«Mugimendu feministaren
indarra» ikusita, eta Euskal He-
rrian hainbat emakume etxetan
egiten ari diren ibilbideak kon-
tuan hartuta, hausnarketa abia-
tu dute. Taldeko kide Susa Andi-
nok azaldu duenez,  auzoek
errealitate propioa dute, eta ho-
rrek ere izaera berezia ezarri be-
har dio egitasmoari. Zehaztu 
duenez, bereziki baloratu dute
emakumeen etxeak zein onura-
garriak izan diren hainbat herri-
tan, Donostian, Ondarroan... Ar-
gi dute bizi diren inguruaren
errealitatearen aterpe bilakatu
behar dela “etxe lila” hori. Ho-
rregatik, aniztasunaren kudea-
keta proiektu horren ikur nagu-
sietako bat izan behar da.

NON DAUDE? ZER PENTSATZEN DUTE?
Hamarkadetan zehar jatorri ez-
berdineko migratzaile asko har-
tu duten auzoetan, kalera egin-
dako begiratu azkar batean topa
daitezke «anomaliak», azaltzen
dutenez.  Auzoan bizi  diren
emakume gehienak ez dute el-
kar ezagutzen. Gizonezkoen ar-
tean, errealitatea bestelakoa da.
Eurak ere migratzaileak dira,
baina espazio publikoan daude,
eta espazio publikoan ez dagoe-
na non dago? Zer gertatzen
zaio? Zer pentsatzen du? Zein
auzo mota nahi eta behar du?
Berehala ikusi zuten Galtzago-
rrin, lan handia zegoela egiteko;
emakume ezberdinengana hel-
tzea eta emakumeen ahaldun-
tzea sakontzea, bi zutabe nagu-
siak.

Bestalde, aipatu duenez, zerbi-
tzu eta arreta mota ezberdinak
badaude, askotan gobernuz kan-
poko erakundeek ematen dituz-
tenak, baina sakabanatuta dau-
de, bakoitza bere esparruan

B
ada Bilbo zahar
bat, mila istorio,
itxura eta kolore
biltzen dituena.
Bi lboko «goiko
auzoak» deritzo

Bilbo Zaharra, San Frantzisko
eta Zabala osatzen duten ingu-
ru horri. Bilboko titanioaren
eragin ospetsuaren isla ez da
agian haraino heltzen baina,
hala ere, badu berezko xarma
bat, bestelakoa, hango bizilagun
bakoitzak eramandako erreali-
tate askotarikoek osatutako al-
txorra, distira gutxikoa begi ba-
tzuentzat, arazoz beterikoa,
onartu behar denez, baina au-
keraz beterikoa, era berean,
etorkizun amankomun bat ma-
rraztu nahi dutenentzat. Ezber-
dinen unibertso magiko horre-
tan, zer lor zitekeen sinergia
berriak hauspotuz? Bide horre-
tan ari dira han, eta emakume-
ak jarri dira ibilbidearen bu-
ruan.  Emakumeen etxe bat
izatea eskatzen dute, ez euren-
tzat bakarrik, auzoentzat baizik.

Milaka biztanle dituena eta
diru gutxiko ingurua da, baina
sare herritar indartsukoa. Herri-
tarrek mantentzen dituzte au-
zoak bizirik, mugimenduan,
hausnarketarako ernai eta kale-
ra irteteko prest. Testuinguru
horretan, duela bi urtetik hona
hango jendeak proiektu bati for-
ma ematen dihardu, emakume-
en etxe bat nahi dute Bilboko
auzo horietan eta eskaera egite-
ko arrazoi ugari dago. Emaku-
meen eskubideen aldeko borro-
kan suposa lezakeena argi dago,
baina auzo horiek badute ares-
tian aipatutakoa, aniztasunaren
altxorra. Horregatik,  errealitate
ezberdinak bildu eta dauden
arazoei erantzunak ematen saia-
tu nahi duen egitasmo bat gara-
tzea da abiapuntuetako bat,
emakumeak erdigunean izango
dituena.

Ideia San Frantziskoko Galtza-
gorri emakume taldean sortu
zen. Bilboko mugimendu femi-
nistaren borrokaren ibilbidea-
ren lekukoa hartuta eta auzora
eraman zuen elkarte jaioberri
batek 1992an, bertako emaku-
meen asoziazionismoa bultzatu
eta hiriko gainerako emakume-
en taldeen arteko koordinazioa

Nerea GOTI

ATERPE LILA BATEN BILA
Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala,
emakumeen etxe bat marrazten 

Emakumeen etxeen esperientzien bideari jarraituz
«aterpe lila» gehiago loratzen ari dira. San Frantziskon,
Bilbo Zaharrean eta Zabalan ipini dute hazia; nahi eta
behar duten etxea marrazten ari dira, aniztasunaren
altxorra gorde eta dauden arazoei erantzuteko duen
balioa nabarmenduz. Instituzioen inplikazioa falta da.

JENDARTEA / b

San Frantzisko auzoko Hernani kalea.  Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS
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aritzen da, bere zereginaren mu-
getan. Andinok oso era grafiko-
an marrazten du argazkia:
«Orain irlak daude; guk artxipe-
lago bat osatu nahi dugu». Ho-
rregatik, nabarmentzen dute
proiektuaren bultzatzaileek,
emakumeen etxeak dimentsio
ezberdinak izan ditzakeela; so-
ziala, asistentziala, kultura ez-
berdinen arteko lagunen bilgu-
ne bilakatzea, elkarbizitzarako
tresna...

Marrazten ari diren espazioa-
ren aukeren sortan argi dute bil-
toki eta aterpe ere izan behar
duela arazoak dituzten emaku-
meentzat. Egun, eraso baten au-
rrean, arazo handi bat sortzen
bada, nora jo behar dute emaku-
meek?, nor dute ondoan? Galde-
ra horiek botatzen dituzte aire-
ra, eta hasi dira gune horiek
eman beharreko zenbait zerbi-
tzuz hitz egiten, laguntza juridi-
koa, sexu aholkularitza...

Bada, bestalde, nabarmentzen
duten arlo bat, harremanena,
eta hor hainbat ideia bota dituz-
te mahai gainera goiko auzoeta-
ko emakumeek elkar ezagut de-
zaten: gimnasia,  tailerrak,
sukaldaritza, jabekuntza esko-
lak... Andinok nabarmentzen
duenez, azken arlo hori garran-
tzitsua da, «modu subjektiboan
kateak askatu eta espazio pro-
pio bat eratzeko» estrategiak
ematen dituelako. 

KALEKO LANA

Azken bi urteetako bidean espe-
rientzia ezberdinak aztertu di-
tuzte eta bereziki aintzat hartu
dituzte Basauriko Marienea eta
Donostiako proiektuak. Ezta-
baida ez da Galtzagorri elkarte-
ra mugatu. Hangoek buruan da-
rabiltzaten ideiak auzoko
emakumeekin partekatu nahi
izan dituzte eta hor kaleko lan
itzela egin dutela azpimarratu
dute. 

Norbanakoekin eta auzoetako
beste elkarteekin hitz egin dute
egitasmoaz. «Prostitutekin,
etorkin pobreenekin, hipsterre-
kin, LGTB komunitatearekin,
aktibistekin... guztiekin hitz
egin da», azaldu du Sandinok.
Miribillako eskolako guraso el-
kartearekin batzartu ziren, Mu-
jeres del Mumdo Crea, Nediten

tantea iruditzen zaigu honelako
espazio bat izatea», aipatu du.

Guraso elkartearen zeregina
eskolako gaietara mugatzen den
emakumeen eremu bat da, Ma-
laxetxebarriaren arabera. Han
harreman sendoak egin dituzte
ezberdinek, erronken aurrean
elkarrekin lan egiten dute aspal-
ditik, baina eremu horretara
mugatzen dira sinergiak, eta
emakumeen etxe batek hori
baino askoz eremu handiagoa
ekarriko luke: «Normalean
amak gara eskolan egoten gare-
nak; hori da errealitatea, orduan
eremu hori gaindi dezakeen zer-
bait guretzat oso topagune in-
portantea da». Guraso elkarteko
kideak badu etxe bat buruan,
halabeharrez «oso polita» izan
behar duena, «kolore bizi asko-
rekin eta alaia».

«HARRERA TOKI BAT»
Beste ezaugarri batzuk izan be-
har dituela uste du, «harrera toki
bat» eta «artatuak izan eta au-
rrera egiteko leku bat emakume
askorentzat». Horregatik, nabar-
mendu du aterpe koloretsu bat
izan behar duela, kolore hitzaren
zentzu guztiak hartuta. Malaxe-
txebarriak argi ikusten du etxea-
ren beharra, eta, dioenez, egitas-
moak oso harrera ona izan zuen
eskolako amen artean. «Batzar
alaia izan  zen, proiektua, go-
goa... askotan galdetzen genuen
‘noizko-noizko?’».

Emakumeen Etxearen
inguruko nahiak eta
beharrak bildu dituzte
ekipamenduaren
edukien diseinua
egiteko, baina prozesua
bera ere onuragarria
izan da bizilagunentzat,
eragile ezberdinek
baieztatukoaren arabera.
Eztabaida kalean jartzea,
hausnarketa bultzatzea
eta emakume ezberdinei
ahotsa ematea berez
bada aurrerapauso
garrantzitsu bat,
nabarmendu dutenez.
Bidea ez zuen
Galtzagorrik bakarrik
egin, La Posada de los
Abrazos eta Gaztaroa-
Sarturen laguntza izan
zuen emakumeen
etxeen egitasmo
ezberdinetara hurbildu
ziren jardunaldien
antolakuntzan, eta han
ez zeuden bakarrik
mugimendu feministako
militanteak; norbanako,
elkarte ezberdin eta
berdintasun teknikarien
iritziak ere azaldu ziren
bertan. «Hausnarketa
eta eztabaidarako
espazioak planteatzea
onuragarria da, berez,
baita arlo publikoan
emakumeen parte
hartzea bultzatzea ere».
Horrela jasotzen du
aholkularitza lana
burutu zuen GITE-IPES-
ek ekimenaren inguruko
analisian, eta
gaineratzen  du
jardunaldiek beraiek
giza-sarea indartu dutela
Emakumeen Etxea
eraikitzeko, eta
eredugarriak izan
daitezkeela Bilboko
beste auzo batzuentzat. 

HITZ
EGITEN
HASTEA,
JADA BADA

ijitoen elkartearekin... Puntu
honetan, gaineratu du Andinok
aniztasuna nola kudeatu dela
egitasmoaren funtsezko arda-
tzetako bat. 

Horrela heldu zen Emakume-
en Etxearen ideia Miribillako
Eskolako guraso elkartera. Hara
joan ziren Galtzagorriko neskak
buruan zuten egitasmoa azal-
tzera, eta «oso ideia polita, be-
harrezkoa eta aberasgarria iru-
ditu zitzaigun», kontatu du
Olatz Malexetxebarriak eskola-
ko guraso elkarteko kideak.

«Izugarrizko garrantzia du
honelako etxe bat egoteak, non
eta gure auzoan. Ama bezala eta
eskolako kide bezala, ikusten
dudalako printzipioz nahiko
zaurgarriak garela. Errealitate
eta leku askotatik gatoz eskolan
gaudenok, ikusi dugu zein ber-
din eta zein ezberdin garen, au-
zoa osatzen dugu eta oso inpor-

Parte hartze zabal eta askotarikoa izan dute
jardunaldiek, esperientzia ezberdinak
ezagutzeko eta planteatzen duten ekipamenduak
izan behar dituen ezaugarriak zehazteko

«Izugarrizko garrantzia du honelako etxe bat
izateak, non eta gure auzoan. Eskolako guraso
elkarteko amei oso inportantea iruditzen zaigu
honelako espazio bat izatea»

Emakumeen etxearen
proiektuak oso harrera ona

izan du auzoan.
Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI

PRESS



herria

Han eta hemen iritziak eska-
tzen eta trukatzen joan ziren,
pasa den udan izandako topake-
tei forma ematen zieten bitarte-
an. Galtzagorrik La Posada de
los Abrazos eta Gaztaroa-Sartu
izan zituen ondoan antolatze la-
netan, baita GITE-IPESen ahol-
kularitza. Giza-bazterketaren
kontra lan egiten duen La Posa-
da de los Abrazos elkartea aski
ezaguna da inguruan. Era bere-
an, Gaztaroa-Sartu giza-ekime-
nerako lan kooperatiba bat da.
Bere helburuen artean, inklusio
sozialerako jarduerak eta zerbi-

tzuak bultzatzea dago, eta  lana
bereziki zuzenduta dago babes-
gabetasuna, mendekotasuna,
pobrezia eta giza bazterketa ja-
saten dutenei edo jasateko arris-
kuan daudenei.

Jardunaldiek parte hartze za-
bala izan zuten, baina aurretik
emakumeengana hurbildu zi-
ren, iritzi eske, jakinda horieta-
ko askok ez zutela jardunaldie-
tan parte  hartzeko aukera
izango. Horiengana joan eta
galdetu: «Zer nolako emaku-
meen etxea nahi edo behar du-
zu», eta galdera auzo osoan za-

Goiko irudietan, San
Frantzisko auzoko hainbat 
gune. Lerro hauen azpian,

emakumeen etxearen
proiektuaren inguruan iaz

antolatutako jarduerek
utzitako une batzuk.

Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI

PRESS
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baldu zuten, emakumeek nahi
duten  etxea marrazteko zer-
tzeladak gordez. Lan handia
zen, baina era xumean beste
helburu bat bete zuten, auzoko
emakume eta talde eragileen-
gana hurbildu eta proiektua-
renganako lotura eta inplika-
zioa lortzea.

BOST ARDATZ

Baliabideak, proiektuak eta pro-
gramak bildu eta bultzatzeko
ekipamendu baten forma hartu
duen egitasmoan, bost ardatz
finkatu dituzte. Emakumeen
parte hartze sozial eta politikoa
bultzatzea izango da proiektua-
ren zereginetako bat; emakume-
enganako indarkeria ezabatzea
eta emakumeen bizi-baldintzak
hobetzea, zainketa emozionala
eta fisikoa kontuan hartuta, da 
beste erronketako bat. Azken bi
ardatz gisa, ikerkuntza eta eza-
gutzen trukaketa aipatzen di-
tuzte.

Urte bat pasatu da jardunal-
diak burutu zirenetik eta orain-
dik sumatzen da utzi duten za-
pore gozoa.  Andinok
gogoratzen ditu han entzunda-
ko hausnarketa batzuk, eta na-
barmentzen du parte hartzaile-
ak era  guztietakoak zirela .
Topaketetan guztira ehun la-

gun baino gehiago bildu zirela 
aipatu du. Hainbat eztabaida
eta solasaldiren artean bereziki
gorde du gogoan errepikatu zen
eskakizun bat,  emakumeen
etxea gau eta egun zabalik ego-
tearen beharra, eta belofobia
eta aurreiritzien aurka borroka-
tzeko beharra.

Jasotako ekarpenak bildu eta
irailetik aurrera horiek auzoko
jendeari helarazi nahi dizkiote.
Udalaren aldetik, gaur-gaurkoz,
ez dute berririk, eta hausnarke-
taren berri badu udal gober-
nuak, arduradun bi izan baitzi-
ren topaketetan,  gogoratu
dutenaren arabera.

Azken udal hauteskundeetan
EH Bilduk Bilbon emakumeen
etxe bat sortzeko konpromisoa
adierazi zuen agerraldi publiko
batean. Bilboko goiko auzoetan
sortu den eskaera berriarekin,
egitasmoa ordezkari politikoen
mahai gainean dago berriro. Su-
sana Andinok aditzera eman
duenez, deigarria da Bilbo beza-
lako hirian, non mugimendu fe-
ministak 40 urte baino gehiago
dituen, honelako ekipamendu
bat bera ere ez egotea. Egitas-
moa bultzatzen dutenek argi
dute badela garaia udal aurre-
kontuetan behar horrek isla
izan dezan. 

«ALDAKETA ERABAKIGARRIEN» ABIAPUNTUA

Auzoetako Taldeen Koordinadorara jo du
Gaur8k, bertan proiektu honen gainean duten
zein iritzi duten jakiteko. Egun, 20 talde
inguruk osatzen dute Bilboko goiko
auzoetako topagune hau. Koordinadorak
testuinguru soziologikoa zehazten du. San
Frantzisko, Zabala eta Bilbo Zaharreko kale
estuek hiri erdigunean daude, horietara
iristeko Alde Zaharretik zubia baino ez da
gurutzatu behar eta aldapaz gora egin. Auzo
pobreak dira, bertan bizi direnen errentei
erreparatuta. «Pobrezia eta gizarte-bazterketa
ezaugarri nagusiak izan dituzte
hamarkadetan pilatutako instituzioen
abandonuarekin batera», azaldu dute.
Horrekin batera, argitu dutenez, gaur egun
Euskal Herrian langabetu gehien daukan
ingurua da, errenta ekonomiko baxuenak
dituena eta DSBE (Diru Sarrerak Bermatzeko
Errenta) bezalako prestazioak jasotzen
dituzten bizilagun gehienekoa.

«Agian horregatik, hain zuzen ere,
antolaketa indartsu eta mobilizaziorako
tradizioa gorde duen eremua da», dio Carlos
Askunze koordinadorako kideak. Pobrezia
mantentze horrek sare formal eta ez formalen
sorrera ekarri du, elkarrenganako laguntza
eta elkartasuna landuz. Askunzeren esanetan,
azken urteetan askotan Udalak bultzatutako
gentrifikazio, merkantilizazio eta inguruaren
ustezko izaera bohemio eta kulturalki
modernoaren «gehiegizko esplotazioa» egon
bada ere, «auzo hauek hurbilekoaren zaporea

gordetzen dute; bizitza komunitarioa,
auzokideen arteko harremanak, kultura
desberdinen elkarbizitza eta komunitateari
lotutako merkataritza eta aisialdi formak»
oso baloratuak dira bertan.

Emakumeen Etxearen proiektuak balio 
guzti horiekin bat egiten duela uste dute
koordinadoran. Askunzek nabarmendu
duenez, emakumeen topagune diren eremuak
beharrezkoak dira ondare publiko eta
komunetara heltzeko ere, «are
beharrezkoagoak dira gure auzoetan, non
egoera sozioekonomikoarekin lotuta
bestelako arazoak dauden. Emakumeen Etxea
bezalako ekipamendu batek «era
erabakigarrian lagunduko luke kultura eta
izaera sozial ezberdinetako emakumeen
boteretzeari begira, harremanak bultzatu eta
elkarrekiko laguntza» emateko, eta era berean,
sarritan ezagutzen ez dituzten baliabide eta
zerbitzuetara heltzeko balioko luke. Honekin
batera, giza-jarduerak eta kultura arlokoak
antolatzeko izango lukeen  garrantzia aipatu
du, elkarte-ehunarekin eta komunitatearekin
lotuta. «Hau guztia oso beharrezkoa ikusten
dugu. Gure auzoek behar dituzten aldaketa
garrantzitsuak ekarriko lituzke, bizilagunen
eta inguruaren bizitza kalitatea hobetzeko,
parte-hartze, autogestioa eta lotune
komunitarioen eraikuntza estrategietan
oinarrituta, orain arte instituzio publikoek,
bereziki Bilboko Udalak bultzatzen» dituen
politiketatik urrun», azaldu duenez.
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B
ere hileta-liburua
idatzita omen ze-
goen. Hilotz poli-
tiko ibiltaria zela
aski zabaldua eta
onartua zen duela

bospasei aste arte. Inoiz ez beza-
lako porrota iragartzen zuten
“aditu” guztiek. Bere programa
politikoa –“The Labour Manifes-
to”– politikaren historian idatzi

den suizidio ohar luzeena omen
zen. Dinosaurio politikoa omen
zen, iragan mendeko 60ko eta
70eko hamarkadetako erlikia
hutsa. 
Aurreikuspenak aurreikus-

pen, Jeremy Corbynek (Chip-
penham, Ingalaterra, 1946), uste
guztiak desafiatu berri ditu, po-
litika munduan aurrekari gutxi
dituen ustekabek berpizkunde 

batekin. II. Mundu Gerraren on-
dorenetik laborismoak izandako
emaitza kaskarrenak bilduko zi-
tuela segurtzat jotzen zen. The-
resa Mayk gehiengo osoa ziurta-
tzeko hauteskundeak aurreratu
zituenean, Corbyn txikituko
zuela uste zen, inoiz ez bezalako
porrot laborista atarian zela. Al-
dez aurretiko emaitza ustez ja-
kinekin hauteskunde kanpaina
abiatu zenean, bien arteko gu-
txieneko distantzia 20 puntuta-
koa zela zabaldu zen mundu
osora. Corbynek, baina, emaitza
ikusgarriak lortu ditu, eta, zer
zirkunstantziatan lortu dituen
kontuan hartuta, fenomeno ha-
rrigarria, paregabekoa izan dela
esan behar da. Zinezko berpiz-
kunde pertsonal eta politikoa.
Corbynek ezin zuen irabazi,

lehen ministro izateko ezin hau-
tatuzkoa omen zen, ezgaia. La-
boristen lidergotik kanporatu
beharreko gizona; hala, alderdi
barrutik bere kanpaina ez la-

Jeremy Corbyn pozarren,
aurreikuspen guztien
aurka lortu zituen
hauteskunde emaitzak
jakitean. 
Daniel LEAL-OLIVAS  | AFP

CORBYN, FENOMENO BAT
«Askorentzat, ez gutxi batzuentzat» ildo,
bakar-bakarrik denen aurkako borrokan

Mikel Zubimendi Berastegi

Iraganeko erlikia omen zen, Britainia Handia gobernatzeko
rockero zahar ezgaitua, bere programa politikaren historian
idatzitako suizidio ohar luzeena... Bada, Corbynek, hori
guztia gezurtatu du. Egiazkotasuna ardatz, jendeak interes
publikoaren defentsa zintzoa estimatzen duela erakutsi du
eta bere markak irakaspen oparoak utzi ditu ezkerrarentzat. 

ANALISIA / b



herria

guntzeaz gain, saboteatu egin
behar zen. Bakar-bakarrik aritu
da denen kontra. Alderdi labo-
ristako aparatu eta parlamenta-
ri gehienen aurka, bizpahiru sal-
buespen kenduta etengabe
burla egin baitiote, politikoki
akabatu nahi izan dute. Segurta-
sunerako arrisku gisa irudikatu
du prentsak, Corbynen garaipe-
nak ekonomiaren kolapso ziu-
rra ekarriko zuela iradoki dute 
elite korporatiboek, munduko
finantza gune garrantzitsuene-
takoa den City ahalguztiduna
aurka izan du une oro...
Bada, emaitzak ezagunak dira

dagoeneko: 2,4 puntuko distan-
tziarekin irabazi du galtzailetzat
jo dute , eta jo behar den, There-
sa May kontserbadoreak. May-
rentzat kalamitate hutsa izan
da, umiliazio pertsonala. Corby-
nek, botoen %41 lortuta, 1945tik
laboristek izandako parlamen-
tari igoera handiena eskuratuta,
markak hautsi ditu. Bere kontra
hain gogor aritu diren Ed Mili-
band, Gordon Brown eta Neil
Kinnock buruzagi laboristek se-
kula lortu gabeko emaitza lortu
du. Laboristen historian, Tony
Blairrek soilik  gainditu du
Corbynen marka, 1997an botoen
%43 lortuta.

EZKERRARENTZAT IRAKASPENAK

Corbynen kanpainan, mezuan
eta erabilitako tonu eta jarreran
aztertu beharreko gako asko
daude. Han eta hemen, mundu
osoko ezkerrak bere egin ditza-
keen irakaspen ugari utzi ditu.
Lerrootan denak ezin direnez ja-
so, azpimarragarrienak bildu di-
tugu, orokorrean ezkerrak duen
eztabaidarako, kutsu existen-
tzialeko ahalegin horretarako,
pista baliagarriak eskain ditza-
ketelakoan. Corbynen kanpai-
nak esperantzak eta ametsak es-
kaini dizkio jendeari ,  ez du
beldurra eta aurreikuspen ilu-
nak herriratzea lehenetsi. Herri-
tarren haserre bera sentitzen
duela ulertarazi eta hura gaindi-
tzeko bide eraikitzaile bat eskai-
ni du. Positiboa eta inspiratzai-
lea den aukera.
Corbynen itzulera indartsua-

ren beste lezio inportanteeneta-
ko bat egia, hainbeste alditan
politikaren lehen biktima beza-

la aurkeztu dena, arma oso era-
ginkorra izan daitekeela da. Egia
esanez, egiazkotasuna haragi-
tuz, aurrerabidea badagoela po-
litikan. Komunikabide botere-
tsuek landu nahi ez duten egia
inportante horiei egiazko lider
batek ez diela beldurrik izan be-
har, ez diela izkin egin behar
erakutsi du.
Kanpainan Manchesterren eta

Londresen izandako atentatu
jihadisten ondoren, egia esanez
erantzun du Corbynek: ekintza
horien arrazoiaren parte bat Bri-
tainia Handiko kanpo politika
gerrazalean datza, bereziki Li-
bian izandako jokaeran. Merka-

tuaren erlijio erradikala gizarte
solidario baten utopiarekin bo-
rrokatu du. Jendearen hizkuntza
hitz eginez, bere azalean eroso
sentituz, egiten ari zenarekin di-
bertituz. Mayk, aldiz, ohiko poli-
tikari askok egiten duten bezala,
ez zirudien batere egiati,  ez
zuen jendearekin kontaktua bi-
latu; berarentzat orkestratutako
kanpaina bateko robot baten
itxura eman du. Are, Corbyne-
kin eztabaidatzeari uko egitean,
ezkutatzeko zerbait, edo asko,
zuela jakitera eman du.
AEBetako Bernie Sandersen

kanpainan aritu zirenen lagun-
tza izan du Corbynek. Bi kanpai-
nen arteko elkarkidetza, bitarte-
ko eta esperientzia trukaketa
egon da. Eta Sandersen aurka
egin bezala Corbynen kontrako
etsai-giroa sustatu dutenen au-
rrean, bereziki ia inon ez bezala-
ko irakurle kopurua duten
egunkarien erasoaren aurrean,
jendearekiko aurrez aurreko
kontaktuan, sare sozialetan eta
telebistako agerpenetan oinarri-
tu du kanpaina buruzagi labo-
ristak. Ongi baitzekien Corby-
nek, Blairrek, ezkutuan, alderdi
laboristaren arima korporazio

handiei, lobby indartsuei, City
ahalguztidunari saldu ziela. De-
abruarekin egindako itun ho-
rrek bermatu zion Blairri komu-
nikabide gehienen babesa,
tartean Rupert Murdochen in-
perioko egunkari eta telebiste-
na. Bada, komunikabide korpo-
ratibo erraldoi horiek saihestuz,
sare sozialen erabilera inteligen-
te batekin erantzun du Corby-
nek. Sandersek bezala animale-
ko gazte pila mobilizatu ditu,
egiazkoa, freskoa eta esperan-
tzagarria den zerbait ikusi du-
ten ehunka mila gazte.

DEFENTSA ZINTZOA ETA KURAIA

Corbynek kanpainan erabilitako 
ideiak (“for the many, not the
few”, hots, “askorentzat, ez gutxi
batzuentzat”) eta herriratutako 
eskaintza programatikoak (“The
Labour Manifesto”) jasotako ba-
bes zabalak demostratu du jen-
deak estimatzen duela ondasun
publikoen defentsa zintzoa. Po-
litikaren historian izan den sui-
zidio ohar luzeena bezala hartu
zuten, zaharkitutako erlikia gi-
sa. Baina elkarrizketa publikoa-
ren oinarrian egotea lortu du.
Eztabaida ez da izan “Brexit Go-

Corbynengan freskoa,
egiatia eta
esperantzagarria den
norbait ikusi dute kalera
irten diren milaka
herritarrek. 
Ben STANSALL | AFP

Demostratu du hainbestetan politikaren lehen
biktima bezala aurkeztu izan den egia arma 
oso eraginkorra izan daitekeela. Egia esanez,
egiazkotasunez, aurrerabidea badagoela

Merkatuaren erlijio erradikala gizarte solidario
baten utopiarekin borrokatu du Corbynek.
Jendearen hizkuntza hitz eginez, bere azalean
eroso sentituz, egiten ari zenarekin dibertituz
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gorra vs Brexit Leuna”, hots, Eu-
ropar Batasunetik irteera bila-
tzeko modua eta negoziazio es-
kema. Harrigarriki, oinarrizko
zerbitzu publikoen, besteak bes-
te trenbide sarea eta ur hornike-
ta zerbitzua, nazionalizazioaz
hitz egin da, irakaskuntzaz,
etxebizitzaz, osasungintzaz, kor-
porazioen eta aberatsen iraba-
ziak jende pobrearen irabazie-
kin orekatzeko neurriez....
Osasungintza publikoaren za-

balkunde erradikala defendatu
du Corbynek, haurren zaintza
publikoa, langileen boterea in-
dartzeko lan harremanen gaine-
ko legedi berria, erretiro adina-
ren luzapenari topeak jartzea,
korporazioei eta diru-sarrera
handiak dituztenei zerga gehia-
go jartzea, finantza transakzio-
en gaineko zerga zorrotzak ezar-
tzea gastu sozialak finantzatu
ahal izateko. Hori guzti hori, po-
litikoki asmatzea ez ezik, ku-
raiaz beteriko apustu irmoa ere
izan da. Alderdi laboristaren
memoria historikoaren eta tra-
dizioaren alde inolako konple-
xurik gabe egitea, oinarri sozia-
len eta boto-emaile askoren
bihotzetan errotutako justizia

ekonomiko eta sozialaren alde
irmoki egitea. 

«MONSIEUR ZEN»
Antipolitikariaren pertsonifika-
zioa omen zenak bere jeinua bo-
tilatik atera du. Nolakoa du, bai-
na? Bere burua “Monsieur Zen”
legez definitu izan du Corbynek.
Beti dio politikako gertakarien
aurrean erlaxatuta egon beha-
rra dagoela. Estresatzeak eta es-
tutzeak ez dakarrela ezer onik.
Azken 50 urteetan begetarianoa
da, gaztetan txerritegi batean la-
nean aritu ondoren txerriei zor
dien errespetuagatik. Baratzea
maite du, elikadura burujabetza
lehen pertsonan jorratzea. Eta
bere baratzeko perla olibondoa
du, bakearen ikur unibertsala.
Sinesgaitza dirudi hainbeste

azpijoko eta kolpe jasan ditue-
nak holako patxada proiekta-
tzea. Izan ere, duela bi urte es-
kas, alderdi laboristaren buru
izateko lehian sartzean, sozialis-
ta nostalgiko eta erotzat jotzen
zuten. Londreseko apustu etxe-
ek ez zuten txakur handirik
ematen bere alde. Lepotik abe-
rastuko ziren Corbynen alde
apustu egin zutenak, bai horixe!

Zortea ere izan du bidean. Be-
re hautagaitza bultzatu zuten la-
boristen primarioak ordura arte
erabili gabeko arauekin egin zi-
ren. Ordura arte, sindikatuek eta
parlamentari laboristek kontro-
latzen zuten prozesu osoa. Arau
berriekin, hautagaiek 35 parla-
mentariren (%15) babesarekin
aski zuten parte hartzeko. 36ren
babesa lortu zuen Corbynek,
justu-justu behar zirenak baino
bat gehiago. Eta berehala bazter
guztietan mitinak emateari ekin
zion, bere egiak eta egiazkotasu-
na eskainiz. Beste hiru hauta-
gaienak (hirurak Milibanden
taldekoak, Blairren sokakoak)

baino jendetsuagoak ziren. Lau
hilabetetan, primarioetan botoa
emateko izena emandakoak
200.000 lagun izatetik 550.000
izatera pasatzea lortu zuen. Ha-
la, %59,5eko babesarekin irabazi
zituen primarioak,  inoizko
emaitza onena. Barne mailako
estatu kolpeak, parlamentarien
matxinadak, prentsaren eraso-
ak... heldu ziren berehala. Kon-
plot denek, baina, porrot egin
dute babes herritarraren aurre-
an. Blairren gertuko kontseilari
eta “laborismo berriaren” arki-
tektotzat jotako Lord Mandelso-
nek horrela deskribatu du egoe-
ra:  «Egoera bitxian gaude,
herrialdea zuzentzeko ezin hau-
tatuzkoa da, baina alderdiaren
baitan menderaezina».

ORDEZKATZEN DEN JENDEA ULERTU

Bere gurasoak zientifikoak zi-
ren, 1936an Espainiako Errepu-
blikaren alde Londresen egin
zen elkarretaratze batean elkar 
ezagututakoak. Sozialismoaren
aurrerabide arrazionalean si-
nesten zuen bikote ezkertiar 
baten semea da. Bere beste hiru
anaiek zientziaren bidetik jo zu-
ten, baina Jeremy 16 urte zitue-
netik mugimendu sozial guztie-
tan aritu da: apartheid-aren, 
gerraren edo austeritatearen
kontra, bakearen eta giza esku-
bideen alde… Irlandako Sinn Fei-
nen alde egin du, Hegoafrikako
ANC, kurduak, Palestina, Nami-
bia, Kongo, Txile, Kuba, Nikara-
gua, Venezuelako Hugo Chavez
komandantea babestu ditu. Af-
ganistan eta Irakeko gerren aur-
kako “Stop The War” koalizioa-
ren buru izandakoa da.
Corbyn ez da oratoriarako abi-

lidade aparta duen politikaria.
Ez da estratega handia. Lasai
egoten eta herritarrei euren hiz-
kuntzan hitz egiten daki, eta ez
du etsitzen. Koaderno beltza be-
ti altzoan eramaten du, atez ate
hitz egin duen jendearen izena
eta egindako eskaerak apunta-
tzeko. Astero-astero Londresetik
atera eta herrietan kanpaina
egitea maite du, kaleko jendea
entzutea, haien protestak, ekin-
tzak eta kezkak parlamentura
eramatea. Berarentzat argi dago
lidergoa zer den: ordezkatzen
den jendea ulertzea.

Oratoriarako abilidade
aparta izan ez arren,
herritarren hizkuntza
bera erabiliz konexio
emozionala lortzen du
Corbynek. 
Ben STANSALL | AFP

«Monsieur Zen» gisa definitzen du bere burua.
Beti dio politikako gertakarien aurrean
erlaxatuta egon beharra dagoela. Estresatzeak
eta estutzeak ez dakarrela ezer onik

Demostratu du jendeak maite duela ondasun
publikoen defentsa zintzoa. Laborismoaren
memoria kondentsatu du boto-emaileen
gogoan den justizia sozialaren alde egitean



hutsa

3 
B
EG

IR
A
D
A
:

Gure ikasle horien
ongizateagatik!

ar
ki

te
kt

u
ra

 /
 h

ez
ku

n
tz

a 
/ 

ko
m

u
n

ik
az

io
a N

oiz aterako da nire amatxo/aitatxo/amatxo
eta aitatxo kartzelatik?». Hori da gurasoetako
bat edo biak kartzelan dituzten haurrek hiru
urterekin gehien egiten duten galdera. Izan
ere, Sarek –euskal preso, iheslari eta deportatuen
eskubideen aldeko gizarte mugimenduak–

emandako datuen arabera, gaur 113 adingabek dute etorkizuna
kartzelarekin zuzen-zuzenean lotuta. Horietako 102k ama edo
aita dute kartzelan; beste 9k biak; eta, azkenik, 2 dira, Izar (Ma-
dril) eta Xua txikia (Valentzia), amarekin kartzelan bizi dire-
nak; gainera, hainbat omen dira aita, ama edo biak sekula kale-
an ezagutu ez dituzten 21 eta 23 urteko gazteak. 
Ametsek hiru urte egin berri ditu. Horregatik, kartzelatik

atera dute eta jaio zenetik amarekin 24 orduz egon bada ere,
orain Valentziaraino 1.200 kilometro egin beharko ditu hama-
bostean behin hura ikusteko. 
Horiek dira datuekin eta zuzeneko testigantzekin Sarek osa-

tu nahi duen euskal presoen seme-alaben inguruko txostena,
gero erakundeei eta eragileei aurkezteko. Horiekin batera, ez
dezagun ahaztu, iheslarien eta deportatuen seme-alabek uga-
ritzen dute Euskal Herrian bizi dugun konpondu gabeko gataz-
ka politikoaren ondorioek kaltetutakoen kopurua.
Batzen badizkiegu izeba, osaba, aitona, amona edo beste ger-

tuko senideren bat kartzelan dutenak, zenbat dira asteburua iri-
tsi eta etxe askotatik pijaman
eta mantan bildu-bildu egin-
da ateratzen dituzten umeak
oraindik eguna gaua den te-
nore horretan? Milaka kilo-
metroko bidea geratzen zaie
aurretik... Motxiladun umeak
deitzen omen diete. Kilome-
troak eta egoera emozional
hori pilatuz doa haur horien-
gan. Askotan, ez da harritze-
koa, nekea, estresa eta beste
hainbat ondorio sorraraztea
helduok diseinatutako men-
deku politika horrek.

Pedagogia aurrerakoi guz-
tiek haurren ongizatea du-
te ardatz,  eta horretaz
dihardugu, batez ere, hezi-
tzaileok. Haur horiek gure
ikasgeletan daude. Astelehe-
nean itzultzen dira gelara,
eta besteei eskatuko diegun
arreta eta ahalegin bera es-
katuko diegu, seguruenik.
Sarri, gu geu ohartu gabe
haur horiek kilometroez
gain, furgonetaren batean,
autoan, autobusean edo aus-
kalo non lo egin behar izan

dutela. Jasan duten estres emozionalaz gain. Kasurik hobere-
nean joaten direla eta itzultzen direla jakiten dugu. Zenbate-
raino ote dugu kontuan, baina, ume horien ongizatea?
Gogora datorkit Urtzi. Jaio zenerako aita kartzelan zuen.

Kanturen bat ikasi genuelarik, irteera batera joan behar genue-
nean eta abar, «aitatxo eta amatxori kontatu, e!» esandakoan,
hark eskua jaso eta ozen esaten zuen; «nik ezin dut, nire aita-
txo kartzelan dago». Koskortu zenean, ordea, zazpi bat urtere-
kin, aitarengana joan nahi ez izaten hasi zen. Orduan sentitu
genuen jendartetik haurrengana iristen den mezua!

Gogoan dut Uxue. Hark aitona kartzelan ezagutu zuen be-
ti. «Noiz etorriko da aitona etxera?», galdetzen zuen.
Etxean, «Euskal Herria libre denean» formula asmatu zu-
ten umearen ezinegona baretzeko. Eta iritsi zen eguna. Aito-
na etxeko atetik sartzen ikusi zuenean, «aitona, Euskal Herria
ja libre al da?», galdetu zion haren besoetara salto egiten zuen
bitartean.
Eta Xuari begira nago orain, kartzelatik iritsi zaidan argaz-

kian dakusat amatxo Olatzen besoetan goxo-goxo lo. Mundua
handia eta zabala dela badiote ere, oraingoz, Picassenteko zie-
ga besterik ez dio erakutsi.
Xuari begira gogorarazi nahi dut duela ja 18 urte, Donostian

Onditz jaio zela. Haur Eskolen Koordinadora, sindikatuak, ar-
tistak, pailazoak, Donostiako
udaleko ordezkariak eta
Arartekoa bera “Onditz Eus-
kal Irrira” aldarrikapenera
bildu zirela. Eusko Jaurlari-
tzako agintariek hitzeman
zuten 7 hilabeteko epean le-
kutxoren bat egokituko zu-
tela Onditz eta amatxo Mai-
tanerentzat Euskal Herriko
kartzelaren batean. 
2012an Zaballa eta Iruñeko

kartzela berriak zabaldu zituz-
ten. Ez ote zuten lekuren bat
egokitu haurra duten amen-
tzat? Eta hala bada, zer egiten
dute orduan etxetik hain
urrun? Zein arrazoi ote dute,
oraindik ere, umetxoak hain
bortizki eta bidegabeki zigor-
tzeko? Legeen eta nazioartean
onartutako Haurren Eskubide
Unibertsalen gainetik?
Gaur Donostian Km 0 or-

dua iritsi dela iragarriko du-
te. Gure ikasleen ongizatea
gogoan, nire hezitzaile kon-
tzientzian marmar bat nagu-
situ zait: “Motxiladun 113
umeek gurasoekin hazteko
eskubidea dute”. •

Gaur 113 adingabek dute bizitza kartzelarekin lotuta. M. RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Arantxa Urbe
Hezitzailea eta Hik Hasi-ko kidea
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txe atzeko lorategiko txorien kantua izaten da
goizetan lehenengo entzuten dudan hotsa.
Gaur goizean beste hots ozenago bat gainjar-
tzen zen. Isiltzen ez zen helikopteroen hots
artegagarri bat zetorren leihoaren bestaldetik.
Bizi naizen tokian hegazkin eta helikopteroen

hotsetara dagoeneko ohituta nago eta askotan ez naiz
ohartu ere egiten hor dabiltzala. Gaur goizekoa, ordea,
ezberdina zen. 
Kafea prestatzen ari nintzela albistegia jarri dut eta
etxebizitza dorrea sutan ikusi dut. Londres mendebal-
dean sute izugarria egon dela zioten goiburuek. Bihotza
saltoka hasi zait. Londres mendebaldean nengoen. «Bes-
te eraso terrorista bat», izan da burura etorri zaidan le-
henengo gauza. Tableta hartu dut azken albisteak ikus-
teko. Etxeko leihotik ikusten nuen ke laino handia. Hiru
kilometrora dago su hartutako dorrea, baina errautsa
inguruko auzoetara zabaltzen zen. 
Azken hiru urtetan ikusi ez dudan lagun bat etorri be-
har zitzaidan bisitan gaur. Suteak hiriko garraio publi-
koan sortu dituen atzerape-
nen aitzakiaren atzean
ezkutatuz,  baina onartu
nahi ez zuen zuhurtasunez
tindatutako erreakzio bate-
kin, beste baterako utziko
dugula hitzordua esan dit.
Amorruz betetako sentsazio
batekin pasa dut eguna. Be-
netan nahi duten hori lor-
tzen ari dira, gure erabakie-
tan eragina izaten ari dira.
Beldurra sartzen ari zaizki-
gu. 
«Londrestik albiste txa-
rrak baino ez zaizkigu iris-
ten azkenaldian». Hori esan dit Euskal Herriko lagun ba-
tek. Kontua da, Londresko burbuila honetan egonda
askotan ez garela ohartu ere egiten hemendik kanpora
zein oihartzun izaten duten albisteek. Hemengo egune-
rokotasun azkarrak aurrera jarraitzen du, eta, albiste-
giak ekidinez gero, ahaztu egiten gara. Ezer pasatu ez
balitz bezala izaten da. Baina, ados nago, oraingoan ez-
berdina izan da. 
Deserosotasun eta urduritasun honen erdian, a zer-
nolako nahaste politikoan sartu gaituzten Theresa May
lehenengo ministroak eta bere inguruko kuadrillak. As-
kok usten genuen oportunismo taktikoak kale egin dio
Mayri. Nik neuk ere pronostiko okerra egin nuen duela
hiru aste idatziko analisi batean. Mayren erretorika sen-
do eta kontsistenteaz aritu nintzen, eta Jeremy Corby-
nen ahultasunaz. Baina, ordenarik gabeko ezkerrak eta

alderdikideen artean ustez zeuden desberdintasun kon-
ponezinek, emaitza ezusteko bat eman digute.
Hauteskundeen emaitzen atzean dagoen datuen anali-
si sakon bat eskura izan dut gaur. Historikoki klase sozial
ezberdinek bereizten zituzten kontserbadore eta laboris-
ten afiliazioak eta hura zen hain zuzen bereizketa sor-
tzen zuen parametro nabarmenena. Oraingo honetan,
ordea, adinak eragin handiagoa izan du: Alderdi Laboris-
tak gazteen botoak erakarri ditu. NHS Osasun Sistema 
Nazionalaren egoera, ikasleek ordaindu beharreko uni-
bertsitate zergak, etxebizitzen prezioak eta pentsioen ge-
roa dira gazteak arduratzen dituzten gaietako batzuk,
eta, kanpainako ardatz moduan horiek erabiliz, gazteen
babes handia eskuratu du Corbynek. Aldiz, adinean gora
egin ahala, kontserbadoreek irabazten dituzte botoak.
Hauteskundeen aurretik, Corbynek sinesgarritasuna gal-
duta zuela uste genuen, baina inteligentzia handiz sare
sozialetan estrategia eraginkorrak erabiliz, gazteak bere-
ganatu ditu. Aldi berean, tory-en murrizketak kritikatze-
ko baliatu du aukera.

Atentzioa eman didan beste datu bat honakoa da: hez-
kuntza maila altuagoa duen jendeak laboristen edo libe-
ral-demokraten alde bozkatzeko joera handiagoa eraku-
tsi du. Bestalde, erretiratuen gehiengoak tory-en alde
bozkatu du.
Bigarren Brexit baten eitea zuten hauteskundeak zire-
la esan nuen. Mayk aurretik egin zituen adierazpenak,
«emakume zaildua eta gogorra naizela erakutsiko dut»
eta antzekoak, aldatu beharko ditu oraingoan. Negozia-
zioak ez dira lehen uste zuen bezain errazak izango. Bes-
te alderdien onespena beharko du erabaki jarrera aurrera
eramateko, eta baliteke Brexit leun batean amaitzea. Ba-
daezpada ez naiz berriro ere iragarpenak egiten hasiko.
Hala ere, duela bi aste baino lasaiago nago.
Hala eta guztiz ere, ea laster nahaste hau norbaitek
konpontzen duen eta kapitulua ixteko gai garen. •

{ koadernoa }

Nahastea

Historikoki klase sozial ezberdinek
bereizten zituzten kontserbadore eta
laboristen afiliazioak, hura zen bereizketa
parametro nabarmenena. Oraingoan,
ordea, adinak eragin handiagoa izan du

Garazi Goia

hutsa

hutsahutsa



I
ragan igandean, euskal
erresistentziari eskainita-
ko bizi bat iraungi zen
Laudion, duela 50 urte
Mikel Etxeberria Ma-
kauen ekintzaile hasi zen

eta azken urteetan bizileku izan
duen inguru berean. Hantxe izan
zen GAUR8 berarekin, azken egu-
nak bizi zituela sumatu ere gabe. 
Iristerako, esandako lekuan ze-

goen. Nekadura aurpegian baina
tente, izan zen lagun sendoaren
arrastoa nabari. «Ahul», baina
irribarretsu. Haren etxera sartu,
eseri eta «ea agoantatzen dudan»
esan zuen. Eta ederki eraman
zuen solas luzea, bere uste sen-
doei azken bururaino eutsi dien
bezala. Ba omen zuen istorio bat,
1967tik gaur artekoa, berak parte
hartutakoa, «inork azalduko ez
duena nik azaltzen ez badut».

Ondo iruditzen bazaizu, konta
ezazu jende gutxik ezagutu eta
gutxiagok bizi izan duen isto-
rio horren hasiera. 1967an hasi
zinen ETAn militatzen?
Ez, urte hartan liberatu egin nin-
tzen. Ni 1965ean militantea nin-
tzen. 1966an bi aldiz atxilotu,
torturatu eta preso sartu nindu-
ten. 1967an, Espainiako soldadus-
ka egiten ari nintzela, ospa egin
nuen, desertatu, Espainiako sol-
dadua izatea baino beharrezkoa-
goa eusko gudaria izatea zela era-
baki bainuen. 67ko udazkenean
muga pasatu nuen.

Zerk eraman zintuen militan-
tzia horretara?
Garai hartan militantzia soziale-
tik nentorren ni, Herri Gaztedia-
tik, espainolez Juventud Rural
Católica edo. Nire etxean ere izan
ziren soldadu joatera behartuak
izan zirenak, senideen biziak sal-
batzeko xantaia egin zietenak,
baina nire etxean, beste hainba-
tetan bezala, ez zen horretaz hitz
egiten. Hala ere, gazteek, umeek,
intuizioak izaten dituzte, eta ka-
xa batean gorri, zuri eta berde
koloreetako gerriko bat aurkitu
genuen etxean, ikurrinaren be-

rririk ez genuenean, eta aten-
tzioa eman zigun. Egun batean,
aitarekin lanean ari nintzela, ja-
kin nuen haren lagun bat, Gazte-
lukoa, fusilatu egin zutela. Eta
pixkana-pixkana bueltak eta
bueltak ematen ari zara eta Herri
Gaztediko batzarretan Labegerie-
ren kantuak azaltzen hasten dira.
Guretzat aurkikuntza itzela izan
zen. Horrela, ikusi genuen lagu-
nak beste gauza batzuk egiten ari
zirela, batzarrak, eztabaidak… eta
nik Tolosarekin nire lotura nuen
eta hortik sartu nintzen ETAn.
67an lagun batekin muga pasa-

tu eta itzuli egin nintzen, arma-
tuta. Orduan ez duzu jakintzarik,
gaztea zara, ez duzu prestakun-
tzarik, nahiz preso egon nintze-
nean, 66an, izugarrizko ikasketa
militarra, teorikoa, hartu genuen
Jose Luis Zalbide famatu horren
eskutik. Oso argia zen, informa-
zio dezente zuen eta bidea eraku-
tsi zigun ekintzak egiteko. Gero
PSOEren Gobernuko aholkulari
izan zen, Barne Ministerioan.

Ipar Euskal Herritik barnera
egin zenuen, liberatu gisa. Bil-
bo aldera, ezta? 
Bai, eskualde honetara etorri gi-
nen, Bilbo, Laudio, Arratia ingu-
rura. Ordurako V. Asanblea pasa-
tua zen [1966ko abenduan]
Gaztelun, nire herri ondoan, eta
ardura politikoa baino militarra-
goa nuela etorri nintzen. Ekin-
tzak egin behar zirenean, Izko de
la Iglesia eta horiekin elkartzen
ginen. Batzuk erori egin ziren, Iz-
ko bera tartean [Iruñean, Lopez
Irasuegirekin batera Arantza
Arruti askatzeko saioan]. Alde Za-
harrean Poliziarekin katua eta
txakurra bezala ibiltzen ginen.
Bagenuen komisarietako infor-
mazioaren berri, noren argazkiak
zituzten, eta amerikanoek bezala
nire buruari prezioa jarrita ziote-
la jakin genuen. Hala ere, nik
behintzat ikusten nuen erretako
jendea kanpora bidali beharra ze-
goela, eta jende berria sartu, ahal
bazen, legala. Horretarako batzar
baten asmoa genuen. Mogrovie-
jon genuen etxera horretaz hitz
egiteko eta gauzak erabakitzeko
asmoz joan ginen. Egia esan, ez
genuen gehiegi hitz egin. Eta be-
rehala gertatuko ziren hurrengo
erorketak.

ETAren zuzendaritza erori zire-
nekoak.
Guk bagenuen Bilboko Artekalen
etxe bat. Hitz egindakoa abian
jartzeko hara itzuli ginen. Hartu
beharreko neurri guztiak hartu
genituen etxera sartzeko, baina
gauzak izaten diren bezala izaten
dira. Dena isilik eta normal-
normal zegoela ikusi ondoren,
han bizi ginenok [Mario Onain-
dia, Txutxo Abrisketa, Bittor Ara-
na eta Etxeberria bera] igo eta gu-
re kontraseinarekin jo genuen
atea. Ireki zuten eta bertatik ber-
tara tiroka hasi ziren. Nik suertea
izan nuen, nahiz sartu zidaten
hemen [besoan] tiroa, izugarriz-
ko ziztada egin zidana. Ziztada
horrek esnarazi egin ninduen.
Neraman motxila bota eta eskai-
leretan behera salto egin nuen.
Nire aurrean Bittor Arana lurrera
joan zen zerraldo. Haren ondo-
rioz hilko zen [2004an] azken ba-
tean. Eta hanka egin nuen. Kalera
atera eta odola tantaka ikusi
nuen. Horrelako momentuetan,
batzuetan halako argitasuna sor-
tzen zaizu. Nik banituen hor in-
guruan etxeak, baina bururatu
zitzaidan Orozkora joatea, han la-
gunduko zidaten lagunak bani-
tuelako. Hara joateko, taxista bat
hartu nuen. Nire helburua zen
zauria lotzea, odola eta odola ze-
rion-eta. Basaurira joan ginen,
San Migelera, eta orduan azaldu
nion zer gertatzen zen. Berak ez
zidala lagunduko esan zidan, eta
nik, pistola gerrian, egin beharko
zuela. Bera kotxetik atera zen es-
pantuak egiten, eta nik bi musu-
zapi eskaini nizkion, besoa lotze-
ko. Bota egin zizkidan lurrera. Ez
dakit nola egongo nintzen ni, oso
zurbil segur asko, eta gaizki, den-
bora guztian odola botatzen eta
minez. Berak zer pentsatu zuen?
Ba, ni erori egingo nintzela segu-
ru asko. Kotxea irekita eta giltzak
jarrita zeuzkala ikusi nuenean,
pauso bat eman nuen kotxe-
rantz, eta orduan berak ere egin
zuen pausoa baina ez kotxera
sartzeko, baizik eta niregana. Or-
duan hiru tiro eman nizkion eta
kotxea hartuta alde egin nuen.
Gero, badakizue zer montaje egin
zuten.

Handik bi egun eskasera Mo-
groviejon Jon Etxabe, Enrike

herritarrak

«Beti jakin izan dut ondorenak
jasoko nituela, eta orain

jasotzen ari naiz»

MIKEL ETXEBERRIA
«MAKAUEN»

Joan den igandean zendu zen Mikel

Exeberria «Makauen». Egun batzuk

lehenago, «nik kontatzen ez badut, inork

kontatuko ez duena» azaldu zuen.

Xabier Izaga Gonzalez

EUSKAL MILITANTEA
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Gesalaga, Jone Dorronsoro eta
Teo Uriarte atxilotu zituzten.
Bai. Horrela, talde hartatik ni ba-
karrik geratu nintzen, eta ez da-
kit zenbat polizia izan nituen
atzetik. Baina, jende askok lagun-
duta, alde egitea lortu nuen.

Ipar Euskal Herrira iritsi arte.
Han polizia espainolak nahiko
bertan ibiltzen ziren, eta Parisera
atera behar izan nuen. Han esan
zidaten Belgikan lasaiago egongo
nintzela, eta Julen Madariagaren
etxera joan nintzen. Udaran, Ipar
Euskal Herrira etorri ginen opo-
rretan, baserri batera. Ni euskal-
dun zaharra nintzenez, gaztele-
raz gaizki egiten nuen, eta dut
oraindik, Julenek nahi zuen nik
“Ekai-Arauketa dialektikorrari
buruz” lanean laguntzea, euska-
raz egin nahi baitzuen, eta nik
itzuli egiten nion. Udazkenean
ere geratu nintzen han, eta beste
baserri bat bilatu zidaten, Bida-
rrain, bertan lan egiteko. Han,
noski, lanak itzelak; ni baserrita-
rra naiz eta banekien zer zen hu-
ra, udazkenean lan asko izaten
dela, garoa dela, simaurrak atera
behar direla, belarra sartu behar
dela... eta ni han gustura. Baina,
noski, politikoki erabakiak hartu
behar dituzu. Eta etorri zitzaizki-
dan, ni haientzat pieza inportan-
tea omen nintzen-eta. 

Zer giro zegoen?
Orduan ikusi nuen zer kalapita
zegoen, troskoak, besteak, bat
bestearen aurka… eta hor ikusi
nuen lehendik ezagutzen nuen
Txikia, [Eustakio] Mendizabal,
eta iruditu zitzaidan politikoki
eta gizatiar bezala sendoena zela.
Orduan erabaki nuen nire trans-
misioa berari ematea, eta hala
egin nuen, nire arma hari eman
nion. Eta erabaki genuen atera
egin behar nuela. Belgikara joan
nintzen berriz. Orduan baziren
zenbait joera. “Saioa” sortu zen,
eta hor parte hartu nuen. Idatzi
bat egin nuen, aldizkarian atera
zutena, baina nolabait manipula-
tuta. Nire ikuspegia garai hartan,
1969an-1970ean, askapen proze-
sua euskaldunekin eta langilee-
kin, denak lotuta, aterako zela
aurrera zen. Hori kendu zuten. 

Handik nora joan zinen?

Partidu Komunistarekin harre-
manetan jarri ninduten, orduan
harreman dezente zegoen hare-
kin. Lehenengo pausoa izan zen
nengoen tokitik Jugoslaviara ate-
ratzea. Han erakundearen joera
batetik eta bestetik hartzen nuen
informazioa. Itzultzaile jarri nin-
duten, 36ko Gerrako Brigadas In-
ternacionales haietako emakume
batekin. Emakume jakintsua zen.
Liburutegi batean egiten nuen
lan eta asko hitz egiteko eta ira-
kurtzeko aukera izan nuen. Elka-
rrizketa bat egin zidaten, Laboa-
ren musikarekin apainduta…
Guk oraindik esperientzia politi-
koki jantzi egin behar genuen,
orduan umeak ginen. Baina ema-
kume hark informazio asko
eman zidan, eta Jugoslaviako
prozesua azaldu zidan, Alema-
niaren aurka, eskuindarren aur-
ka… Oraindik hemendik daukat
Jugoslaviako Konstituzioa. Baina
erakundearen buruan, edo nire-
an batez ere, Kubara joatea zego-
en, eta han ikastea. 

Eta joan ere egin zinen.
Bai, eta han, museo bat ikusten
ari nintzela, Patxo Unzueta iku-
si nuen, bisita ofizial batean.
«Zer demonio da hau?», pentsa-
tu nuen nik. Ohartu ziren han-
ka sartze bat egin zutela segur
asko eta elkarrekin jarri gintuz-
ten biok hotel batean. Bera era-
kundearen ordezkari joan zen
eskaera batzuk egitera, eta eska-
tutako guztia eman ziguten.
Baina bisita ofizialak bukatzen
dira, eta ni han geratu nintzen,
hartutako hitza betetzeko zain,
eta ez nuen Patxoren berri jaso.
Buelta egin zuen eta ez zuen
ezer egin. Nik hasitako ikaske-
tan sakondu nahi nuen; orduan,
Kubako Gobernuko ordezkariari
esan nion lanean eta ikasten ja-
rraitu nahiago nuela ,  bide
arruntetik, eta, mekanikoa nin-
tzenez, lantoki batean hasi nin-
tzen mantentze-lanetan. Goize-
ko seietatik ordu bietara egiten
nuen hori, eta, arratsaldean,
ikastera. 

Zer ikasi zenuen?
Han, noski,  bazegoen jende
gehiago, Hego Amerikakoa, Txi-
lekoa, Venezuelakoa, Guatemala-
koa, eta haiekiko harremanak
egin nituen. Eta azken hiru urte
haietako informazioarekin haus-
narketa egin nuen. Nolakoak izan
dira herri kolonizatuetako proze-
su iraultzaileak, politikoak? Au-
rrena, Kubako historia ikasi
nuen, eta horrek begiak argitu
zizkidan. Han, Euskal Herrian be-
zala, dikotomia bat izan zen. Beti
azaltzen dira horrelako prozesue-
tan independentistak eta auto-
nomistak, eta besteak, noski, ko-
lonialistak. Eta leku guztietan zer
helburu dituzte autonomistek?
Administrazioa eta diruaren era-
bilera. Hemen gertatzen den ber-
bera. Nire ondorioa izan zen era-
kunde autonomista bat ezin zela
independentista izan, nahiz
haien artean independentistak
egon. Izatez, beraien joera histo-
rikoki inoiz ez da independentis-
ta izan. 
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herritarrak

Bagenuen Che Guevararen eta
haren ibilien berri. Haren helbu-
rua zen estatubatuarrak nolabait
neutralizatu. Baina Boliviara jo-
an zenean leku askotan gertatu
zen bezala, erakunde komunista
edo ezkerreko batek, bertakoa de-
nak, agindu nahi du eta ez du
urrunago ikusten, eta Bolivian ez
zuten nahi Che Guevarak zuzen-
daritzarik hartzerik nahi. Ez zuen
nahikoa sostengu sozial lortu, in-
digenekin-eta lan gehiago egin
behar zuen aurretik.

1974an dei garrantzitsua jaso
zenuen.
Egoera horiek aztertzen ari nin-
tzela, Txomin Iturbek-eta deitu
zidaten Ipar Euskal Herrira.
1974an, bai. Eta ni Kuban eginda-
ko hausnarketak buruan etorri
nintzen. Militante asko ezagu-
tzen nituen, lehengo lagunak, eta
nire pentsamendu horiek mar-
txan jartzea posible ote zen hasi
nintzen, baina kristoren saltsa
zegoen. Eta hor azaldu zen Arga-
la. Hitz egin beharra genuela
esan nion. Argala bera ere ez ze-
goen oso ondo ikusita, komunis-
ta zelako. Urruñan bildu ginen
eta arratsalde luze batez oso argi
hitz egin genuen. Hasi nintzen
nire proposamena egiten eta be-
ra galdetzen. Honek nora era-
mango gaitu? Hau egiten badu-
gu, zer gertatuko da? Eta prozesu
guztia garatu genuen. Zetorren
trantsizioak inora ez gintuela
eramango ikusten genuen, aurre-
rago joan behar genuela. Garai
hartan gatazkak izaten ziren ba-
tzarretan, eta argi ikusten zen be-
reizketa bat izango zela. Horren
aurrean, txosten bat egitea pro-
posatu zen, eta egingo zutenek
zeinek bere aldetik egingo zuen.
Txostengile bat Argala zen, eta,
bestea, Yoyes. Aurkeztu zituzten
eta Argalarena atera zen aurrera.
“Txosten gorria” bezala ezagutu-
ko zen, liburuxkak azal gorriak
zituelako. Hor sortzen da ETA mi-
litarra, 1974ko urrian. Hor azal-
tzen da geroztik izan den proze-
su guztia.  Ni Kubatik etorri
berria, gainera; han Gazteri Ko-
munistetako partaidea nintzen,
uste nuen militantzia diziplina-
tuagoa behar zela, eta horixe
planteatu nuen batzar batean.
Beste batek bozketa bat proposa-

tu zuen, eta bozketan ez zen on-
tzat hartu nik proposatutakoa.
Eta baztertu egin ninduten. Arga-
larekin harremanetan jarraituko
nuen, ordea.  

Erakundetik kanpo geratu zi-
nen, beraz.
Itxuraz, bai. Baina hori, azken ba-
tean, lagungarri izan nuen. Ez
nintzen erakundeko militantea,
baina egiaz barne guztia nire es-
kuetan zegoen. Orain begiratuta,
pentsa liteke abilidade handia
izan genuela, nahi gabe gertatu
bazen ere. Eta hori da hainbeste
urtean indarrean egon den estra-

tegia. Irabazi du...? Ez. Azken bate-
an, beti geunden, azken urteetan,
beti geunden parra. Haiek ez gin-
tuzten irabazten eta guk haiek
ere ez, eta jendea nekatzen eta
abar. Oraingo estrategia nola
ikusten dudan galdetuko didazu.

Bai. Zer iruditzen zaizu ezker
abertzalearen estrategia?
Nik Otegiri horretaz hitz egiten
entzun nionean, garbi-garbi ikusi
nuen hari heldu beharra zegoela
eta aukerak hor ikusiko zirela.
Garai haiekiko zer alde dago? Or-
duan dena sakabanatuta zegoen
eta orain nolabaiteko istorioa da-

go, borroka eginda, indar politi-
koa dago. 
ETAk desegin behar duela ira-

kurtzen dut. Bere kontaketa egin
behar duela ere esan dute. Bai,
eta nik egin behar dut kontaketa
hori, estrategia hura abian jarri
nuen aldetik. Eta egina dut. Baita
hausnarketa bat ere. Hasieratik
Euskal Herria askatzeko militan-
tzian parte hartu dutenek Euskal
Herriaren eta askatasunaren alde
egin dute, ez erakunde armatu
baten alde, ez alderdi baten alde.
Euskal Herriaren eta askatasuna-
ren alde zenbat jendek borroka
egin du? Horiek damutu behar al
dute? Horiek Euskal Herriaren
eta askatasunaren aldeko mili-
tanteak dira. Eta hori politikoki
ondo lotu behar da. Erakunde
militarrekoak, direnak dira, eta
gehienak preso daude edo egon
dira. Eta, gainera, erakunde mili-
tarrak egin dituen ekintza
gehien-gehienak erreibindikatu
ditu. 

Xibertako elkarrizketak nola
bizi izan zenituen?
Niri Argalak ematen zidan ha-
ren berri. Xibertakoa saio serio
eta ardurazkoa izan zen, baina
hor ikusi zen EAJren jarrera, le-
hen autonomismoaz esan du-
guna, eta ez zegoela ezker aber-
tzalearekin ezer konpartitzeko
prest. Ezker abertzalea ordura-
ko bazegoen nolabait iparra, eta
indarra, hartuta, eta berak ezin
zuen maneiatu. Nik ez nekien
hain antikomunistak zirenik,
baina gero jakin nuen II. Mun-
du Gerran haien eginkizun na-
gusia izan zela komunismoaren
aurkako borroka. Eta uste dut
ezker abertzaleari dioten beldu-
rra eta zenbait jokaera hortik
datozela. 

1977an Hego Euskal Herrira
itzuli zinen. Eta ondoren urte
askoan oharkabean, nabar-
mendu gabe, ibili zara. 
Bai, 77an itzuli nintzen, eta mili-
tarrek ere barkatu egin ninduten
[barrez], kartilla itzuli zidaten-
eta! 1998an Mexikotik ekarri nin-
duten eta bost urte egin nituen
barruan. Ni oso ondo atera naiz,
e? Hala ere, beti jakin izan dut
ondorenak jasoko nituela, eta
orain jasotzen ari naiz.

«Hasieratik Euskal

Herria askatzeko

militantzian parte

hartu dutenek

Euskal Herriaren eta

askatasunaren alde

egin dute, ez 

erakunde armatu

baten alde, ez 

alderdi baten alde»





herritarrak

NEKAZARITZA ETA ELIKADURA EKOLOGIKOA

G
aur egun, ekoizpen ekolo-
gikoarekin lotutako albis-
teak bata bestearen atze-
tik argitaratzen dira,
abiadura bizian. Horren
arrazoietako bat izan lite-

ke medioek interesa sortzen duen gai bat
topatu izana. Eragina du ere, noski, herri-
tarrek osasunari, ingurumenari eta elika-
durari ematen dioten gero eta garrantzi
handiagoa. Izan ere, elikagaiak ekoizteko
eredu ekologikoak denontzat onurak da-
kartza. Ekuazioa aski sinplea da: substan-
tzia kimikorik gabeko laborantza = ingu-
rumen garbia + elikagai osasuntsuak. 

Harreman hori gero eta jende gehiagok
ulertzen du eta, ondorioz, herritarren eta
ekoizleen arteko konpromisoak areago-
tzen doaz, egunerokotasunean etxeetako
mahaietan elikagai ekologikoen presen-
tzia areagotzen doan bezala. Mundu mai-
lan, espainiar Estatua 10. postuan dago
kontsumoari dagokionez. Eta hori horrela
da azken urteetan gertatutakoak gertatu
eta gero (krisia, familien ahalmen ekono-
mikoaren txikitzea, elikagai ekologikoak
topatzeko zailtasunak, zenbait produktuk
duten prezioa...).

Elikaduraren alorrean herritarron kon-
tzientzia garatzen ari den seinale da, ere,
janaria erosterakoan, gero eta galdera
gehiago egiten dizkiogula gure buruari. Ez

da aski elikagai bat ekologikoa dela jakitea,
kontsumitzaileak jakin nahi du  zenbat ki-
lometro egin dituen elikagai horrek salto-
kira iritsi arte, eta aukeran, nahiago
du –arrazoi guztiarekin nahi ere- bere ja-
nariak bidaia laburra egin izana. Gure in-
guruan denetik ekoiztea ezinezkoa dela ja-
kinda, gero eta pertsona gehiagok
itauntzen dio bere buruari munduaren
beste partetik datorren elikagai bat eroste-
aren beharrizanaz. Izan ere, elikagaiez ari
garelarik, ekologia ez da soilik ekoizpen
eredu bat bermatzen duen zigilua izatea,
ekoizpen gunetik saltokiraino sortzen di-
ren ingurumen inpaktuak ere kontuan
izan beharko lirateke ekuazioan (garraioa,
batik bat. Baliteke erosi nahi dugun fruta
horrek milaka kilometro bidaiatu izana…
Aldi berean, baliteke ere gure eremu hur-
bilean bertoko ekoizle baten sasoiko fruta
ekologikoa eskuratzeko aukera egotea.
Kostu energetikoei dagokionez, aldea na-
barmena da. Ez hori bakarrik: tokiko fruta
ekologikoa aukeratuta, bertoko baserritar
bati laguntzen diogu. Hori guztia ere eko-
logia da!

Pausuz pausu, esan bezala, kontzientzia
ekologikoa handituz doa: janari osasun-
tsua kontsumitzearekin ez da nahikoa,
beste konpromiso batzuk ere badaude,
edozein erantzun onartzen ez duten gal-
derak sortzen dira. Ekoizpen ekologikotik

haratago goaz, agroekologiarantz: trata-
mendu toxikorik gabeko ekoizpena; abe-
reen ongizatea; bioaniztasuna; ekoizleak
salmenta puntutik gertu egotea; kontsu-
mitzaileekin hurbileko harremana; ekoiz-
leen lan baldintza duinak; bidezko salneu-
rriak ekoizle zein eroslearentzat…
Gardentasuna bere zentzurik zabalenean.

Jendartean kontzientzia bere kabuz za-
baltzen ari den honetan, ekoizpena bultza-
tzea da premiazkoena. Horretarako modu-
rik onena da ezagutza lau haizetara
zabaltzea. Nekazari eta abeltzainek be-
raien laboreak kudeatzeko moduari bu-
ruzko jakin-mina dute: lurraren maneiua
eta ongarritzea nola egin; belarren kontro-
la nola bermatu; bioaniztasuna indartuz
izurri eta gaixotasunen kudeaketan nola
lagundu; kalitatezko produktuak nola lor-
tu; errentagarritasuna bermatu. Eta ez ba-
ratze txikietan soilik, baita labore estentsi-
boetan ere, azalera zabaletan ezarri
daitekeen eredua baita ekologikoa. Jakin-
tza hori guztia ekoizleen eta teknikari zein
ikertzaileen arteko elkarlanetik sortzen da.

Azken helburu hori lortu asmoz, Euskal
Herriko Unibertsitatearen Udako Ikasta-
roa planteatu da, ekainaren 26an eta 27an
Agurainen egingo dena. Ikastaro honek
zientziak eta berrikuntzak ekoizpen ekolo-
gikoan duten papera aztertuko du. Hizlari
bezala parte hartzen duten ikertzaile eta
profesionalek lau alor ezberdinei buruzko
ezagutza berritzaileak azalduko dituzte:
lurraren kudeaketa (nitrogenoaren finko-
tze biologikoa, gai organikoen erabilera
eta lurraren osasuna); izurri eta gaixota-
sunen kudeaketa; abeltzaintza (larratze-
molde berriak, fitoterapia eta etxaldeen
kudeaketa egunerokotasunean); eta hobe-
kuntza genetikoa eta haziak (araudiak, to-
kiko barietateak eta interes ekologikoaren
araberako hobekuntza teknikak). Izena
emateko epea oraindik irekita dago.

Ekoizpen ekologikoa:
osasuna, gertutasuna,
kontzientzia, zaporea

HUTSA

NEIKER Teknalia

Roberto Ruiz de Arcaute Rivero

Nekazaritza ekologikoko ikerketa
teknikaria – NEIKER Teknalia

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAK ZIENTZIAK ETA BERRIKUNTZAK NEKAZARITZA

EKOLOGIKOAN DUTEN ERAGINA AZTERTU ASMOZ UDAKO IKASTARO BAT PROGRAMA-
TU DU EKAINAREN 26RAKO ETA 27RAKO. HELBURUA DA EKOIZPEN EREDU EKOLO-
GIKORA PASATZEKO NEKAZARIEK IZATEN DITUZTEN ZALANTZAK ARGITU ETA GURE

EREDUAK ESKAINTZEN DITUEN ALTERNATIBAK AZALTZEA.
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G
aztetan gogo handiz ospatzen ni-
tuen ikastolen sostengurako urte-
roko festak. Iniziaziozko errito mo-
dukoak ziren hitzordu haiek; eta,

euskararen aldeko aldarrikapenaren aitza-
kian, orgia etilikorako lehenengoetariko au-
kerak, bide batez. Orduan, esanahi politikoz
beteriko performancea zen Errioxako azken
mugaraino joan eta jaialdi euskaltzalea an-
tolatzea. Urteak joan urteak etorri, baina,
epeldu egin zait ikastolen jaiarekiko grina
hori. Garai bateko erreibindikaziozko ospa-
kizun haiek instituzionalizatu diren neurri
berean joan zait niri parte hartzeko gogoa.
Ikastolen mugimenduari eta, oro har,

mugimendu euskaltzaleari onartu behar

zaio, merezi duen neurrian, euskarazko
hezkuntza normalizatzeko egindako ahale-
gina. Izan ere, borroka horren emaitza da
gaur egun euskararen ikaskuntza berma-
tzen duen (bermatu beharko lukeen?) hez-
kuntza sistema publikoa izatea. Horregatik,
hain zuzen ere, eta hezkuntza sare publiko-
ak herritar guztiei euskarazko heziketa es-
kaintzea erdietsi den garaian, zer zentzu
dauka ikastola pribatu-itunpekoen aldeko
elkartasun jaialdi batek?
Estatu mailan itunpeko eskolen tasa han-

diena duen erkidegoa da EAE, ikastetxeen
%50; eta ikas-zentro horiek, titulartasun
pribatukoak izanagatik, finantziazio publi-
koa jasotzen dute ia bere osotasunean. Ur-

teotako eskarmentuak, ordea, erakutsi du
itunpeko sareko ikastetxeak elite zuri kris-
tau baten ezkutaleku bilakatzen ari direla,
eta immigrazioaren fenomenoa sare publi-
kora zokoratzen duen matrikulazio sistema
sustatzen ari dela erakundeetatik.
Gauzak horrela, garai bateko jaialdietara

eraman ninduen espiritu militante hark ez
nau oraingo honetan biharko Araba Euska-
razera erakarriko. Euskal Herria euskalduna
izango bada, guztion ondarea izan beharko
du euskarak. Gizartearen zati bat baztertzen
duen pribatu-itunpeko hezkuntza sistemak
ez diezagula elkartasuna eskatu euskaltza-
leoi urteroko ospakizun solidarioetan. Eus-
kaltzale honi ez, behintzat. •

0hutsa

Araba Euskarazera ez noa

Koldo Sagasti

hutsa

A
spaldian sukaldaritza saiorik ikusi
gabea nintzen telebistan. Lehen
tarte gehiago hartzen nuen edo in-
teres gehiagorekin jarraitzen ni-

tuen, baina aitortu behar dut sukaldaritzari
buruzko hainbeste saio egoteak nagikeria
pixka bat ere ematen didala, nahiz eta su-
kaldean aritzea ikaragarri maite.
Saioaren bukaera zen eta sukaldaria hor

ari zen hizketan goxokiei buruz. Gaur egun
gurasoek umeei goxoki eta litxarreria
gehiegi ematen dizkietela zioen: «Kontuz
ibili behar da, haurrengan gizentasun ara-
zoak sor baititzake eta haur lodiak ez dira
haur zoriontsuak». Haserretu egin nintzen,
ezin bainuen sinetsi sukaldari kontsakratu
batek horrelako mespretxuzko komenta-

rioa egin izana. Haur gizenak ez dira zo-
riontsuak? Zergatik? Litxarreriak jaten di-
tuztelako? 
Ados litxarreriak eta gozokiak neurtu

egin behar ditugula, bai haurrek eta baita
helduok ere. Baina ume bati bere gorputza
ez dela polita den bezalakoa esaten badio-
zu, une horretatik bertatik ez du bere gor-
putza eta burua maiteko. Inguruak esango
dio ez dagoela ongi den bezalakoa izanda
eta une horretatik bertatik hasiko da beste
bat izan nahian. Inguruak lodia delako sei-
nalatu egingo du, modu batera edo bestera
baztertua izango da eta orduan ez da zo-
riontsu izango. Jendarteak irakatsi dio ezin
duela zoriontsu izan ez delako besteak nahi
duten bezalakoa.

Dugunarekin zoriontsu izaten jakin be-
harko genuke. Ez gara konturatzen ume ba-
ti esandakoak, gure intentzio onenarekin
izanda ere, nolako arrakala sor dezakeen
ume horren garapen pertsonalean. Eta arra-
kala horiek ixtea ez da erraza izaten. Nire
buruari begiratuta, esan dezaket, 30 urte
beteta ere hor jarraitzen dutela, geroz eta
arrakala txikiagoak diren arren. Gure Esku
Dagoren abestia etorri zait burura; duen
esaldi indartsu bat: “jende zoriontsua herri
libre batean” eta “herri” hitza “gorputz” hi-
tzarengatik aldatu dut. Gure buruari eta
gorputzari jartzen dizkiogun mugak alde
batera utzita bizitzen jakiteak gauza ederra
behar du. Noizbait agian lortuko dugu gor-
putz libreetan zoriontsu izatea. •

hutsa

Gorputz zoriontsuak

Mirari Martiarena
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K
uriositatez jan-
tzia dago Irune
Izkue, Urrezko
Aizkorako au-
rreneko emaku-
me txapelduna.

Duela bi urte eta erdi hartu
zuen lehendabizikoz aizkora
bat, baserriko lanekin laguntzen
zuen baserritar batek animatu-
ta: «Belar-zamak erraz altxatzen
nituela harriturik, aizkoran on-

do moldatuko nintzela esan zi-
dan. Eta hurrengo egunean han
nuen, aizkora eta egurra prest!».
Korrontearen kontra dabilen

pertsona dela dio Irunek bere
burua aurkezterakoan. Gaur
egungo gizartean, herri txikietan
bizi diren gazteek hiriarekin egi-
ten dute amets eta baserriko la-
netan lekukoa hartzeko ez daude
prestu; bada, Izkueren kasua
guztiz alderantzikoa da. 20 urte-

rekin Iruñea bezalako hiriburu
bat (201.311 biztanle) atzean utzi
eta Beintza-Labaienera mugitu
zen (234 biztanle), bere ama bizi
zen herria. Bertako bizimodua
ezagutzeko xedearekin heldu
eta, baserriko egunerokoak ha-
rrapatuta, bertan bizitzea eraba-
ki zuen. «Amak alde egin zuene-
an, hemen geratu nintzen,
hemengo bizitzarekin maite-
mindu nintzen, baserriko lan eta
bizimoduarekin», aitortu du. 
Hasiera batean Leurtzako urte-

gietan egon zen lanean, Elgorria-
gako Udaletik lana eskaini zioten
arte: «Peoi moduan, era guztieta-
ko beharrak egiten». Bere egune-
rokotasuna azaltzerako orduan
naturarekin modu estuan lotuta
dagoela jakinarazten du Izkuek.
Goizean, egunean-egunean ego-
kitzen zaion lana egin eta arra-
tsaldean beti du egitekoren bat,
betiere kirolarekin lotuta: «Pala-
goman aritzen naiz, arpanarekin,
koxkor bilketan, sasoia manten-
tzeko mendi buelta itzelak ema-
ten ditut, batzuetan bizikletaz,
asko gustatzen baitzait... Horrez

gain, astean bitan kick boxing
saioetara joaten naiz alboko he-
rrira, Doneztebera». 
Hori horrela, aizkora beretzat

kirola baino zerbait gehiago de-
la onartu du. «Motibazio bat da
niretzat. Lanean nagoenean ho-
rrekin pentsatzen nago, lan ba-
koitzarekin gorputzaren ze alde
gara dezakedan ikusten», zehaz-
tu du. «Askotan, lotara noanean,
aizkoraren kolpeak irudikatzen
ditut begiak ixterakoan». Ondo-
rioz, eta orain artean bi txapel-
keta bakarrik jokatu baditu
ere –iazko San Tomas egunean
Urrezko Kopa jokatu aurretik ez
zen txapelketarik emakumeen-
tzat–, lehiatu aurreko bi egune-
tan urduritasunak jan egiten du
Izkue, eta buruari milaka buelta
ematen dizkio, «guztia antola-
tzen dut, plazara heldu eta egin
beharreko lanak argi edukitze-
ko, urduritasunarekin gauzak ez
baitira garbi ikusten».  
Donostian iazko San Tomas

egunean jokatu zen Urrezko Ko-
pa –emakumezkoak lehiatzera
atera ziren lehen aldia– eta Iz-
kue bigarren geratu zen, Maika
Ariztegiren atzetik. «Urrezko
Aizkoran berarekin lehiatzea
gustatuko litzaidake, oso lagu-
nak baikara plazatik kanpo. Hori
bai, buruz buru ez da laguntasu-
nik», argitu nahi izan du. Dena
den, Nerea Sorondori (Azpeitian
Izkueren aurkari izan zena) es-
kerrak adierazi nahi dizkio, «be-
ra animatu ezean, ez bainuen
aurkaririk izango, eta, beraz,
txapelketa ez baitzen egingo». 

KAÑAMARES FAMILIAREKIN

«Urrezko Kopan eman ginen
ezagutzera, ordutik herri gehia-
gotik hasi dira deitzen emanal-
dietarako eta Urrezko Aizkoran
aurrenekoz emakumeak aritzea
oso aberasgarria izan da», dio.
Jakinarazi ziotenean Azpeitian
lehiatzeko aukera izango zuela,
emakumeek aizkoran egiten ba-
dakitela erakusteko aukera zela
pentsatu zuen. «Guk ere badaki-
gu sufritzen, eta aizkoran sufri-
tzea gustatzen zaigu», azaldu
du, emakumezkoen azken bi
txapelketetan izandako ikuski-
zunak eszeptikoen pentsamen-
dua aldarazteko balio izan duela
nabarmenduta. 

infraganti

Baserriko bizimoduarekin maiteminduta dagoela aitortu du
Irune Izkuek. Aizkolari bezala eman da ezagutzera, batez ere
Urrezko Aizkorako lehen edizioan txapela jantzi ostean.
Aizkorarekin lotura esturik ez bazuen ere –«osaba aizkolaria
zen, baina ez nuen ikusteko ohitura eta afiziorik»–, duela bi
urte eta erditik bere pasio bilakatu da. 

IRUNE IZKUE

Iruñean jaio arren baserriko bizimoduak harrapatuta Elgorriagan bizitzera igaro da Irune Izkue, aurretik Beintza-Labaienetik pasata. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS
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Kañamares familiarekin en-
trenatzen du Izkuek, astean bi-
tan. «Beraiek asteazkenetan eta
larunbatetan entrenatzen dute-
nez, ni ere errutina horretara
moldatu naiz». Iaztik dabil ka-
ñamarestarrekin lanean, Urrez-
ko Kopa jokatu baino hogei
egun lehenago, aurreko entre-
natzaileak bera entrenatzen
ezingo zuela jarraitu adierazi
baitzion, lanez gainezka zebile-
lako. «Negar mordoa egin nuen,
ezer gabe geratu nintzen. Ez
nuen aizkorarik, ez nuen egu-
rrik, ez nekien zer egin!», gogo-
ratu du, orain barrezka, egun
horretako negarrak ahantzita. 
Egun horretan aitari deitu

zion, lasaitasun eske, eta hu-
rrengo egunean Manuel Kaña-
maresekin jarri zen harremane-
tan: «Baiezkoa eman zidan, eta
gogoa besterik ez eramateko es-
katu zidan; ni gogotsu nenbilen,
beraz, erraz konpondu ginen».
Arratsaldeko bostetan hasi eta
gaueko bederatziak edo hama-
rrak arte irauten du saio bakoi-
tzak, «baina ez da egurra moz-
tea soilik. Egurra hartzera joan
behar da lehenik, gero egurra
hartu, moztu eta prestatu egin
behar da... Prozesu guztian parte
hartzen dut, ez litzaidake gusta-
tuko bertara joan, moztu eta
etxera itzultzea. Gainera, lanean
gabiltzala solasaldiak sortzen di-
ra eta giro oso polita izaten du-
gu; etxean bezala sentitzen naiz
beraiekin». 

ERREKONOZIMENDUAREKIN POZIK

Bi minutu eta hogei segundoko
abantaila atera zion Nerea So-
rondori Azpeitian jokatutako
Urrezkoa Aizkora txapelketan.
Azaldu du ez zuela era berezian
prestatu zita historikoa; «lan
horiek egiteko prestatuta nen-
goen, fisikoki eta mentalki». Ha-
la ere, ez zuen garaipena espero:
«Hasieran oso urduri nengoen. 
Kañamaresek lasaitzeko erraten
zidan, eta nik nahi baietz eran-
tzuten nion, baina ezin nuen.
Badakizu plaza horretan zenbat
aizkora zale jakintsu zeuden?»,
galdetu du. Dena den, aitortu du
aurreneko azkartasun proban
30 segundoko aldea eskuratu
ondoren lasaiago aritu zela.
«Horrek ez du esan nahi irabazi

egingo duzunik –argitu du–. Bai-
na lehendabiziko egurrean ner-
bioak pixka bat kendu nituen,
eta gero gusturago aritu nin-
tzen». «Azken kolpea eman eta
txistua entzun arte ez nekien
irabazi nuenik, egur batetik bes-
tera alde handia egon daitekee-
lako. Kanpotik dotoreak izan
daitezke, baina
mozten haste-
an suerta dai-
teke adar bihu-
rriren bat. Zori
kontua da», ze-
haztu du. 
Ustekabeko

handiena, bai-
na, garaipenak
ekarri  dion
oihartzun me-
diatikoarekin
eraman du:
«Ondorengo
egunetan gai-
nera etorritako guztia ez nuen
espero. Lau argazki eta lau hitz
esanda nahikoa izango zela uste
nuen, baina astelehenean ezin
izan nuen lanik egin, dei mor-

doa izan bainituen!», adierazi
du, alai. Errekonozimendua ja-
sotzeak asko suposatzen duela
azpimarratu du, eta komunika-
bideek eskainitako arreta ema-
kume kirolariei bultzada emate-
ko baliatu behar dela uste du. 
Datozen hilabeteetan lehia-

tzeko aukerarik izango duen ez
daki, «zerbait
aipatu zuten
Azpeitian bai-
na ez dakit
gauza handi-
rik.  Espero
dut, iaz legez,
aurten ere
San Tomas
e g u n e a n
Urrezko Kopa
jokatzeko au-
kera izatea. 
Oraingoz hori
besterik ez
daukat bu-

ruan». 
Hurrengo pausua apustuekin

animatzea litzateke eta ideia ho-
ri ez du guztiz baztertu: «Gaur
tailer batera joan naiz eta berta-

ko langileak norbaiti apustu bat
botatzera animatu nau. Baina,
nori? Beste neskekin ez dut so-
las egin, beraz, ez dakit norbait
animatuko litzatekeen...». Beste
aurkariak zertarako gai diren ez
ezagutzeak zailtzen du apustu
bat aurrera eramateko aukera.
«Nik nire burua ezagutzen dut,
badakit sufritzeko gai naizela
eta gogotsu nagoela. Norbait
animatzen bada, ni prest nago»,
bota du airera gonbita, barre al-
garek lagunduta. 
Egun ez dira emakume aizko-

lari asko, baina Azpeitian izan-
dako txapelketak bidea ireki de-
zakeela uste du Izkuek. Bi urte
eta erdiko prestaketa eta moti-
bazioak eraman dute Izkue his-
toriako pasarte bat idaztera. Be-
re izena Urrezko Aizkoraren
lehen txapeldun gisara agertuko
da. Bitartean, emakumezkoen
aizkora hauspotzen laguntzeko
prest dago, edozein hesi gaindi-
tuz, islatzen duen pasio eta gel-
ditu ezinak bultzaturik. • 

Duela bi urte eta erdi hasi zen aizkoran eta ordutik bere motibazio bihurtu da. Horrek eraman du Urrezko Aizkora irabaztera. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Izkueren arerio Nerea Sorondo animatu izan ez
balitz, Urrezko Aizkoran emakumeek parte
hartu izana ez zen posible izango. Izan ere,
beste arerio guztiek ezin izan zuten parte hartu

Ane URKIRI ANSOLA

Iaz Donostian San Tomas egunean jokatu zen
Urrezko Kopan lehiatu ziren emakumeak
lehendabiziko aldiz. Ordura arte herrietako
emanaldietarako bakarrik deitzen zituzten
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aldera, etxera bueltan
zihoazen 20-25 urteko ho-
gei bat gazte zornotzarrak
trenean Bilboko parrandan
prostitutak erabili izanaga-

tik barrezka zetozen. Aurre egin nie-
nean, euretariko bat gerturatu zitzai-
dan eta nire aurpegitik hogei
zentimetrora bota zidan:
• «Hoy le he roto el culo a una brasile-

ña,y qué?» (Zornotzako gazte batek,
2017/06/10).
Sexuagatik ordaindu bazuen, hau da,

sexua bada, zergatik indarkeriarekin
parekatu? Emakumeei eragindako mi-
narekin gozatzen du eta ez gure plaze-
rarekin? Zergatik ordaindu emakume
bati min emateko?
Asteburu berean, gure gazteek min-

dutako emakumeak saldutako pertso-
nak direla irakurri dugu:
• «Zazpi pertsona atxilotu dituzte Iru-

ñean, emakumezkoen salerosketa ego-
tzita: Iruñeko Los Agustinos industrial-
dean adin txikiko bat prostituitzen
ikusi zuen Poliziak, eta orduan ekin zio-
ten ikerketari» (Eitb.eus, 2017/06/11).
Are gehiago, hedabideek erasoen

maiztasunaren berri eman dute astebu-
ru berean, egiazkoak ez diren detaileak
zabalduz:
• «Encadenada, con un grillete al cue-

llo y en un contenedor: así encontraron
a una joven violada y secuestrada por
un asesino en serie: dos meses secuestra-
da por un monstruo (sic) que abusaba
sexualmente de ella día tras día (sic)»
(La Sexta, 2017/06/12).
• «Las imágenes de su liberación: Dra-

mático secuestro de una mujer encade-
nada ‘como un perro’: Sale a la luz un ví-
deo del  rescate del  pasado mes de
noviembre de la mujer secuestrada, vio-
lada a diario (sic)» (“Deia”, 2017/06/12).
Horrela ikusita, emakumeok gure bu-

rua defendatzeko gaitasunik ez dauka-
gula ematen du. Zornotzako gazte pute-
roa gerturatu zitzaidanean, beraz, haren
lagunek gelditzea edo bagoian zeuden
bidaideek ekiditea espero zitekeen. Pra-
ka laburdun beste mutil bati megafo-
niatik hankak aulkitik kentzeko eskatu
zion Euskotreneko arduradunak ere ez
zuen ezer esan. Jakin badakigu eraso

egiten digutela beste guztiak isilik gera-
tzen direlako. Izan ere, erasotzaileei au-
rre egiten ez dieten pertsona baketsuak
erasoa toleratzen dabiltza, eta, beraz, in-
darkeria normalizatu ere egiten dute.
Emakumeen aurkako erasoetan, andre-
aren testigantza izan daiteke proba na-
gusia. Horregatik, indarkeria kasuak
epaiketaraino heltzea oso zaila da.
Behin heldutakoan, politikariek ere ga-
rrantzirik ez diete aitortzen eta guri era-
so egitea toleratzen diete:
• «Gallardón indulta a un guardia ci-

vil que grabó una agresión sexual» (“El
País”, 2014/06/16).
• «Gallardón indulta a un Guardia Civil

que grabó ‘sin dejar de reírse’ una agre-
sión sexual» (“Público”, 2014/06/14).
Dena den, Espainiako Gobernuak in-

dultatu dituen sexu erasotzaileek poli-
tikarekin harremana omen dute: 
• «El guardia civil que se mofó de una

agresión sexual, destinado en Tías (Lan-
zarote): El PSOE pide que se retire el indul-
to al agente, de 28 años, hijo de un conce-
jal del PP en Asturias, y que grabó un
abuso de un amigo suyo» (“La Provincia/
Diario de Las Palmas”, 2014/06/17). 

Era berean, futbolak emakumeen aur-
kako indarkeria toleratzen du:
• «El campo del Espanyol canta contra

Gerard Piqué: ‘¡Shakira es una puta!’»
(“Diario de Aragón”, 2014/03/31).
• «Ultras que animan a pegar a las

mujeres: ‘Rubén Castro [acusado de cua-
tro delitos de malos tratos y uno de
amenazas a su exnovia] no fue tu culpa,
era una puta, lo hiciste bien’» (Vozpopu-
li.com, 2015/02/22).
• «Indignación por una pancarta en

El Sadar a favor de un acusado por vio-
lación en Sanfermines» (GARA,
2017/01/22).
Zornotzako gazte puteroak futbolzale-

ak ere izango ziren, Shakirari eta Ruben
Castrok jipoitutako emakumeari eskai-
nitako kanta bera kantatu zidatelako. Ni
iraintzeko ez zidaten abokatu, kazetari,
okin, harakin, dantzari… esan, “puta”
baizik, haiek ordaindu beharreko ema-
kume, hain zuzen; ordaindu barik inor
ere ez dagoelako bere gogoz Zornotzako
gazte puteroekin. Emakume bati min
emateko ordaintzen dutelako Zornotza-
ko gazte puteroek. Bagoian zihoazen bi-
daideek isilik jarraitu zuten bidaia. •

Emakume bati min emateko ordaintzen dute gazte puteroek. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

Zornotzako 
gazte puteroak

Maria Gonzalez Gorosarri @albistetan
EHUko irakaslea
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NICOLAS ARDANAZ. NAFARROAKO MUSEOA

50EKO
HAMARKADAKO
IRUÑERRIAN,
UZTA BILTZEN 
Ekainean hasi eta abuztuan

amaitzen zen labore moztea.

Emakumeak lan garrantzitsua

egiten zuen, etxeko lanak eta

hamaiketakoak eta bazkariak

ez ezik, uzta biltzeko lanak ere

egiten baitzituen. Lanaldia

goizeko bostetan hasten zen

bero handieneko orduak

saihesteko. Nicolas Ardanazek

XX. mendeko 50eko hamarka-

dan egindako argazkia mozke-

taren antzezpena da, Iruñe-

rrian ateratakoa. Emakumea

haren emazte Resurreccion Vi-

llanueva da. Gari sorta bat eta

olo buru batzuk ditu beso ar-

tean. Ardanazen irudiak es-

kuarki kanpoaldeetan eginak

dira, eta maiz senide eta lagu-

nak agertzen dira haietan. Es-

tetika klasikoa da, seguru asko

Ciga pintorearekin egin zituen

ikasketak direla eta. Haren ar-

gazkietan paisaiak, erretra-

tuak, natura hilak eta sanfer-

minak nabarmentzen dira.
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