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l País” egunkaritik kanporatua izan aurretik,
John Carlin idazle eta kazetari britainiarrak
oraindik buruan daukadan artikulu bat ida-
tzi zuen. Erresuma Batuko eta Estatu espai-
noleko kultura eta historia politikoak ederki
ezagutu eta aztertu ditu urte luzez eta, berak

dioenez, bat-batean konturatu zen ingelesez badagoela
hitz klabe bat gazteleraz existitzen ez dena. Eta gabezia
edo ezberdintasun hori bi herrietako ohitura eta jardun
politiko ezberdinekin lotu zuen. Hitza compromise da.
Aipaturiko artikuluan agertzen diren bi datu aipatu nahi
nituzke. Oxford English Dictionary hiztegiaren arabera
compromise hitzaren esanahia honakoa litzateke: “bi al-
deek zedozertan amore emanda erdietsitako akordioa”.
Gazteleraz hitzik gertukoena pactar litzateke eta, Espai-
niako Errege Akademiaren arabera, hauxe esanahia: “bi
pertsona edo entitateren edo gehiagoren arteko akor-
dioa, hori betetzera elkar behartzen duena”. Hari argu-
mental horri tiraka azaltzen ditu Carlinek Estatu espai-
nolaren ezintasunak dituen arazo estrukturalak
konpontzerako orduan.

Artikulu hau bidaltzerakoan, ez dakit PSOEk eta Pode-
mosek gobernu akordioa lortu ote duten, bigarren in-
bestidura saioa egingo ote den edo zuzenean hautes-
kundeetara joango garen
berriro. Artikulu hau ez da
horri buruzkoa, nahiz eta
gertaturikoak esandakoa on-
gi baino hobeto adierazten
duen. Gertatzen dena gerta-
tuta ere, Estatu espainolean
prozesuok guztiok dramatis-
mo izugarriarekin bizi dira
eta compromise hori “erren-
dizioarekin” nahasten da behin eta berriro, eta, noski, 
errendiziotik traidore izatera igarotzen da bat, eta abar,
eta abar. Bada, hori ere bada gure gaitzen arrazoi nagu-
sietako bat. Norbaitek uste al du Euskal Herria Norve-
gian balitz, edo Finlandian, edo Danimarkan edo... eraba-
kitzeko eskubidea dagoeneko onartuta izango ez
zutenik? Eta hori horrela dela ondorioztatzen baduzu,
arazoa nork dauka? Euskal Herriak edo Estatu espaino-
lak? Gure zoritxarrerako, Estatu espainolaren arazo es-
truktural batek gatibu gauzka, eta, hori nola gainditu as-
matzen ez dugun bitartean, jai daukagu. 

Pentsa dezakegu Europar Batasunaren baitako gero
eta estatu gehiagoren joera jarraituz (Erresuma Batua,

Danimarka, Belgika…), egunen batean Estatu espainolak
ere erabakitzeko eskubidea adostuko duela. Zaila edo
ezinezkoa dirudi, baina, Nelson Mandela borrokalariak
zioen moduan, «lortu arte beti dirudi ezinezkoa». Beraz,
gerta liteke egunen batean arrazionaltasuna eta prag-
matismoa espainiar politikara ere iristea. “Pragmatis-
mo” hitza propio erabili dut, izan ere, jardun historikoa
txalotu eta zuritu gabe, askoz pragmatikoagoa iruditzen
zait Erresuma Batuak bere kolonia ohiekin egun daukan
harremana Estatu espainolak bereekin daukana baino.
Era berean, XXI. mendean, Europan, dibortzioa ilegala
dela edota ezkontza betiko eta norbanakoaren boronda-
tearen kontra mantendu behar dela argudiatzea gero eta
zailagoa da. Eta izango da. 

Era berean, pentsa dezakezu Estatu espainolak ez due-
la horrelakorik sekula egingo, ez duela sekula erabaki-
tzeko eskubidea aitortuko, Europara baino, Turkiara ger-
turatuko dela, eta, ondorioz, ez dagoela adosturiko
irtenbiderik. Irtenbide adostua ez dagoen agertokietan,
compromise hori baztertzen denean, bi aukera geratzen
dira: galdu edo irabazi, win-win agertokiak desagertu
egiten dira. Mahaiaren beste aldea hutsik dagoenean, ni-
re ustez, hutsune hori beste partaide batzuekin betetzea
nahitaezkoa da: independentista ehuneko “nahikoa” eta

nazioartea kasu. Beste hitz batzuekin esanda, alde biko
prozesua posible ez denean, hobe alde askotariko proze-
su bat eraikitzea beste aktore batzuei protagonismo
handiagoa emanik.

Edozein kasutan, gurean beti amaitzen dugu eztabai-
datzen helmugaz, bukaera modu batekoa ala bestekoa
izango den, eta, aldiz, gutxi hitz egiten da bideaz, egune-
roko pausu eta erabakiez. Estrategia ondo asmatu beha-
rra dago, dudarik ez, baina bidea ere bai, eta horrelakoe-
tan ez dago bide zuzenik, bide perfekturik. Lagun bati
duela gutxi entzun diot politikan bost kontradikzio bai-
no gutxiago izatea sektarismoa dela. Nola esango ote da
compromise euskaraz? •

{ datorrena }

«Compromise»

Gure zoritxarrerako, Estatu espainolaren
arazo estruktural batek gatibu gauzka. Jai
dugu hori nola gainditu asmatu bitartean

Gorka Elejabarrieta
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onbardaketak,
minaz jositako 
eremuak eta
gorrotoa,  go-
rroto izugarria
eguneroko ogia

dira Donbassen. Anaiarteko
gerren osagai guzti-guztiak di-
tu Donbasseko gatazkak, baina
munduak beste alde batera be-
giratzen du. Hidrokarburorik
tartean ez denez, Ukrainiako
ekialdeko borrokak auzokide-
en arteko ika-mikak bailiran
hartzen dira.
Gero eta gutxiago dira mi-

lioika lagunen sufrimendua
argira ateratzen duten mende-
baldeko politikariak. Dena –se-
nideak, jabegoak, herria, aska-
tasuna...– galdu duten horien
errealitatea. 2015eko otsailean
sinatu ziren Minskeko bake-
akordioak, baina ez alde batek
ez besteak ez dute hitzartuta-
koa bete. Ondorioa, NBEren

arabera, 10.000 hildako baino
gehiago: Ukrainiako Armada-
ko soldaduak, Errusiaren alde-
ko milizianoak eta, gatazka
guztietan gertatzen den beza-
la, baita zibilak ere.
Donbassen gertatzen dena-

ren gaineko informazio itza-
laldia gero eta handiagoa da.
Beste gai batzuez kezkatuago
dago nazioarteko iritzi publi-

ezagun. Donetsk eta Luhansk
eskualdeak hartzen ditu bai-
tan, biak ere Errusiako mugan.
Gerrak bitan banatu ditu bi es-
kualdeok. Uneotan, Errusiaren
aldekoek daukate kontrolpean
lurraldearen erdia, eta, beste
erdia, Ukrainiako Armadaren
esku dago. 2015eko otsaileko
Minskeko bake-akordioek ge-
rra frontea egonkortu eta bi
bandoen indarren arteko ba-
naketa lerroa finkatu zuten.
Orduan gelditu zen maila han-
diko gerra, baina gatazkak eta
liskarrak etengabekoak dira.

MATXINADAREN BIHOTZA

«Eskerrik asko gurekin oroi-
tzeagatik», oihukatu du Slo-
vianskeko komisariako atean
dauden polizietako batek. Do-
netskeko hirian, 2014ko apiri-
laren 12an hasi zen Errusiaren
aldeko matxinada. 
Donbasseko biztanleen iri-

tziz, munduak ahaztu egin di-
tu eta gerra gatazka izoztu
bihurtzearen beldur dira: ez
garailerik ez garaiturik gabeko
amaierarik gabeko gatazka.
Igor Strelkov ofizial errusiar

erretiratuak ez zuen oharkabe-
an aukeratu Sloviansk opera-
zio-gune gisa. «Herritarren ba-
bes osoa dugu. Slovianskeko
biztanleen %90ek Errusiare-
kin bat egin nahi zuten eta,
gainera, denek errusieraz egi-
ten dute, ez ukraineraz», azal-
du dio Eferi. Sloviansk bere
iraganaz harro dago eta, XVII.
mendean eraiki zenetik, erru-
siar inperioari lotuta egon da.
Armada ukrainarra aldekoak

lortzen saiatzen da kontrolpe-
an dituen Donetsk eta Luhans-
keko guneetan, baina gerrako
zauriei zornea darie oraindik, 
ageri-agerian dira hondamen-
diaren aztarnak. Bost urteren
ondoren, Semionovka herri
txikiak –gerrako lehen borro-
kak gertatu ziren tokietako

86 urteko gizon bat,
zauriturik, Karajovo
hiriko ospitale batean. 
Anatoli STEPANOV | AFP

AHAZTUTAKO GERRA
Donbasseko biztanleek sufritzen segitzen
dute, gerra albistegietan agertu ez arren 

Ignacio Ortega (Efe)

Oraindik sufrimendu latza eragiten duen Donbasseko
gerra ahaztuta geratu da komunikabide handietan.
Biztanleek dagoeneko ez dute espero infernutik
ateratzeko kanpoko laguntzarik bizitza itzaltzen ari den
lurraldean. Errusiara alde egin nahi dute askok. Gaur egun,
duten erronka nagusia bizi baldintzak hobetzea da. 

POLITIKA / b

koa. Bitartean, izugarrikeriak
eguneroko gordin bihurtu dira
ukrainarrentzat. Ez hori baka-
rrik, hasi dira ulertzen sartu
diren infernutik beraien balia-
bideekin bakarrik atera behar-
ko direla.
Donbass, Donets ibaiko arro-

tik izena hartzen duen lurral-
dea, harrikatz meategiei esker
bilakatu zen mundu osoan
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Semionovka herri txikiak, gerrako lehen
borrokak gertatu ziren tokietako bat, 
1945eko bonbardaketaren ondorengo 
Dresden ekartzen du gogora

Donbasseko izugarrikeriak eguneroko gordin
bihurtu dira ukrainarrentzat. Ez hori bakarrik,
hasi dira ulertzen sartu diren infernutik beren
baliabideekin bakarrik atera beharko direla

bat– 1945eko bonbardaketaren
ondorengo Dresden ekartzen
du gogora, edo 1999ko Txetxe-
niaren aurkako eraso errusia-
rraren ondorengo Grozni.
Kaleetan ez da inor. Aspal-

dian ospitale eta etxebizitza
izandako eraikinen hondaki-
netan orain arratoiak eta piz-
tiak bizi dira. Babesgune den-
denak daude kalibre handiko
metrailadoreen balek zulatuta.
Morteroen etengabeko bon-
bardaketei ez zion teilatu ba-
kar batek ere eutsi. Bizitza zan-
tzu bakarra bi  auzokidek
berreraikitako bi etxe eta ezin-
tasunak dituzten umeentzako
eraiki berri duten klinika bat
dira. «Hemen ez dago etorki-
zunik», adierazi du Mishak.
Trenbideetan lan egiten zuen
20 urteko gazteak eta, azaldu
duenez, bere gelakideen erdiek
Errusiara alde egin dute. 
Herriaren sarreran oroigarri

bat dago; Semionovkako bo-
rroketan eroritako dozena erdi
militar ukrainarrak soilik go-
goratzen ditu. Inor ez da oroi-
garria profanatzen ausartzen,
baina askok ez dute ulertzen
zergatik ez den hildako zibilak
omentzeko monumenturik.
Tokikoek Kieveko gobernu na-
zionalistaren zapalkuntzaren
aurkako gatazka zibila ikusten
duten lekuan, Kremlineko bu-
ru Vladimir Putinek babestu-
tako separatisten aurkako ge-
rra ikusten dute Kieven. «Nire
lagun bat hil zen hemen. Eta
ez milizianoa. Kaletik zihoan
eta bonba batek hil zuen», go-
goratu du Alexandrek, Kieven
kontra gorrotoz hitz egiten
duen taxilari batek.

ZAURIAK IREKITA DIRAU

Gobernuak ukraineraz idatzi-
tako kartelez bete du hiria, ia
inork hitz egiten ez duen hiz-
kuntza. Errusiera dute ama
hizkuntza herritar ia guztiek.

«Okupaziopean bizi gara»,
diote biztanle askok. Slavians-
keko erdigunean eliza autoze-
falo bat sortu dute, baina de-
nak Moskuko Patriarkatzari
lotutako tenplura joaten dira.
Hiri askoren izenak ere aldatu
egin dituzte. “Liman Gorria”
orain “Liman” baino ez da; “Ar-
tiomovsk”, berriz, “Bajmut”.
«Plazatik Leninen estatua ere
kendu zuten!», nabarmendu 
du haserre Alexandrek.
Apirilaren 12a ere ez da os-

patzen, uztailaren 5a baizik,
soldadu ukrainarrek hiria
«errusiar uztarripetik askatu»
zuten eguna. Urtero, Udalak
Slavianskeko gatazkan hildako
63 soldadu gogoratzen ditu.
«Srelkovekin askoz hobe bizi
ginen. Lapurrak berehala fusi-
latzen zituen», gogoratu du
Slavianskeko Vasili gazteak,
Errusiaren aldekoak hiria kon-
trolpean izan zuten bi hilabe-
teak gogoan.
Izuak lagun asko geldiaraz-

ten ditu. Batzuk, matxinadan

aktiboki parte hartu zutelako,
alderdi separatistan senideak
dituztelako edo Errusian egon
zirelako.
«Egoera baketsua dugu une-

otan, baina gerraren ondorio-
ak pairatzen ditugu», azaldu
du Vadim Liaj Slavianskeko al-
kateak. Izan ere, frontea ehun
kilometro eskasera dago. Biz-
tanleek Kiev ez dutela gogoko
onartu du, baina uste du herri-
tarren eskaera nagusia ez dela
independentzia, dituzten bizi
baldintzak hobetzea baizik.
«Jendea ez dago pozik hozkai-
luak hutsik daudelako eta jate-

korik ez dagoelako. Donbassen
prezio altuengatik kexatzen
direnean, Kieven Moskuren
eskua ikusten dute. Herrita-
rrak Poloniara eta Errusiara jo-
aten dira, ez jazarpena jasaten
dutelako edo errusieraz ezin
dutelako hitz egin, beren fami-
lia mantentzeko dirua irabazi
nahi dutelako baizik».
Gorrotoa ez da beste inon 

Stanitsia Lukanskan bezain
agerikoa. Luhanskeko probin-
tzian frontean dituen 150 kilo-
metroetan dagoen korridore
humanitario bakarra da. Erru-
siaren aldeko miliziek, etsaien
ibilgailuen sarrera galarazte-
ko, Severski Donets ibaiaren
gaineko zubia leherrarazi zu-
ten, eta, ondorioz, 10.000 per-
tsona baino gehiagok egunero
egin behar dituzte oinez korri-
doreko bost kilometroak jana-
ria erosteko edo soldatak eta
pentsioak kobratzeko.
Ibilaldian adin guztietako la-

gunek eta familia osoek har-
tzen dute parte, gabezia naba-

Soldadu ukraniar bat
alerta egoeran
ezkutaleku batean,
erasorako prest. 
Anatoli STEPANOV | AFP
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ria delako Errusiaren aldeko
guneetan, Ukrainako Gober-
nuak ezarritako blokeoa dela-
eta. Horregatik, Putinek erru-
siar  pasaportea lortzeko
itxaronaldia hiru hilabete bai-
no gutxiagora murrizteko
egindako promesak itxarope-
na sortu du herritar askoren-
gan, gorrotoaren, gerraren eta
hondamendiaren sorgin-gur-
piletik atera ahal izateko bide
gisa ikusten baitute.
Guztien artean, erretiratuak

dira egoera okerrenean daude-
nak, pasabidea hilean bitan
ibili behar dutelako bizirik
daudela frogatzeko. Bestela, ez
dute pentsioa kobratuko. Ibil-
bidea egitea bereziki gogorra
da neguan, elurrak eta tenpe-
ratura hotzek odisea bihur-
tzen dutelako. Erretiratu ba-
tzuek gazteak kontratatu
behar izaten dituzte, 300 hriv-
nia ingururen truke (12 dolar)
gurpildun aulkietan, leretan
edo metalezko orgatxoetan
eraman ditzaten.
«Bizimodua ateratzeko mo-

du zintzoa da. Ez dago zertan
lotsatu», dio fruta eta lekaleak

daramatzan orgatxo bat bul-
tzatzen duen Osetiako Azot 
gazteak. Heldu bat eta gazte
bat ditu begira, biak ere adine-
ko bi emakumeren zain dau-
de; etxera bueltan eraman be-
har dituzte irabazitako dirua
kobratzeko.
Ibiltariek Kievi leporatzen

diote bizi duten egoera. Na-
zien pare jartzen dituzte ber-
tako agintariak euren etxeak
amorruz bonbardatzeagatik.
Kazetariak ikustean, askok
aurpegia estaltzen dute. Arma-
da ukrainarreko bozeramale
batek Efe agentziari azaldu
dionez, separ edo separatistak
dira, edota Luhanskeko erre-
publikarentzat lan egiten dute.
«Normala al da ni bezalako
amona batek horrenbeste kilo-
metro egin behar izatea pen-
tsioa kobratzeko?», salatu du
78 urteko emakume batek, zia-
tikaz kexu da eta nabarmen
egiten du herren.
Gerrak bizitzak eta familiak

apurtu ditu, baina badira ado-
rea eta pazientzia lagun bost
kilometroak ibili eta banaketa
lerroaren «beste aldean» gera-

tutako hurkoak bisitatzen di-
tuztenak. Modu ordenatuan
egiten dute, bidea utzi gabe, bi
aldeetara dauden guneak mi-
natua daudelako. Gainera,
frankotiratzaileak zubiaren
bestaldean daudela jakinik,
inork ez du okerreko mugi-
mendurik egin nahi. Etxeak
eta jabegoak ere atzean utzi
behar izan zituzten asko, eta
ikustatu egin behar dituzte, la-
purretak saihesteko.
Gerra guztietan bezala, urrita-
sunarekin batzuek negozioa
egiten dute. Kievek kontrolpe-
an duen aldera pasatzen dira
janaria, ekipo elektronikoak
edo bestelako salgaiak eroste-
ko, separatisten aldeko lurral-
dean prezioak askoz altuagoak
dira-eta. Egunero bidaia bat
egiten duten zamaketariak ere
badaude. Gehienez 75 kilo era-
man ditzakete, hori baita Ar-
madak onartzen duen gehie-
neko pisua mugako postua ez
kolapsatzeko; izan ere, pertso-
na bakoitzak bere pasaportea

erakutsi behar du eta salgai
guztiak xeheki arakatu behar
dituztela.
Borrokak ehunka kilometrora
gertatzen badira ere, gerra
atzeguardian ere egiten da.
Kieven, Independentzia (Mai-
dan) plazatik hurbil den kale
bateko pizzeriak frontean di-
ren soldaduentzat dohaintzak 
jasotzen ditu. Ukrainako hiri-
buruan ohiko da uniformedu-
nak ikustea.
Uniformeak uniforme, presi-
dentetzarako azken hautes-
kundeetan argi geratu zen
ukrainarrek ez dutela borroka-
tzen eta hiltzen jarraitu nahi.
Izan ere, Volodimir Zelenski 
aktoreak Petro Poroxenko 
gainditu zuen Donbasseko ka-
noiak isiltzeko Errusiarekin el-
karrizketa proposatuz. Eta as-
kok Errusia etsai gisa ikusten
badute ere, Moskurekiko ha-
rremanak normalizatu egin
nahi dituzte, badakitelako ba-
kea ez ezik, infernuaren buka-
era ere horren baitan dela.

Guztien artean, erretiratuak dira egoera
okerrenean daudenak, pasabidea hilean bitan
ibili behar dutelako bizirik daudela frogatzeko.
Bestela ez dute pentsioa kobratzerik izango

Severski Donets ibaiaren gaineko zubia lehertu
zutenetik, 10.000 lagunek egunero ibili behar
dituzte korridoreko bost kilometroak soldata
edo pentsioa kobratu edota janaria erosteko

Kieveko Gobernuaren
aldeko soldadu bat

granada jaurtitzaile bat
erabiltzen Gorlivkan,
Donetsk eskualdean.

Eskuinean, Marlinkako
etxe bat bonbardaketa

baten ondoren
suntsituta.

Anatoli STEPANOV | AFP
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Ba bai, zertaz hitz egin ez dakigun askotan hitz egiten dugu eguraldiaz. Igogailu batzuetan aukera ere ematen da;

«ez badakizu zer esan, eguraldiaz hitz egin edo begiratu puntu gorri honetara eta isilik geratu». 

Asteon, zaila izan da originala izan eta eguraldiaz ez hitz egitea. Mendebaldeko Europa urtu egin da ia. Parisen,

datuak daudenetik ezagutzen den tenperaturarik beroena neurtu da, 42,4 gradu arratsaldeko hirurak eta hogeian.

Alemanian 41 gradutik gora iritsi da tenperatura Saxonia Beherean, hor ere orain arteko markak hautsiz –goiko iru-

dia Alemania iparraldean hartutakoa da–. Herbehereetan asteazkenean 39,3 graduko ertza marraztu zuen tenpe-

raturak –orain arteko altuena– eta hurrengo egunean bertan hautsi zen marka 40,4 gradurekin. Esandakoa, egural-

diaz hitz egiteko benetako motiboak ditugunean, nahiago isilik eta geldirik geratu. Berotzarrak indar eta energia

guztia zurrupatu dizunean, zilegi da isiltasuna, baita igogailuan ere. Amagoia Mujika Telleria 

EZ HITZ EGIN EGURALDIAZ

Thomas WARNACK | AFP
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A
utoestimua haurtzarotik eraikitzen goaz,
besteekin harremanetan egotearekin bate-
ra. Hasteko, haurdunaldian, haurrak, egune-
ko hogeita lau orduak pasatzen ditu bedera-
tzi hilabetez amaren barruan biziz. Ikerketa
ugarik bermatzen dute amaren eta semearen

arteko lotura jada haurdunaldian zehar eratzen dela. Beraz,
gurasoak dira haurtxoaren lehenbiziko harreman ereduak,
zeinetatik estimua eta segurtasuna jaso beharko lituzkeen,
ondoren autoestimu sendoa eraiki ahal izateko. 

Horrela, gure hazkunde emozionala gure lehen elkartruke
emozionalen mende egongo da. Maitasun adierazpenek au-
toestimua indartu eta emozionalki egokitutako eta zentzuz-
ko nortasuna eraikitzen laguntzen diete haurrei. Hots, gure
maitasunak, garapenaren garai ezberdinetan agertzen diren
beldur naturalei aurre egi-
ten laguntzen die. Egia da,
ordea, haurren heziketa-
emozionalaren arduradu-
nak izatea ez dela batere 
lan samurra. Hori bai, hau-
rrei emozioak behatzen, hi-
tzetan adierazten eta be-
raien bitartez ikasten
erakusteak biziki lagundu-
ko die garapenean, harre-
manetan eta oinarrizko be-
harrak asetzen. 

Ikasketa praktikaren bi-
dez eraginkorragoa da.
Emozioak, kontzeptu ukie-
zinak direnez, bizi izan ga-
be ulertzeko zailak izan dai-
tezke.  Hortaz,  haurrak
emozioak sentitzen ditue-
neko momentuak aprobe-
txatzea garrantzitsua da
oso, haietara ohitu eta gure
izatearen zati direla ikusta-
razteko. Beraz, gurasoek se-
me-alaben emozioen kude-
aketa nola egin ikastea
faktore garrantzitsua da. Il-
do horretan, heziketa emo-
zionalaren praktikak, ikasi-
takoa ahanztea eskatzen
digu helduoi. Emozio guz-
tiak baliagarriak direla era-
kutsi behar diegu. Eta ho-

rretarako ezinbestekoa da helduok emozioei balioa ematea,
emozioak onartzea, eta, aldi berean, horiek identifikatu,
ulertu eta adierazten erakustea. Haurrengan autoestimu sa-
no bat bultzatzeko, ondoeza era egokian adierazten erakus-
tea beharrezkoa da. Haserrea, beldurra eta tristura bezalako
emozioei aurre egiteko tresnak eskaintzea ezinbestekoa da.  

Autoestimuak nork bere burua ezagutu eta aintzat har-
tzea dakar eta hori ezinezkoa da gaizki gaudenean adie-
razten ez badugu. Haur asko helduon errieten itu dira ha-
serre edo beldur direnean.  Emozio horiek gaizki
sentiarazten dituzte eta soilik indarkeria erabiliz, negar edo
garrasi eginez adierazten ikasi dute. Bada, garrantzitsua da
haurrei helaraztea gogaitzen gaituena emozio hori adieraz-
teko erabiltzen duten modua dela, indarkeria ekintza hori,

ez emozioa bera. Horrela,
emozioak adierazteaz gain,
autoestimua indartzen jo-
ango dira. 

Heldu batek enpatiko
azaldu behar du, haurraren
negarrak eta kezkak indar-
tu gabe baina umeari gara-
tzen lagunduko dioten
erronka sozio-emozional
berriak proposatuz. Hots,
haurraren osasun emozio-
nala babestu behar da, bere
ezaugarri naturalen gara-
penaren bidez. Ezin gara
saiatu gure umeak erruga-
betasuneko eta tolesgabe-
tasuneko gezurrezko mun-
du batean hazten. Estresa
eta egonezina mundu erre-
alaren eta giza esperien-
tziaren parte dira, maitasu-
na eta ardura bezainbeste.
Oztopo horiek ezabatzen
saiatzen bagara, bizitzan
saihestezinak diren desafio
eta desengainuei aurre egi-
teko zinez beharrezkoak di-
ren gaitasunak ikasteko eta
garatzeko aukera izatea ga-
laraziko diegu. •

saioaaginako@gmail.comHaserreari aurre egiteko tresnak eskaintzea beharrezkoa da. GAUR8

Saioa Aginako Lamarain 
Psikoterapeuta
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Pedro Sanchezen inbestidura saioak asper-
tu duen horietakoa naiz. Espektakuluak
tristatu egin nau erabat eta, nahita, ihes-
plan ezberdinetan ibili naiz. Beste kezka
batzuek eta jakin minek bultzatuta, he-

men Euskal Herrian baina urruti-urrutian. Eta horie-
tan nengoela Boris Jonhsonen inbestidura gertatu da,
Sanchezen porrota baino kezkagarriagoa zaidana,
zenbait burutazio piztu dizkidana. 
Kuriosoa da, baina gertakari politikoak berdintzera

jotzen dute Britainia Handian eta Ameriketako Estatu
Batuetan. Horrela gertatu zen 80ko hamarkadan That-
cher-Reagan bikotearen aro eta politikekin, eta, berriz,
2016an, britainiarrek Brexitaren alde eta estatubatua-
rrek Trumpen alde bozkatzean. Paralelismoak, analo-
giak, antzekotasunak… dei-
tu nahi bezala, baina bada
errepikatzen den errima.
Benetan deigarria egin

zait Johnsonen hautapen
“demokratikoa”. Alderdi
Kontserbadoreak dituen
160.000 kideen artean hau-
tatu dute, %71 gizonezkoak
eta %97 zuriak direnak, ia
erdiak baino gehiago 55 ur-
tetik gorakoak –66 urtetik
gorakoak %40–. Erraz esa-
ten da: populazioaren %0,2 eskas bat, populazioa bera
baino askoz ere zaharragoa eta zuriagoa gainera.
Boris Johnson Trump baino arriskutsuagoa al da?

Biak dira goi klaseko ahoberoak, biak bufoi itxurakoak,
biak gizonak, biak zuriak. Biek dituzte atzean astakeria
arrazista, sexista eta homofobikoen bilduma partiku-
larrak. Badituzte ezberdintasunak –Johnson politikari
profesionalagoa da, bere babesak alderdikoiagoak dira
eta ez da hain karismatikoa–, baina, funtsean, esan li-
teke Boris Johnson bera dela aurkitu daitekeen Donald
Trump europar baten antzekoena. 
Johnsonen aldekoek diotenez, ez da esaten duen guz-

tia serio hartu behar, behin hainbeste amesten zuen
postura iritsita moderatu egingo dela jakitera emanez,

arrazional eta orekatuagoa bilakatuko dela. Baina
ahaztu egiten dute kanpokoak eta gutxiengoak dea-
brutuz eta jipoituz, aurkariei saldukeria egotzita, bote-
rera iritsi diren liderrek ez dutela inongo beharrik gero
formula irabazle hori alboratzeko. Ez zuten egin 20ko 
eta 30eko hamarkadetako Europako lider faxistek eta
ez dute egiten egungoek ere. Trumpek jarraitzen du
eta jarraituko du emakume kongresukide beltzei, mu-
latoei, latinoei «etxera bueltatzeko» esanez, eta, John-
sonek, britainiarren dirua lapurtzen duen Bruselako
munstro burokratikoa madarikatzen. 
Egia da, egia denez, Johnsonek oraindik ez dituela

Trumpek esandako astakerien parekoak esan. Baina
are arriskutsuagoa izan daiteke. Trumpek oraindik
orain baduelako errealismo eta kontu pixka-pixka bat;

ez da oraindik inorekin gerra betean hasi. Erraza du, al-
de batetik, «Amerika berriro handi egitea» aldarrika-
tzea, zuzentzen duen herrialdea denetan boteretsuena
delako eta luzaroan horrela jarraituko duelako. Britai-
nia Handiaren kasuan ez da horrela, Europar Batasu-
naren aurka joz ez du bere aspaldiko handitasuna be-
rreskuratuko, ez da indartuko, AEBen altzora joango da
ezinbestean. Bestalde, AEBak beti egon dira banatuta,
arraza segregazioaren eta esklabismoaren zauriak ire-
kita mantendu dira. Brexitak Britainia Handian ireki-
tako zauriak, berriz, berriagoak, freskoagoak dira, eta
jauzi handia suposatzen dute iluntasunaren eremu-
rantz. Eta gauza jakina da argi-itzal horietan hartzen
dutela munstroek, eta munstrokeriek, erliebe osoa. •

{ asteari zeharka begira }

Pena eta beldurra ematen
duten bi inbestidura saio

Johnsonen inbestidura bere alderdiko
160.000 kideek erabaki dute, %71
gizonak, %97 zuriak eta ia erdiak 66 urtetik
gorakoak: populazioaren %0,2 eskas bat

hutsa
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Mikel Zubimendi Berastegi
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B
enita Asas Manterola (Do-
nostia, 1873ko martxoak
4–Bilbo, 1968ko apirilak 
21). Denbora gehiegian jen-
de askorentzat ezezagune-
gia. Berdintasunaren alde

borrokatzen hasi zen lehenengotarikoa,
gaur egungo eskubideen eta askatasu-
nen bidea irekitzeko sekulako ahalegi-
na egin zuen, korrontearen kontra eta
egokitu zitzaion garaiaren kontra. Ma-
ria Jose Villak, UPV/EHUko ikertzaileak,
bere inguruko doktorego tesia egin du,
1873tik 1968ra bitarteko Estatu espaino-
leko feminismoen arrastoari segika.  
«Benita Asas beti izan da presente

Espainiako feminismoak ikertzerako-
an. Kargu garrantzitsuak izan zituen
eta bi egunkari garrantzitsuren zuzen-
daria izan zen. ‘El pensamiento feme-
nino’ (1913-1916) eta ‘Mundo femenino’
(1921-1936). Horrez gain, Emakume Es-
painiarren Elkarte Nazionalaren (AN-
ME) presidentea ere izan zen. Baina
orain arte ez zen Benita Asas Mantero-
laren inguruko ikerketarik eginda, ba-
tez ere ez zegoelako dokumentaziorik.
Asasen artxibo pertsonalaren zati han-
di bat galdu egin zen. Eta aipatu bi argi-
talpenen artxiboa ere bidean galdua
zen. ‘Pensamiento femenino’ aldizka-
riaren kasuan lehen zenbakia baino ez
zegoen Madrilgo Liburutegi Nazionale-
an. Eta ‘Mundo Femenino’ agerkaria-
ren kasuan, berriz, 20ko hamarkadako
zenbaki solte batzuk zeuden, gerra au-
rrekoak. Beraz, ez zegoen informazio
nahikorik», hasi da kontatzen Maria Jo-
se Villa ikerlaria.
Hasiera batean bere tesia hiru ema-

kumeren bueltan egiteko asmoa zuen,
tartean Asas. «Detektibe pribatu baten
pare ibili nintzen. Nik banekien Benita
Asas Bilbon zendu zela eta Deustun fa-
milia zuela. Hartara, telefono-aurkibi-
dea hartu eta Manterola guztiei deika
hasi nintzen. Horrela topatu nuen Be-
nita Asas Manterolaren familia. Haiek
aipatu zidaten Regina San Juan ikerla-

riak eskuratu zuela artxiboaren parte
handi bat, Emakunderen beka bati es-
ker egiten ari zen lanerako. Eta aipatu
ditudan bi egunkarien artxiboa ere
hark hartu zuela. Zoritxarrez, Regina
San Juan hil egin zen eta eskuartean
zuen ikerketa Madrilera bidali zuten,
Concha Fagoaga ikerlariaren etxera.
Eta han geratu zen. Atzetik-atzetik joa-
nez lortu nuen Benita Asasen artxibo-
tik geratzen zen horretara iristea: ‘Pen-
samiento femenino’ agerkaria osorik
eta baita ‘Mundo Femenino’ ere. Behin

horretara iritsita, erabaki nuen nire te-
sia Benita Asas Manterolaren inguru-
koa izango zela». 

OFIZIOA MAITE ZUEN IRAKASLEA

Benita Asas Manterola Donostian jaio
zen, 1873. urtean. Nerabe zela Kanta-
briara joan zen bizitzera familia eta
bertan egin zituen irakasle ikasketak.
Valladoliden egin zuen azterketa eta
irakasle tokia lortu zuen Bilbon. «Pen-
tsatzen dut –eta horrela diot ez dagoe-
lako datu askorik– Bilboko egonaldi
horretan garaiko hiriko prentsarekin
loturak egin zituela Benita Asasek. Ga-
raiko ‘El Nervión’ egunkarian mami fe-
minista zuten artikuluak argitaratu zi-
tuen, horrelakorik apenas ikusten zen
garaian», azaldu du Maria Jose Villak. 
Bilbon irakasle zela lekualdaketa es-

katu eta Madrila joan zen, haur txikien
irakasle aritzera. Horixe izan zuen lan-
bide bere bizitza osoan. «Mugimendu
feminista eta aldarrikapenak nagusiki
irakasle aritzen diren emakumeetatik
sortzen dira. Finean, zabalagoa den
hezkuntza bat eskaintzeko modua du-
ten bakarrenetarikoak dira. Talde femi-
nistetan asko irakasleak ziren garai
hartan». 
Madrilen zela, bertako egunkari eta

aldizkarietan ere hasi zen idazten Beni-
ta Asas. «Bi lan ildo nagusi izan zituen
beti bere borrokan; batetik, hezkuntza,
eta, bestetik, feminismoa. Irakasleen
egoeraz kezkatzen zen, haien lan bal-
dintzez, eta haurren egoerak ere kezka-
tzen zuen, zer-nolako hezkuntza jaso-
tzen zuten eta zein egoeratan zeuden.
Benita Asasek sortu zuen eskola-gosa-
ria esaten zitzaiona. Finean, haur asko
gosaldu gabe joaten ziren eskolara, ez
zutelako zer gosaldu. Eta Asasek bul-
tzatu zuen lehen jatordu hori eskolan
emateko aukera. Kontzientzia sozial
handia zuen eta proiektu horrek oso
ondo erakusten du nolakoa zen: irakas-
lea zen, bere lanbidea asko maite zuen,
hezkuntza hobetu nahi zuen eta hau-
rren egoera hobetu nahi zuen».

{ profila }

Goiko irudian, Benita Asas
Manterola. Donostian jaioa,
Madrilen bizi izan zen eta, behin
erretiroa hartuta, Bilbora
bueltatu zen. Feminista
nekaezina izan zen bere bizitza
guztian zehar. 
ASAS MANTEROLA FAMILIAREN FUNTSA

BENITA ASAS MANTEROLA
Feminismoa norabide eta helmuga zituen borrokalari ahaztua

Amagoia Mujika Telleria
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1909. urtetik aurrera hasi ziren ager-
tzen mami feminista nabarmenagoa
duten bere artikuluak, «publikoki has-
ten da emakumeen eskubideak alda-
rrikatzen. Modu pertsonalean, artean
ez direlako talde feministak sortu, ga-
raiko prentsa erabiltzen hasten da
berdintasuna aldarrikatzeko». 
Madrilen dagoeneko feminismoaz

hitz egiten zen, gaia puri-purian ze-
goen eta horri buruzko jardunaldiak
antolatu ziren. «Madrilgo Ateneoan
Benita Asasek hitzaldi bat eman zuen.
1913. urtea zen eta publikoki bere bu-
rua feminista eta sufragistatzat jo
zuen. Kontatzen zuenez, hitzaldia bu-
katu zuenean, bertara berarekin joan-
dako emakumezkoak ez zitzaizkion
hurbildu ere egin. ‘Feminista’ eta ‘su-
fragista’ terminoak gaizki ikusiak
zeuden, tabu ziren neurri batean.
Hortik aurrera Benita Asas gogor lan
egiten hasi zen feminismoa zer zen
eta zein helburu zituen azaltzeko.
Asasek, nagusiki, izaera pedagogikoa
zuen eta horrela antzematen da bere
artikulu guztietan», kontatu du iker-
tzaileak.   

Garai hartan sortu zuen “El pensa-
miento femenino”. «Garaiko prentsan
iragarki bat jarri zuen agerkarirako ko-
laboratzaileak eskatuz. Emakume ba-
kar batek erantzun zuen; Pilar Hernan-
dez Selfa. Ondoan izan zuen agerkariak
iraun zuen hiru urteetan. Artikulu as-
ko ezizenez sinatzen zituzten, beraiek
idatziak ziren arren. Eta garai hartan
feminismoaren inguruan garrantzitsu
bihurtzen ari ziren emakume asko
agertzen ziren argitalpen horretan». 
“El pensamiento femenino” agerka-

ria 1913tik 1916ra bitartean izan zen ka-
lean. Zenbaki guztien fotokopiak topa-
tu ditu Villak, originalak galdu egin
baitira. Hamabost egunero argitara-
tzen zen. «1916an utzi zioten argitara-
tzeari, finantzaziorik ez zutelako. Beni-
ta Asasek berak finantzatzen zuen
neurri batean, bere diruarekin. Azkene-
an, utzi egin behar izan zuten». “Mun-
do femenino”, berriz, 1921etik 1936ra
bitartean argitaratu zela uste da, ez
baitago oso garbi noiz arte egon zen
kalean. Kasu horretan, hilabetekaria
zen eta agerkari horren originalak
egon badaude. 

«Bi agerkari horietan tarte garrantzi-
tsu bat eskaintzen zitzaion feminismo
anglosaxoiari; AEBetako eta Ingalate-
rrako feminismoei buruz asko hitz egi-
ten zen. Eta, gero, batez ere iritzi arti-
kuluak biltzen zituzten. Bestetik,
emakumeen inguruko bertako albiste-
ak ere ematen zituzten; lan femeninoa,
hezkuntzari buruzko albiste mordoa...
feminismoaren bueltan aritzen ziren
agerkariak ziren», azaldu du Villak. 
«Urte askoan eredu bezala hartu

izan da feminismo anglosaxoia, hau
da, AEBetakoa eta Ingalaterrakoa;
emakumeak kalean, emakumeak pro-
testa egiten, presioa egiten... Baina Es-
tatu espainolean, Italian edota Estatu
frantsesean ez zen eman mugimendu
feminista hori. Beste era bateko mu-
gimendua gertatu zen; eskubide ber-
dintasuna aldarrikatzen aritu ziren,
baina ez zuten hain eredu aldarrika-
tzailea, hain antolatua. Izan ere, Ema-
kume Espainiarren Elkarte Nazionala
bera eta 1919. urteaz geroztik sortu zi-
ren beste elkarte batzuk ez ziren oso
jendetsuak. Egia esan, gune nahiko txi-
kiak ziren». 

Irudian, Clara Campoamorri 1931.
urtean egindako omenaldia,
emakumeen sufragioa
defendatzeagatik. Fernando de los
Rios ministroa dago erdian,
eskuinetara, Campoamor bera dauka,
eta, ezkerretara, Asas. 
ALVAREZ PIÑAR- MADRILGO EMAKUMEAREN

INSTITUTUA

IBILBIDEA
1873an Donostian jaio eta
1968an Bilbon zendu zen. Irakasle
aritua bizitza guztian, feminista
nekaezina izan zen; berdintasuna
izan zen bere bizitzako motorra
eta helburua. Emakume
Espainiarren Elkarte Nazionalaren
(ANME) presidente izan zen eta “El
pensamiento femenino” eta
“Mundo femenino” argitalpenak
zuzendu zituen, emakumeei
zuzenduriko XX. mende hasierako
argitalpen garrantzitsuenetakoak.
Oso ikuskera pedagogikoa zuen;
gizarteari feminismoa zer zen eta
zertarako balio zuen erakusten
saiatu zen beti. 
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Bitartean, garaiko gizartean diskur-
tso antifeminista oso indartsua zen eta
horrek markatu egin zituen aipatu el-
karteak. «Garaiko prentsa aztertu dut
nik, Euskal Herri mailakoa eta Estatu
mailakoa. Ingalaterrako feminismoa
erreakzio baten ondorioz sortu zen, ka-
lera atera zen protesta egitera, eta he-
mengo garaiko prentsarentzat dea-
bruaren parekoak ziren emakume
feminista haiek, eta horrela aurkezten
zituzten gizartearen aurrean. Horrega-
tik edo, Euskal Herrian eta Estatuan be-
ren eskubideen alde borrokan ari ziren
emakumezkoek alde egiten zuten inge-
lesen eredu horretatik; ‘gu ez gara ho-
rrelakoak’ esaten zuten. Feminismo
horren indarkeria, gose grebak, deso-
bedientzia... nabarmentzen zituzten
emakume horiek demonizatzeko. Ere-
du oso distortsionatua sortu zen». 
Tamalez, demonizazio hori ez da

hain urrun ikusten. «Duela gutxira ar-
te emakume batek bere burua feminis-
tatzat jotzea arazo bat izan zitekeen.
Emakume asko izan dira benetako pa-
rekidetasunaren alde pauso garrantzi-
tsuak eman dituztenak eta arazoak
izan dituztenak bere burua feminista
bezala aurkeztu dutenean. Gauza ba-
tzuk ez dira hainbeste aldatu. Adibidez,
niretzat izugarria da ‘feminazi’ bezala-
ko hitzak entzutea. Benetan ikaragarria
da era horretako hiztegia erabiltzea
mugimendu historiko garrantzitsue-
netarikoa izan denaren eta egun hain-
beste indar duenaren inguruan», iritzi
du Villak. 

LEHEN BELAUNALDIKOAK, AHAZTUAK

Benita Asas oso iraultzailea zen bizi-
tzea egokitu zitzaion garairako. «Femi-
nista guztiak dira iraultzaileak bizi di-
ren gizartean. Benita Asasen garaian
emakumearen eredua oso zurruna
zen; etxeko aingerua zen. Eta nahiz
eta gizartea oso azkar aldatzen ari
zen –emakumeak lan munduan sartu
ziren, unibertsitatean, gero eta gehia-
go espazio publikoetan–, aldaketa ho-

riek oso arraroak ziren. Nik beti esa-
ten dut lehen eta bigarren belaunaldi
bat izan zela. Lehen belaunaldikoak
Benita Asas, Maria Espinosa de los
Monteros, Julia Peguero... dira. Ema-
kume horiek bidea ireki zuten, baina
gerora ez zaie lan hori aitortu. Biga-
rren belaunaldikoak Maria de Maeztu,
Clara Campoamor, Victoria Kent, Mar-
garita Nelken... dira; gaztexeagoak zi-
ren, unibertsitateko ikasketak izateko
aukera izan zuten eta garrantzia eta
pisua izan zuten Bigarren Errepubli-
kan. Lehen belaunaldikoek sekulako
lana egin zuten parekidetasunaren al-
de, baina ez zuten lortu gerora aitor-
tzarik». Horregatik ere, merezia du Be-
nita Asas Manterolak Villak jositako
biografia intelektuala. 
Ikertzailearen hitzetan, «Benita Asas

oso emakume pragmatikoa zen. Berak
esaten zuen oinarrizkoa, garrantzi-
tsuena, emakumeek berdintasuna lor-
tzea zela; eskubide sozial, juridiko eta
politiko berak izatea. Hortik aurrera,
kultura politikoetan integratzeko lan

egin beharra zegoela esaten zuen. Bai-
na Benita Asasek zioen berdin zitzaio-
la zein aukera politikok ematen zion
berdintasuna emakumeei. Garrantzi-
tsua hori lortzea zela. Pragmatikoa
zen oso». 
Benita Asas Manterolaren ustez, fe-

minismoa hiru oinarriren gainean
eraiki behar zen. Batetik, gizonen esku
hartzerik gabekoa izan behar zuen; bi-
garrenik, akonfesionala –eliza katoli-
koa kanpoan utzi eta emakume ezker-
tiar ez katolikoei parte hartzeko atea
irekiz– eta, hirugarrenik, alderdi poli-
tikoetatik bereizita egon behar zuen. 
1919an, Asasen eskutik sortu zen

Emakume Espainiarren Elkarte Nazio-
nala, aipatutako hiru zutabeetan oina-
rrituta. 1923an ANMEko presidente
aukeratu zuten Asas bera eta Estatu
espainolean ematen ari ziren lege al-
daketetan eragina izateko ekintzak ko-
ordinatu zituen. Era berean, feminis-
mo espainolak  nazioarteko foro
feministetan ordezkaritza izatea ere
bultzatu zuen. 

Gerraren ondoren, Madril hiriburu-
tik deserriratu egin zuten Asas, bere
filiazio politikoagatik eta jarduera fe-
ministagatik, baina ez zuten irakasle
gisa ezgaitu. Hartara, Collado Villal-
ban (Madril) lanean jarraitu zuen,
erretiroa hartu arte. Erretiratu zenean
Bilbora etorri zen bizitzera eta bertan
eman zituen bere azken egunak, bizi-
tza publikotik aparte. 
«Bere lana eta bizitza errepasatzen,

ikasi dut nola aldatzen, garatzen eta
moldatzen garen pertsonak gure bizi-
tzan zehar. Une askotan ondo pasatu
dut, umore zorrotza zuelako eta bere
artikuluetan horrela erakusten zuela-
ko. Baina, batez ere, borrokaz ikasi
dut. Guk benetako parekidetasunaren
alde borrokan jarraitzen dugu eta Be-
nita Asasek bere bizitza guztian borro-
katu zuen horren alde. Beretzat hori
zen bere bizitzaren norabidea eta hel-
muga: emakumeen eskubide politiko-
ak, sozialak eta juridikoak. Hori izan
zuen beti buruan eta sekulako lana
egin zuen horren alde». 

Lerroon ezkerretara, «El Nervión»
egunkarian 1908. urtean Benita Asas
Manterolak idatzitako iritzi
artikulua. «Los hombres se asustan»
izenburua du eta Asasen ikuskera
feminista azaltzen du. Lerroon
gainean, Maria Jose Villa, Euskal
Herriko Unibertsitateko ikertzailea.
Bere doktorego tesia Asasen inguruan
egin du. 
GAUR8
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herria

har dute –egunean behin, egu-
nero partida bat–, ahalik eta
denborarik laburrenean.

Euskaratik eta euskaraz sor-
tutako 50.000 galdera daude
datu-basean. Noski, jolasean
badira mundu mailako galde-

rak ere, baina asko dira Euskal
Herria oinarri dutenak. 

Esan bezala, tribial itxurako
hamar galdera sorta eskain-
tzen zaizkie parte hartzaileei
egunero, eta kultura, kirola,
matematika, geografia edota
literatura dituzte hizpide.
Emandako erantzunen arabe-
ra eta erabilitako denbora ain-
tzat hartuta, puntu gehiago
edo gutxiago jasoko ditu era-
biltzaileak egunero. Sailkape-
na aste osokoa da da eta aste-
an zehar jokatutako zazpi
partidetan onena izan denak
oparia jasotzen du igande
gauero. Astelehenetan, berriz,
partida berria hasten da. Ba-
karka edo taldean jokatzeko
prestatua dago eta oso dina-
mika errazeko jokoa da.

Aplikazioak erantzun ona
izan du jendartean eta aste
honetan 10.000 lagunen lan-
ga gainditu du. Androiderako
eta iPhonerako dago garatuta.
Ezagutzen ez baduzue, apur
bat itxaron beharko duzue,
izan ere, aste honetan amaitu-
ko da lehen denboraldia. Irai-
lean itzuliko da berriz eta, dio-
tenez, berrikuntzekin.

SARE N

> Egunean Behin

Martxoan argitaratu zuen Co-
deSyntaxek mugikorrerako
Egunean Behin euskal aplika-
zioa; tribial estiloko galdera-
erantzunen joko bat. Zehazki,
erabiltzaileek hamar galdera-
ko galdetegi bat erantzun be-

> Arrazakeria

Jaiek badute B aldea, ilunagoa,

desatseginagoa, jaiak beharko

lukeenaren kontrakoa. Iruñeko

sanferminetan ere eman dira

horrelakoak, tamalez. “Es Racis-

mo” taldeak salatu duen eraso

arrazista da horren adibide tris-

tea. Sare sozialetan zabaldu den

bideoan ikusten denez, Villave-

saren ibilbidean, autobusaren

barruan bertan gertatzen da

RICARDO MARTIN. FOTOCAR FUNTSA. KUTXATEKA

erasoa, jaien bigarren astebu-

ruan. Autobusean doan bidaiari

bat beste bidaiari bati builaka

hasten da bat-batean, «kanpo-

tik etortzen diren tximu aurpe-

giez» nazkatuta dagoela esanez,

oso modu bortitzean. Gainon-

tzeko bidaiariek esku hartzen

dute egoeran, baina erasotzaile-

ak jarrera oso gogorrean segi-

tzen du. 



2019 | uztaila | 27 

GAUR8• 14 / 15

> Hegazkinak eta janzkerak

Azken asteotan bi emakumeri

gutxienez betoa jarri diete he-

gazkin banatan beren janzkera

dela-eta. Bi kasuak sare soziale-

tan salatuak izan dira. 

Granadako 24 urteko emaku-

me batek Palmatik Bartzelona-

rako hegazkina hartu behar

zuen, Vueling konpainiarekin.

Baina ezin izan zuen hegazkine-

ra igo Balearretako hiriburuan,

konpainiaren arabera bere janz-

kera ez zelako egokia.  Gona

motz bat, body bat eta zapatila

batzuk zeramatzan. Gainontze-

ko bidaiariek arropa utzi zioten

gainetik jantzi zezan, baina hala

ere konpainiako langileek era-

gotzi egin zioten bidaiatzea. 

Ez da antzeko zerbait gerta-
tzen den lehen aldia. Duela as-
te batzuk emakume bati jarri
zioten betoa Miamitik Florida-
ra zihoan hegaldi batean. Kasu
horretan, American Airlines
zen konpainia eta horren ara-
bera emakumeak zeraman
udako soinekoa ez zen egokia
hegaldia egiteko. Kasu hori ere
sonatua izan zen. 

> Marianne Vos

Marianne Vosek irabazi du Tou-

rrak antolatzen duen egun bate-

ko emakumezkoen lasterketa, 

Le Corse Bay Le Tour izenekoa.

Lasterketa amaitu berritan

prentsa aretora gerturatu zen,

bere kirol balentriaren berri

ematera. Azkenean, beste bat

izan da albistea: kazetari baka-

rra zegoen irabazlearen hitzak

jasotzeko. Hain justu ere, kaze-

tari horrek, Peter Cossinsek, sa-

latu du gertaturikoa sare sozia-

letan eta, noski, zeresan handia

eman du egoerak. Cossinsek

Twitteren salatu zuenez, «ni eta

hutsik dagoen aulki mordoa.

Lotsatuta sentitzen naiz mun-

duko txirrindulari onenetakoa

era honetan gutxietsia izan de-

lako». Izan ere, Vosentzat Tou-

rrekoa urteko zortzigarren ga-

raipena zen. Kirol ibilbidea

izugarria dauka eta punta-pun-

tan dabil aspaldian, lasterketa

mota desberdinetan gainera. 

> Sexismoa aldrebes

Alacanteko Bigarren Hezkun-

tzako ikasle talde batek eginda-

ko bideoklipak zer pentsatua

ematen du. Bertan musika mol-

de batzuetan, reggaeton mota-

koan kasu, existitzen den sexis-

moa salatzen da. Dagoeneko

50.000 ikuskatzetik gora lortu

dituen bideoan rolak aldatzen

dira, paperak trukatu. Hartara,

mutikoek normalean neskatoek

betetzen dituzten rolak hartzen

dituzte eta aldrebes. Abesten

dutenak eta agintea daramate-

nak neskatoak dira eta norma-

lean emakumeei buruz kanta-

tzen direnak gizonezkoei buruz

kantatzen dituzte. Modu origi-

nal horretan salatu nahi izan

dituzte hainbat ikus-entzune-

koetan eta musika moldetan

dagoen sexismoa. 
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A
njek Bittor gonbidatu du etxera jolastera. Ka-
xa handi batean gorderik duen auto txikien
bilduma koloretsua atera du, eta haiekin lu-
rrean jolasean hasi dira. Laster aspertu da hi-
ruzpalau urte zaharragoa den Bittor, eta Anje-
ren amarengana jo du aspertzen ari dela

esatera.
Amak, beste gelatik, Anjeri eskatu dio traste hau eta beste

hura ateratzeko. Alferrik!, ezin, antza, Bittorri sortu zaion as-
perdura baretu. Han joango da gutxira mutikoa lagunaren
amarengana «aspertzen ari naiz eta zerbait egin beharko du-
zu» esatera.

Eskolak itxita dauden uda sasoi honetan, akaso, dagoeneko
aspertu zaizkigu inguruko haur eta gazteak eta jaso duzue
Anjeren amak jaso zuen gisako kexarik. Honezkero, igual, ha-
maika saiakera eginak dituzu asperduraren kontra, eta zu ere
gogaitzen hasia zara egoeraz.

Saiatuko bagina zerrenda bat egiten haur eta gazteei, bai
eskolan, bai kalean eta bai etxean ere, zer ezin zaien gertatu
adieraziz, gutako zenbatenetan uste duzu agertuko litzateke-
ela ASPERTZEA? Neska-mutilak txarretik eta gaitzetik babes-
tu nahi horretan, asperdura bihurtzen ari da saihestu beha-
rretako bat. Eta geroz eta okerrago bizi dute, eta bizi dugu,
aspertzea. Baina zergatik mugitzen ote ditu hainbeste gure
barrenak haur eta gazteen asperdurak, zerekin konektatzen
du? Zer gertatzen zaigu guri asperdurarekin?

Alvaro Beñaran psikomotrizista eta pedagogoaren arabera,
«aspertuta egoteak esan nahi du eskura ditugun estimuluek
ez gaituztela asetzen». Asperdurak frustrazioa eta ezinegona
sortzen ditu, eta, hain zuzen
ere, hor dago gatazken sor-
burua –edota Bittorren ke-
xaren abiapuntua–. Beñara-
nen ustez,  asperraldien
frustrazio tontorrei eusten
ikasiko balute, eta bagenu,
ondoren, martxan jarriko li-
tzateke gure sormena.

Oroituko bagenu guk
geuk ere gure denbora libre-
aren askatasunean ikasi eta
garatu genituela gure haz-
kunderako positiboak izan
ziren hainbat eta hainbat
gaitasun; jakingo bagenu,
hainbat ikerketaren arabera,
aspertzeak autonomia per-
tsonala, norberaren pentsa-
mendua, irudimena eta
abar sustatzen dituela;

ohartuko bagina haur edota gazte bat aspertzen ari bada, eta
inork ez badio esaten zer egin, berak aurkituko duela, azkene-
rako, entretenitzeko moduren bat... jabetuko ginateke berebi-
ziko garrantzia duela neska-mutilek ez izatea beren aisialdi
guzti-guztia programatuta. Izan ere, behar-beharrezkoak di-
tuzte beren kasa gauzak egiteko aukerak, beren buruei be-
raiek ipintzea helburuak; egitasmo eta planak asmatzea. Eta
gaitasun horiek eskuratzeko erarik hoberena, hori guztia es-
perimentatzea da.

Norberak bere buruarekin bat egin ahal izateak eta asper-
duratik aterako gaituzten jarduera eta ekintzak bilatzeak,
malguagoak izatea ahalbidetuko digu, kognitiboki tole-
ranteagoak, sortzaileagoak, eta, beraz, ausartagoak.

Sormena eta kreatibitatea ez ditugu soilik arterako edo
ikerkuntzarako behar. Gure eguneroko bizitzarako behar di-
tugu, batez ere, era guztietako arazoak ebazten laguntzen di-
gutelako, egunerokotasunean sortzen zaizkigunetatik hasita.
Asperdura sormenaren eta irudimenaren bezpera dela jakite-
ak, mereziko luke eraiki dugun zaintzaren kulturaren eredua
berraztertzea. Haur batek, zalantzarik gabe, ahalmen asko di-
tu indartsu egiteko, aukerak eskaini behar dizkiogu. 

«Aspertuta nago!» esaten diguten hurrengoan, saia gaitez-
ke aukera gisa ikusten, ez lehenbailehen erremedioa jarri be-
harreko gaixotasun kroniko gisa. Gure barne ezinegona bare-
tzen saiatzen garen bitartean, eman diezaiogun aukera
neska-mutilei alderrai ibiltzeko, zer sortu aritzeko. Denbora
hartu eta denbora eman elkarri, sormenaren eta irudimena-
ren itsasoan murgiltzeko! •

Asperdura sormenaren eta irudimenaren bezpera da. GAUR8

Arantxa Urbe 
Hezitzailea eta Hik Hasi-ko kidea
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errook idazten ditudan bitartean, Espainia-
ko Legebiltzarrean etenda geratu da hu-
rrengo lehendakariaren inguruko eztabai-
da eta PSOE eta Unidas Podemos bulego
batean giltzapetu dira ministerioak eta bo-
tere banaketa adosten ahalegintzeko. Ho-

rren aurrean, alderdi eskuindarren kezka –Espainia
alderdi komunista eta independentistei salduko die-
tela eta Nazioa hautsi egingo dela oihukatzeaz gain–
lehendakariordea izan daitekeen emakumearen be-
sapea hilez beteta egotea da antza. Kezka horren
atzean, zabor matxista guztiaz gain, badago boterean
onartzen den emakume eredua haustearen gaineko 
beldurra ere. Hau da, emakume hori, balio patriarka-
len arabera funtzionatuz gero, onargarria izan daite-
ke; bestela, dudarik gabe, arriskutsua da.
Emakume boteretsu baten edo boteretik gertu da-

goen emakume baten aurrean, berehala jartzen da
martxan diskurtso eta makinaria matxista emakume
horren irudia deuseztatzen
ahalegintzeko. Gure pre-
sentzia publikoa, Cesarren
emakumearena bezala ,
itxuran baino ez da oina-
rritzen, gizon boteretsua-
ren laguntzaile edo sosten-
gu moduan, asko jota. Eta
gure arrakastak maila per-
tsonalean baino ez dira
neurtzen. Horregatik, Bar-
tzelonako PPko diputa-
tuak, Cayetana Alvarez de
Toledok, Irene Montero “se-
ñora de Iglesias” izendatzen du. Eta hori ez da inolaz
ere kasualitatea edo bigarren mailako gaia; emaku-
meek eremu publikoan izan beharreko moduaren in-
guruko eztabaidak baditu-eta ondorio larriak. Izan
ere, eremu publikoan emakumezkoen balioa gutxi-
tzeak (kristalezko sabaia, langabezia tasa altuagoa,
behin-behinekotasun altuagoa... denak datu objekti-
boak eta eztabaidaezinak), zuzenean eragiten du 
emakumeen kontra ematen den indarkerian. Azken
finean, merkatuaren logikan oinarritzen den gizarte
batean emakumearen balioa gutxiesten bada, onar-
garriagoak dira emakumeen kontra ematen diren in-
darkeriak.

Horren aurrean emakumeoi askotan ematen zaigun
erantzuna izaten da eremu publiko hori konkistatu
egin behar dugula, boteretu egin behar garela. Bada, 
azken boladan zalantza handiak ditut nik neuk ho-
rren inguruan. Are gehiago UPV/EHUk antolatutako
“Alianzas estratégicas para el cambio: el empodera-
miento como herramienta de acción transformadora”
udako ikastaroan parte hartu nuenetik. Jone Martinez
Palaciosek emandako hitzaldiarekin bat nator; ba al
du zentzurik emakumeen boteretzeari buruz hitz egi-
teak feminismo antikapitalistaren lerroetatik? Edo,
beste modu batean esanda, boteretze hori eraginkorra
izan al daiteke testuinguru neoliberal batean? 
Zaila iruditzen zait sistema patriarkal-neoliberalak

eskaintzen dizkigun tresnekin benetako aldaketa era-
gitea. 80ko hamarkadatik, batez ere, hori izan baita
neoliberalismoaren diskurtsoa edo indibidualtasuna-
ren fantasia; nik eragin dezaket, nik egin dezaket. Coa-
ching-ak esaten digu autoestimua landuz gero arra-

kasta lortuko dugula. Tamalez, testuingurua ahazten
dute. Nik nire burua nahi duzun guztia boteretu deza-
ket, jokalari azkarrena izan naiteke, baina, partidaren
arauak manipulatuta daudenean, ziur partida galdu-
ko dudala.
Horrenbestez, zer egin beharko genuke emakumeok

gure boteretzea eraginkorra izateko? Ba, hasteko, bo-
terearen kontzeptua bera logika patriarkaletik alden-
du eta, Luisa Posada Kubissak aipatutako ikastaroan
esan zuen bezala, boteretzea zentzu kolektiboan uler-
tu hemendik aurrera. Besapeak nahi ditugun moduan
eramatea eta testuinguruan indarra jartzea baino ez
zaigu gelditzen. •

{ koadernoa }

Emakumeen besapeak

Emakume boteretsu baten edo boteretik
gertu dagoen emakume baten aurrean,
berehala jartzen da martxan diskurtso eta
makinaria matxista guztia emakume
horren irudia deuseztatzeko

Amaia Nausia Pimoulier
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herritarrak

E
gitasmoaren ize-
na,  Moraima,
Morante zaldia-
ren eta Inma Ro-
meroren batura
da. Orain Getxon

bizi den Sevillako gizarte la-
guntzaileak beti izan du jende-
ari hazten eta zailtasunak pa-
satzen laguntzeko bokazioa.
Hortik jaio zen proiektua,
orain bost urte gurera etorri
eta lanbide mota hau bazela
deskubritu zuenean.
Norbanako zein taldeei hel-

buruak lortzen laguntzen die,
ahalmenak deskubritzen; fine-

an, ongi izaten. Sopelako lur-
sail bat du lantoki. Txoko bere-
zia da, ehun espezie botaniko
baino gehiagoz inguratua da-
go. Bertan bizi da Morante zal-
dia, erdi libre. Giro desberdin
bat arnasten da, giroa bera da
terapeutikoa.
Kanpoan talde bat sortzen

bada, edo zaldi gehiagoren la-
guntza behar duen talde han-
diago bat eratzen bada, beha-
rren arabera beste lursail
batzuetara mugitzen da. «Ez
da trebakuntza berezirik be-
har, zaldiaren berezko sena
aprobetxatzen dugulako. Ho-

rregatik, ez dut arazorik beste
zaldiekin lan egiteko. Euren
gainean ere ez gara ibiltzen»,
azaldu dio GAUR8ri. 
Romerok 37 urte ditu eta

Morante orain dela 11 urte bai-
no gehiago ezagutu zuen.
«Moxala zela oparitu zidaten.
Gainean ibiltzen nintzen, bere
hezieran parte hartu nuen, de-
na nirekin egin zuen. Oso ha-
rreman ona dut Moranterekin,
asko eman zidalako. Pisu han-
dia nuen bizitzan, momentu
oso-oso gogorrak pasatu ni-
tuen eta zaldia hor izan nuen
laguntzen». 

Luis JAUREGIALTZO | FOKU

«Pisu handia nuen

bizitzan, momentu

oso-oso gogorrak

pasatu nituen eta

Morantek asko

eman zidan.

Horregatik, oso

harreman ona dut

berarekin»

Hala jakin zuen jendeari la-
guntzen ahal ziola gehien gus-
tatzen zitzaiona, gizarte lana,
eta zaldiak batuz. Eta hori ika-
si behar zuela erabaki zuen.
Lehenbizi praktika izan zen,
berak bizitzea, eta gero ikaske-
ta eta izena jartzea. «Zoraga-
rria izan zen. Eta bai zaldia eta
bai nire burua besteen zerbi-
tzura jarri nituen».

Oso sentikorra
Morante nolakoa den galdetu-
ta, «oso-oso zaldi lagunkoia»
dela agertu du. «Hain tratu
hurbila du nirekin, ezen jen-
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dea hurbiltzen denean ez bai-
tu beldurrik. Jakin mina du,
bat-batekoa da, eta oso senti-
korra. Begirada bizia du, oso
adierazkorra da. Odol hispano-
arabiarra du eta izaeran asko
du arabiarretik. Zaldi arabia-
rrek odol beroa dute. Oso sen-
tikorrak dira. Bere mugimen-
du eta jokaeretan nabari da
hori. Oso berezi egiten du ho-
rrek eta ez da nire zaldia dela-
ko. Toki askotan esaten didate
oso ona dela, zintzoa».

Istorio ugari ditu Morante-
rekin. «Nire zaldia izanik, eza-
gutu behar dudala ematen du,
baina pertsonaren eta unea-
ren arabera oso ezberdin joka-
tzen du. Oso sentikorra delako
gertatzen da hori. Lengoaia in-
kontziente hori, gugan dagoen
emozio hori irakurtzeko gai
da. Gu ez gara emozio horren
kontziente baina zaldiak an-
tzematen du, sen natural hori
duelako. Zentzumenak oso ga-
ratuak ditu inguruan gerta-
tzen den guztia sumatzeko eta
erreakzionatzeko, ihes egiten
duen animalia baita. Zaldiak
jan egiten dituzte naturan eta
eskapo egin ahal izateko oso
adi egon behar dute, bizidu-
nen energiak hautemanez». 

«Saioan gaudenean bere in-
guruaren parte bilakatzen ga-
renez, jakin gabe ematen ari
garen informazio hori harra-
patzen du. Ahozko hizkuntzak
baino askoz informazio gehia-
go ematen du gorputzaren
hizkuntzak», erantsi du.

Portaera sotilak dira
Adibidez, urduri gaudenean
zerbait gertatzen da gure gor-
putzean, horretaz ez mintzatu
arren. Izerdia erreakzio kimiko
bat da, zerbait botatzen dugu
izerdiaren bidez eta zaldiak
hori sumatzen du. «Hori da
zaldiak pertsonei egiten dien
ekarpen zoragarria. Gu kon-

tziente ez garen informazioa
irakurri eta bere jokaeraren bi-
dez itzultzen digu. Ez da peli-
kuletako jokaera magiko bat;
portaera sotilak dira, agian
zerbait esaten digutenak eta
esnarazten gaituztenak. Erre-
flexu efektua da». 

Horri  bere esku hartzea
gehitzen dio gizarte langileak,
coaching-aren tresnan oinarri-
turik, hausnartzera gonbida-
tzen duten galderen bidez. Zal-
diarekin ariketa bat egitea
proposatzen dio pertsonari.
Behatu eta batzuetan esku
hartzen du; bestetan, bere ka-
sa utzi eta bukatzen duenean
galdetzen dio. 

«Batek esan zidan pozik ze-
goela, ez zuela gehiago behar,
baina zaldiak bultzadatxo bat
eman zion buruarekin eta er-
lazio bat irudikatzen zuen uz-
tai batetik atera zuen. Bizka-
rrean jasotako bultzada
horren ondorioz, hanka atera
zuen uztaitik eta erreakziona-
tu egin zuen. Kasualitatea izan
daiteke, baina orduan kasuali-
tate asko pasatzen zaizkit»,
adierazi du.

«Beste lagun bat oso uzkur
agertzen zen. Une batean, be-
rarentzat oso inportantea zen
zerbait esaten ari zelarik, zal-
diak ezpainekin belarri-gingi-
letik heldu zion. Pertsona hori
negar batean hasi zen, ez zue-
lako hori espero. Beste saio ba-
tean, pertsona berarekin, zal-
dia ez zen berarengandik
banatzen. Burua jartzen zion
sorbaldan… Ez nuen sekula ha-
la ikusi. Saioan gertatzen ari
zenarekin zegoen lotuta». 

Baliabidea, pertsonaren esku
Sinpleki, informazio bat jaso-
tzen du zaldiak eta horren ara-
bera jokatzen du. Romerok ez
du zaldiaren jokaera itzuli edo
interpretatzen, ez dakielako
gertatzen denaren kausa-efek-

tua zein den. «Jende ugari
etortzen da ideia horrekin,
baina ez dut hori egiten. Per-
tsonari eskaintzen diot balia-
bide hori berak esanahia har-
tzeko eta ulertzeko zer esaten
dion berari gertatzen ari de-
nak. Adibidez, zer esaten dizu
bat-batean zaldia pistaren bes-
te puntara joateak?». 

Saioetan, esperientziaren bi-
dez ikasten da, garun emozio-
nalarekin. Kontzientziarako
eta ikasketarako beste ate bat
zabaltzen da. Sevillarrak dioe-
nez, askoz indartsuagoa da
zaldiarekin egitea. «Ikasketa
mota ezberdin bat da, graba-
tua gelditzen da eta gehiago
irauten du. Ez da gauza bera
bata bestearen aurrean eserita
solas egitea eta esaten ari zare-
na bizitzea. Zure emozioarekin
zaude, zure gorputzarekin;
faktore gehiago sartzen dira».

Galdera metaforikoekin ere
lan egiten du. Adibidez, zaldia
adi-adi kanpora begira ari de-
la, hala galdetzen dio gizarte
langileak pertsonari: «Nora
begiratzen duzu zuk gertatzen
ari zaizunaren aurrean?».

Hazkuntza edo «coaching»-a 
Hazkuntza pertsonala ume
zein helduekin egiten du; coa-
ching-a, helduekin. Hala azal-
du du Romerok bien arteko ez-
berdintasuna: «Coaching-ean,
pertsona aldatzeko xedearekin
etortzen da. Aldaketa bat daka-
rren ekintzara zuzenduta da-
go. Hazkuntza pertsonalean,
aldiz, barrena hustera etor dai-
teke. Besterik gabe, kontzien-
tzia har dezake, ez dagoelako
prest oraindik aldaketarako.
Kezkatzen duen bere bizitzako
alderdi batean lan egiten dugu
eta pixkanaka,  aurrerago
agian, aldaketak egingo ditu.
Pertsonari egokituagoa dago».

Bien oinarria antzekoa da.
Hausnartzera gonbidatzen du-

«Hori da zaldiaren
ekarpen

zoragarria:
kontziente ez

garen informazioa
irakurri eta bere
jokaeraren bidez

itzultzen digu»

INMA ROMERO CANDON

Gizarte langilea da, sevillarra. Orain bost

urte gurera etorri zenean hasi zen

Moraima proiektua sortzen. Aurrena

praktika izan zen, zaldiaren laguntza

bizitzea. Gero ikasketa eta izena jartzea. 

Maider Iantzi Goienetxe

HAZKUNTZA PERTSONALA ETA
«COACHING»-A ZALDIEKIN 



herritarrak

ten galderak erabiltzen ditu.
«Norbera da bere bizitzaren
protagonista. Gai da bere kasa
erantzuna aurkitzeko. Ez da
hartzailea,  aktorea baizik.
Orainetik gerora egiten dugu
lan. Ez ditugu iraganeko gaiak
lantzen, ezta arazo psikologi-
koak ere, ez bainaiz psikolo-
goa. Horregatik, ez diot terapia
deitzen. Badira zaldiekin egi-
ten diren terapiak, baina hau
ezberdina da, nahiz eta tera-
peutikoa den zaldiarekin eta
inguru honetan egotea». 
Zaldia laguntzailea da, kidea. 

«Aske dago, ez badu pertsona-
rekin egon nahi ez dugu be-
hartzen», agertu du.

«Mindfulness»-a
Erlaxazioa eta arreta osoa lan-
tzen du, mindfulness-a. «Zaldia
maisua da horretan, momen-
tuari adi bizi baita, ihes egin
ala ez erabakitzeko, segurtasu-
na baita garrantzitsuena bera-
rentzat. Hortaz, zein bera bai-
no hobe orain eta hemen
egoteko. Zaldiaren gorputza
ukitzen du pertsonak, senti-
tu… Meditazio gidatua ere egi-
ten dut». 
Proiektuaren harrerarekin

kontent dela kontatu digu,
nahiz eta hemen hain berria
izanik jende gutxik ezagutzen
duen. Ateak jotzen ari da, eza-
gutarazten. «Poliki-poliki, ho-
nek denbora behar duelako
iristeko. Jendeak gainean ibil-
tzearekin edo arazoak dituz-
ten umeekin identifikatzen du
zaldia, baina bada beste modu
bat. Zure ongizaterako da, haz-
teko, zerbaiten kontzientzia
hartu eta aldatzeko, orain min
egiten dizuten alderdiak hobe-
tzeko. Mugatzen gaituzten si-
nesmenak aldatzea da. Halako
sinesmen asko ditugu. Ez gara
kontziente eta lan honek ho-
rretan laguntzen du. Blokea-
tzen gaituzten sinesmenak di-

ra. Bidea zailtzen diguten pen-
tsamendu negatiboak».

Onurak
Dioenez, jendea harrituta gel-
ditzen da sotiltasun horrekin
eta lan egiteko hain era ezber-
dinarekin ikuspegia nola alda-
tu zaien ikusita.  Normalki
mundua edo egoera jakin bat
ikusteko modu bat dugu min
ematen diguna eta esperien-
tzia honek aukera sorta batez
jabetzen laguntzen ahal du.
Lan kontuak,  dolu baten

zailtasunak, bizitzako aldaketa

bortitz bat, erabaki garrantzi-
tsuak hartzea, pertsonekin
egoera zailak kudeatzea, ezetz
esatea, mugak jartzea, mende-
kotasun emozionalak… Asko-
tariko arazoekin lan egiten du.
Ekintzaileekin ere bai, gauza

asko mugitzen delako prozesu
horietan: «Blokeatzen gaituz-
ten sinesmenak, laguntza es-
katzeko trabak, zer uste dudan
ari naizela transmititzen eta
zer transmititzen dudan bene-
tan, norbere buruan sinesteko
zailtasunak…». Romerok ager-
tu du pertsona batzuk arazo

batekin baino gehiagorekin
heltzen direla, bizitzaren arlo
batean eta bestean kalte egi-
ten ari dielako zerbaitek. 

Edozeinentzat
Jaso duen formaziotik abiatuz,
momentu zailetarako eta zer-
bait hobetu behar denerako la-
guntza eskaintzen du Inma
Romerok.  «Ez da ludikoa,
nahiz eta bere parte ludikoa
ere baduen. Ez duzu gainean
ibiltzen jakin beharrik eta ezta
dibertsitate funtzionala izan
beharrik ere. Edozein etor dai-

teke, baita adinekoak ere. Uste
baino eskuragarriagoa da». 
Batzuek ez dute ulertuko

zertarako jo honetara, besteek
pentsa dezakete ez dela haien-
tzat. Baina edozeinentzat dela
azpimarratu du Moraimaren
sortzaileak, estutasuna sor-
tzen duen edozein alderdi ho-
betzeko. «Hain beharrezkoak
ditugu laguntza hauek...».
Interesa duenak webgunean

topatuko du informazio gehia-
go (coachingymasconcaba-
llos.com), edo telefonoaren
bestaldean (617 56 97 33). 

Luis JAUREGIALTZO | FOKU

«Normalki mundua

edo egoera jakin bat

ikusteko modu bat

dugu min ematen

diguna eta

esperientzia honek

aukera sorta batez

jabetzen laguntzen

ahal du» “
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H
erritarron egunerokotasunean
politikari eskaintzen diogun
arreta eskasa dela esango nuke.
Mediatikoki deigarriak edo

ikusgarriak egiten diren albisteetatik ha-
rago zail gertatzen zaigu herritar modura
politikagintzan interesa jartzea; are
gehiago, maiz, politikariek eskaintzen di-
guten irudi eta maila kaskarra aintzat
hartuz gero.
Politikariek politikagintzak beharko lu-

keen ospea eta eskatzen dituen praktika
onak zapuzten dituzten neurrian, politi-
kariengandik aldentzeko joera indartu
egiten da. Egun hauetan bertan, Estatu
espainoleko edo lurraldeetako –Nafarro-
akoa barne– aginte gobernuak osatzeko
orduan talde eta interes pertsonalak le-
henesteko ematen ari diren aulki jokoak
ikusita, lilura gutxi sortzen dute politika-

riek bazterretan. Ondorioa ezin bestela-
koa izan. 
Edonongo etxe, lagunarte, lantoki, el-

karte edo taberna giroko tertulia eta kon-
tuen artean suma daitekeen mespre-
txua, atxikipen falta edo urrutiratzea
nabarmenegia da. «Nik politikatik paso»,
«ni ez naiz politikoa», «denak berdinak
dira», «politikak du errua»... eta molde
bereko esaldiak bolo-bolo dabiltza gure
artean.
Egungo gizarte ereduan, batzuek inte-

res handia dute “politika” kontzeptua
profesionalen jardun modura ikustaraz-
teko eta herritarrok ikusle anonimo iza-
tera muga gaitezen. Eta hori, inongo za-
lantzarik gabe, gizakiaren berezko
izaeraren aurka ezarritako moldea da.
Politika, zentzu etikoan, gizartearen-

tzat helburu baliotsuak lortzera zuzen-

duriko jardun modura hartuko balitz,
oso bestelakoa litzateke gehienon aurrei-
ritzia.
Gizakiok talde modura edo bakarka

hartzen ditugu erabakiak: zer jan, nola
jantzi, nola hitz egin, nola antolatu, elkar
nola zaindu, nola maitatu, nola bizi, nola 
hil... Eta hautatzen dugun neurrian, hau-
tu politikoak dira.
Zorionez, berriki egin diren udal hau-

teskundeetako herrietako zerrendak osa-
tu direnean, aurrez politikari izateari uko
egin dion ehunka lagun, politikari bila-
katu dira ia nahi gabe. Gutxien espero
zuenak, aurretik esperientzia handirik
izan gabe ere, egun batetik  bestera
urrats bat aurrera emateko deia jaso du
eta gauetik egunera politikari bilakatu
da. Herritar modura, politikariak zentzu
zabalean. Mirestekoa! •

hutsa

Politikaren ajeak eta loriak

Antton Izagirre

hutsa

U
da iritsi da eta beste hamaika
planen artean aurten ere he-
rriko igerileku irekietara joan
naiz. Eta urtero bezala galde-

ra berdina etorri zait burura: zergatik
da derrigorrezkoa bainatzeko igerile-
kuko txanoa?
Ez da soilik estetikoki denoi, bai bai

denoi, gaizki gelditzen zaigula, oso de-
serosoa da lagunartean edo umeekin
egon eta ditxosozko txanoa hortxe
edukitzea, buru gainean.
Kasu hauetan egiten dudan legez, In-

ternetera jo dut eta ondorengoa galde-
tu diot dena dakien Google andereari:

zergatik da derrigorrezkoa igerileku
irekietan txanoa erabiltzea?
Erantzuna, higienea. Ados. Bai nor-

beraren burua eta baita igerilekuak
ere garbi mantentzea da arrazoi nagu-
sia. Kloroarengandik eta urak dituen
beste produktu kimikoengandik ba-
besteko balio du txanoak. Ados, baina
beste gorputz atal eta ile guztiak zer
dira ba, bigarren mailakoak? Horiek ez
dira babestu eta garbi mantendu be-
har? 
Buruko ileek igerilekuko hodiak eta

zirrikituak tapatu eta zikintzen dituz-
tela da beste arrazoia. Ados. Ba nik ni

re buruko ileak baino ile luzeagoak di-
tuzten gizonen bularraldeak ikusi di-
tut ba! Horiek ez al dute ba tapoirik
egiten eta garbitasuna arriskuan jar-
tzen?! Mesedez!
Hauek arrazoi nagusiak. Ez dut ze-

rrendan jarraituko, nagusiak zeintzuk
diren ikusita… Arren, otoi, mesedez eta
faborez, ez dakit nor den horren ardu-
raduna, baina ziur nago zuri ere dese-
rosoa zaizula eta batez ere gaizki gera-
tzen zaizula, erridikulua egiten dugu!
Eta txanoarekin edo gabe berdina zi-
kintzen gara eta dugu! Zikina dena zi-
kina da txanoarekin eta gabe! •

0hutsa

Igerilekuko txanoa gaizki geratzen zaizu zuri ere
Miren Azkarate
Badiola



hutsa

3 
B
EG

IR
A
D
A
:

Informatika, emakumeak
eta izenak

os
as

u
n

a 
/ 

h
ez

ku
n

tz
a 

/ 
te

kn
ol

og
ia

A
spaldidanik
kezkatu r i k
gabiltza In-
formatika Fa-
kultatean. In-
format ikan

lizentziadunak ginenean
herenak ginen emakume-
ak, aldiz, gure ikasketak
ingeniaritzako gradu iza-
tera pasa zirenetik, kosta-
tu egiten zaigu lehen mai-
lako ikasleen artean
emakumeak %15 baino
gehiago izatea. Urteak da-
ramatzagu gaiarekin kezka-
tuta eta arrazoiaren bila,
baina zaila egiten zaigu bat
topatzea. Ez gara gaia azter-
tu dugun bakarrak (ikus
“Gender gap in Science”
webgunea). Zer aldatu da li-
zentziaturatik ingeniaritza-
ko gradura? Gizarteak in-
formatika ulertzeko duen
modua? Frikiaren irudia?
Edukiak? Eta... izena balitz?
Uztailaren erdialdean gu-

re fakultatean 2020-21 ikas-
turtean eskaini nahi dugun
Adimen Artifizialeko Gra-
dua ikasketen berri eman
zen komunikabideetan. Eta irakasle eta ikerlarien artean
gaia atera da: «Apustua egiten dizut, adimen artifizialeko
graduan emakumezko ikasle gehiago izango ditugula».
«Bai, noski», diote batzuek. «Nik ere hala uste dut», besteek. 
Ongi, ematen du ados gaudela gehienak. Apusturako au-

kera gutxi. Eta zergatik? Galdetzen dugunean, ordea, desa-
dostasunak hasten dira. «Adimen artifizialean pentsatzen
dudanean, robot laguntzaileak etortzen zaizkit burura, zien-
tzia fikzioko pelikuletakoak, lirainak, argiak eta pertsonei
laguntzeko sortu direnak», diote batzuek. «Bada, nik mate-
matikarekin lotura handiagoa irudikatzen diot», diote bes-
teek. 
Red de Cientifícas Comunicadoras taldeko matematikari

baten eskutik jakin dugu unibertsitate-ikasketetan emaku-
mezkoen proportzioa handiagoa dela osasun-zientzien
(%69,55) eta arte eta humanitateen (%61,4) alorretan, zien-

tzietan proportzioa oreka-
tuta dagoela (%51), eta inge-
niaritza eta arkitekturan
emakumezko ikasleen pro-
portzioa oso txikia dela
(%25,16). Hori bai, zenbat
eta maskulinizatuagoa izan
ikasketa alorra, eta zailagoa
sentitu haien lan inguru-
nea, gero eta behar handia-
goa sentitzen dute emaku-
mezkoek ikasketa maila
altuagoak lortzeko (dokto-
regoa). Seguru aski, horre-
gatik susmatzen dugu ikas-
keten izenak,  “adimen
artifiziala” izenak, zaintza-
rekin eta humanitateekin
zerikusi handiagoa duela
uste badugu,  emakume
gehiago hurbilduko direla
ikasketotara.

«Mujeres y matemáticas»
webgunean Espainiako
Estatistika Institutuak
(INE) aurkeztutako «Mu-
jeres y hombres en Espa-
ña 2018» txostenak dio
selektibitatea emakume
gehiagok gainditzen dute-
la, bada, nahiz eta infor-

matikarekin zerikusia duten ikasketak gutxiago aukera-
tu, azken urtean gure fakultatean sartu diren nota
hobereneko ikasleak emakumeak izan dira. Hautagaiei
matematika baloratzen zaie gehien sarrera notan, beraz, us-
tez matematikarekin lotura handiagoa duen izen batek
emakume gehiago ekarriko ditu...
Izenak bai, “informatikan ingeniaritza” eta “adimen artifi-

ziala”, baina izanak, edukiak, nire ustez, ez dira batzuk bes-
teak baino egokiagoak generoaren arabera. Edozein genero-
tako ikasleentzat dira informatika ikasketak egokiak, alorra
gustatuz gero, noski. Emakumezkoak, gizonezkoak eta ez-bi-
tarrak, guztiak ere oso ongi etorriak informatikarekin zeri-
kusia duten edozein motatako ikasketetara. «Izana izan da-
dila arrazoia, eta ez soilik izena» esateko asmoa nuen, baina,
egia esan, arrazoia edozein dela ere, emakumeok, animatu
zaitezte informatikaren mundura! •

Nola irudikatzen dugu adimen artifiziala? GAUR8

Maite Oronoz Anchordoqui
UPV/EHUko Donostiako Informatika Fakultateko irakasle eta ikerlaria
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Juantxo EGAÑA

Piarres AINTZIART

PIARRES
AINTZIART
HELETAKO
IDAZLEA,
GERRARA
BEHARTUA

Familia bildumetan maiz benetako altxo-
rrak topa daitezke. Familia baten istorio
txikiak kontatzen dituzten irudiak, era be-
rean herri baten historia ere kontatzen du-
tenak. Normalean, etxeko argazkizaleek
egindako argazkiak izaten dira. 
Lerroon gainean ageri den argazkia Alje-

riako Independentzia Gerraren garaian
egindakoa da, 1954 eta 1962 bitartean,
deskolonizazio prozesu betan. Garai har-
tan, soldaduska egiten ari ziren Ipar Eus-
kal Herriko ehunka gazte errekrutatuak
eta borrokara behartuak izan ziren. 102
euskal gaztek galdu zuten bizia. 
Argazkia Heletako (Nafarroa Beherea)

Piarres Aintziart idazleak egindakoa da,
1960an, Aljeriako Chellala herrian, eta sol-
daduska egiten ari zen konpainiarekin
ageri da bertan. Argazkiaren ezkerreko al-
dean dagoena da Piarres eta argazkia
etxekoei bidaltzeko egin zuen. Piarres be-
rak honakoa idatzi zuen 2003an bizitako
esperientziaren inguruan: «Oraindik oso
gai mingarria da niretzat, oraindik errudun
sentitzen naiz, nahiz eta badakidan nik ez
nuela ezer txarrik egin… Ez genuen deus
esan eta gerrara joan ginen». 




