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K
lub oso berezia da G7 izenekoa. Estatu libe-
ral boteretsuenak bildu ditu azken 45 urteo-
tan, ildo estrategikoak eztabaidatzeko eta
adosteko. AEBak, Kanada, Britainia Handia,
Estatu frantsesa, Italia, Alemania eta Japonia
dira egungo kideak. Garai batean Errusia ere

gonbidatzen zuten goi bilera horietara; hala, kluba G8
bilakatu zen. 2014an, Krimeako krisiaren ondorioz, gon-
bidapenik gabe gelditu zen Errusia. 
Asteburu honetan egingo da hurrengo bilera, Kanada-

ko Le Charlevoix hirian. Gailur horri begira, Brune Le
Maire Frantziako Ekonomia ministroak klubari izen be-
rri bat jartzea proposatu du: G6+AEB. Hitzok erakusten
dute AEBek hartutako azken erabakiekin oso haserre
daudela gainerako kideak. Trumpek Ipar Koreako presi-
dentearekin egin beharreko
gailurra hurrengo astelehe-
nean bertan jarri izana eta,
batez ere, AEBetako altzairu
eta aluminio muga-zergen
igoerak giroa zapuztu dute
eta prestaketa guztia airean
gelditu da. Kanadarrek serio-
ak eta jendetasun onekoak
izatearen ospea dute, baina
nahiko haserre agertu dira
egunotan. Trumpek bere
onetik atera ditu hartu di-
tuen erabakiekin. Bost gai
sakon landu nahi zituzten antolatzaileek, baina, uneo-
tan, akordio bakarra aurreikusten dute, genero berdinta-
sunaren inguruan zehazki. 
Dena den, giro kaskar hori nazioarteko aldaketa sako-

nen isla besterik ez da. Orain arte mundu mailako diplo-
mazian gai zehatzak banaka lantzen ziren. Gai batean
kontzentratu eta gainerako guztiak albo batean uztea
akordioak erdiesteko bide zuzen eta errazena izan da.
Zintzilik dauden gai guztiak mahai batean jarriz gero,
edozein gauzatxoren bueltan korapilatzeko arriskua bi-
derkatu egiten da. Esate baterako, horrela landu zen
orain Trumpek baztertu duen Irango akordio nuklearra.
Helburua argia zuten denek eta horren inguruan joko

arau batzuk zehaztu zituzten. Trumpen iritziz sistema
hori oso mantsoa da. Denen artean gauza bakarra ados-
teak luze jotzen omen du. Arazoa, baina, negoziatzeko
modu horrek eskuak lotzen dizkiola da, eta AEBek es-
kuak libre nahi dituzte. Trumpek alde anitzeko ikuspe-
gia anizkoiztasunagatik aldatu du. Mintzakide bakarra
hartu eta berarekin jokoan dauden gai denak mahai gai-
nean jarri. Horrela, Iranen kasuan, akordio nuklearraz
gain, bere kanpo politika eztabaidatu nahi izan du. Hori
lortu ez duenean, akordioa puskatu du. Eta besteekin ere 
horrela jokatuko du, aliatuak izan ala ez. Oso posible da
Europako produktuei muga-zerga igotzearen bueltan
beste gauza asko ere egotea jokoan; tartean, beharbada,
Irango akordio nuklearra bera. Ziurrenik, neurri batean,
Trumpen negozioak egiteko moduaren isla da. Mehatxu

eta presioen erabilera beste maila batera igo du nazioar-
tean dituen helburuak lortzeko. Epe motzean emaitzak
lor ditzake, baina, epe erdira, joko arau argirik gabe, eze-
gonkortasuna biderkatu egingo da mundu osoan zehar. 
Ematen du AEBetatik zer datorren konturatu direla

europar buruzagiak eta hasi direla beraien kabuz gauzak
mugitzen. Hala, Errusiaren aurkako etengabeko kanpai-
naren erdian, Angela Merkelek Vladimir Putinekin bile-
ra egin zuen Sochin, eta, astebete geroago, Emmanuel
Macronek San Petersburgon. Ez zen gaitzespen adieraz-
pen edo kexarik egon, lan giroa baizik. G7 (edo G6+AEB)
taldearen gailurrak izaten dituen emaitzak ikusteke
daude, baina klub berezi hori gainbeheran dago jada. •

{ datorrena }

G8, G7, G6... estatu liberalen
kluba kideak galtzen ari da

Mehatxu eta presioen erabilera beste
maila batera igo du Trumpek. Epe motzean
emaitzak lor ditzake, baina, epe erdira, joko
arau argirik gabe, ezegonkortasuna
biderkatu egingo da mundu osoan zehar

Isidro Esnaola

hutsa
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A
urreko  astean
eman zitzaion
hasiera ofiziala
2018ko Atlanti-
koko urakan
denboraldiari,

teorian azaroaren 30ean amai-
tuko denari. Baina egun horiek
gizakiok ezarritakoak dira, ez

naturak, eta gero eta ohikoa-
goa da epe hori hasi baino le-
hen urakanen bat izatea, eta
abenduan ere lasaitzerik ez
edukitzea. Klima aldaketak da-
tu horiek berraztertzera behar-
tzen du, baina ez da hori beste
modu batean planteatu beha-
rreko kontu bakarra, zikloi ba-

ten biktimek jasandako lagun-
tza ez baita beti egokia izaten;
kasu batzuetan agintarien jar-
duera bera kriminala izan dela
ere esatera hel daiteke.

Nabarmentzeko modukoa
da iazko irailean Maria izene-
ko urakanak Puerto Ricon egin
zituen txikizioa eta sarraskia.
Joan den asteburuan hildako-
en senideek haien oinetakoak
erakutsi zituzten protesta mo-
duan, salatu nahi baitzuten
urakanak benetan eragin zuen
heriotza kopuruaren (4.600
lagunetik gora) eta ofizialki
eman zen zenbakiaren (64
besterik ez) arteko alde ikara-
garria.

San Juan Puerto Ricoko hiri-
buruan senideak kapitolioa-
ren aurrean elkartu ziren. Go-
bernuari  exijitu zioten

«Genozidioa» salatzen,
San Juan Puerto Ricoko
hiriburuan joan den
asteburuan Maria
urakanaren biktimak
omentzeko egindako
ekitaldi publiko batean. 
Ricardo ARDUENGO | AFP

PUERTO RICO
Urakanek baino gehiago suntsitu eta
hiltzen du agintarien zabarkeriak

joseangel.oria@gaur8.info

Alberto izena jarri zioten aurtengo Atlantikoko lehen
urakanari, Kuban bederatzi hildako eta desagertu utzi
dituenari. Denboraldiaren hasiera ofiziala iritsi baino lehen
sortu zen ekaitz tropikal hori, AEBetako adituek iaz Maria
urakanak Puerto Ricon 4.600 hildakotik gora eragin zituela
dioen ikerketa argitaratu eta berehala.  

JENDARTEA/ b
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ofizialki eman zuen kopurua
aldatzeko, ez baita bidezkoa 64
hildako izan zirela esaten ja-
rraitzea, Harvardeko Uniber-
tsitateko adituek egindako az-
terketa baten arabera
gutxienez 4.645 pertsona hil
zirenean, Maria urakanaren
eta ondorengo arduragabeke-
riaren eraginez. 
«Gobernuak bere zabarke-

riagatik zenbatu nahi ez zi-
tuen biktimak omentzera eto-
rri naiz. Eta nik esango nuke
azterketa horretan ageri diren
hildakoak baino gehiago izan
zirela, gorpu asko erre egin
baitzituzten; horiek ez dituzte
inon erregistratu», adierazi
zuen Elmer Sanchezek.

HARVARDEKOEN INKESTA

Inkesta bat da Harvardeko adi-
tuen lanaren oinarria. Puerto
Ricoko 3.299 etxetan egin zu-
ten galdeketa. Herritarrei gal-
detu zitzaien heriotzen ingu-
ruan eta heriotza horiek
eragin zituzten faktoreenga-
tik. Ikerlariek ondorioztatu zu-
ten biktima gehienak 2017ko
irailaren 20tik abenduaren
31ra bitartean hil zirela, uraka-
naren eraginez zuzenean edo
osasun sistemak jasan behar
izan zuen energia eten luzea-
ren eraginez. Horixe gertatu
zitzaion Neida Moralesen
ahizpari, erietxean zendu bai-
tzen, instalazioak argindarrik
gabe zeudelako: «Ahizpa hil
zelako nago hemen. Estatistika
horien parte da ahizpa. Istri-
pua izan zuen eta medikuek ez
zuten izan garaiz ebakuntza
egiteko aukerarik. Larrialdi
aretoan zegoen, traumatologia
unitatean. 51 egun egin zituen
bertan. 2017ko abenduaren
21ean hil zitzaigun».
Maria urakana 2017ko iraila-

ren 15ean sortu zen eta AEBe-
tako Urakanen Zentro Nazio-
nalak esan zuen 5 kategorikoa

izan zela, Ozeano Atlantikoan
izan direnen artean hamarga-
rren indartsuena, suntsiketa
ahalmenaren arabera. 
Puerto Ricon sekulako txiki-

zioa eragin zuen eta egun
haietan telebista kateek urek
estalitako eremu zabalak era-
kutsi zizkiguten. Baina orduan
hedabideek eskaini zituzten
eta benetan izan ziren biktima
kopuruen arteko aldea sines-
gaitza da: 70 halako.

Puerto Ricoko Gobernuak
esan zuen hasiera batean 64
hildako eragin zituela Mariak,
baina Harvardeko adituek dio-
te zenbaketa oso gaizki egin
zela, argindarrik gabe geratu
baitziren uharteko makina bat
zerbitzu eta, gainera, ekaitzak
utzi zuen txikizioa izugarria
izan zelako. Hildakoen kopu-
rua baina fidagarriagoa izan
daiteke urakanak eragindako
kalte materialei dagokiena:

90.000 dolar, estatubatuarrek
1900. urteaz geroztik erregis-
tratu duten hirugarren suntsi-
garriena, kalte ekonomikoei
dagokienez.
Aurretik egindako beste

ikerketa batzuek ere asko igo
zuten biktima kopurua, agin-
tariek eskaini zutenarekin al-
deratuta. Horietako batzuek
zioten 1.000tik gora izango zi-
rela hildakoak, Gobernuak
esandakoa baino askoz ere

gehiago, baina benetan izan
zen kopurutik oso urruti.
Adituek 2005ean New Orle-

ans hiria suntsitu zuen Katri-
na urakanarekin alderatu dute
Maria. Katrina izan zen kalte
ekonomiko gehien eraginda-
koa, baina hildakoen kopurua
1.833 pertsonatan geratu zen.
Gainera, orduan ere urakana
bera baino kaltegarriagoak
izan ziren agintarien eraba-
kiak: nahiz eta espezialistek
New Orleans babesten duten
dikeak indartzeko inbertsioak
eskatu, urteak pasa ziren neu-
rririk hartu gabe, eta, azkene-
an, ekaitzak txikitu egin zi-
tuen babesak.  Etxe Zuriak
bere esku zeukan dikeak in-
dartzeko inbertsioak egitea,
baina ez zuen horrelakorik
egin.
Iazko Maria urakanaren ka-

suan ere inbertsio falta sala
daiteke, osasun sistema argin-
darrik gabe geratu baitzen be-
har handiena zegoen unean.
“The New England Journal of
Medicine” egunkariak argita-
ra emandako ikerketaren ara-
bera, puertorricar gehienak
energia faltaren eta errepide-
ak suntsituta eta erabili ezinik
geratu izanaren ondorioz hil
ziren. «Senideek esan zigute-
nez, urakanaren ondorengo
heriotzen heren bat, gutxi go-
rabehera, medikuengana iris-
teko arazoek eragin zituzten,
medikuarengana beranduegi
iristeagatik edo iritsi ezinik
geratzeagatik», txostenak be-
rak esaten duenez.

HILKORTASUN TASA IGO

Ikerlariek esku artean izan di-
tuzten datuen arabera, Maria
urakanaren ondoren hilkorta-
sun tasa %62 igo zen Karibe
itsasoko irlan, 2016ko epe be-
rarekin alderatuta. Zehazki,
4.645 hildako izan ziren Puer-
to Ricon. Txostenak dio kalku-

Falta direnen oinetakoak erabili zituzten San Juanen urakanaren biktimak gogora ekartzeko. Ricardo ARDUENGO | AFP
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lu horiek bat datozela hedabi-
deek 2017ko irailean bertan
eta urrian argitara eman zituz-
ten datuekin.

Harvardeko adituek Gober-
nuari galdetu zioten ea zenbat
hildako zenbatu zituen, zein
ote zen azken zenbaki ofiziala,
baina agintariek informazio
hori ez ematea erabaki zuten.
Puerto Ricoko Exekutiboak
2017ko abenduan utzi zion hil-
dakoen kopurua gaurkotzeari.

Txostenaren egileek uste du-
te kopuru berri horiek garran-
tzitsuak direla alderaketa in-
dependenteak egin ahal
izateko. «Zenbaketa ofizialak
berraztertzen ari dira momen-
tu honetan. Kopuru horiek na-
barmentzen dute AEBetako
Gobernuak ez diola kasurik
egin Puerto Ricoko azpiegitu-
ren ahuldadeari», adierazi du-
te adituek.

AEBei «elkartutako» estatu
libre bat da gaur egun Puerto
Rico. Autonomia osoa du, bai-
na batek baino gehiagok esa-
ten du errealitatean AEBetako
«51. estatua» dela. 3,3 milioi
biztanle ditu. 

Harvardeko adituek uharte-
ko 3.299 etxe bisitatu zituzten,
eta, hildako jakin bat urakanak
eragindakoa zen ala ez eraba-
kitzeko, AEBetako CDC Gaixo-
tasunen Prebentziorako eta
Kontrolerako Zentroak erabil-
tzen dituen irizpide berberak
erabili zituzten.

Maria izeneko urakanak
erabateko txikizioa
eraman zuen iazko
irailean Puerto Ricoko
makina bat lekutara.
Sekulako uholdeak
eragiteaz gain, ekaitzak
erabat suntsitu zuen
errepide sarea. 
Ricardo ARDUENGO | AFP

«Ahizpak istripua izan zuen eta medikuek ez
zuten izan garaiz ebakuntza egiteko aukerarik.
Larrialdi aretoan zegoen, traumatologia
unitatean. 51 egun egin zituen bertan»

«Azterketan ageri diren hildakoak baino
gehiago izan ziren, gorpu asko erre egin
baitzituzten; horiek ez dituzte inon
erregistratu», nabarmendu du Elmer Sanchezek
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Ebolaren kontrako borrokak ez du atsedenik. Kongoko

Errepublika Demokratikoan lehenengo gaixoak antze-

man zituztenetik, gobernuz kanpoko erakundeak eta

osasun langileak buru belarri ari dira prebentzio lane-

tan, herriz herri, bidaiariei nahiz bertakoei tenperatura

hartzen, goiko irudian bezala, gaixotasuna zabaltzea

saihesteko. Argazkia Afrika Erdiko Errepublikako Bangi herrian atera zuten, ekainaren 3an. Kon-

goko Errepublika Demokratikoarekin muga egiten du Bangik eta Ebola birusa zabaldu dezaketen

animalia gehienak bertatik igarotzen dira; horregatik, osasun kontrolak areagotu dituzte zonal-

dean. Informazioa funtsezkoa da. Kongoko Errepublika Demokratikoan Unicefek abian ipini duen

kanpainak 800.000 lagunengana iritsi nahi du. Guztien inplikazioa behar-beharrezkoa dela na-

barmendu du erakundeak. Ebolari aurre egiteko 2.500 irakasle, 53.000 ikasle eta 30 kazetari

ahaldundu ditu jada. Ahalegin guztiak gutxi baitira gaixotasunari ateak ixteko. Ainara Lertxundi

ATSEDENALDIRIK GABE EBOLAREN
KONTRAKO BORROKAN AFRIKAN

Florent VERGNES | AFP

C IKUSMIRA
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A
meriketako Es-
tatu Batuetako
p r e s i d e n t e
izandako Fran-
klin Delano
Rooseveltena

da artikulu honi izenburua
ematen dion ideia aski ezagu-
na. Nikaraguako diktadore
Anastasio Somozaren ingu-
ruan honakoa esan baitzuen:
«Baliteke Somoza putakume
bat izatea, bai, baina gure pu-
takumea da». Hots, egindako
sarraskiak eta isuritako odolak
ez du axola «gure» alde jardun
badu, «guk» agindutakoa be-
tez, «gure» laguna bada, «guk»
dugu hura zaintzeko eta ba-
besteko ardura. That’s Ameri-
can way, hori da dotrina ofi-
ziala, hori jokabide estandarra. 
Norbaitek zalantza balu,

ezin argiago geratu berri da
beste behin ere. Antikomunis-
moaren izenean mertzenario
gisa arituz Latinoamerika he-
riotzaren eskuadroien bitartez 
odoletan blaitu eta putzu go-
rriz bete zuen Luis Posada Ca-
rriles 90 urterekin zendu berri
da. Francisco Franco espainiar 
diktadorea bezala, ospitale
ohe batean hil da, Floridan, ba-
ke-bakean, egin edo agindu zi-
tuen krimenengatik erantzun 
gabe, inpunitate osoz.
Jarraitzaile zituen Miamiko

kubatar askorentzat heroi bat
izan zen, antikomunista neka-

gaitza, askatasunaren aldeko
borrokalaria, bizi osoa borro-
kari emandakoa. Posada Carri-
les, baina, ez zen sekula ohore-
aren guda-zelaian borrokatu.
Ez zen sekula Kubako Armada
Errebeldeko soldaduen kontra
aritu. Bere estrategia militarra
oso bestelakoa izan zen: sorte-
rri zuen Kuba inork bisita ez
zezan eta uhartearekin inork
harreman ekonomiko eta poli-
tikorik ez izatea helburu terro-
rea zabaldu zuen. Hartara, zi-
bilei, turistei, hegazkinei…
egin zien eraso. Latinoameri-
kako beste herrialde batzueta-
ko sektore aurrerazale eta en-
gaiatuenen kontrako tortura
mekanizatua eta heriotza es-
kuadroiak ere antolatu zituen. 

TERRORE BIOGRAFIA BELDURGARRIA

Kuban jaiotako AEBetako CIA
Inteligentzia Agentzia Zentra-
leko kide eta anticastrista po-
rrokatuak eragindako terrore-
aren biografia beldurgarria da.
Kuban, Venezuelan, Nikara-
guan, El Salvadorren, Allende-
ren Gobernuko diplomatiko
txiletarren kontra… zuzendu
zituen ekintzen arrastoa ezin
asmatuzkoa da. Kubako Cien-
fuegos hirian sortua, Habana-
ko Unibertsitatean ikasle zela
ezagutu zuen Fidel Castro. Fi-
restoneko enkargatua zela ha-
rrapatu zuen Iraultzaren on-
doren, uhartea utzi  zuen,

lehenik Argentinara joateko,
eta, ondoren, AEBetara.
Kubako Iraultzaren kontrako

1961eko Cochinos badiako in-
basioan parte hartu zuen, eta,
porrot ikaragarri haren ondo-
ren, AEBetako Armadan izena
eman eta tenienteorde izatera
heldu zen. 1965ean CIAk erre-
klutatu zuen, Latinoamerikako
militar eta mertzenarioen en-
trenamendurako Floridako
zentro bateko instruktore gisa.
Dena eta denetarik egiten era-
kutsi zioten bertan: leherka-
riak prestatzen, sabotajeak
egiten, torturatzen, hilketa se-
lektiboak egiten… 70eko eta
80ko hamarkadetan Venezue-
la, El Salvador, Txile eta Guate-
malako zerbitzu sekretuentzat
egin zuen lan. Nikaraguan 
contra-k armatzen ere aritu
zen ere, “Iran-Contra” eskan-
daluaren baitan Oliver North
Marineen teniente koronela-
ren esanetara jardunez. 

CIAk erakutsitakoa azkar ba-
tean jarri zuen Latinoamerika-
ko diktadura militarren esku
Posada Carrilesek,  betiere
agentziaren kontrolpean. Au-
gusto Pinocheten aginduak
betez, Orlando Letelier Allen-
deren ministro ohia eta bere
laguntzaile estatubatuarra hil
zituen, New Yorken. Che Gue-
vara Nazio Batuetan diskur-
tsoa ematen ari zela, bazuka
batekin eraikinari eraso zion,
New Yorken bertan. 1976an,
gerora AEBetako presidente
izango zen George W. Bush
CIAko buru zela, Barbadosen

Luis Posada Carrrilesen
artxiboko irudia, Latinoamerika

odolez blaitu eta milaka lagun
hil zituen CIAko ekintzaile

anticastrista. 
AFP

«GURE PUTAKUMEAK»
Babestuta, zigorgabe, bake-bakean hil da
Luis Posada Carriles anticastrista Floridan 

Mikel Zubimendi Berastegi

Duela bi aste zendu zen Luis Posada Carrilles, Floridan, bera
bezalakoentzako paradisuan. CIAko ekintzaile kubatar
honek Latinoamerikan odol arrasto itzela utzi zuen.
Antikomunismoaren izenean, gerra zikinaren antolatzaile
gisa, milaka lagun hil zituen. AEBek haren aurkako estradizio
eskaerei uko egin ostean, inpunitate osoz hil da, ohean.

ATZERRIA / b

Habanako hotel batean bonbaz hildako turistaz
honakoa esan zenuen inolako damurik gabe:
«Italiar hori une txarrean eta leku txarrean
zegoen, hala ere, ume bat bezala egiten dut lo»

Ez zuen sekula Kubako Armadaren kontra jo.
Oso bestelako estrategia izan zuen: terrorea
zabaltzea inork Kubarekin harreman
ekonomiko eta politikorik ez izatea helburu



Jose Guillermo Garcia

El Salvadorko Armadako jenerala, El Mozote
eta Sumpuleko sarraskiak egin zituzten in-
dar militarren burua. Bi sarraskiotan 1.397
zibil hil zituzten. Gerora, Defentsa ministro
zela, Oscar Romero monsinorearen hilketa-
ren gaineko ikerketa denak blokeatu zituen.

Carlos Eugenio Vides

Jose Guillermo Garcia bezala El Salvadorko
Armadako jenerala eta Defentsa ministro
ohia. Makina bat sarraskiren arduradun,
1980an gertatutako lau moja estatubatua-
rren bortxaketa eta hilketagatik egin zen
ezagun, eta, batez ere, 1979tik 1992ra arteko
gerran milaka salvadortarren tortura meka-
nizatuaren arduradun gorena izateagatik.

Pedro Pablo Barrientos

Pinochetek zuzenduriko Txileko Armadako
tenientea izan zen. Victor Jara poeta, kantau-
tore eta ekintzaile politiko ezaguna hil zuen
brigada zuzendu zuen. Hil aurretik, gitarra
inoiz gehiago jo ez zezan eskuko hatzak guz-
tiz txikitu zizkion. Santiagoko estadio nazio-
nalean sartu zituzten milaka “komunista”
torturatu eta desagerraraztearen arduradun
nagusienetakoa da.

Telmo Ricardo Hurtado

“Andeetako harakina” bezala ezaguna, Sen-
dero Luminoso gerrilla maoistaren aurkako
Peruko Armadako unitatearen arduraduna
izan zen. Berak zuzenduriko indarrek 74 ne-
kazari hil zituzten 1985ean Accomarcan; he-
rritarrak bi etxetan giltzapetu eta granadak
jaurti zituzten barrura, guztiak kiskaliz.
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Cubana airelineako hegazkin
bat leherrarazi zuen, 73 lagun
hilez –tartean Kubako jubeni-
len esgrima selekzio osoa–.
90eko hamarkadan Kubako
hainbat hoteletan lehergai-
luak jartzeko kanpaina antola-
tu zuen, besteak beste turista
italiar bat hilez. “The New York
Times” egunkariak egindako
elkarrizketa batean, damurik
gabe, honakoa adierazi zuen:
«Italiar hori une txarrean eta
leku txarrean zegoen, baina,
hala ere, ume bat bezala egi-
ten dut lo». Hamarkada bere-
an, Hondurasen 40 eraso egin
zituen leherkariak erabilita.

ESTRADIZIOTIK SALBU

Obsesio zuena 2000n lortzear
egon zen, hots, Fidel Castro
hiltzea. Kubako zerbitzu sekre-
tuek eragotzitako atentatua
prestatu zuen komandantea
hitz egitekoa zen Panamako
unibertsitate batean. Bedera-
tzi kilo C-4 leherkarirekin kon-
ferentzia areto osoa lehertzear
egon zen. Espetxeratu egin zu-

ten, baina Mireya Moscoso Pa-
namako lehendakariak, Bus-
hen gertuko aliatua, Auzitegi
Gorenak gerora ilegal jotako
presidentearen barkamena
eman eta bere nagusiek buel-
tan eraman zuten AEBetara.
Zahartzaroan Miamin bizi

izan zen. Artista gisa aritu zen,
koadroak pintatuz, telebista
eta irratietan elkarrizketak
emanez eta George W. Bush
presidente ohiaren hainbat
konferentziatan lehen lerroan
agertuz. Hainbat estradizio es-
kaera egin zituzten Latinoa-
merikako herriek bere aurka,
baina AEBek beti bota zituzten
atzera. Bere heriotzaren egu-
nera arte babestu zuten. Azken
buruan, beste hainbat bezala,
euren «putakume» horietako 
bat zen AEBentzat, denetan so-
natuena agian. Eta gauza jaki-
na da: «putakume» izan ala ez,
egindako sarraskiak gorabehe-
ra, AEBetan inportanteena eu-
rena zutela da, eta, bertan, oso
argi dute euren alde jardunda-
koak beti zaindu behar direla.

FLORIDA: GERRA ZIKINAREN BURUEN PARADISU
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auza jakina den esaldi batekin hasiko naiz:
herrialde bat bertako jende-multzoak osa-
tzen du. «Jende» hitzaren orokortasunaren
aurrean –gu ez garena izendatzeko erabili
ohi dugun deitura abstraktua dena, bide ba-
tez– «biztanleria» hitza aukeratzen dugune-

an, pertsonak leku batean geoerreferentziatzen ari gara.
Eta “biztanle” ideiaz baliatzen gara lurralde baten erradiogra-
fia bistaratzeko garaian. Biztanleak zenbatzen ditugu eta
taularatzen ditugu: zer jaten duten, non egiten dituzten
erosketak, zer adin duten, nolako familia osaera duten, zer
lan-baldintzetan diharduten, zer garraiobiderekin mugitzea
erabakitzen duten, zer ikasten duten... Biztanleria datuetara
eramateak –lurraldearen big data gisa—unean uneko giza
joerak eta espazio-gertakizunen larritasun maila kuantifika-
tzea eta azaleratzea posible egiten du. Esaterako, lurralde ba-
teko emakumeen biztanleria aktiboa %15 denean diogunean,
datuek hitz egiteko gaitasuna hartzen dute.  
Bistan den bigarren baieztapen batekin jarraituko dut: lu-

rralde bateko biztanleria mugitu egiten da. Desplazamen-
duak herrialde baten barnekoak izan daitezke (Mundakatik
Iruñera bizitzera joatea) edota herrialdeen artekoak (Arrasa-
tetik Hanburgora). Lurraldeak zeharkatzen dituzten biztan-
leria mugimenduak ez dira gertakizun berria; garai bakoi-
tzeko fenomeno ekonomiko eta sozialek –gerrateak, bizitza
hobeago bat lortzeko desioa– herritarrak leku batera edo

bestera erakarriko dituzte. Migrazio mugimenduak eta biz-
tanleriaren egitura eraldaketak eta desorekak hain daude
prozesu urbanoekin lotuak, ezen hirigintzaren historia biz-
tanleria-egitura aldaketek azaltzen duten. Hori esanda ere,
azken hamarkadan gertatutako hiri-fenomenoek beste ildo
bat hartu dute, ez baitiete biztanleriaren mugimenduei
erantzuten, higiezinen merkatuek ezartzen dituzten segre-
gazio interesei baizik. 
Herritarrek jaio diren lekuan bizitza osoa igarotzea gero

eta arrotzagoa da, mugitzeko erraztasunak, aukerak eta be-
harrak areagotu egin direlako. Mugitzeko aukera –teknolo-
gikoa– XXI. mendeko gizartearen ezaugarrietako bat bilaka-
tu bada ere,  mugitzeko aukerak mugatu egin dira
estatu-nazioak sortu zirenetik. Izan turista edo migrante,
estatuen artean mugitzeko aukera arras ezberdina da-eta.
Santiago Alba Ricok dioen moduan, dirua, datuak eta mer-
kantziak zirkulazio librean mugitzeko bitartekoak garatu
ditugun bitartean, indibiduoen mugimenduei aurre egiteko
hormak eraikitzen ari gara. Estatuak hartu du erabakitzeko
eskubidea, eta berak zehazten du zein gorputz desplazatu
daitekeen bere lurraldetik zehar. 
Hortaz, gizarte migrantea garenez geroztik, herrialde ba-

ten jende-multzoaren osaera jatorri heterogeneoarekin
konposatu eta identitatearen definizio konplexuago bat
eraiki beharko dugu, kohesio soziala lurraldearen estrategia
agendan lehen mailako gaitzat jotzearekin batera. •

Ilustrazioa: ULA IRURETAGOIENA BUSTURIA

Ula Iruretagoiena Busturia - @ulissima5
Arkitektoa

Lurraldeko biztanleria
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E
gun zirraragarri eta gogoangarria izan zen
2014ko ekainaren 8a. Ia ezerezetik osatu
zen giza kate berritzaile hark, guztion au-
rreiritzi asko gaindituz, zur eta lur utzi zi-
tuen hemengoak eta hangoak. Oroitzen
naiz, aurtengoa bezala, udaren atarian ger-

tatu zela –eguerdi dirdiratsu batean, sargori puntu ba-
tekin–, bai eta, aurtengoan bezala, Munduko Futbol 
Txapelketaren bezperatan egin zela ere. 
Gure Esku Dagoren ekimenari aipamen egin aurre-

tik, errepara diezaiegun itxuraz askoz arinagoak omen
diren bi kontuoi: udari eta kirolari. Futbolari bereziki,
ez baita politikatik aparte den eremua. Espainiar pa-
trioterismoa ezagututa, Marta Sanchezen ereserkiaren
garaiotan beldurra ematen du pentsatzeak selekzio go-
rri-horiaren balizko garaipen batek altxa lezakeen ola-
tutzarra. Eta, kontrako muturrean jarrita, zein mailako
lurrikara ez lukeen eragingo –demagun– Gerard Pi-
quek finalerdiko azken minutuan nahigabe bere atean
gol bat sartzeak... Gustatu ala ez, futbolaren inpaktua
ez gutxiestea hobe, gora eta gora doa-eta etengabe. Mi-
la milioi ikusle bildu zituen
mundu osoan duela lau ur-
teko Alemania-Argentina fi-
nalak, eta 700 “besterik ez”
2010eko Espainiaren eta
Herbehereen artekoak. 
Espainiaren eta Inperio

izandako beste estatu han-
dien joera negargarria alde
batera utzita, abertzaleta-
sun jatorrago baten iturri
ere izaten da sarri futbola. Galde diezaiegun bestela is-
landiarrei; krisialdiarekin lotuta hainbat banketxeren
arduradunak kartzelatu zituen herria da Islandia, baina
bertan gehiago eta harroago ospatu zuten 300.000
biztanle eta 100 futbolari profesional eskas izanda In-
galaterra ahalguztidunari azken Eurokopan irabazi iza-
na. Panama, Costa Rica edota Tunez, ostegunean abia-
tzen den Errusiako txapelketak jarriko ditu mapan,
ehunka milioi ikusleren aurrean. Euskal Herria, horien
(edota Kroaziaren, edota Uruguairen...) pareko izan
arren, ez da bertan egongo. Hori bai, Espainia eta Fran-
tziaren entrenatzaile lanetan, bi euskal herritar izango
ditugu: Julen Lopetegi eta Didier Deschamps. Larriagoa
da, jakina, gizonezko euskal selekzioaren arrastorik ez

dela uneotan. Aztoratuta ibiliko da abertzale asko gero
eta elastiko gorri gehiago janzten dituztelako Euskal
Herriko haurrek, baina nekez eskatuko diote Olentze-
rori zelaietan ikusten ez duten kamiseta berderik...
Eta udari buruz zer esan? Ba milaka eta milaka uda-

tiar bidean direla, Donostia, Bilbo, Biarritz, Gazteluga-
txe, Iruñea eta abar helburu. Bisitarien kopurua, fut-
bolzaleena bezala, urtero-urtero gora eta gora ari da
(bost miloi iaz soilik Hego Euskal Herrian, gutako ba-
koitzeko bi, beraz); eta San Mameseko Europako errug-
bi finaletan argi eta garbi islatu berri den bezala,
gehien-gehienek Espainiara datozela uste dute. 
Interes politiko zein turistikotik, guztiz aberasgarria

litzateke berezko herria osatzen dugula azpimarra-
tzea –hizkuntza, historia, kultura, ohitura, gauzak egi-
teko molde propioak ditugula–, munduko edozein na-
ziok (Estatu izan ala ez) egiten duen bezala. Baina,
Bidasoaz beherako lurraldeetan behintzat, udatiarrari
ez zaio aurten ere hori guztia ageriko egingo. Eta era-
kundeen axolagabekeria ez da erantzule bakarra. Kon-
tua ez da “folklore” hutsera mugatzen. Esate baterako,

zergatik ez dira gurean Ipar Irlandan hain ezagunak di-
ren turismo politikoko ibilbideak sortu? Ez al dago
akaso, Gernikatik Kanbora, ezer interesgarririk ikusi
eta ikasterik?
Biharko giza katea, azkenik. 2014koak aldarri ozen

indartsua luzatu zuen, erabakitzeko gogoa geldiezina
zela irudikatuz. 24 orduren buruan ikusaraziko da or-
duko grinak bere horretan segitzen duen, apaldu den
edo biziagotu den (hala bedi!). Hurrengo egunean
izango da ondorioak ateratzeko ordua, baina azken lau
urteotako joera batzuek zutaberik gabeko etxea eraiki-
tzen ari ez ote garen galdetzera daramate. Erabakitze-
ko eskubidea lortzea zail baitu aurretik nazio propioa
dela nabarmentzea hain erraz ahazten duen herriak. •

{ asteari zeharka begira }

Futbola, uda eta giza katea

Erabakitzeko eskubidearen aldarriaren
indarra bihar ikusiko da, baina, bitartean,
nazioa ikusarazteko motelaldia kezkagarria
da oso, etxerik gabeko teilaturik ez baita

hutsa

hutsahutsa

Ramon Sola
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(mediku onak, euskara gutxie-
nekoa da) entzun zen, besteak
beste, joan den larunbatean
Iruñean egindakomanifestazio

batean. Egun batzuk geroago,
Behatokiak hizkuntza eskubi-
deen gaineko azken txostena
aurkeztu zuen. Haren arabera,
herritarren kexa gehien eragi-
ten duen arloetako bat Osasun-
gintza da. Hala ere, batzuek
“nik ez dut mediku euskaldu-
nik nahi, mediku ona baizik”
lelo absurdoari eusten diote,

euskaraz mintzatzea eta profe-
sional ona izatea bateraezinak
balira bezala, medikuntzan jar-
duteko euskara oztopoa balitz
bezala.

KOMUNIKAZIOA

Itziar Lasa Beitia familia medi-
kuak eta Iñaki Peña Bandres
barne medikuntzako medi-
kuak, ordea, hain justu alderan-
tziz gertatzen dela diote, euskal
hiztunei euskaraz egiteak osa-
sun zerbitzuaren kalitatea
emendatzen duela. Osasungoa
Euskalduntzeko Erakundeko
(OEE) kideok ez dira hala uste
duten bakarrak. Haiek bezala,
beste ehunka mediku, erizain
eta osasungintzarekin lotutako
lagunek ere argi dute osasun-
gintza euskalduntzea beharrez-
koa dela. «Ematen du aukeratu
beharra dagoela», dio Lasak,
«bata edo bestea, nondik nora
baina? Edo ingelesa daki, edo
medikuntza? Ba, ez. Dikotomia
faltsua da. Euskararen erabilera
gure ekinbidean gure laneko
kalitate puntu bat da, euskarak
erraztu egiten du komunika-
zioa, harremanak, eta, beraz,
osasuna bera. Bakoitzak bere
papera bete behar duela uste
dut. Nik, profesional moduan,
esfortzu bat egin behar dut
neure lana euskaraz egiteko,
eta pazienteak ere badu beha-
rrizan bat euskaraz aritzeko eta
ahalduntzeko. Hori ez da erre-
bindikazioa, eskubidea da». 
Osasungintzan euskara, bes-

te arlo batzuen aldean, oso
egoera latzean dagoela dio.
«Arduratzeko moduan». Lasak
dioenez, edozein hizkuntzatan,
hitz egin gabe ere, elkarrekin
komunikatzea posible da, bai-
na hitz eginez erraztu egiten
da komunikazioa. «Eta zeure
hizkuntzan bada, areago».
Iñaki Peñak komunikazioak

eta, beraz, komunikatzeko oz-
topoek osagai emozionalean

Arantzazun egindako
Osasun Biltzarreko
mahai inguruetako bat. 
Iñaki Peña

OSASUNTSU ETA EUSKARAZ
Osasungoa Euskalduntzeko Erakundearen
azken biltzarra, «Osagaiz» aldizkarian 

Xabier Izaga Gonzalez

Osasungoa Euskalduntzeko Erakundeak 28 urte bete ditu 
osasun arloan euskara sartzeko ahaleginean. Denbora
horretan beste horrenbeste biltzar egin ditu. Azkena, joan
den maiatzean, Arantzazun, komunikazioa gai hartuta.
UEUk eta OEEk iaz sortutako «Osagaiz» sareko aldizkariak
jaso du bi eguneko biltzar hori, zenbaki berezi batean. 

JENDARTEA / b
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duten eragina dakar hizpidera.
«Zu Londresen zaudela gaixo-
tu eta mediku euskaldun bat
topatzen baduzu, lasaitua har-
tzen duzu, babestuago senti-
tzen zara, hizkuntza berean
ezin hitz egiteak sortzen duen
oztopo hori gabe. Edozein le-
kutan goren mailako mediku
bat izan daiteke, baina zuk ha-
ren hizkuntzan eta berak zure-
an ez badakizue, zailagoa da
komunikazioa». 

OEEREN 28. OSASUN BILTZARRA

Osasun prozesuan komunika-
zioak duen garrantzia dela eta,
erabilerari ere garrantzi handia
ematen dio Peñak. Eta komuni-
kazioa izan da, hain zuzen ere,
OEEren aurtengo Osasun Bil-
tzarraren gaia. 28 urteko ibilbi-
dean, elkarteak, ekimen ugariz
gainera, beste horrenbeste bil-
tzar antolatu ditu. Aurtengoa
maiatzaren 18an eta 19an izan
da, Arantzazuko Gandiaga zen-
troan, euskara batuaren 50. ur-
teurrenari keinu bat eginda. 
Zenbait mahai inguru antola-
tu zituzten askotariko gaiak az-
tertzeko, besteak beste, komu-
nikatzeko zailtasunak, gaixo
psikotikoekin nola komunika-
tu, kontsultan nola hitz egin se-
xuaz, gaixoarekiko komunika-
zio eraginkorra... Iaz OEEk eta
Udako Euskal Unibertsitateak
sortutako “Osagaiz” online al-
dizkarian jasota daude mahai
inguru, hitzaldi, tailer eta ekin-
tza guztiak. 
Iñaki Peñak aldizkariko hi-
tzaurrean dioenez, medikun-
tzan bi tradizio handi daude,
zientziarena eta humanitatee-
na. Historikoki lehenengoa pi-
sua irabazten joan omen da,
ikerketa mediko, aurrerakuntza
tekniko eta farmakologikoei es-
ker, eta hainbat mediku eta
osasun munduko eragilek «arlo
fisiko, objektibo eta neurgarrie-
tatik haratago, beste esparru

Osasunbidean
euskarazko enpleguak
eskatzeko
elkarretaratzea Iruñean. 
Jagoba Manterola | FOKU

OEEko kideak Gandiaga zentroan, Arantzazuko inguru ederrean. Iñaki Peña

OEE, 28
URTE ETA
SEGITZEKO
GOGOZ 

Jada 28 urteko ibilbidea
egin du Osasungoa
Euskalduntzeko
Erakundeak (OEE).
Osasun munduan
euskararen egoera
negargarria zela ikusita,
bertara euskara sartzea
bultatzeko sortu zen,
hasieran «nahiko modu
errebindikatiboan».
UEMAren kanpainetan
edo Kontseiluaren
ekimenetan parte izan
du. Osasun arloa
euskalduntzea du xede
eta, esparru horretatik,
jendartea
euskalduntzeko
prozesuan parte hartzea.

Euskal Herri osoko
erakundea da eta, beraz,
administrazio guneen
araberako egoeretan
eragin behar izaten du.
500 kide inguru ditu,
eta, medikuak ez ezik,
osasunaren
munduarekin lotura
duten bestelako
eragileak ere badira
tartean. Hori horrela, 
gehienak medikuak
badira ere, erizainak,
psikologoak,
fisioterapeutak, gizarte
langileak, ikasleak... ere
badira OEEko kideen
artean. Eta erabiltzaileei
ere zabalik dago.
Arrandiarik gabe,
osasun arloan euskara
normalizatzen
laguntzeko erreferente
bihurtu da OEE.
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batzuen garrantzia planteatu
nahi dugu: ukiezinak diren al-
dagaiak, faktore abstraktuago-
ak, kuantitatiboki neurtu ezin
ditugunak». Horren oinarrian
komunikazioa dagoela dio.
Nahitaezkotzat jotzen du ko-
munikazioa, halaber, «profesio-
nalon eta gaixoen eta haien se-
nideen artean konfiantzan
oinarritutako harremanak bila-
tzen baldin baditugu». Eta be-
ren lanarekin eta osasunarekin
lotutako informazioak jendar-
tearekin partekatzea oso ga-
rrantzitsua dela dio, «hedabide
orokor zein espezializatuetan». 
Peñak dioenez, prozesu klini-
koak modu egokian kudeatzeko
gaitz handienetakoa inkomuni-
kazioa da. «Gaizki-ulertuak,
gauzak adosteko gaitasun eza,
egoak, isiltasunaren konspira-
zioak, blokeo komunikatibo era
desberdinak eta abar ugarie-
giak dira osasungintzan. Eta
galtzaile nagusiak badakigu
nortzuk izaten diren funtsean». 

Hitzik gabeko komunikazio-
aren garrantzia ukatu gabe,
hizkuntzak beharrezkoak dire-
la dio elkar ulertzeko, «jendar-
teko sektore zehatz batzuetatik
dikotomia manikeoak erabil-
tzen tematzen badira ere: eza-
gutza teknikoak soilik eskatzen
dizkiete medikuei, eta ez omen
zaie axola gure lurraldean egi-
ten diren hizkuntza ofizialak
dakizkiten ala ez». 
Biltzarrean, mahai inguruez
eta tailerrez gainera, erakunde-
ko kideek ahozko komunika-
zioak eta posterrak aurkezteko
aukera izan zuten, lan zientifi-
ko bat ahoz edo poster forma-
tuan aurkezteko aukera, alegia.
Denetara 21 ahozko komunika-
zio eta zortzi poster aurkeztu
zituzten, eta lan onenek saria
jaso zuten. Itziar Lasak dioe-
nez, aurtengo ahozko komuni-
kazio irabazlea oso lan polita
izan da, “Afasia euskaraz azter-
tzeko tresna berria bidean”
izenburukoa, Ipar Euskal He-

rritik iritsia. Lanean diotenez,
ez dago afasia euskaraz ebalua-
tzeko tresna estandarizaturik.
«Gehienetan, ebaluazioa erda-
raz egiten da, edo, euskaraz
egitekotan, logopedek eurek
itzulitako estandarizatu gabe-
ko tresnetan oinarrituta. Hor-
taz, ebaluazioaren fidagarrita-
suna zalantzan jar liteke eta
horrek ikerketen garapena tra-
batzen du». Iñaki Peñak gabe-
zia hori dela-eta izandako diag-
nosi okerren baten berri eman
digu, hizkuntzaren inguruko

oztopoak direla-eta patologia
hori ezin ebaluatzeagatik.
Biltzarrak alde ludikoa ere
izan zuen, hala nola Arrikrutz
kobazulora eta Aizkorri-Aratz
Parke Naturaleko Interpretazio
Zentrora egindako bisitak. Eta,
OEEko kideak batzen dituen
eta lantzen dituzten elemen-
tuak osasun arloa eta euskara
izanda, Bertso Saio Klinikoa
ere antolatu zuten. Elkarteko
kideek, taldetan banatuta, ber-
tsolariek beren bertsoetan ai-
patzen zituzten sintomei zego-
kien gaixotasuna asmatu
behar zuten. Diagnosi guztiak
asmatzen ez zituen taldea kan-
poan geratzen zen. Horrelako
saioetan parte hartzen duten
bertsolariek ere osasun arloan
lan egiten dute eskuarki. 

AURRERA BEGIRA

Iñaki Peñaren ustez,  OEEk
orain arte egin duen lana pozik
egoteko modukoa da. Eta segi-
tzeko asmoa eta gogoa dituzte-

Itziar Lasa Beitia eta
Iñaki Peña Bandres,
OEEko kideak. 
Itziar Lasa - Iñaki Peña

OEEko lehendakariak nabarmendu du osasun
arloko langileak prest daudela aurrera egiteko,
baina babesa behar dutela, jendearena eta
Administrazioarena, aurrerapausoak emateko

Itziar Lasa eta Iñaki Peña medikuek euskara,
komunikazioa errazten duen aldetik, oztopoa
barik, osasun zerbitzuaren kalitatea
emendatzen duen elementua dela uste dute
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la dio. Itziar Lasak gogora eka-
rri ditu biltzarraren hasieran
OEEko lehendakari Karlos Ibar-
gurenek egindako hitzak. Osa-
sun arloko langileak prest dau-
dela aurrera egiteko esan zuen,
baina babesa behar dutela, jen-
dearena eta Administrazioare-
na. Hortik aurrerapauso batzuk
eman behar direla uste du La-
sak. Orain erabiltzen duten hiz-
kuntza ahoz komunikatzeko
dela dio, gauza asko elebitan
daudela, baina historia kliniko-
ak oraindik ez direla euskara
hutsean idazten hasi. Edonola
ere, terminologia normalizatze
lanetan asko aurreratu dutela
dio, eta “Osagaiz” aldizkaria ho-
rren erakusgarri dela. 
Edonola ere, arazo handiene-

takoa hainbat muga adminis-
tratibo dira Lasaren iritziz.
«Medikuntza amaitu eta espe-
zializatu beharra daukazu. Ba-
da, unibertsitatera joateko, ba-
rruti  bakarra dago Estatu
espainolean. Espezializaziora-
ko plazak Madrilen aukeratzen
dituzte. Hemen nota bat dago,
eta Caceresko bat nota horre-
kin hona sar daiteke. Eta Abal-
tzisketako mediku batek, agian,
Sevillara joan beharko du. Osa-
sungintza euskaldundu nahi
baldin badugu, behetik hasi be-
har da; karrera euskaraz egin,
espezializazioa euskaraz egiten
jarraitu eta lan mundura ere 
euskaraz murgildu». 
Jakingarriak, inondik ere,

Arantzazuko Osasun Biltzarre-
ko ekitaldiak. Hona Xabier Zu-
piriaren mintzaldiaren bukae-
ra, segur asko OEEko kideen
kezka laburbiltzen duena:
«Momentu hauetan gero eta
gehiago estutzen zaigu pro-
duktiboak izateko, osasun sis-
temak enpresa pribatuen mo-
duan kudeatu nahi dira... eta
horrek ez du uzten gauza
hauetarako ezinbestekoa den
zerbait: denbora».

OSASUN ZIENTZIEN GAINEKO EUSKARAZKO LEHEN ALDIZKARIA

1936ko Gerraren aurretik Aitzolek
abian jarri zuen “El día” egunkariak
“Euskal-orria” atala zuen, euskaraz
idatzia. Atal horrek “Osasun gaiz”
saila zuen, eta bertan osasunari
buruzko zerrendak idazten zituzten.
Bi hitz horien laburduratik dator
“Osagaiz” izena.

Duela urtebete jaio zen “Osagaiz”
osasun zientzien online aldizkaria.
Euskarazko aldizkaria, jakina.
«Zientzia-tradizioa ez da Euskal
Herrian naturaltasunez hazi eta hezi»,
diote aldizkariaren web orrian.
Normaltasun eza herri honek
zientzian eta beste hainbat arlotan
«berez lukeen heldutasun zientifiko
propioa» izateko oztopoa dela uste
dute, eta ikerkuntzak
nazioartekotzeko beharrizana
«oztopo gehigarria» dela euskal
zientzia sorkuntzen bilakaeran,
aurkikuntza zientifikoak aitortuak eta

jardunbide profesionalerako
baliagarri izan daitezen. «Horrek
agerian uzten du zer gutxirako balio
izan duen zientzia euskaraz egiteak».
Hala ere, diotenez, Euskal Herrian
izan dira, eta badira, eragozpen horiek
gainditu eta naturaltasunez euskaraz
lan egin, beren lanak nazioarteko
aldizkarietan plazaratu eta ikerketak
komunitate zientifikora zabaldu
beharra ikusten duten ikerlariak. 

Osasunaren arloan bete beharreko
hutsune hori sumatu zuten Udako 
Euskal Unibertsitateak eta Osasungoa
Euskalduntzeko Erakundeak aspaldi,
eta bien elkarlanetik sortu zen
aldizkaria, Gipuzkoako Sendagileen
Elkargoaren laguntzarekin. “Osagaiz”
aldizkariak osasun zientziei buruzko
artikuluak argitaratu eta ikerketa
taldeen lanak ezagutarazten ditu.
Jakintza alor horretako aurkikuntza
zientifikoen «transferentzia-tresna

izatea» du xede. Osasun arloko
ikerketak askotarikoak dira:
oinarrizkoak, klinikoak,
epidemiologikoak... Eta oinarrizko
ikerkuntzak eskuarki ospitale edo
kliniketatik kanpoko laborategietan
egiten direnez, ikerketa mota horiek
aldendu samar daude; ondorioz,
nabarmenak dira ikerlariek elkarren
berri jakiteko dituzten zailtasunak. 

Bestetik, euskarazko osasun
terminologia normalizatu beharra
dago hizkuntza klinikoa gara dadin
eta aldizkaria bitarteko eraginkorra
izan daiteke horretarako; beraz,
euskal komunitateko osasun arloko
profesionalen bilgune izan nahi du.
Bultzada eraginkorra izan daitekeela
uste dute, gainera, osasun arloko
profesionalek beraien
egunekotasunean naturaltasunez
euskaraz jardun dezaten, diote
aldizkariko arduradunek.

«Osagaiz» aldizkariaren lehenbiziko zenbaki biak eta OEEren 28. Batzarraren gaineko ale berezia. GAUR8
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Ez da terrorismoa, esan zuen auzitegi beldurgarri

hark, baina eraman egin dituzte. Elkartasunak

gainez egin du herrian, eta herriz herri hedatuz

doa, suminarekin batera. Altsasun, Euskal Herrian

eta Euskal Herritik kanpo gero eta ozenagoak di-

ra oihuak, oihulariak gero eta gehiago. Baina ab-

sentzia jasanezina da, Guardia Zibilaren presen-

tzia bezainbeste. Altsasun eta Sakana osoan

gaurko gazteek bezala duela 50 urte eta gehia-

gokoek ere ondo dakite kontrolez, larderiaz, isu-

nez beren maitasuna lortu nahi duten horien berri. Badakite mendekuaren eta bidegabekeriaren

jomuga direla. Hamarkada askoan aurre egin izan diete kontrolei, larderiari eta isunei, beren he-

rria maite dutelako. «Eraman dituzte», dio Espainiako kartzela batean dagoen gazte altsasuar

baten amak. Badaki bere herriak, gazteak ezagutzen ez dituen jende askok ere, ikaragarri maite

dituela, baina absentzia jasanezina da. Espainiako Guardia Zibilak, Justiziak, Gobernuak ere maite

omen dute txoria, horregatik moztu dizkiote hegoak, maitasun eske.  Xabier Izaga Gonzalez 

HORREGATIK
MOZTU DIZKIOTE
HEGOAK

Idoia ZABALETA - Iñigo URIZ | FOKU

C IKUSMIRA



herria

G
arazi Pascual
Esnaola las-
turtarra zir-
kuko artista
da, kable gai-
neko orekan

espezializatua. Asvinenea el-
karteko kidea eta lehenbiziko
Arte Eszenikoen Topagunea-
ren antolakuntzaren burua da.
Iruñeko Oreka zirku eskolan
barneratu zen mundu eder
(eta gogor) honetan. Kanpoan
ibili da hamar urtez: Italiako
Vertigo prestakuntza eskolan
eta Academi Fratellinin, baita
Estatu frantseseko zirku garai-
kideko eskolan ere. Jaioterrira
itzuli da orain eta Garazi&Cia
konpainia sortu du. Ikasitako
guztia zabaldu eta partekatze-
ko gogoz dago. Ezagutu duen
zirkuaren inguruko giro hori
gurera ekartzeko nahi horreta-
tik jaio da topaketa ere.
Bilbon entrenatzen zen, As-

vinenea ezagutu zuen arte. Ar-
te eszenikoen sustapenerako
laborategia da Asvinenea, due-
la hamabost urte Aduna eta
Andoain arteko inguru pare-
gabe batean martxan jarri ze-
na. Bertan hainbat diziplinak
izan dute beren txokoa: txo-
txongiloek lehendabizi eta
clown-ak antzerkiak eta dantza
afrikarrak gero. Azken urteo-
tan zirku teknika aunitz na-
hasten dituzten bertan.
Zoragarria iruditu zitzaion

Pascuali eta bete-betean sartu
zen. Bertako kideekin batera
umeentzako tailerrak eta aste-
buruko lantegi trinkoak ema-
ten hasi zen, kabaretak egiten
ere bai. Gero, laborategi honi
izena ematen dion Asvin eto-
rri zen, binakako trapezioan
eta mastan espezializatutako
zirku artista profesionala, to-

losarra, kanpoan ibilia bera
ere. Elkar ezagutu, eta lehenbi-
ziko Arte Eszenikoen Topagu-
nea sortzen hasi ziren.
Egitarau zabal eta anitza

prestatu dute, diziplina ezber-
dinak ezagutarazteko. Publiko
orokorrarentzat izatea nahi
dute, profesional zein zaletu,
arte eszenikoek erakartzen du-
ten ororentzat. Ekainaren 11
eta 17 bitartean eginen da, As-
vinenean. Bertan tailerrak, in-
probisazio gaua, kabareta eta
musika afrikar kontzertua, eta
amaierako zirku ikuskizuna
eskainiko dituzte. Aurten au-
rrenekoz antolatu duten eki-
taldi hau datozen urteetarako
abiapuntu izatea dute xede;
urteroko zita bilakatzea, ale-
gia, Asvinenearen etorkizuna
bermatze aldera.

ARTE EZBERDINAK SUSTATU

Gehienbat zirkua landuko du-
te, baina baita antzerkia, dan-
tza eta bertzelakoak ere. Arte
ezberdinak sustatu nahi dituz-
te, dena nahasten baita. Asvi-
nenea ezagutaraztea dute hel-
buru,  zirkuaren inguruko
Gipuzkoako espazio profesio-
nal bakarra. Bertzetik, bertan
mugitzen diren arte-agerpenei
bultzadatxo bat eman nahi
diete. «Inguruko zein urruna-
goko jendearengan interesa
piztu eta bertan zirkua, dantza
edota antzerkia garatzeko au-
kera zabaltzea da gure nahia.
Gipuzkoan eta Euskal Herrian
zein atzerrian lan egiten duten
artistek elkar ezagutzea eta es-
perientziak partekatzea. Ira-
kasle eta ikasleek jakintza tru-
katzeko gunea izatea,  eta
inguruko herritarren artean
egon daitezkeen etorkizuneko
artistei bideak irekitzeko erre-
ferente bilakatzea», azaldu du-
te antolatzaileek.
Arte eszenikoen giroa sortu

eta jende guztiari eman nahi

ASVINENEAN TOPA
Zirkuaren arriskua, ilusioa, magia,
birtuosismoa... bizitzeko astea Adunan

Maider Iantzi Goienetxe

Heldu den astean, ekainaren 11tik 17ra, lehenbiziko Arte
Eszenikoen Topagunea eginen da Asvinenean. Adunako
laborategi hori, Gipuzkoan zirkuaren inguruan dagoen
espazio profesional bakarra, ezagutaraztea da xedea. Baita
bertan mugitzen diren arte adierazpideak bultzatzea ere.
Egitarau zabala prestatu dute, publiko guztientzat.

KULTURA / b
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diote parte hartzeko eta ikus-
teko aukera. Tailerrak 16 urte-
tik gorakoentzat dira. Eskain-
tza handia dago: presentzia,
dramaturgia eta sorkuntza
lantzeko laborategia, zirkua,
hula hoop-a, clown-a, akroba-
zia eta bertikalak, acrodanse-a, 
dantza mugimendu terapia,
body percusion-a, dantza afri-
karra, binakako trapezioa, ka-
blea eta soka. 
Ikuskizunei dagokienez, hi-

ru proposatuko dituzte. Oste-
guneko inprobisazio gauean,
zuzeneko musikarekin, bakoi-
tzak nahi duena inprobisatze-
ko espazio bat emanen dute.
«Proba bat izango da, ea zer
ateratzen den. Publikoari ire-
kita egongo da eta dohainik
izango da», dio Pascualek. Os-
tiral gauean izanen da ikuski-
zun nagusia: zirkuko kabareta
eta gau afrikarra, jai giroan. 7
euro balio ditu sarrerak eta
herritar guztiak daude gonbi-
datuta. Afaria emanen dute.
Azkenik, igandean, 17.00etan
zirku ikuskizuna eskainiko du-
te Clement Malin eta Caio Pi-
no artista frantsesek, publiko
guztiari zuzenduta hau ere.
Gaua pasatu nahi duenak

kanpoko belazean egiten ahal-

ko du norberak kanpin denda
edo furgoneta eramanda, bai-
ta Asvinenea barrenean ere
euria eginez gero. Horretarako
aldez aurretik jarri behar da
harremanetan antolatzailee-
kin (facebook/asvinenea.adu-
na eta 606 226 486). Sukaldea,
komuna, dutxa eta aparkatze-
ko lekua eskaintzen dituzte.

ERABAT IREKIAK

Pascualek nabarmendu due-
nez, nahiz eta tailerretara edo
ikuskizunetara ez etorri, pasa-
tu eta momentu batean begi-
ratu nahi duenarentzat ere ire-
kita daude. 
Euskal Herrian zirkua zabal-

tzen ari dela sumatzen du.
«Eskolaz kanpoko jarduera ge-
ro eta gehiago daude, herrieta-

ko kultur programetan ere sar-
tzen da… Hala ere, gehienbat
kalean egiten da; oraindik ez
gara antzokietan sartu». Arris-
kua, ilusioa, magia, birtuosis-
moa… Hitz horiek aipatu ditu
zirkuaren berezitasun gisa.
«Zirkuan dantza eta antzerkia
ere sartzen dira. Ez dago ezeri
itxita.  Niretzat  diziplina
gehien nahasten diren espe-
zialitatea da». 
Gipuzkoan Iker Galartzaren

Gure Zirkua proiektuarekin
eta Asvinenearekin, pixkanaka
mugimendua ikusten hastea
interesgarria iruditzen zaio
eta jendea etortzera (edozein
modutara) eta artea bizitzera
gonbidatzen du.
Hurbiltzen denak hamaika

artista ezagutuko du Asvine-
neako topaketan. Besteak bes-
te, Pau Portabella eta Toni Gu-
tierrez kataluniarrak, Salvo
Cappello italiarra,  Mailen
Mansilla eta Luciano Mezzote-
ro argentinarrak eta Clement
Malin eta Caio Pino frantse-
sak. Euskaldun ugari ere elkar-
tuko dira: Asvin Lopez, Uxue
Pascual, Raquel Imaz, Koldo
Arakistain, Irati Gonzales, Mai-
der Yabar, Odei Astibia eta Ga-
razi Pascual bera.

Topaketan parte hartuko duten
artistetako batzuk. Lehenbiziko
irudian, Luciano Mezzotero eta
Mailen Mansilla; bigarrenean,
Garazi Pascual Esnaola; eta,
hirugarrenean, Salvo Cappello.
ECUNHI - Alberto BELOKI - Valeria

MUTINELLI

Gurean zirkua zabaltzen ari dela sumatzen du
kable gainean orekan ibiltzen den Garazi
Pascualek. «Hala ere, gehienbat kalean egiten
da; oraindik ez gara antzokietara sartu»

Euskal Herrian zein atzerrian lan egiten duten
artistek elkar ezagutzeko eta esperientziak
partekatzeko aukera izango dute. Katalunia,
Italia eta Argentinako lagunak etorriko dira

LABORATEGIA
Presentzia, dramaturgia
eta sorkuntza laborategia,
zirku artista eta dantzariei
zuzendua, ekainaren 
13an, 14an eta 15ean
(10.00etatik 15.00etara),
Pau Portabellarekin.

ZIRKUA
Interesa duen 16 eta 90
urte bitarteko edonori
zabaldua, bost irakaslek
dinamizatua: Asvin Lopez,
Koldo Arakistain, Irati
Gonzales, Maider Yabar eta
Garazi Pascual. Ekainaren
11n, 12an eta 13an,
19.00etatik 21.00etara.

EKITALDIAK
Kabareta eta afrikar musi-
ka gaua, afari eta guzti.
Ilusio, arrisku eta poesiaz
zipriztindutako gaua, ekai-
naren 15ean, 20.00etan,
jende guztiarentzat.

Tailer eta ekitaldi gehiago
daude. Informazio gehiago
lortzeko: 606 226 486 eta
asvinenea@gmail.com.

Egitarau anitza
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H
uts egiten ez duenak ez du deus asma-
tzen», omen dio zaharra ala berria den esa-
ten jakingo ez genukeen esamolde batek.
Hezkuntzan, gehienetan, bi aditz horiek anto-
nimo gisa hartu ditugu. Ondorioz, sarritan,
heziguneetako jardunean eta irakaste-ikaste

prozesuetan bi aukera daude: huts egin ala asmatu.
Oso erro sakonak garatu dituzte bi aditzek hezkuntzaren

zoruan. Hala, huts egitea porrotaren multzoan lerrokatu
dugu, saihestu beharreko
ekintzan; asmatzea, aldiz,
arrakastarenean, lortu be-
harreko helburu behinene-
an, bakarrean ia. Asmatzea
da denok lortu nahi dugu-
na, denon ametsa. Pentsa-
molde horrek, ikusmolde
eta praktika bat garatu du.
Eta, oharkabean segurue-
nik, huts egitea nola ekidin
bihurtu da hezitzaileon bu-
ruhauste eta egiteko nagu-
sia. Horrekin batera, asma-
tzea da ikasleen –eta
zergatik ez dugu esango,
irakasleen eta hezitzaileen–
eginbehar urgentea. Eta le-
henengotik eta azkar egiten
badugu, hobe.

Ekainean gaude, ebalua-
zio garaia da. Gehiegitxo-
etan zer dagoen ongi eta
zer gaizki zenbatzeko eta
adierazteko garaia; eta,
gutxienekoetan, tamalez,
zenbat aurreratu dugun
eta non geratu garen ka-
teatuta atzeman eta ko-
munikatzekoa.

Ekain honetan ere, mai-
zegi, neska-mutilak izango
dira ebaluazioaren fokupe-
an ipini eta epaia jasoko
dutenak. Hezitzaileak, metodologiak, plangintzak, hezigu-
neetako antolaketak, espazioak, materialak, hezkuntza jar-
dunean egin diren eskaintzak, hezkuntza legeak, hezkuntza
administrazioen erabakiak edota ebaluatzeko erak berak ere

aztertzea beste baterako geratuko dira. Zalantzaz betetako
garaia izango da ekaineko hau, behin berriro ere, ebaluatze-
ko lana dugunontzat; izan ere, hain da zaila ebaluatzerako-
an esatea eta aurreikustea zer gertatuko den!

Bete-betean gauden ebaluazio aldi honetan, indar bere-
ziarekin berpiztu behar luke zalantzak: zein da eskola-
ren helburua, emaitza ala hobekuntza? Zer ote da inte-
resgarriagoa, jarraipena ala lorpena?

Zalantzak zalantza, eta
galderak galdera, esaldia ez
da iparrorratz txarra: “Huts
egiten ez duenak ez du
deus asmatzen”. Aditzen
eta esaldiaren beraren esa-
nahian sakonki murgilduz,
zein urrun iristeko aukera
izango genukeen. Izan ere,
huts egitea ez da atzera
bueltarik ez duen egoera,
prozesu baten hasiera izan
liteke. Begira diezaiegun
“asmatu” hitzak Euskal He-
rriko gainontzeko hizkun-
tza ofizialetan dituen adie-
rei .  Bada,  ikusiko dugu
frantsesez askoz ere esa-
nahia hezitzaileagoak di-
tuela: Asmatu = inventar,
crear, imaginar, idear, ocu-
rrirse, inventarse, acertar,
atinar, adivinar, predecir,
acertar a, conseguir, lograr/
imaginer, inventer, sentir,
pressentir, présumer, deve-
nir, trouver, réussir.

Gaztelaniazko acertar
adiera murriztailetik hara-
tago joatea lortuko bagenu,
akaso, akatsa, huts egitea,
despenalizatzea lortuko ge-
nuke. Eta esango nuke des-
penalizazio hori benetako
iraultza litzatekeela hez-

kuntzan. Huts egitea har dezagun ezabatzea, aldatzea, bir-
pentsatzea, berrekitea, saiatzea estrategia gisa dituen proze-
su bezala. Huts egin prozesu gisa asmatzeko, hitzaren
zentzurik zabalenean! •

Huts egitea zerbaiten amaiera baino, zerbaiten hasiera izan daiteke. GAUR8

Arantxa Urbe
Hezitzailea eta Hik Hasi-ko kidea
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ihar milaka pertsonak osatuko dute giza-
katea Donostia-Bilbo-Gasteiz lotzeko. De-
netara 201,9 kilometro dira eta ordu erdiz,
12:00etatik 12:30era, EAEko hiru hiribu-
ruak estekatuta egongo dira milaka eta
milaka herritarri esker, elkarri eskuak

emanda. Pertsona batzuentzat ekimen hau sinbolikoa
baino ez da, kasurik onenean, edo denbora-pasa an-
tzua, kasurik txarrenean, baina garrantzi handiko eki-
mena da ikuspuntu estrategiko batetik begiratuta. 

Prozesu luze, geldo eta interesgarri baten katebegi
berria da biharko ekimena. Egia da datu kuantitatiboei
men eginez gero populazioaren portzentaje txikia dela
giza-katean parte hartuko duena zenbaki absolutuekin
konparatuta. Egia da, bestalde, Gure Esku Dagok azken
hiruzpalau urte hauetan egin dituen galdeketetan par-
taidetza ez dela igo, batez beste, %25etik gora. Baina
egia da, bestalde, dinamika parte-hartzailea sortu dela
ehunka herritan, elkarbizi-
tzarako ohitura berriak ge-
neratu direla, eta herri-kon-
tsultak normaltasunez
hartu direla. Hego Euskal
Herriko herritarrentzat ez
da arrotza talde batek gal-
deketa proposatzea, galde-
ketan egingo den galdera
erabakitzea, eta auzokoek
modu ordenatuan eta ludi-
koan galderari erantzutea.
Aurrerapausoa ikaragarri
handia da.

Gure Esku Dagok egiten duen lan osotik txalogarrie-
na, nire irudiko, aukerak sortzea da, espazio komunak,
eremu esku-hartzaileak. Behetik gorako mugimendua
da, alderdien eremutik kanpo, non erabakiak partai-
deek hartzen dituzten eta edonork duen lekua, nahi
izanez gero.

Unea helduko da noiz ariketa demokratiko hori gau-
zatu ahal izango den modu instituzional batean. Eta
orduan hartuko du balioa oraingo trebatze-lanak. Eus-
kal herritarren kultura politikoa lantzen eta hazten
ari da, Gure Esku Dagok egiten duen ariketa etengabe-
ari esker. Jardunean ari diren herritar hauek ez dute
ametituko edozein modutan eta edozein galderarekin

erabakitzea etorkizun politikoa, badagoelako eskar-
mentua jarduera zuzenean. 

Politikak une batzuetan hartzen duen abiadura iku-
sita, gero eta begi-bistakoagoa da zein garrantzitsua
den aldez aurretik prestaturik egotea. Katalunian ez
ziren helduko azaroaren 9ko edo urriaren 1eko errefe-
rendumetara aldez aurretik eduki izan ez balute espe-
rientzia herritarra galdeketak antolatzen eta horietan
parte hartzen.

ANC eta Omnium Cultural erakundeak existitu izan
ez balira, ez zen posible izango alderdien gainetiko
helburu komunak ezartzea eta burujabetzarako pro-
zesua martxan jartzea. Zoritxarrez, jakitun gara arazo
politiko garrantzitsuak ezin direla utzi alderdien es-
kuetan, begirada laburreko interes zekenetan galdu
egiten direlako. Esatea tristea da, baina alderdiak ez
dira fidagarriak, interes pribatua jartzen dutelako in-
teres komunaren gainetik.

Inoiz ez dakigu noiz sortuko den txinparta, baina,
badaezpada, prestaturik harrapa gaitzala, etxeko la-
nak ondo eginda eta hurrengo pausuak emateko
prest, aukera agertzen denean ez baita gure zain egon-
go ea noiz hartzen dugun. Aldez aurretiko lana ezin-
bestekoa da une erabakigarrietan, eta orduan ez da
denbora askorik izaten kultura politikoa lantzeko, zirt
ala zart egiteko baizik.

Seguru nago, dudarik ez daukat, une erabakigarriak
lehenago baino beranduago helduko direla gure etor-
kizunaren zutoinak sendo ezartzeko. Espero dut txin-
partak belar lehorra harrapa dezala, eta ez belardi
umel eta hezea. •

{ koadernoa }

Biharko egunaren garrantzia

ANC eta Omnium Cultural erakundeak
existitu izan ez balira, ez zen posible
izango alderdien gainetiko helburu
komunak ezartzea eta burujabetzarako
prozesua martxan jartzea

Laura Mintegi
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herritarrak

E
skola txikiak es-
kola publikoak
dira. Adin anizta-
suna daukate eta,
horrez gain, adin
aniztasuna bul-

tzatu egiten dute. Tamaina txi-
kikoak dira eta txikitasun ho-
rren ezaugarri kualitatiboak
mantentzeko lan egiten dute.
Eta landa eremuan kokatuta
daude. 
Ezaugarri horien bueltan ba-

tzen dira 50 eskola Araban (5),
Bizkaian (19) eta Gipuzkoan
(26) –Ipar Euskal Herrian eta
Nafarroan ere badira–. Bihar,
igandez, Oikian Gipuzkoako
Eskola Txikien 31. festa ospatu-
ko dute eta horren aitzakian
gerturatu gara aspalditik dato-
zen eta urrutira iristeko gogoa
duten eskola txikietara. 
Aspalditik datoz. Horren sei-

nale da Gipuzkoako Eskola
Txikien festak aurten 31. ur-
teurrena beteko duela. Hiru
hamarkada horietan, baina,
asko aldatu da panorama; bai
barrura begira eta baita kan-
potik begira dagoenaren per-
tzepzioan ere. 
«Hain justu, duela 31 urte

irakasle talde batek abiatu
zuen bidea eta Bidania-Goia-
tzen egindako festak aldarri-
kapena zuen helburu. Gaur
egun eskola txikiak ondo gau-
de –nahiz eta beti dagoen zer
hobetua–, baina garai hartan
panorama bestelakoa zen. Ira-
kasle haiek ez zeuden gustura
eta egoera hori salatu nahi zu-
ten; eskola txikiak ahaztuta
zeuden, beti azkenak ziren zer-
bitzuak jasotzen, askoren be-
gietara bigarren mailako esko-
lak ziren... Hamar-hamabost
irakasle elkartu eta mugimen-
dua sortu zuten. Aldarrikapen
horiei esker lortu zuten lehen
koordinatzailea izatea. Gura-

soek, irakasleen mugimendua
ikusita, esku artean altxor bat
zeukatela konturatu ziren eta
hori babestera jo zuten. Izan
ere, garai batean eskola txikiak
ez ziren begi onez ikusiak. Tes-
tuinguru hartan, 1993an sortu
zen gurasoen koordinakun-
dea», azaldu du Mikel Goñik,
eskola txikietako irakasleen
koordinatzaileak. 
Aldarrikapenetik sortu zen

eta orain ospakizun bihurtu
da. Gaur egun festaren helbu-
rua elkarrekin egun eder bat
pasatu eta eskola txikien pre-
sentzia aldarrikatzea da, ez
dauka helburu ekonomikorik.
«Gure txikitasunetik ulertzen
dugun festa bat da. Duela urte
batzuk hausnarketa bat egin
zen gurasoen koordinakunde-
aren baitan festa horren izae-
raren eta helburuen inguruan,
herrientzako karga bat bihur-
tzen ari zela sentitzen genue-
lako. Finean, horrelako festa
bat antolatzeko herri guztia-
ren parte hartzea beharrezkoa
da, txikiak garelako. Hausnar-
keta interesgarria izan zen eta
festa xume baten alde egin
zen. Gure festa da, gure eguna,
denok elkartu eta ondo pasa-
tzeko. Hala ere, festa irekia da,
edonor gertura daiteke. Baina
esan nahi dudana da festaren
helburua ez dela dirua bil-
tzea», agertu du Ainara Etxe-
nausiak. Gipuzkoako Eskola
Txikietako Guraso Koordina-
kundeko presidentea eta Ze-
raingo eskola txikiko gurasoa
da Etxenausia. 

SARE OFIZIALA IZAN NAHIA

«Une honetan ez gara sare ofi-
zial bateko kide. Egia da 50 es-
kolak bat egin dugula defini-
zio batean eta hori  izan
daiteke sare izaten hasteko le-
hen pausoa. Baina, gaur-gaur-

koz, ez gara sare ofiziala, nahiz
eta izan nahi dugun», esan du
Goñik. Alegia, denak eskola
txikiak izanagatik, denek ez
dute zertan metodologia bera
izan. Baina ezaugarri nabar-
menetan bat egiten dute. Ho-
rietako bat, nagusienetakoa,
adin aniztasuna. 
Goñik garbi dauka: «Adin

aniztasuna beti izan da bi alde
dituen ezaugarri bat; batzuen-
tzat abantaila, eta, beste ba-
tzuentzat, zailtasuna. Nik, za-
lantzarik gabe,  abantailak
defendatzen ditut. Haurrek
beste harreman mota batzuk
egiten dituzte beren artean,
sanoagoak. Kooperaziorako bi-
deak benetan adin aniztasuna-
rekin irekitzen dira, eta ez
hainbeste adin berdinekoak el-
kartzen ditugunean. Adin ber-
dinekoak ditugunean badago
dagoeneko ezaugarri homoge-
neizatzaile bat, adina bera, eta
horrek automatikoki dakar
ikasmaila. Eta ikasmailak au-
tomatikoki dakar gauza ba-
tzuk jakin beharra… Hor bene-
tan kooperatzea ez da gauza
erraza. Kooperatzeko baldin-
tza batzuk behar ditugu, adin
aniztasunean errazago ema-
ten direnak. Horrez gain, adin
aniztasunean haurren arteko
interakzio garrantzitsua ema-
ten da. Lehen oso modu sin-
plean azaltzen genuen: txikiek
handietatik ikasten dute eta
handiek txikiekin batera ikasi-
takoa errepasatu egiten dute
eta beren gaitasunak indar-
tzen dituzte. Familien kezketa-
ko bat izaten da: ‘nirea handie-
kin dagoenean,  oso ondo.
Baina nirea handiena denean,
zer?’. Baina badira bestelako
ikasketak adin aniztasunean
bakarrik gara daitezkeenak.
Esaterako, enpatia, elkarrenga-
nako errespetua, besteen errit-

«Eskola txikiak baditu eskola ideala izateko
ezaugarriak, tamainak berak ematen dizkigunak»

MIKEL GOÑI ETA
AINARA ETXENAUSIA

Bihar Oikian (Zumaia) Gipuzkoako Eskola

Txikien 31. festa ospatuko da. Horren

aitzakian, betidanik gure landa eremuetan

izan diren eskola txikien errealitatera

gerturatzen lagundu digute Mikel Goñik

eta Ainara Etxenausiak.

Amagoia Mujika Telleria

ESKOLA TXIKIETAKO
IRAKASLEEN KOORDINATZAILEA

ETA GIPUZKOAKO GURASO
KOORDINAKUNDEKO

PRESIDENTEA
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moak eta ezaugarriak errespe-
tatzeko gaitasuna… sekulako
inteligentzia emozionala gara-
tzen dute», nabarmendu du.

Eskolan jositako sareak esko-
latik kanpo ere ematen du
aterpea. «Komunitatea sor-
tzen laguntzen du eskola txi-
kiak, zalantzarik gabe. Herri
txikietan belaunaldien arteko
sareak lotuagoak izaten dira,
eskolan belaunaldi desberdi-
nak topatu direlako. Hor sor-
tzen diren lagunarteak izan
daitezke hamar urteko tartea
dutenek osatuak. Horrek he-
rriari mesede egiten dio zalan-
tzarik gabe».

KOMUNITATEA JOSTEKO HARIA

Garaiotan presak eta indibi-
dualismoak ez diote mesede-
rik egiten komunitate izaerari.
Herri txikietan eta eskola txi-
kietan ere igarri da aldaketa,
baina herri edo hiri handiago-
etan baino gehiago eusten
zaio tribu izate horri. «Herrie-
tako egitura aldatu egin da eta
etxeak ere aldatu egin dira. Le-
hen etxeetako ateak zabalik
zeuden beti. Orain ez, eta nor-
berak bere etxeko muga hori
zehaztu nahi izaten du. Eskola-
ren lana bada tribu izaera ho-
rri eustea». 

Bide horretan, eskola txikie-
tan «ikasle guztiak irakasle
guztienak» dira. «Lau begik
bik baino gehiago ikusten du-
te. Begi horiek guztiek pertso-
na horri begiratzen diotenean
eta bere garapena bultzatzeko
estrategiak bilatzen dituztene-
an, emaitza onak lortzeko au-
kera gehiago daude. Eta hori
da, hain justu, herrian ere za-
baldu nahi dugun mezua: es-
kolan haurrak gureak diren
bezala, kanpoan ere hala be-
harko luke; guraso guztienak
izan daitezela ume guztiak.
Egia da ez dela erraza. Herriak
aldatu egin dira, familien egi-

turak aldatu egiten dira, lehen
denak herrikoak ziren eta
orain badira kanpotik etorrita-
koak…», zehaztu du Goñik. 

Jon Sarasuaren hitz batzuk
ekarri ditu gogora. «Duela urte
pare bat Zerainen herri txikien
etorkizunari buruzko jardu-
naldiak izan ziren. Bertan Sa-
rasuak egindako hitzaldian
esan zuen gizartea aldatu egin
dela eta egun ondo bizitzea
baino gehiago bilatzen genue-
la ongizatea. Eta ondo bizitze-
aren bila joan behar genuela,
ez hainbeste ongizatearen bi-
la. Geroztik askotan erabili
izan dut ideia hori, eskola txi-
kien errealitatean oso presen-
te dagoelako. Maiz herri txi-
kietan ongizatearen bila
joaten gara; adibidez, haurrak
goizean eskolara norbaitek
eraman behar baditu, izan da-

dila arautua, zaintza zerbitzu
arautua. Eta horrek ondorioak
sortzen ditu. Horrelako zerbi-
tzuak oso defizitarioak dira
gure herrietan. Buelta emate-
ko modua izango litzateke le-
hengo dinamiketara buelta-
tzea», esan du Goñik.

Ainara Etxenausiak Zerain-
go adibidea ekarri du solasal-
dira. «Guk Zerainen beti ditu-
gu arazoak zaintza kontuekin.
Haur gutxi daude eta zenba-
kiek ez dute ematen zaintza
zerbitzuak kontratatzeko. Ho-
rregatik, aurten gurasoak el-
kartu eta erabaki genuen zain-
tza zerbitzu hori gure artean
antolatzea, auzolanean. Bakoi-
tzak zaintza noiz egin dezake-
en zehaztu eta egutegi bat an-
tolatu genuen, gure haurrak
eskolatik kanpo ere zainduak
izan daitezen. Auzolana erabi-

liz, gurasoen artean antolatu
dugu zaintza zerbitzu hori»,
kontatu du. 

Pozik daude auzolanarekin
eta herriko haurrak denonak
direla sentitzen dute. «Nik ni-
re alabak zaintzen plazan egon
behar badut, zer kostatzen zait
beste umeren baten ardura ere
izatea? Horrek ez du lanik
ematen eta komunitatea egi-
ten du», esan du Etxenausiak. 

TXIKITIK HANDIRA MOLDATZEA

Txikitasuna da eskola txikien
beste ezaugarri bat. Uneotan
txikienek 20 ikasle inguru di-
tuzte, Zeraingoa kasu. Handie-
nek –Bizkaiko zenbait eta Gi-
puzkoako Aizarnazabalgoa
tartean– 120-130 ikasle inguru
dituzte. 

Zeraingo eskola txikia da
une honetan haur hezkuntza

GIPUZKOAKO
ESKOLA
TXIKIEN 31.
FESTA OIKIAN
Ekainaren 10erako
egitarau zabala antolatu
dute Oikian. 10:30ean
izango da harrera
ekitaldia eta 11:30etatik
aurrera jolasak eta
tailerrak izango dira.
Bazkariaren ondoren,
berriz, zaldiak, pottokak,
poniak eta dantza saioa.
Potxin eta Patxin
pailazoak ere gerturatuko
dira 16:30ak bueltan eta
apar festa batekin
emango zaio amaiera
egunari.

Argazkiak: Juan Carlos RUIZ | FOKU eta ESKOLA TXIKIAK
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eta lehen hezkuntza osoa es-
kaintzeko modua ez duen ba-
karra. Gainontzeko guztietan,
lehen hezkuntza bukatuta ate-
ratzen dira haurrak eskola txi-
kitik, bigarren hezkuntza in-
guruko herrietako eskolaren
batean segitzeko. «Zerainen
iaz hausnarketa bat egin ge-
nuen, herri mailan, haurrak
eskola txikian lehen hezkun-
tza amaitu arte egoteko. He-
rriarentzat oso garrantzitsua
da haurrak lehen hezkuntza
osoa herrian egin ahal izatea.
Gurean, aldiz, zortzi urterekin
moztu egiten da prozesua eta
haurrak Segurara edo inguru-
ko beste herriren batera joan
behar dute. Dagoeneko eskae-
ra egina daukagu. Erantzuna-
ren zain gaude orain», kontatu
du Etxenausiak. 

Hor zalantza edo galdera bat
sor daiteke. Nola moldatzen da
haurra eskola txikitik handira
salto egiten duenean? «Hori
gurasoen kezka nagusietakoa
izaten da. Baina frogatuta da-
go haurra primeran egokitzen
dela aldaketara, arazorik gabe.
Haurra izan daiteke hobea edo
okerragoa matematikan edota
hizkuntzetan, eta horren ara-
bera moldatuko da eskola be-
rrira gai horietan. Baina, per-
tsona modura, gure umeak
oso ondo prestatuta ateratzen
dira eskola txikitik edozein es-
kolara joateko», nabarmendu
du Etxenausiak. 

Horren inguruko ikerketa
egina dago, Altzoko eta Igeldo-
ko eskola txikiak oinarri har-
tuta. «Datu kuantitatibo gutxi
atera ziren ikerketatik. Uler-
tzekoa ere bada, gure haurrak
kopuru oso txikitan joaten di-
relako bigarren hezkuntzako
zentroetara. Baina, kualitati-
boki, datu esanguratsuak atera
zituzten. Gure umeek trantsi-
zio une bat bizi dute eskola
txikitik handira. Kontuan izan

behar dugu ezaugarrietan
daudela desberdintasunak; ba-
tean adin aniztasunean ego-
ten dira, eta, gero, adin baka-
rrera pasatzen dira.  Talde
txikietan egoten dira, eta, ge-
ro, talde handietara pasatzen
dira. Baina, aldi berean, mun-
du bat zabaltzen zaie. Nik uste
dut bigarren hezkuntza adin
egokia dela eskola txikitik
handira pasatzeko. Mundu be-
rri bat zabaltzen zaie, inguru-
ko herrietako jendea ezagu-
tzen dute… Ordurako herri
txikiarekiko lotura finkatuta
daukate eta garai horretan ha-
rreman eredu berriak egiten
dituzte; herrikoa mantenduz,
kanpoko harreman berriak.
Uste dut lehen hezkuntza bu-
katuta garai egokia dela eskola
txikitik ateratzeko», nabar-
mendu du Goñik. 

Aipatu duen ikerketa horre-
tan ondorioztatu zen trantsi-
zio garai horretan gorabehe-
rak eman daitezkeela, baina,

maila akademikoan baino,
maila sozialean. «Zailtasun so-
zialak izan daitezke, ez sozialki
prestatuta ez daudelako, eredu
batetik beste batera aldatzen
direlako baizik. Guztiek aurre
egiten diete zailtasun horiei,
baina guk lagundu egin behar
diegu; eskola txikitik, familie-
tatik, bigarren hezkuntzako es-
kolatik… Badaude estrategiak,
ikerketa horri esker lortu geni-
tuenak, aplikagarriak direnak
eta aplikatzen ditugunak». 

HEZKUNTZA PERTSONALIZATUA

Pentsatzekoa da, talde txikiak
diren neurrian, haur bakoitza-
ren beharrei eta aniztasunari
gertutik erantzuteko modua
duela eskola txikiak. «Anizta-
suna eskola txikietan asko era-
biltzen dugun hitza da. Akaso
falta zaiguna kultur aniztasun
gehiago izatea da. Gure eskola
txikietan normalean gehienak
bertakoak dira. Baina, gainon-
tzean, aniztasuna hitz klabea

da; adin aniztasuna ona da,
ikasleen aniztasuna ona da…
Hezkuntza pertsonalizatuaren
bidean egiten da lan, ahal bal-
din bada bakoitzak ibilbide
propioa egin dezan. Lehen ai-
patutako estrategia ere, ikasle
guztiak irakasle guztienak iza-
tea, helburu horretan sartzen
da. Lortu behar duguna da de-
nek abilidade eta gaitasunak
lortzea mundu honetan aurre-
ra egin ahal izateko. Baina,
hortik aurrera, bidea ikasle ba-
koitzak egin behar du. Horrela
esanda erraza dirudi eta ez da,
baina eskola txikiak baditu es-
kola ideala izateko ezauga-
rriak, tamainak berak ematen
dizkigunak». 

Ezaugarriekin segituz, esko-
la txikiak landa eremukoak
izaten dira. Zer ematen dio es-
kola txikiak herriari? Ainara
Etxenausiak garbi dauka: «He-
rri batentzat oso garrantzitsua
da herriko plazan ume zarata
egotea. Horrek bizia ematen

«Nik uste dut

bigarren hezkuntza

adin egokia dela

eskola txikitik

handira pasatzeko.

Mundu berri bat

zabaltzen zaie,

inguruko herrietako

jendea ezagutzen

dute… Ordurako

herri txikiarekiko

lotura finkatuta

daukate eta garai

horretan harreman

eredu berriak egiten

dituzte»
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dio herriari. Umeak herriko
plazan egotea garrantzitsua
da. Bertan elkartzen dira ogia
erostera doan herritarrarekin,
aguazilarekin, baserritarrare-
kin… Eskolak bizitza ematen
dio herri txikiari. Eta, alderan-
tziz, herriak eskolari sustraiak
ematen dizkio. Eskola txikiko
haurra oso herrikoa sentitzen
da eta horrek pisua dauka bere
nortasuna garatzerakoan». 

Landa eremua, zalantzarik
gabe, paraje pribilegiatua da
hezkuntzarentzat. «Gure ume-
entzat pribilegio bat da eskola
herrian egotea. Adibidez, esko-
lan baratze bat daukate eta
haurrak arduratzen dira bara-
tzeaz. Baina laguntzera eskola-
ko bi amona etortzen dira; lan-
datzera, lurra prestatzera... eta
oporretan auzolanean zain-
tzen dugu baratzea eskolako
familia guztiek. Sagardoa egi-
teko garaian, hemengo sagar-
dotegi batera joaten dira muz-
tioa dastatzera.  Edo gazta
denboraldia hasten denean,
bertako artzain baten baserrira
joaten dira gazta nola egiten
duten ikustera… Luxu bat da,
zalantzarik gabe».

ALDERANTZIZKO BIDEA

Azken urteetan familia batzuk
alderantzizko bidea egiten ari
dira, inguruko hirietatik edo
herri handietatik herri txikie-
tako eskola txikietara erama-
ten dituzte euren seme-alabak,
eskola txikien metodologia
gustatzen zaielako. «Ez da es-
kola txikietatik guk bilatzen
dugun gauza bat. Eta gertatzen
den kasuetan, erantzuna eman
behar zaio. Guk esaten dugu-
nez, herri bakoitzak bere esko-
la. Eta hori eskatzen ari gara
neurri handi batean. Nik beti
bultzatu izan dut norberak be-
re tokiko eskolaren alde egin
behar duela, eta, eskola hori
gustatzen ez bazaizu, barrutik

aldatzen saiatu behar duzula.
Hala ere, erabat ulertzen dugu
eskola txikietara gerturatzen
diren familia horien hautua,
gure eskolak oasi txiki bat di-
relako. Uste dut horren bila
etortzen direla. Baina gaur
egun oso gutxi dira eta gure-
tzat une honetan ez da arazo
bat», azaldu du Goñik. 

EGONKORTASUN DATU ONAK

Eskola txikien gaur egungo
egoeraz galdetuta, «beharrak
beti daude», onartu du Goñik.
Horietako bat, eskola txikien
sare ofiziala sortzea da. «Ad-
ministrazioak badaki eskola
txikiak daudela, baina sarea ez
dago ofizialduta eta komeni
da». 

Irakasleen egonkortasunari
dagokionez, gaur egungo da-
tuak ez dira txarrak. Esan dai-

teke gaur egun eskola txikieta-
ko irakasleen hamarretik zazpi
egonkorrak direla. «Datu hori
ona da eta gu pozik gaude,
nahiz eta badakigun eskola ba-
tzuen egoera beste batzuena
baino hobea dela. Lortu behar
duguna da eskola guztiek aha-
lik eta egonkortasun handiena
izatea beren proiektu pedago-
gikoari heldu ahal izateko»,
esan du Goñik. 

Etorkizunari begira, Mikel
Goñik garbi dauka adin anizta-
sun handiagoa berez etorriko
dela eskola txikietara, demo-
grafiaren joerek hori ekarriko
dutelako. «Adin aniztasuna as-
kotarikoa da; batzuetan bi
adin elkartzen dira, beste ba-
tzuetan hiru, badira adin guz-
tiak elkartzen dituztenak... Bai-
na, etorkizunean, gero eta
eskola gehiagotan gero eta
adin gehiago nahastu beharko

dira, berez etorriko delako, eta
horretarako prest egon behar
dute eskola txikiek». 

Gaur egungo ratioen arabe-
ra, bi adin elkartzen direnean,
gehienez hogei haur egon dai-
tezke gelako. –bi urtekoak tar-
tean daudenean, hemezortzi–.
Hiru adin elkartzen direnean,
gehienez hamabost haur eta,
lau adin edo gehiago elkartzen
direnean, hamabi. 

Ainara Etxenausiak ere bel-
durrik gabe begiratzen dio
etorkizunari. «Hemen Zerai-
nen daukagun erronka lehen
hezkuntza osoa herrian eskai-
ni ahal izatea da. Hortik aurre-
ra, eta koordinakundeko presi-
dente bezala, lanean segitzeko
gogoz gaude gurasoak. Baina
bide onean ikusten ditugu es-
kola txikiak». Bihar Oikian os-
patuko dute hori, 10.30etatik
aurrera. 

«Herri batentzat oso

garrantzitsua da

herriko plazan ume

zarata egotea.

Horrek bizia

ematen dio herriari.

Eskola txikiko

haurra, berriz, oso

herrikoa sentitzen

da eta horrek pisua

dauka bere

nortasuna

garatzerakoan»
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hutsa

E
z dut gauza berririk esango Al-
tsasuko gazteei buruz. Ez dut
esan gabekorik asmatuko. Ez dut
ideia berririk argitaratuko. Senti-

tu eta pentsatu ditudan guztiak medioe-
tan eta sarean elkarbanatu direlako da-
goeneko. 
Euskal Herrian nahiko sentimendu

bateratua izan dugula esango nuke:
amorrua eta frustrazioa. Liskarra gerta-
tu zen gau hartatik, epaiketa pasa, sen-
tentzia jakin eta aste honetako atxiloke-
tetaraino. 

Ustez, garai berrietan bizi gara, baina
irudi zaharrak, lehen ikusitakoak eta bi-
zitakoak izan ditugu aste honetan ere.
Guardia zibilez betetako kaleak, herri
bat, berriz ere Altsasu, hartu duten pa-
trol berdeak. Ustez beste garai batzuk,
baina usteak erdia ustel oraingoan ere.
Garai berrietan ere lehengo lepotik bu-
rua. 
Ekainaren 16an berriz Iruñean elkar-

tuko gara. Altsasuko gazteak, euren fa-
miliak, lagunak eta altsasuarrak babes-
teko eta elkartasuna adierazteko. Ez

ditugulako sentimendu zaharrak nahi
ustezko garai berrietan.
Auzitegi Nazionalaren sententzia

errespetuz hartu duenik ere bada. Erres-
petua norbaiten aurrean adeitasunez
eta onginahiez jokatzera bultzatzen gai-
tuen sentimendua bada, argi dago hori
esan duenak nor eta zer errespetatzen
duen. Baina errespetatu zer preziotan
ordea? Beste behin ere justizia ez da de-
nentzat berdina. Begiak tapatuta dituen
arren, balantza duen aldera bota du
oraingoan ere arbola. •

hutsa

Errespetua

Mirari Martiarena
Iraola

hutsa

N
onbait entzun nuen lore guz-
tiak erauzita ere ezin dela uda-
berria desagerrarazi. Halaxe
da. Nicolas Copernico izan zen,

1543an, bere teoria heliozentrikoan lu-
rra eguzkiaren inguruan biraka dabile-
la esaten lehendabizikoa. Eta argizagia-
ren inguruko bidaia horren emaitza
dira urtaroak. Astronomoaren postula-
tuak biltzen zituen liburua idazki de-
bekatuen zerrenda beltzean sartu zuen
orduko elizak. Baina zientzialariaren
ideia iraultzaileak galaraziagatik, ia
bost mende geroago badugu udabe-
rria.

Miguel Servet izan zen, 1546an, men-
debalde kristauan lehen aldiz odol zir-
kulazioaren teoria azaldu zuena. Garai-
ko elizak, baina, sutan erreta hiltzera
zigortu zuen bere ausardiagatik. Alfe-
rrik saiatu ziren betiereko sugarrez be-
re ideiak isilarazten, mendez mende
odolak gure zainetatik zirkulatzen ja-
rraitu baitu.
Gaurko garaiak ere ez dira askoz ho-

beak pentsamendu hegemonikotik
ateratzen direnentzat. Beti izan dira
eta izango dira euren iritziekin mindu
behar ez zituzten sentsibilitateak min-
tzeagatik zigortutako pentsalari kriti-

koak; direla raperoak, direla aktoreak,
direla sare sozialetako iritzigileak. In-
kisizioaren atzaparkada pairatu duen
azkenetakoa Evaristo Paramos izan da,
belaunaldi erreboltari oso baten soinu
bandaren egilea. Kontzertu bat bukatu-
takoan atzeman zuen guardia zibilak,
ustez, irainduta sentitu zirelako agu-
raindarraren letrekin. Baina alferrik
ari dira, haren kantetako hitzek gure
zainetatik zirkulatzen jarraitzen dute-
lako. Saiatu daitezke ahots disidente
guztiak isilarazten, baina nekez desa-
gerraraziko dute disidentzia, udaberria
bezain tematia baita. •

0hutsa

... eta udaberriak badarrai

Koldo Sagasti



herritarrak

A
zkenaldian sa-
rri entzun ohi
dugun hitza
da influencer.
Sare soziale-
tan jarraitzai-

le asko dituzten, eta hortaz, jen-

dearengan eragiteko gaitasuna
duten pertsonak dira. Telmo
Trenado zumaiarra, horrenbes-
tez, influencer-a da, Youtuben
94.000 jarraitzaile, Instagra-
men 32.000 eta Twitterren
178.000 baititu. 

Ikus-entzunezko komunika-
zioa ikasi zuen Trenadok Mon-
dragon Unibertsitatean eta
amaitzean Madrilera jo du. Ber-
tan marketin enpresa batean
egiten du lan, bidaia agentzia
baterako bideoak egiten ditu
astero, Gaztea irratian ere parte
hartzen du eta, lortu duen os-
peari esker, publizitate kanpai-
nak ere iristen zaizkio. 
Trenadorekin hitz egin ge-

nuenean, lanetik atera berri,
gin marka batek antolatutako
ekitaldi batera bidean zen. Uda-
ra partean oso arrunta omen
da markek festak egitea euren
produktuak ezagutzera emate-
ko. Horretarako, Madrilen dau-
den influencer eta pertsonaia
ezagunak gonbidatzen dituzte.
«Askotan horrelakoetan ez di-
gute sareetan ezer igotzeko es-
katzen, baina, gonbidapen bat
denez eta jaten emango digute-
nez, ba eskertze keinu bezala
Instagramen story bat edo an-
tzerako zerbait igotzen dut.
Beste kasu batzuetan kanpaina
bat da edo kontratatu egiten
dute influencer-a, orduan bai,
orduan edukia igotzeko kon-
promisoa hartzen dugu», azal-
du zuen. 
Batzuk horretaz bizitzeko gai

dira, baina influencer-en arte-
an ere mailak daude: 1.000 eta 
5.000 jarraitzaile artean dituz-
tenak microinfluencer deitzen
dira;  50.000, 100.000 eta 
500.000 dituztenak, hurrenez
hurren, low, mid eta top; eta,
hortik aurrera, celeb deitzen
zaie, jada ospetsu bilakatu bai-
tira. Kanpaina bakoitzaren ara-
bera profil desberdinak bila-
tzen dituzte.  Trenadoren
kasuan, noizean behin kanpai-
nak ateratzen zaizkio, baina ez
du horretara bakarrik dedikatu
nahi eta beste lanekin tarteka-
tzen du. «Dulceidari agian hila-
betean 50 kanpaina iritsiko
zaizkio, eta, hortaz, zeintzuk

egin aukeratu beharko du. Niri
hilabete batzuetan bizitzeko
soberan eman didate kanpai-
nek, baina, beste batzuetan, al-
diz, ez zait ezertxo atera. Ho-
rregatik, beti tartekatu ditut
kanpainak ikasketekin, eta,
orain, lanarekin», aitortu zuen. 
Bere abentura batxilergoan

zegoela hasi zen. Magia zen be-
re zaletasuna, eta beste sare so-
zialetan argazkiak jartzen zi-
tuen bezala, Youtube bideo
plataforman edukiak sortzeari
ekin zion 2012an, magiari lotu-
ta. «Oraindik hasi gabe zegoen
Youtuberen loraldia, alegia, pu-
blizitatea ez zegoen horren sar-
tuta. Niretzat hobby bat zen eta
bat-batean feedback-a jasotzen
hasi nintzen. Orain, jende asko
youtuber izateko ideiarekin
hasten da Youtuben, baina, nire
kasuan, beste plataforma bat
besterik ez zen», kontatu zigun. 
Garai hartan Youtube asko

kontsumitzen zuen eta kate as-
kotara zegoen harpidetuta. Ha-
la ere, ez zuen erreferente zeha-
tzik izan, «oraindik estetikoki
ez zegoelako kalitaterik». Orain
«apaingarri gehiago erabiltzen
dira eta edizio lan txukunagoak
egiten dira», eta baditu errefe-
rente batzuk, «batez ere bidaia
bideoak egiten dituztenak».
Zumaiarraren esanetan, bide-

ogintzan hasi zeneko helburua
magia zaletasuna zabaltzea
zen. Hasieran trukoak egiten zi-
tuen eta gero horiek nola egin
erakusten hasi zen. Pixkanaka-
pixkanaka jarraitzaile gehiago
pilatzen hasi zen. «Zifrei dago-
kionez, beti hankak lurrean
izan ditut. Nire izaerarengatik
kontuz ibili behar dut esaten
ditudan gauzekin, jende askok
jarraitzen bainau eta nire iri-
tziek nolabaiteko eragina izan
baitezakete», aipatu zuen. 
Trenadoren ustez, Youtuben

hasten den pertsona orok argi
izan behar du edukiak sortu be-

infraganti

1995an jaioa, 23 urteko gazte zumaiar arrunta da Telmo
Trenado. Afizio bat du, magia, eta bere abilidadea sare
sozialetan erakusten hasi zen. Desagertutako Fotolog eta
Tuentin argazkiekin egiten zuen bezala, Youtuben bideoak
jartzen hasi zen 2012an. Milaka jarraitzaile ditu mundu
osoan egun, eta publizitatetik etekinak lortzen ditu.

TELMO TRENADO

Zumaiarra magia trikimailuak egiten eta erakusten egin da ospetsu Youtuben. Telmo TRENADO
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har baditu zerbait berezia es-
kaini behar duela. Bere berezi-
tasuna magia zen, bere estiloa-
rekin egina, eta horrela bereizi
zen besteengandik. Dakiena be-
re kasa ikasi du, DVD eta libu-
ruak erosiz. Mundu horretan
murgiltzen zen heinean, ikusi
zuen aukera ugari daudela ma-
gia ikasteko, topaketak, ikasta-
roak eta lehiaketak egiten dire-
lako. Bera hainbat topaketetan
izan da. Hala ere, baliabide ho-
rietara iritsi ezin direnengan
zaletasuna sortzeko grinarekin
hasi zen trukoak azaltzen. Bere
jokaera ez zen mago guztien
gustuko izan, eta, Donostiako
elkartetik, adibidez, kexak jaso
zituen ez zeudelako egiten zue-
narekin ados. «Nire ustez pen-
tsaera hori aldatu egin behar
da, magiaren sekretua errespe-
tatuz betiere», azaldu zuen. 

Iritzi aniztasuna ez du gauza
negatibotzat. Izan ere, Youtube-
rren jasotzen dituen mezu
gehienak positiboak badira ere,
Twitter eta Instagramen magia
alde batera utzi eta politikaz
zein gai sozialez aritzen da,
umorez, eta hor bai jaso izan
ditu kontrako jarrera gehiago:
«Hater-ak izan ditut, ditut eta
izango ditut. Horrek ere bere
xarma dauka, bestela aspertu
egingo nintzateke! Denok ez
dugu berdin pentsatzen, beraz,
gizartearen isla bezala ikusten
dut. Askotan besteen ideia des-
berdinak ditugu, eta horrek ez
du esan nahi hater-ak garenik,
baizik eta ideia desberdinak di-
tugula. Hori ere positiboa da,
besteengandik ikasi dezakegu-
lako», esan zuen.

Askok influencer-ak mires-
ten dituzte daramaten bizitza
estiloarengatik, baina, aldiz, ez
dute kontuan hartzen jasan
behar izaten duten presioa.
Presio hori jasan ezinik, You-
tuben oso ezaguna den Ruben
El Rubius gazteak plataforma

uzten duela iragarri berri du.
Trenadoren ustez, urte luzez
jasandako presio, estres eta
antsietateak eraman du eraba-
ki hori hartze-
ra, ez gertaera
bakar batek.
«Azkenaldian
ohikoa da ho-
rrelako per-
tsonaiek zer
sentitzen du-
ten adieraz-
tea, haien al-
de gizatiarra
erakustea». 

Izan ere, zu-
maiarrak az-
pimarratu zuen influencer-ak
beste edozein pertsona beza-
lakoak direla, eta ez dutela
zertan beti serio edo umore-

tsu egon. «Youtuben formala-
go agertzen nintzen, magiak
hala eskatzen zuelako, eta
Twitter eta Instagramen beste

aurpegi bat
e r a k u s t e n
dut. Baina ni  
bet i naiz
pertsona be-
ra .  Jendeak
jakin behar
du hori des-
berdintzen,
izan ere, as-
kok uste du-
te edo gu be-
t i  gaudela
katxondeo-

an edo beti egon behar dugu-
la serio», azaldu zuen. Youtu-
be «pixka bat  a lde  batera
utzita» duela, eta beste bi sa-

re sozialetan gusturago dabi-
lela ere onartu zuen.

Hizkuntzari dagokionez, esan
zuen askotan aurpegiratu diote-
la euskarazko edukiak ez egitea.
«Euskara nire edukietan sartze-
ak ez dit beldurrik eragiten; gai-
nera, Instagramen igo izan di-
tut bideoak nire lagunekin
euskaraz hitz egiten, azpititu-
luekin, eta jendeak esaten dit
oso polita dela», plazaratu zuen.
Sare sozialetan gabezia bat ba-
dagoela onartzen badu ere, eus-
karazko edukiak sortu eta zabal-
tzea hain erraza ez dela uste du.
Bere kasuan, hasierako bideoak
mutuak ziren, eta, ondoren, zi-
tuen ikusleen %99 espainolak
edo latinoamerikarrak zirenez,
gazteleraz hasi zen hitz egiten.
Hori bai, Youtuben jarri dituen
bideo gehienak Euskal Herrian
grabatu ditu, sarri Zumaiako in-
guruetan. Instagramen ere era-
kutsi izan du Zumaia eta euskal
kostaldea. «Euskal identitatea
beti mantendu dut eta sare so-
zialetan politikari buruzko iri-
tziak ere bota izan ditut, ez da
beldurtzen nauen zerbait», az-
pimarratu zuen. 

Etorkizunera begira, oraingo
ibilbide beretik jarraitzea gus-
tatuko litzaioke, lan desberdi-
nak egiten, eta, horien artean,
sare sozialekin harremana du-
ten kanpainak. «Ez naiz ikusten
lan finko bakarrarekin, gauza
desberdinetan baizik. Madrile-
ra iritsi naizenetik ate pila bat
zabaldu zaizkit, jende pila bat
ezagutu dut eta pixkanaka gau-
za gehiago ari zaizkit ateratzen.
Hemendik urte batera ez dakit
non egongo naizen. Ezin da ja-
kin, baina badaukat gogoa sor-
tzen jarraitzeko; eta horrekin
batera nik egiten dudan kaka
jendeari gustatzen bazaio eta
hau guztia lan bat bihurtzen
bada, ba hobe», amaitu zuen •

Telmo TRENADO hutsa

«Youtuben askoz formalago agertzen nintzen,
magiak hala eskatzen zuelako, eta Twitter eta
Instagramen beste aurpegi bat erakusten dut.
Baina ni beti naiz pertsona bera»

Nagore Belastegi Martin

«Hilabete batzuetan bizitzeko soberan eman
didate kanpainek, baina, beste batzuetan, ez
zait ezer atera. Horregatik, beti tartekatu ditut
kanpainak ikasketekin, eta, orain, lanarekin»
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E
makumeak, eskubideak
ditugun subjektu gisa,
aurkikuntza ilustratua
gara, XVIII. mendera arte
gizonen ondare besterik
ez ginen, gizonaren ama,

alaba, arreba, emaztea, maitalea,
puta… Hau da, gizonaren zeozer.
Emakumeak pertsona bezala kontsi-
deratzea mugimendu feministaren
lehendabiziko garaipena izan zen; era
berean, emakumeok sexualitate pro-
pioa dugula ere onartzea lortu zuen
XX. mendean. Ordura arte, gizonari
plazera emateko makina izatera eta
gizonaren seme-alabak erditzeko in-
kubagailu soil izatera kondenatuak
geunden. XXI. mendean, Estatu mai-
lan eta legearen aurrean, emakumeen
eta gizonen arteko berdintasuna lortu
genuen, eskubide, aukera eta betebe-
harrei dagokienez, beste behin, mugi-
mendu feministari esker. Hala ere, La
Manada-ren kasuarekin, kontsidera-
zioa eta onarpena literatura hutsean
gelditu direla ikusi dugu, tratamen-
duan inoiz baino ageriago gelditu de-
lako “berdintasunaren ilusioaren”
menpe eta bortxaketaren kulturan bi-
zi garela. 

Berdintasun formala ez da berdin-
tasun erreala; aldi berean, sexualitate
femeninoa, egun, ez da propioa eta
sexualitate maskulinora egokitzeko
hezten gaituzte. Beraz, gizarte patriar-
kal eta androzentrista honetan, bi
pertsonaren artean sexu harreman
bat egoteko bien partetik oinarrizko
osagaiak (gorputza-gozamena-atrak-
zioa) eta joko arauak (komunikazioa-
adostasuna-errespetua) eskatu beha-
rrean, soilik alderdi bakarra aintzat
hartzen da. Ondorioz, badirudi, sexu
harremanak bi pertsonaren artean
eta elkarrekin egiten den zerbait izan
beharrean, zehazki gizonak emaku-
meari egiten dion zeozer dela, gizo-

nen identitate aktiboaren eta emaku-
meen identitate pasiboaren ideia fal-
tsua eta estereotipatua mantenduz
eta baimenaren inguruko teoria zen-
tzugabea legitimatuz. 

Boto partikularra eman duen epai-
leak bortxaketaren bideoan «zala-
parta» eta «gozamena» ikusi di-
tuela baieztatu du. Honen arabera,
bost mutilen gozamenarekin nahikoa
baita demostratzeko sexu harremana
egon zela eta kontrakoa salatzen duen
emakumeak delitu baten biktima de-
la frogatu behar du, ondradua eta dui-
na dela justifikatuz. Horrek argi era-
kusten du emakumeok bigarren
mailako gizakiak izaten jarraitzen du-
gula, Simone de Beauvoirrek esan be-
zala, besteak gara eta gure artean
mailak omen daude: santuak eta
emagalduak (“emakume galduak”).
Egun, ama izanik santuak izatera irits
gaitezke, baina, ama ez garen bitarte-

an, une oro emagalduak ez garela de-
mostratzen aritu behar dugu. Gaztele-
raz esaten den bezala “de puta (a) ma-
dre”, ama izan arte edo ama ez naizen
bitartean emagaldua izan naiteke, be-
raz, ohorea gordetzeko modu bakarra
neure burua birjina mantentzea da. 

Funtsean, sexu harremanei dago-
kionez, emakumeok arimagabeko
panpina bezala jokatu behar dugu, os-
tera, emagalduak gara eta ez dugu ez
ahotsik ezta eskubiderik ere. Hortaz,
emagalduak ezin dira bortxatu per-
tsonak ez direlako. Emakumeen aska-
tasuna sexu askatasunarekin lotzeko
momentua iritsi da, emakumeen
ahalduntzea sexuala izango baita edo
ez da izango. Horretarako, esku artean
dugun baliabide boteretsuena sexu
hezkuntza da. Heldu da garaia ema-
kumeok gure gorputzaren eta sexua-
litatearen jabe sentitzeko eta bizitze-
ko, inolako zigorrik eta epairik sufritu
gabe. •

Heldu da garaia emakumeok gure gorputzaren eta sexualitatearen jabe sentitzeko.   Iñigo URIZ | FOKU

Emakumeen ahalduntzea sexuala
izango da edo ez da izango

Amaia Urrejola
Sexologoa eta psikologoa Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolan
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EMAKUMEAK HARRASKAN, GALLEREN BEGITIK

Juantxo EGAÑA

JOSE GALLE GALLEGO. NAFARROAKO MUSEOA

Argazkia Iruñean egina da, XX. mendearen erdialdera. Emakume talde bat ageri da, harraska batean on-
tziak garbitzen. Lana egiten duten bitartean, posatu egiten dute argazkilariarentzat. Egilea Jose Galle Ga-
llego argazkilaria da (Valladolid, 1988 – Iruñea, 1983). Madrilen hasi zuen bere ibilbidea, Donostian jarrai-
tu eta azkenik Iruñeko Zuria Nafarroakoa kalean estudio bat zabaldu zuen 30eko hamarkadan, 36ko Gerra
baino lehen, bere anaiorde eta halaber argazkilari Rafael Bozanorekin batera. Urte batzuk geroago, bakoi-
tzak bere bideari jarraituko zion. Jose Gallek bere estudioan jende askori egin zizkion argazkiak eta gizar-
te erreportajean ere jardun zuen; besteak beste, bere irudietan Iruñea jasaten ari zen aldaketak jaso zi-
tuen eta Estatuko zenbait hedabiderentzat lan egin zuen berriemaile grafiko gisa.
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