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I
ngelesez state capture esaten zaio. “Estatu bahike-
ta” deituko dugu euskaraz. Zer da? Laburbilduz, ko-
rrupzioaren eta klientelismoaren artean dagoen jo-
kabide bat da; horien bariazio bat, nolabait esateko.
Estatuaren baliabideak eta azpiegiturak interes tal-
de txikien mesedetan jartzeko jokabidea da, azken

hauek egiten duten presioaren edo duten eraginaren on-
dorioz. Interes orokorra defendatu behar duten horiek,
alegia, gobernuek, interes partikularren alde egiten dute
lan. Aurrerantzean sarri entzungo dugun terminoa da.
Sobietar blokearen erorketaren ostean Asia aldeko

zenbait estatutan gertatzen ari zen baliabideen pribati-
zazio sistematiko eta erdi ezkutua salatzeko Munduko
Bankuak 2000. urtean asmatu zuen terminoa da. Ordu-
tik hona, kasurik sonatuenak Hungaria, Bulgaria, Mexi-
ko, Kolonbia eta, azken urte-
otan, Hegoafrika izan dira.
Harrigarriro, espainiar Esta-
tuan terminoak ez du arra-
kastarik izan. Kontzeptuak,
ordea, arrakasta itzela izan
du. Galdetu, bestela, erai-
kuntzaren familia handiei.

HORI DA, EZ BESTE EZER, 
EUSKATELEN GERTATU DENA

Euskaldunok ez daukagu
estaturik, baina hauxe da
Euskaltelen auzian gertatu
dena. Herritarren diruarekin, administrazioaren bul-
tzadaz, erakunde publikoek duten gaitasunen arabe-
ra –ekonomikoa, jakina, baina, lehenik eta behin, lega-
la, gure lurraldeetako lurzorua altxatzeko baimenak
erraztu zizkienak–, izaera publikoa eta zentzu estrate-
gikoa zuen azpiegitura eraiki zen: zuntz optikoaren
sarea Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan. 1992. urtea zen.
Hamar urte geroago, azpikeriaz, legegintzaldiaren

amaieran eta abuztuaren erdian, Parlamentuko dipu-
tazio permanentea horretarako espresuki konboka-
tuz, PSE, EAJ eta PPren babesarekin salmenta onartu
zuten; Aralar eta EAk kontra bozkatu zuten –ezker
abertzalea legez kanpo zegoen–.

Lakuak 68 milioi euro jaso zituen zuntz sarea priba-
tizatzearen truke. Gutxi gorabehera 12.000 milioi eu-
roko aurrekontua duen Gobernu batentzat, zifra hori
huskeria da. Urrutiago joan gabe, Irekian azaltzen de-
nez, Lakuak aurten “Teknologia” atalean ia 147 milioi
euro  gastatuko ditu [https://bit.ly/35jjCpD]; sarearen
salmentagatik irabazi zuenaren bikoitza da. Ideia bat
egiteko, 68 milioi horiekin EiTBren urte erdia baino
gutxiago ordaintzen da, besterik ez.

EGINDAKO KALTEA ONARTU ETA SAREA BERRESKURATU

Euskaltelek sarea berriro saldu nahi duela baieztatu
da. Duela zenbait hilabete Urkulluren Gobernuak esa-
ten zuenaren aurka, Lakuak ezin duela ezer ere egin
dio orain. Josu Erkorekak errua gobernuko kide den

PSEri bota zion, lotsagabe. Ez da salataria, soilik, gai-
nera beraiek alde bozkatu zutela ezkutatu du. Ejem.
Marka da: nazio gisa estatuek dituzten gaitasun gehie-

nak ukatu egiten zaizkigu, baina beren keria guztiak
erreproduzitzeko gai gara. Estatu bahiketa barne.
Laster eskandalu izatera heldu ez den honi –zer gerta-

tu behar da hemen dimisioak eskatzeko?–, polemika gai-
lenduko zaio: sareari prezioa jarriko diote, eta 68 mi-
lioiak bider X izango da. Nire iritzia: erosi, mesedez.
Badakit mingarria dela, inozotzat hartu gaituztela, baina
alternatiba honakoa da: ardurak ez onartzeagatik, estra-
tegikoa den azpiegitura betiko galtzea. Onar dezatela
inozoak izan zirela, bestela korrupto hutsak direlako. •

{ datorrena }

Estatuaren bahiketa,
estaturik gabeko herri batean

Nazio gisa estatuek dituzten gaitasun
gehienak ukatu egiten zaizkigu, baina
beren keria guztiak erreproduzitzeko gai
gara. Zuntz optikoaren salmentan ikusi
denez, baita «estatu bahiketa» ere

Iñaki Soto

hutsa

hutsahutsa
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A
spaldi, 1951. ur-
tean,  Jon Mi-
rande handiak
honakoa idatzi
zuen “Behiak”
izeneko narra-

zio laburrean: «Oi! Behiak,
jainkosa geldiok, eder eta zin-
tzo zarete, eta laket zait zuen
begien gentza hori». Nola ez
zituen ba maitatuko kreatura
maiestatikook! Hain dira mai-
tagarriak beren jakingurazko
muturrekin,  beren errape
emankorrekin, beren patxada
kutsakorrarekin! Nola ez dira
ba haurrak behiaren muak
errepikatuz dibertituko!
Jende gehienak, baina, hilda

ere asko estimatzen ditu
behiak. Hanburgesa, xerra,
saiheski, gisatu, txuleta edo
haragi-bola eginda. Behiaren
bihotza kozinatzen dute Ekial-

de Hurbilean, mihia gutizia
hutsa da Asian, eta, erraiak,
Mexikon. Hildako behiaren az-
ken gramoa ere bilakatzen da
produktu. Larrua, boleiboleko
baloi, eta, hondakinak, portze-
lana, gelatina, txakurrentzako
janari ,  esmalte-kentzeko,
izotz-kontrako… 

dute azpiproduktu gisa. Eta me-
tanoa berotegi efektu oso indar-
tsuko gasa da, karbono dioxi-
doa bera baino hogeita bost
aldiz indartsuagoa. 
Ganaduak guztira jaurtitako

berotegi efektuko gasen bi here-
nen ardura behiena da. Pentsa,
nonbaiten esana da: munduko
behi guztiek herrialde bat osa-
tuko balute, behien herrialde
horrek Europa osoak berak bai-
no gas gehiago jaurtiko luke,
munduko hirugarren postuan
legoke, AEBen eta Txinaren
atzetik. Eta ez da ahaztu behar,
adibidez, ardi eta ahuntzen bio-
masa globala animalia basatien
biomasaren bi herena dela. 

HARAGI PRODUKZIOAREN KALTEAK

Ez dakigu klixea edo zientzia
matematikoa den, baina kilo-
ko bi txuletek, lagunarteko

Behean, behi haragi
itxura eta zaporeko
landare hanburgesa,
ekoizleen aburuz,
«planetaren
hondamendia gelditzeko
ezinbestekoa».
IMPOSSIBLE FOODS

«BEHIZIDIO» DAMUGABEA
Klima larrialdiaren aurrean hanburgesa
batek omen dauka salbaziorako giltza

Mikel Zubimendi Berastegi

Klima kaltetzen duten teknologien artean, kaltegarriena
haragiaren industria omen da. Nekazaritza sistema horri
alternatiba bat bilatzeari ekin dio negozioen munduak,
hanburgesa aldaketarako palanka hartuta, landareetatik
haragi kurruskari, zaporetsu eta karamelizatuak sortuz,
ekoiztuz eta merkaturatuz, planeta salbatuko delakoan.

ZIENTZIA / b

Munduan 1.500 milioi behi
daude, haragitarako eta esneta-
rako. Behiaren hausnarrak, bai-
na, demontrea dauka. Izan ere,
behia hausnarrean denean, bai-
nuontzi tamainako bere urdai-
lean, lau barrunbe dituen bere
urdail puska horretan dauden
mikrobioek metanoa sortzen
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edozein sagardotegik, berotegi
efektu gasetan suposatzen du-
tena Atlantikoa hegazkinez ze-
harkatzea baino gehiago omen
da. Saiheski parrillada batek
hegazkin bidaia batek baino
eragin handiagoa omen plane-
taren beroketan. Egia balitz, ba
al dago larrialdi klimatikoa-
rentzat animalietatik datorren
haragi produkzioa baino tek-
nologia kaltegarriagorik? Eta
orduan, zer egin? Hori da gal-
dera, hor dago koska.
Azken berrogeita hamar ur-

teotan, haragiaren produkzio
globala %400 bat hazi da. Eta
aurreikusita dago, 2050. urte-
rako, planetaren populazioa
10.000 milioi pertsonara hel-
tzen denerako, berriz bikoiztu-
ko dela. Nola elikatu jende ho-
ri guztia larrialdi klimatikoa
are gaiztotu gabe? 
Gauza jakina da, mila aldiz

ohartarazia, munduko popula-
zioa elikatzeko geratzen diren
baso eta oihan gehienak soil-
du egin beharko direla. Afri-
kan, adibidez, 58 milioi hekta-
rea larre bilakatu beharko dira,
behien bazkaleku. Eta kontuan
hartu behar da afrikarren
%90ek ez dutela ia haragirik
jaten, bertan ganadua ezkon-
sari moduan, dietaren diber-
tsitaterako eta aberastasun
biltegi bezala erabiltzen dela. 
Eta zer esan munduan hara-

gi gehien jaten den Txinari bu-
ruz! Zientzialarien aurreikus-
penen arabera, milaka espezie
desagertuko dira eta askatuko
diren berotegi efektuko gasek
ezinezko egingo dute planeta-
ren tenperatura 1,5 eta 2 gradu
artean ez igotzea.
Egoera eta joeron aurrean,

soluzio bakarra ikusten du ge-
ro eta jende gehiagok: landare-
ak jatea. Damugabeko “behizi-
dioa” bultzatzea. Urruti gabe,
“Science” aldizkari sonatuak
berriki identifikatu du zein li-

tzatekeen pertsona bakoitza-
ren erabakirik, ekintzarik eko-
logikoena: haragia eta esne-
kiak alboratzea. 

ZERGATIK DUGU GUSTUKO HARAGIA?

Baina zergatik gustatzen zaio
haragia hainbeste jenderi?
Nondik dator gure haragijale-
tasun amorratua? Badira, ba-
direnez, eboluzioak haragia-
rekiko irrika gugan zizelkatu
zuela  d iotenak .  Azken
150.000 urteotan gabiltzala
animalien proteinak kontsu-
mitzen eta luzaroan jarraitu-
ko dugula horrela.  
Izan ere, animaliak jateak

horrenbesteko nutrizioa eka-
rri zuen gure dietetara, ezen
espezie bezala denbora osoan
bazka bilatzen ibili beharrari
utzi genion. Gure urdailak
txikitu zituen eta gure bur-
muinak handitu. 
Eboluzioak  sortu  omen

zuen haragiarekiko gizakia-
ren senezko irrika indartsu
hori. Eta hortik datorkigu,
landareekin ez bezala, hara-
gia jateak ematen digun ase-
tze sentsazio eder hori.

Haragia ez da bakarrik gozo-
gozoa, oso elikagarria ere ba-
da. Proteina, burdin eta A bita-
minaren iturri paregabea. Ba-
da, bestalde, eztabaidarako
beste hari bat. Agian, gizakiok
haragia jateari balio handia
eman genion haragia jateko
animaliak hil behar zirelako,
horrek oihanaren errege egi-
ten gintuelako. 
Eboluzioaren hariotatik tira-

ka egiten hasita, gogoratu be-
har da, baina, orojale ziren gu-
re arbaso Homo sapiens-ak
jokoz kanpo utzi zituztela ia
osoki haragijale ziren Nean-
derthalgo gizakiek. Eta galde-
tzekoa da: gure arbasoek alda-

tzen asmatu bazuten, asmatu-
ko al dugu orain?

ANIMALIEN NEKAZARITZA JOPUNTU

Horretan ari  dira aspaldi ,
bioinjenieritzaren arrastoari
segika, makina bat ekintzaile,
enpresaburu eta ikerlari. Abia-
puntu ezberdinetatik abiatuz,
start-up eta konpainia andana
sortu dira animalia haragiaren
industriari alternatiba bat sor-
tzea helburu hartuta. 
Horien artean nabarmentze-

koak dira Impossible Foods eta
Beyond Meat konpainiak, ide-
alismoaren eta merkatu balio-
aren artean mugituz, misio
bat betetzera etorri direnak:
2035. urterako, landareetan oi-
narritutako behi, oilo, txerri
eta arrain haragiak garatuz,
animalien nekazaritza eta
itsas sakonetako arrantza de-
sagerraraztea. Edo nahi bada,
landareetatik sortutako hara-
giarekin hondamendi ekologi-
koa saihestea.
Eta nola bete nahi dute be-

ren misioa? Legezko sabotaje 
ekonomikoaren bitartez. Kapi-
talismo hobeago bat posible

Haragitarako behia,
elikadura industriaren
ikono eta planetaren
beroketan eragin
kaltegarrienetakoa omen
duen «teknologia». 
GAUR8

Orojale ziren gure arbaso «Homo sapiens»-ak
jokoz kanpo utzi zituzten ia osoki haragijale
ziren neanderthalek. Gure arbasoek aldatzen
asmatu bazuten, asmatuko al dugu guk orain?

Behia hausnarrean ari denean, bainuontzi
tamainako bere urdaileko mikrobioek metanoa
sortzen dute, berotegi efektu indartsuko gasa,
karbono dioxidoa baino 25 aldiz indartsuagoa
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dela iritzita, merkatu librearen
ahalmena erabiliz, animalien
haragia baino merkeagoa, ho-
beagoa eta gozoagoa den or-
dezko haragia ekoitziz. Eta ez
bereziki begano edo begetaria-
noengan pentsatuz, giza-talde
horiek beren produktuen har-
tzaile bakar kontsideratzeke.
Haragijaleak dituzte jopun-
tuan eta landareekin egindako
haragia maita dezatela lortzea
dute erronka.

Horretarako hanburgesa ja-
sangarri bat egitea lortu dute
jada: behi hanburgesa bat bai-
no %87 ur gutxiago behar due-
na, %96 lur gutxiago eta ekoiz-
penean %89 berotegi efektuko
gas gutxiago sortzen dituena.
Nutrizionalki, gainera, behi
hanburgesaren parekoa edo
hobea omen da.  Itxuran,
usaian eta zaporean haragia
jateak ematen duen gustu eta
sentsazioa eskaintzen ditu;
produktu erakargarria, sexya
sortu dute hortaz.

Inbertsio-funtsek, nonbait,
sumatu dute negozio handia
egon daitekeela eta dirua jar-
tzen ari dira horrelako ekime-
netan. Hanburgesa kate erral-
doiak ere leku bat egiteko

prest dira, hanburgesaren ne-
gozio eredura kalitatea, fres-
kura eta osasuna ekarri asmoz.
Jakina ez dutela animalien ne-
kazaritzarekin bat-batean
amaituko, ez dizkiote negozio
boteretsu eta global horri la-
rrugintzatik industria farma-
zeutikoraino doazen adarrak
erauziko, baina alternatiba bat
egon daitekeela erakusten hasi
dira. 

HEMOMIRAKULUTSUA

Zergatik maite du jendeak
hainbeste hanburgesa? Oro
har hitz eginda, hanburgesa
%60 ura da, %25 proteina eta 
%15 gantza. Kozinatutako ha-
ragiak milaka molekula ditu
eta horietako ehunen batek

haragi errearen aroma eta za-
porea ematen laguntzen dute,
eta dozena pare batek, itxura
eta testura. 

Landareak kozinatzean bi-
gundu eta zimeldu egiten dira.
Hanburgesaren kasuan, bere
aminoazidoek azukrearekin
eta gantz asegabearekin erre-
akzionatzen dute zapore kon-
posatuak sortuz. Proteinak
formaz aldatzen dira gel be-
rriak sortuz, kolore marroixka
berezi hori emanez, zukuak
karamelizatuz. Eraldaketa ho-
rrek ematen dio haragiari bere
konplexutasun eta erakarga-
rritasun berezia.

Eraldaketa prozesu horreta-
ra ahalik eta gehien hurrera-
tzen saiatu dira konpainia be-
rriok.  Oro har,  proteina
alternatiboen industrian, le-
hen erronka zaporegabea den
proteina bat sortzea da. Izan
ere, zaporea ematen duten
osagaiak gehituz, gozo-gozo
bilaka daiteke gero. Hanburge-
sa begano gehienek beroa eta
konpresioa darabilte haragia-
ren zuntz-morfologia errepro-
duzitzeko. 

Impossible Foods konpai-
niak, baina, egiazko haragi

itxura eta gustuko landare-
hanburgesa lortzeko osagaia
falta zutela sumatu zuen. Eta
osagai mirakulutsu hori he-
moa izan zen, hemoglobinan
burdina garraiatzen duen
molekula,  odola gorritzen
duena, landareen fotosinte-
sia ahalbidetzen duen kloro-
filaren pareko egitura duena. 

Hemoak erretako haragia-
ren barnealdeko kolore arro-
sa ematen duela ikusi zuten,
baina baita hemoa zapore ka-
talizatzailea bikaina dela ere
zuten. Haragi zaporea, mas-
tekatzean haragi odolaren
pareko zukua,  dena eman
zien hemoak landare-han-
burgesei.

ANIMALIEN ZELULETATIK HARAGIA

Badaude dozenaka konpainia
arazo berbera konpontzeko
beste abiapuntu bat dutenak:
haragia sortzea animalien ze-
lulak kultibatuz. Berdin oilas-
ko nugget-ak, atuna edo idi
haragia lortzeko.

Beste bide horretatik jotze-
ak, landareetatik baino anima-
lien zeluletatik abiatzeak, ga-
naduak behar duen ur eta
lurren zati txiki baten erabile-

Haragi zaporeko landare-hanburgesaren osagai
gakoa hemoa da, hemoglobinan burdina
garraiatzen duen molekula, odola gorritzen
duena, klorofilaren pareko egitura duena

Merkatu librearen ahalmena erabiliz, haragia
baino merke, hobe eta gozoagoa den «haragia»
ekoizten dute, ez begano edo begetarianoentzat,
haragijale amorratuentzat baizik

Bi landare-hanburgesa,
haragi-hanburgesen
itxura, usain eta zapore
bertsukoak, haragia
jateak ematen duen
sentsazioa eskaintzen
duten produktu sexyak.
GAUR8



tzak egiten ari dira. Gertu dau-
de behi haragiarekin egindako
hanburgesen berdin-berdinak
sortzetik eta anbizio argia du-
te: behi haragiarekin eginda-
koak baino hanburgesa askoz
hobeak egitea. Zalantzan jar-
tzen dute duela milaka urte
etxekotu genituen animalia
batzuek denetan haragi gozoe-
na ematen duten ustea. Behi,
oilo edo txerriarena baino ha-
ragi zapore hobea sortzeko
ahalmena dute, eta, marketin
eta merkaturatze tekniketan

azkarrak direnez, ez litzateke
harritzekoa hanburgesa be-
rriok Diplodocus edo Bronto-
saurus haragiarekin egindako
hanburgesak bezala denbora
laburrean hanburgesategietan
salgai ikustea.
Behin behi haragiaren zapo-
rearen kodea asmatuta, ez
omen da zaila arrainarena,
txerriarena edo oilaskoarena
eskuratzea. Horretan dabiltza.
Oraingoz garesti ateratzen
zaie produktua eta zaila dute
prezio mailan ohiko hanbur-
gesekin lehiatzea. Etorkizun
hurbilean, segur aski, batera
existituko dira eta landaree-
tan oinarritutako hanburge-
sak merkatu kuotak apurka-
apurka hartzen joango dira.
Eztabaida menuan zerbitza-
tuta dago. Hanburgesa jaki
sinbolikoa da, baita arrunt eta
erridikulua ere. Baina mun-
duko zientzia arazo handiene-
takoa konpontzeko giltza ba-
litz?
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ra eskatzen du. Teknologia
mailan badakite zelulok nola
erabili hiru dimentsioko inpri-
magailuetan, badakite nola
gainditu baskularizazioak eta
oxigenoaren difusioak sortu-
tako arazoak. Baina, oraindik
orain, ez dute asmatu musku-
lu, gantz eta konexioak egiten
dituzten zuntzekin haragi edo
arrain xerra ederrak egiten.
Gainera, ez da erraza kulti-
batu behar diren zelula zeha-
tzak identifikatzea. Eta behin
identifikatuta, zelulak hazteko
behar duten seruma medikun-
tzan zelulak hazteko erabil-
tzen den bera izan ohi da, oso
garestia dena. Litro bakoitzak
mila euro inguru balio ditu.
Azkar hazten diren zelulak
kultibatzea ez da ohikoa, ihes-
korrak dira oso, eta, gaur-gaur-
koz, hazkundea abiarazteko
osagai ohikoena hildako txa-
hal fetuetatik hartutakoa da.
Arazoak arazo, zelulen kulti-
boetatik sortutako hanburge-
sak bost urteren bueltan mer-
katuan izatea aurreikusten da,
eta, xerrak, hamar urte barru.
Oraingoz teknologia oso ga-
restia da eta beti geratzen da
hor galdera: kontsumitzaile
haragijaleek onartuko al dituz-
te aurrerapenok?
Kontuak kontu, Impossible
Foods eta Beyond Meat bezala-
ko konpainiekin larritzen ha-
siak dira haragi ekoizleen el-
karte eta lobby indartsuak.
“Haragi” eta “hanburgesa” hi-
tzak etiketetan erabiltzea de-
bekatu nahi diete. Galdetzekoa
da ea zergatik ez duten gauza
bera egiten “esne” hitzarekin
almendra, arroz edo olo esnea-
ren kasuetan. Edo zergatik be-
hartu nahi duten hanburgesa
berrion etiketetan “bioinjenia-
ritza” hitza jasotzea eta ez du-
ten bera egiten hiltegian hil
dituzten animalien haragie-
kin, alegia, zergatik ez duten

“aerosolizatutako gorotz-bak-
teria dauka” jartzen etiketan. 

«DIPLODOCUS» HANBURGESAK

Nekazaritza sistema osoa
iraultzea xede duten konpai-
niontzat prozesua atzerabuel-
tarik gabea da. Zailtasunak
zailtasun, arrazoia eta denbora
beren alde dutela uste dute. Ja-
kitun dira haragi industria
konbentzionala haragi kopuru
bera produzitzeko gai dela
behien heren bat gutxiagore-
kin, belarra jateke, kimikaren
laguntzarekin. Badakite haragi
industriarako lan egiten duten
agronomoak metanoa gutxi-
tzen duten artoak eta hazi
gehigarri berriak ari direla
probatzen, baita simaurrak as-
katzen duen oxido nitrosoa
gutxitzeko inhibitzaileak ere.
Landareetatik sortutako be-
ren hanburgesak jada haragi
erreala bezain zaporetsuak di-
ra eta laborategietan haragia-
ren karamelizazioan hobekun-

Eztabaida menuan zerbitzatuta dago. Oso jaki
sinbolikoa da hanburgesa, baita arrunt eta
erridikulua ere. Baina munduko zientzia arazo
handienetakoa konpontzeko giltza balitz?

Haragi ekoizleek «haragi» eta «hanburgesa»
hitzak etiketetan jartzea debekatu nahi diete.
Zergatik ez da berdina egiten «esne» hitzarekin
almendra edo olo esnearen kasuan?

Esnetarako behiak,
nekazaritza sistema osoa
iraultzea xede duen
negozio eredu berriak
desagerrarazi nahiko
lituzkeen «biktimak».
GAUR8
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A
s p a l d i t i k
esan ohi  da
Errusia dela 
m u n d u a n
gehien eda-
ten den he-

rrialdea. Bada hori aldatzen ari
da». Osasunaren Mundu Era-
kundearen beraren hitzak di-
ra. 1990eko hamarkadatik al-
kohol kontsumoak Errusiako 
heriotza tasa altuekin zerikusi
handia izan du, baita Sobietar
Batasuna hondoratu zenetik
herrialdeak izandako krisi de-
mografikoarekin ere. OMEk
kaleratu berri duen ikerketa-
ren arabera, baina, «joerok al-
datzen ari dira».
Errusiak egun 146,5 milioi

biztanle ditu, 1991n baino bost
milioi gutxiago. Garai hartan
bizi baldintzek okerrera egin
zuten eta horrek heriotza tasa
igo zuen, batez ere gizonen ar-
tean; bide batez, jaiotze tasa-
ren jaitsiera ere ekarri zuen
gertatuak. Egun, baina, betiere
OMEren datuen arabera, erru-
siarrek frantses edo alemanek
baino gutxiago edaten dute.
OMEk kaleratu duen ikerketa-
ren arabera, alkohol kontsu-
moak mundu osoan gora egin
badu ere, Europan jaitsi egin
zen 2010tik 2017ra. Errusiaren
kasuan jaitsiera %22koa izan
zen; zehazki, urteko pertsona-
ko kontsumoa 15,8 litrotik 12,3
litrora jaitsi zen. 

MOLDAVIA LEHEN LEKUAN

Konparaketa bat egiteko, Bri-
tainia Handiaren kasuan jai-
tsiera %7,4koa izan zen epe
berdinean (12,3 litrotik 11,4 li-
trora). Hori bai, munduan al-
kohol gehien edaten duten he-
rrialdeak Errusiarrekin, edo,
hobeto esanda, Sobietar Bata-
sunarekin, lotura izandakoak
dira: Moldavia, Bielorrusia eta
Lituania, hurrenez hurren.

Alkohol gehien edaten den
lehen hamar herrialdeen ze-
rrenda horrela osatzen da:
Australia, Danimarka, India,
Irlanda, Mexiko, Txekiar Erre-
publika eta Finlandia. Estatu
frantsesa eta Estatu espainola
13. eta 14. postuetan daude,
Belgika eta Zeelanda Berriaren
atzetik. Gauzak horrela, duela
urte gutxi arte laugarren pos-
tuan zen Errusia 20.enean da-
go uneotan. 
Ikerketaren egileek diotenez,

alkoholaren kontsumoaren
jaitsierak nabarmen igo du he-
rritarren bizi itxaropena Erru-
sian. 2018an, errekor guztiak
hautsi zituzten: emakumeen
artean 78 urtekoa izatera iritsi
zen, eta, gizonen artean, 68 ur-
tekoa. 1990ko hamarkadaren
hasieran, gizonen bizi itxaro-
pena 57 urtekoa zen, eta, ema-
kumeena, 71 urtekoa.

ARAU ZORROTZAK PUTINEN ESKUTIK

Duela hogei urte Vladimir Pu-
tinek boterea eskuratu zuene-
tik, Gobernuak apika-apika
baina etengabe alkoholdun
edarien inguruko murrizketak
ezarri ditu, batez ere vodkaren
kasuan. Besteak beste, alkohol
gehien duten edariak saltzeko
debekua ezarri diete dendei
23:00etatik aurrera. Edari «go-
gor» horien prezioak, gainera,
izugarri egin du gora. Ez hori
bakarrik: edarion publizitatea
debekatuta dago, eta gazteei
alkohola saltzeko debekua zo-
rrotz betetzen da.
Putin presidenteak berak,

egiten dituen agerraldi publi-
koetan, kirol zaletasuna eraku-
tsi nahi izaten du, eredu izate-
ko –judo borrokalari aparta da
eta gerriko beltza ere badu–.
Izan ere, boterera iritsi zene-
tik, lehentasuna eman dio Pu-
tinek bizi modu osasuntsua
bultzatzeari, krisialdi demo-
grafikoa gainditzeko asmoz.

ALKOHOLIK EZ ERRUSIAN 
Kontsumoa jaisteko Putinik abiatutako 
kanpainak arrakasta handia lortu du

Dabid Lazkanoiturburu

Errusian alkohol kontsumoa %43 jaitsi zen herritarren
artean 2003tik 2016ra bitartean, Vladimir Putinek
abiarazi eta etenik ez duen kanpaina zorrotz baten
eraginez. Alkohol kontsumoaren jaitsierak errusiarren bizi
itxaropena igo egin du nabarmen, eta horrek leundu egin
lezake Errusia pairatzen ari den krisi demografikoa,
Osasunaren Mundu Erakundeak jakitera eman duenez. 

JENDARTEA / b
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Putinen irudi publikoa, adibi-
dez, bere aurretik Errusiako
presidente izandako Boris Jel-
tsinek ematen zuenaren guz-
tiz kontrakoa da. Prentsaren
aurrean edo mitinetan moz-
kor-mozkor eginda agertzen
zen sarri Jeltsin eta irudiok
mundu osora zabaltzen ziren.
Moskuko taberna baten dau-

denek baieztatu digute erru-
siarrek alkoholarekin zuten
harremana aldatuz doala. «Ta-
bernak toki lasaiagoak dira
orain eta jendea ez da edaten
geratzen gaueko ordu txikiak
arte», azaldu du Roman Petx-
nikov 38 urteko informatiko-
ak. «Egia da, gutxiago edaten
dugu orain, behintzat gutariko
batzuok», aitortu du ironikoki
banku baten lan egiten duen
Alexandre Soujontsev 28 urte-
ko gazteak. Berak argi du alko-
hol kontsumoaren beheraka-
daren arrazoia «denbora falta»
dela, «Errusian lan ordu asko 
egin behar izaten ditugu-eta!».

SOBIETAR AROA

Mikhail Gorbatxov Sobietar
Batasuneko azken agintariak
alkoholismoaren aurkako kan-
paina abiatu zuen jada 80ko
hamarkadaren erdialdean. Al-
koholdun edarien salmenta
zaildu egin zuen, jendearen ar-
tean haserrea eraginez.
Arazoa, hala ere, aspalditik

zetorren. Errusia I. Mundu Ge-
rran sartzean, erregimen zaha-
rra alkohola murrizten saiatu
zen. Saiakerak 1917ko Iraultza-
ren garaipenean nolabaiteko
eragina izan zuela ziurtatzen
duenik ere bada. Kontuan kon-
tu, boterera heltzean, iraul-
tzaileek alkohol produkzioa
debekatu zuten 1923ra arte
eta, 1941etik 1945era arteko
salbuespenezko aldian kendu-
ta (nazien aurkako gerra bete-
an guztiz murgilduta zen he-
rrialdea), alkohol kontsumoa

gutxitzeko kanpaina ugari
egin zituzten. Arrakastarik ga-
be, Gorbatxov berak 1985ean
onartu bezala. Gorbatxoven
“lege lehorrak” ere ez zuen
eragin handirik izan. Batetik, 
azukrea barra-barra erosteari
ekin ziotelako errusiarrek
etxean vodka egiteko. Eta, bes-
tetik, ez zuelako denborarik
izan eta sistemak bost urteren
bueltan porrot egin zuelako.
Tsarismoarekin gertatu omen
zen bezala, vodka zaleek “lege
lehorrari” egotzi zioten Sobie-
tar Batasunaren desagerpena.

Kontuak kontu, 1991etik au-
rrera, alkohol kontsumoa izu-
garri piztu zen. “Merkatu aska-
tasuna” akuilu, dendak nonahi
zabaldu ziren, asteko zazpi
egunetan 24 orduz zabalik iza-
ten zirenak. Alkoholdun eda-
riak izugarri merkatu ziren
eta, bururik gabeko kontsu-
mismoaren eskutik, gizarte
berriak albo batera utzitako
milioika errusiarrek vodkan
bilatu zuten irtenbiderik gabe-
ko soluzioa. Horrela, kontsu-
moak gora egin zuen etengabe
2000ko hamarkadara arte.

Alkoholari ez ezik, Errusiako
agintariek tabakoari ere egin
diote aurre, toki publiko itxie-
tan erretzea debekatuz, baita
parkeak bezalako eremu zaba-
letan ere. Pentsa,  urriaren
1etik debekatuta dago norbe-
raren etxeko balkoian bertan
erretzea ere! Tabakoa saltzen
duten postuen kopurua ere ze-
haro murriztu dute.
Neurrion ondorioak ikusten

hasiak dira: tabako kontsu-
moa %20tik gora jaitsi zen
2009tik 2016ra bitartean. Hala
ere, errusiarren %30 da erre-
tzailea, Global Adult Tobacco
Survey erakundeak munduan
zehar tabakismoak helduen-
gan duen eraginari  buruz
egindako ikerketaren arabera.
Errusiako gobernuak beste

neurri batzuk ere hartu ditu
krisi demografikoari aurre egi-
teko. Besteak beste, familien-
tzat laguntza programa era-
ginkorragoak bultzatzen ari da
jaiotzak bultzatzeko.

Goian, Vladimir Putin 
Errusiako presidentea,
Siberiako taigan mendi
buelta bat ematen.
Presidenteak kirol
zaletasuna erakutsi ohi
du bere agerraldi
publikoetan,
herritarrentzat eredu 
izan nahian. Lehen
orrialdean, errusiar bat 
vodka basoa eskuan.
Alexey DRUZHININ  | AFP

GETTYimages 

Arazoa aspaldikoa da. Pentsa, batzuen ustez,
Nikolas II.a tsarrak eta Mikhail Gorbatxov
presidente ohiak bultzatutako «lege lehorrek»
eragina izan zuten bi erregimenen suntsiketan

Duela urte gutxi arte munduko alkohol 
kontsumitzaileen artean lehen postuetan
bazeuden ere, egun errusiarrek frantsesak eta
alemanak baino alkohol gutxiago edaten dute
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P
rentsa arrosa, futbola eta arki-
tektura biltzen dituen albisteak
morboa eragiten du, masako kul-
tura eta (ustez) kultura gorene-
ko munduak biltzean aurreikusi
gabeko loturak eta ondorioak

ateratzeko lehengaia dagoelako, edo lotura
ez-probableak azaleratzen direlako, edo bi
klase (ustez) banatuen arteko distantzia
txikitzen delako. Komunikabideetan zabaldu
da, David eta Victoria Beckhamek munduko
etxerik garestiena erosi dutela. Berriari lotuta,
hiria eta arkitektoaren izena: Miamin, Pritzker
saria irabazi duen Zaha Hadid (emakume) ar-
kitektoak diseinaturiko haize-orratz batean.
Prentsa arrosak ohi duen estiloan, komunika-
bideek familia famatuaren intimitate pertso-
nalari begirune gutxi azalduz etxebizitzaren
xehetasunak eskaini dituzte: 1.000 metro koa-
droko tamainatzarreko etxea, heliportuarekin,
domotika teknologiaren erosotasunekin eta
fragantzia bereziko lurrin-espazioen ukitu es-
zentrikoduna. 

“Bihotzeko” komunikabide deritzotenen-
tzat, berriak trama nahikoa du maitasun erro-
mantikoaren errelatoaren kapitulu bat eraiki-
tzeko arkitektura medio hartuta, familia
idilikoaren erretratua arkitektura modernoa-
rekin irudikatzerakoan bikote-maitasuna bizi-
rik eta gaurkotua dagoela esan nahi (omen)
delako, eta, gainera, senarrak lan egiten duen
hirian bertan familia-etxadi bat erostea elkar
maitasunaren seinale (omen) da. Kapitalismo-
aren predikatzaileentzat albisteak balioa du,
bizitza arrakastatsua –zoriontsua?– etxe baten eraikuntzare-
kin lotuta izatea propaganda ona delako beraien intereseta-
rako, dirudunek higiezinen merkatuan inbertitzea ekono-
mia ortodoxoarentzat lagungarria baita. Eta baliteke
higiezina Miamin kokatzeak negozio eragiketaren bat perfi-
latzea lurralde horietan efektu katalizatzaile moduan, nork
daki. 

One Thousand Museum izenarekin ezaguna den etxe
orratzak arkitekturako komunikabideen arreta lortu du,
eraikinaren egiturak zehazki, saihets kurboekin osaturi-
ko egitura konplexuarekin eraiki baita, Hadiden arkitek-
turan ohikoa den alarde estrukturalari jarraituz. Baina
egituraz harago, atentzioa ematen du luxuzko etxebizitza
eraikin bertikal batean eta hiri bilbean egotea. Ohikoagoa da
luxuzko etxea irla baten erdian edo lurralde zati pribatu ba-

ten erdian kokatzea, gainontzeko gizartetik urruti. Hirigune-
an eta edonondik identifikagarri eta ikusgai den eraikin bat
aukeratu izanak luxuaren boterearen adierazle berriak da-
kartza. Zeru-harraskariak 63 solairu ditu eta 83 apartamen-
tu: etxebizitza bloke kolektiboa da finean eta artifizializatu-
riko lurzorua mugatua da. Baina ez dezagun pertsonaion
handikeria samurtu: bertikaltasuna boterearen sinboloa de-
la ezin uka, lurraldea dominatzen dute goiko begi bistarekin
eta denaren gainetik; gune esklusibo bat osatzen du eraiki-
nak eta bere inguruneak. Hori bai, eraikinaren izaera hibri-
doa da; egoitzekin batera teatroa, kirol ekipamenduak eta
beste erabilera batzuk daude. Hiri zati baten aisialdi elemen-
tuak bertikalean kokaturik, hauek disfrutatzeko sarrera mu-
gatuarekin. Dirudunen arkitektura errelatoaren paradigma
ezberdinok gehiegikeria eta boterea hirietan dagoela eta ar-
kitektura aliatua dela berretsi besterik ez dute egiten. •

Ilustrazioa: ULA IRURETAGOIENA BUSTURIA

Ula Iruretagoiena Busturia - @ulissima5
Arkitektoa
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Gobernari guztiei agintea hartu ondoren
100 eguneko epea emateko ohitura osa-
suntsua dute alderdiek, aginte hori egitu-
ratzea ez baita lan makala. Maria Chivite-
ren kasuan, ordea, 70 aski izan dira (eta

uda partea tarteko, abuztuaren 2an hautatu baitzuten
lehendakari)... ildo argirik ez duela ondorioztatzeko.
Urte politikoa abiatu berri, hiru kontuk ikusarazi di-

tuzte PSNren nahi eza eta ezina, biak batera: Skolae,
euskara eta ikurrina. Lehenetik hasita, Unesco saria
gustura hartu du Chivitek, baina Skolae programari
bere osotasunean eutsiko ote dion ez dago batere argi,
eta ez soilik Pilar Mayo kargugabetu dutelako, ikaste-
txeetan irizpide garbirik ez dutelako jaso baizik. Euska-
rari dagokionez, heldu bezain laster bonba eztandarazi
dute Chiviteren aurrean gertu-gertuko bi lubakieta-
tik –UGT eta Nafarroako
Auzitegi Nagusia– eta eran-
tzuna ere epela izan da,
iheskorra ez esateagatik
(epaiak guztiz deitoraga-
rriak badira ere, euskara ba-
loratzeko orduan Gober-
nuak duela eta izango duela
erabakia ez genuke ahaztu
behar). Eta agian adierazga-
rriagoa ikurrinarekin egin-
dakoa: ustekabean lege be-
rri baten inguruan Legebiltzarrean eztabaidatzeko atea
ireki dio Navarra Sumari PSNk, baina eztabaidaren bu-
kaera ilunpean utziz (Ramon Alzorriz sozialisten ele-
dunak esan bezala «konfrontazioa» sustatzeko asmo-
rik ez balu PSNk, ez luke orain ireki den prozesu
luzearen bukaeran ikurrina berriz legez debekatzea
ahalbidetu behar).
Helburu bera atzematen da hiru kontuetan PSNk har-

tu duen posizioan: zirt ala zart egitea eskatzen duten
erabakiak atzeratzeko nahia, denbora irabazteko gogoa.
Eta ez da zaila zeren zain den ondorioztatzea: Espainia-
ren esperoan. Izan ere, Pedro Sanchezek azaroaren
10ean garaipena berretsiz gero, Nafarroan Chivitek di-
tuen gobernukide bertsuekin har lezake kargua Mon-

cloan (Unidas Podemos han, Podemos eta IU hemen;
EAJ han, Geroa Bai hemen)... edota Navarra Sumako ki-
de bat (Cs), bi (PP ere?) edo hirurekin (UPNko kideak
izango lirateke, azken finean, Kongresuan Sanchezen 
aldeko bozak ematearen arduradunak). Alde ederra...
Jokaldi horretan PSOEk ezingo lukeela Nafarroako

Gobernua sakrifikatu diotenek ez dituzte Nafarroako
azken bi hamarkadak ezagutzen. Hiru aldiz egin du ja-
da: 1996an, Suitzako kontu korrontea tarteko Javier
Otano erori zenean, berehala luzatu zion UPNri alfon-
bra gorria, Gobernua bertan behera utziz eta Iruñean
Victor Manuel Arbeloa buru zuen zuzendaritza titerea
ezarriz; 2007an, jada adostuta zegoen lauko gobernua
osatzen utzi ez zuenean, Fernando Puras PSNko bu-
ruaren jarduera politikoa errotik moztuz; eta 2014an,
Yolanda Barcinaren aurkako zentsura mozioa ekidin

eta Roberto Jimenez etxera bidaliz. Hiru kasuotan
hankaz gora utzi zuen PSOEk PSN, batere larritu gabe.
Eta, inor engaina ez dadin, eskuak ez zituzten hurre-
nez hurren Gonzalezek, Zapaterok eta Rubalcabak zi-
kindu; lan itsusiotarako badaude Antolakuntza ardu-
radunak eta Sarasate pasealekuan ederki ondo
gogoratzen dituzte Cipria Ciscar, Jose Blanco eta Oscar
Lopez. Orain Jose Luis Abalosi tokatuko zaio, agian.
Bitartean? 100 egun baino luzeagoa den tartea har-

tu beharko dute, halabeharrez, Chivite karguan jarri
duten indar politikoek, bi agertokietarako prestatzen
eta adi. Eta herritarrak? Aspaldiko irakaspena berres-
ten du behin-behineko gobernu honek: Nafarroa es-
painiar indarren menpe uzteak hauxe dakar beti. •

{ asteari zeharka begira }

Behin-behineko Gobernua,
Madrilen menpeko Nafarroa

Skolae, euskara eta ikurrinaren aferetan
nabaria da denbora irabazteko PSNren nahia,
Madrilen esperoan. Lehendakari izango da
gero Chivite... edo Abalosek etxeratuko du

hutsa
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Ramon Sola
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G
iovani Sartoriren
“Homo Videns”
hartu dute abia-
puntu Aitor eta
Josu Zuberogoitia
Espillak “Zalan-

tzen amaiera? Argien Mende-
tik Irudiaren Arora” liburua
idazteko. Internet sortu berri-
tan ondu zuen saiakera hori
Sartorik. Defendatzen duena
da Internetek postpentsamen-
duaren aroa ekarri duela. Iru-
dia gailendu zaio hitzari, iru-

dian ikusmena da nagusi ,
emozioei lotuago dago eta, al-
diz, hitzean logosa, arrazoia
edo pentsamendua dira arda-
tza. Arrazoi duen ala ez kues-
tionatu gabe, hona nondik hel-
du garen ikertzen hasi ziren
Etxebarriko anaiak. 

Aitorrek komunikazio arlo-
tik egin du; Josuk, filosofia-
tik. Bien arteko dialektikan
ibili dira. 

Ez da ez ona ez txarra
Badaude autore batzuk Sarto-
riren ikuspuntua ukatzen du-
tenak. Marina Garces, boladan
dagoen filosofoa. Bere ustez,
ez dago hitza eta irudia bana-
tzerik, biak bat dira eta ez dau-
de bi kultura kontrajarri, bat
irudiarena eta bestea hitzare-
na. «Gu erdian kokatuko gina-
teke. Ez dugu uste irudiak pen-
tsamendua ukatzen duenik.

Baina, aldi berean, ezin da
ukatu irudia espazioa jaten ari
ziola hitzari, geroz eta nabar-
menago», adierazi du Aitorrek. 

«Diskurtso sendoak galdu
dira, eta esparru asko zabaldu,
beharbada asko sakondu barik,
gehiago emozioei begira»,
erantsi du Josuk.

Sartori oso mutur batean ko-
katzen da. Apokaliptiko jartzen
da. «Dena dela, aro batek beste
bati ematen dio jarraipena. Eta
aro honetan gaude. Ez da ez ona
ez txarra. Salto bat da moderni-
tatetik postmodernitatera eta In-
ternet horren adierazle ona da».

«Aldaketa esponentzial bat
dagoela uste dut –sartu da Ai-
tor–: borondate askea, zalan-
tza egitea, nahastea, huts egi-
tea… horrek egin du pertsona.
Eta gailentzen ari da zer bat
zalantza guztiz ezabatzen due-
na. Hortik gure izenburua». 

Adibidez, VAR teknologia
ezarri da futbolean. «Lehen
arbitroa erratuko zen edo ez,
baina bere esku zegoen era-
bakia. Orain makinaren esku
dago. Googleren premisa na-
gusia desanbiguazioa da, za-
lantzak kendu behar ditu.
Orain datorren logika algorit-

miko hau zer da? Berak ira-
dokitzen dizu: ‘Hau erosi be-
har duzu, hau egin’. Bizimo-
dua errazteko, nahi duzuna.
Baina erabakitze eskubide
hori makinak bereganatzen
du geroz eta gehiago». 

Delegatu egiten dugu neurri
batean. Eta gero eta leku gu-
txiago uzten diogu zalantzari.
Sorkuntzari ere bai. Norbera
bere prozesuaren gidari izatea
makinaren mende uzten ari
gara, anaien iritziz. 

«Ez gara epai moraletan jau-
siko», argitu du Aitorrek. «Bai-
na aldaketa ebolutibo bat da-

goela ematen du,  horren
atarian gaude. Homo sapiens-a
izan zen garai batean. Beste
batzuk izan ziren aurretik.
Teknologiak gure gorputzean
txertatuak ditugu. Jada ez dira
osagarri bat. Neil Harbison
munduko lehen ziborg ofiziala
da. Ezin zituen koloreak berei-
zi, antena bat jarri zioten eta
lehenengo pertsona da mun-
duan makina eta pertsonaren
nahaste moduan kontzebitua
eta onartua dagoena. Saudi
Arabian, Sophia robotari herri-
tartasuna aitortu diote». 

Iruñean ezagutu genuen
Sophia. Jendeak galderak egi-
ten zizkion, eta erantzuten
saiatzen zen. 

«Era batean nortasuna izan-
go du. Orain arteko zutabe as-
ko jausi egingo dira», aipatu
du Josuk. 

Ikasiz, nortasuna egiten joa-
ten zen Sophia. 

Teknologiak iradokitzen digu:
«Hau erosi behar duzu, hau
egin». Bizimodua errazten
digu neurri batean, baina
erabakitze eskubidea makinak
bereganatzen du gero eta
gehiago. Lehen eztabaidak
izaten ziren; orain, Googlen
sartu eta zalantzak
ezabatzen dira.

Erdi ziborg izanen gara
{ analisia } Aitor eta Josu Zuberogoitia Espilla «Zalantzen amaiera? Argien Mendetik Irudiaren Arora» liburuaren egileak
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«Hori ona da?», planteatu
du Aitorrek. «Ez dakit. Zain-
tzari begira sekulako aukerak
zabal ditzake. Gaixotasun ba-
tzuei aurre hartzeko oso on-
do egon daiteke. Beste alde-
an, kontratatzerakoan datu
base batzuk enplegatzaileen
esku geratzean, non dago gu-
re pribatutasuna? Zalantza
etiko handiak sortzen dira».

Iraultza handia dator
Josu: «Desumanizazio puntu
bat bada. Akatsak eginez eta
asmatuz goaz sortzen, baina
orain ez da zalantzarik egon-
go. Lehen eztabaidak egoten
ziren tabernetan eta afariak
jokatzen ziren agian. Orain
Googlen sartzen zara eta ez
dago zalantzarik». 
Aitor: «Beste estadio batean

sartzen garela dirudi. Orain-
dik hasiera-hasieran gaude,
baina iraultza handia datorre-

la ematen du. Adierazle denek
hori pentsarazten dute». 
Google, Apple, Facebook

eta Amazoni GAFA deitzen
diete. Sekulako informazio
piloa ari dira euren eskuetan
metatzen. «Internetek ekarri
du deszentralizazio handia
batetik, denok egin ditzakegu
gauza asko, denok eragin de-
zakegu hor, baina dena da pa-
radoxikoa, denak ditu alde bi,
eta honek ere bai: sekulako
monopolioa sortu da, lau ho-
riek gorpuzten dutena»,
ohartarazi dute.
«Sekula baino ahulagoa

izango da.  Zer  pasako da
mundu osoan Internet jaus-
ten bada? Horrela funtziona-
tzen ohitzen bagara… Indone-
siako tsunamia gertatu
zenean, radar edo GPS batek
ere ez zuen sumatu etorriko
zenik, baina bertako indige-
nak mendi puntara igo eta
salbatu egin ziren. Dauzka-

gun ezagutzak ere galtzen jo-
ango gara. Hainbeste fidatu-
ko gara teknologiarekin, ezen
ez baitugu jakingo beste era
batera funtzionatzen».
Internet zerbitzari guztiak

mantentzeko energia itu-
rrien %25 horretara bideratu
beharko dira 2025ean. Ener-
gia gastu ikaragarria eska-
tzen du, beraz. 
Josuren arabera, kontua da

premiak dauden ala sortzen
ditugun.  Sistema horrek
hainbeste soluzio ematen
ahal ditu, baina sekulako de-
pendentzia sortzen du. 

Ez da neutroa
Aitorrek dioenez, teknologiak
berak markatzen digu errit-
moa eta ez guk berari. Adibi-
dez, analogikotik digitalerako
trantsizioa izan zenean tele-
bista kateetan, multiplex ka-
teak sortu ziren eta lehen bat

sartzen zen lekuan lau kate
kabitzen ziren bat-batean.
Premia egon zelako? Ez, tek-
nologiak aukera hori eman
zuen eta atzetik pertsonak jo-
an ziren: orain lau kate egin
beharko ditugu. 
Mugikorra ere ez genuen

behar.
Josu: «Hasieran deitzeko zi-

ren bakarrik eta apurka-apur-
ka aplikazioak gehitzen joan
dira eta ia-ia berbetarako era-
biltzen dugu gutxien». 
Teknologia neutroa dela

erraten da, erreminta bat, bai-
na MacLuhanek ezetz dio.
«Teknologia bakoitzak gizarte
eredu bat dakar berarekin eta
hori argi ikusten da idatzizko
inprentarekin. Burokrazia eka-
rri zuen. Telebistak eta irratiak
beren eredua ekarri dute, eta
Internetek eragin du ekono-
mian, antolaketa moduetan,
arlo guztietan. Teknologiak be-
ti markatzen du norabide bat».

Komunikazio teknologiak
nola joan diren aldatzen his-
torian eta nola eragin dioten
ideologiari, eta unean uneko
ideologiak ere nola eragin
dion teknologiari deskriba-
tzen saiatu dira. Nola gertatu
den hori munduan eta bere-
ziki Euskal Herrian. 
Aitor:  «Modernitatetik

postmodernitaterako iraga-
tea da. Gizarte likido honeta-
rako igarotzea kontatzen du-
gu.  Euskal  Herrira agian
inprenta heldu zen berandu
samar. Gainerako guztietan
ia batera joan gara Europan».

Logika tailorista
«Googlek zalantzak kentzen
ditu edo ez du nahi guk za-
lantzarik egitea», iradoki du
Josuk. «Zalantzatik etortzen
dira beti mugimenduak. Or-
duan ematen duzu pauso

Josu eta Aitor Zuberogoitia
anaiak, Durangoko

Landako Gunean,
GAUR8rekin elkarrizketan.

Luis JAUREGIALTZO | FOKU
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bat aurrera. Baina Goo-
glek automatikoki eza-
batzen du zalantza. Defi-
nizioa ematen du eta
galdera segituan eror-
tzen da. Hala hain berez-
koa dugun aurrera egite-
ko  zer  hor i  ezabatu
egiten du». 
«Beste gizaki mota ba-

terantz goaz. Teknologia-
rekin askoz elkartuago,
erdi ziborg izango dena»,
uste du Aitorrek. 
Nicholas Carrek Google

eta logika tailorista alde-
ratzen ditu. Erraten du
tailorismoak abiadura bi-
latzen duela batetik, era-
ginkortasuna bestetik,
eta errendimendu maxi-
moa lantegian, hiruga-
rrenik. Eta azaltzen du
horiek direla Googleren
ideiak: eraginkortasuna,
kalkulu teknikoa giza
irizpidearen gainetik. Giza

irizpideak zalantzak, aukera
ezberdinak aztertuko ditu.
Honek kalkulu tekniko hutsa
egingo du, algoritmoa. Anbi-
guotasuna baztertuko du.
Subjektibotasuna traba da
pentsamendu argiarentzat.
Neurtu ezin dena ez da exis-
titzen edo baliogabea da, zio-
en Tailorrek. Eta neurketa,
metrikak dira gaur nagusi.
Gizarte mailan ere teknokra-
tak dira kudeatzailerik one-
nak, defendatzen zuen.
Zuberogoitiatarren ustez,

bete-betean gaude hor. 
Josu: «Teknokratak sekula

ez dira neutroak. Baten batek
jarri ditu hor». 

Narkotizazioa
“Amusing ourselves to death”
(hiltzeraino dibertitu) idatzi
zuen Neil Postmanek 80ko
hamarkadaren erdialdean.

Oraindik hemen irudiaren gi-
zartea ez zegoen hain errotu-
ta. ETB hasiberria zen. Hiru
kate genituen oraindik. Iru-
diaren gizarteak ekarri duen
paradigma deskribatu zuen
Postmanek: dena da espekta-
kulu, dena da azkar, dena da
entretenimendu, sakontzeko
astirik ez  dugu hartzen…
«Netflix, Amazon… irudien
mozkorraldi etengabe hau
geroago heldu zaigu guri».
Postmanek bi egile aipatzen
ditu: Aldous Huxley, “Bai
mundu berria”-ren idazlea,
eta George Orwell, “1984”-re-
na. Erraten du Huxleyk dioe-
na gogorragoa dela, zapal-
tzailea miresten dugulako.
Orwellek zapaltzaile bat, es-

tatu bat, Anaia Handia irudi-
katzen du. Huxleyren kasuan
ez dago zapaltzailerik. Orwe-
llek dio badagoela aukera bat
zapaltzaileari aurre egiteko.

Huxleyren kasuan, gainditu-
ta gaude eta, gainera, miretsi
egiten dugu zapaltzailea. Ho-
ri beldurgarriagoa da. 
Postmanek dio horra heldu

garela irudiekin. Narkotizatu-
ta gaudela, burbuila batean
bizi garela.  Erromatarren
ogia eta zirkua da. 
Albistegi guztiak ikusten

ditugu.  «Oso laburrak
dira –agertu du Josuk–, eta
bata bestearen ondoren ema-
ten dituztenez, hausnartzeko,
erreakzionatzeko astirik ez
daukazu. Bukatzen duzunean
burua datuz beteta daukazu
baina ez duzu hausnartu». 
Susan Sontagek dio sorgor-

tu egiten gaituztela.
Maria Acasok esaten du hi-

ri handietako biztanleek ba-
tez beste egunean 800 irudi
kontsumitzen dituztela eta
hiru ordu inguru ematen di-
tuztela horretan. Zuberogoi-

tia anaiek gehiago direla
erranen lukete. Kontuan har-
tuta mugikorrean zenbat al-
diz egiten dugun klik...
«Ikerketa batek dio 200 al-

diz begiratzen diogula batez
beste», azaldu du Josuk. «Es-
kolan gero eta zailagoa da ha-
mar minututik gorako klase
formal bat mantentzea. Hor-
tik gora atentzioa joan egiten
zaie ikasleei». 
Nicholas Carrek dio Inter-

netek ekarri duela distrakzio
jarraituaren ekosistema bat.
«Burmuinak estimulua eska-
tzen du. Multiestimulatuta
egotera ohitu da eta adikzio
txiki bat sortzen da». 
Aitorren arabera, ziurrenik

gure burmuina egokitzen ari
da. Aldatzen, errealitate horri
aurre egiteko.
«Jakin-mina duen edonori»

zuzendua dago liburua. Atal
bakoitzak liburu bat eskatzen

du eta sintesi lan handia egin
behar izan dute. Arriskua zen
arinegi gelditzea edo beste
muturrera joatea. Erdibideko
gauza bat egiten saiatu dira
eta «lan duina» egin dutela-
eta pozik daude. «Buelta asko
eman dizkiogu. Hiru urteko
lana izan da». 

Ikasleentzako tresna 
Aitorrek klasean erabili izan
du. Komunikazioaren Histo-
ria ikasteko tresna egokia
izan daiteke, baita Filosofia-
rako ere. Josuk liburuko ari-
keta bat edo beste jarri die
Batxilergoko ikasleei.
Funtzionatzen du, baina es-

timulu audiobisuala eman
behar zaie: bideo txiki bat,
animazio bat… 
Josu: «Oso teknologizatuak

daude gazteak eta Internet
postmodernitatea azaltzeko
oso amu ona da». 

Liburuan ariketak, argaz-
kiak eta kantuak txertatu di-
tuzte, hurbilagokoa egiteko. 

Politika, txantxa huts
Irudiaren aroak politikan
izan duen isla ere agertzen da
liburuan. «AEBetan arinago
eman zen espektakulua. Eu-
ropa aldera eta gurera geroa-
go heldu da, baina bete-bete-
an iritsi zaigu», azaldu du
Josuk.
«Espainiar hauteskundee-

tako eztabaida egin zutenean
arreta guztia keinuetan eta
gorputz hizkuntzan jartzen
zuten. Ia edukiari baino ga-
rrantzia gehiago ematen
zaio».
Aitor: «Irudiaren gizarteak

markatzen ditu estandarrak.
Horiek espektakulura bidera-
tuta daude asko. Horrelako
gizartea edukita politikariek

Hiru urteko lana izan da liburua osatzea. «Lan duina da», diote gustura Zuberogoitia anaiek. Luis JAUREGIALTZO | FOKU
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ez dute eztabaida politiko
klasiko bat egingo. Espekta-
kuluaren bitartez hurbildu
beharko dute».

«Onlife»
«Zer egin du Internetek gure
burmuinekin?», galdetzen du
Nicholas Carrek. «Hainbeste
informazio jasotzen dugu,
ezen klik egin eta asko jota ti-
tularra bakarrik irakurtzen
dugun. Pixka bat denetik
ikusten dugu baina ezertan
sakondu gabe. Horrantz goa-
zela uste dut, oso bizkor, ez
dago astirik patxada hartze-
ko gauzak aztertzerakoan.
Geroz eta gutxiago. Geroz eta
bizkorragoa eta azalekoagoa
da irakurketa». 
Josuk erantsi duenez, in-

tentzionatua dela ematen du,
erreakzionatu ez dezagun.
«Esaten dizute: ‘Begira zen-
bat informazio jasotzen ari

zaren’… Baina hain jarraian,
ezen ezin baitut prozesatu».
Luciano Flori filosofoak dio

online eta offline bereizketak
jada ez duela zentzurik. Onli-
fe erabiltzen du berak. Beti
konektatuta gaude. Beti tele-
fonoarekin. “The Onlife ma-
nifesto” liburua atera zuen. 
«Bazter hauetan ez dut ho-

rrelako asko ikusten. Baina
hasi dira Teknologia Huma-
norako Zentroa, Ongi Erabili-
tako Denbora proiektua, Bizi-
tza Ona proiektua eta halako
ekimenak martxan jartzen.
Teknologia izan dadila gure
zerbitzura dagoen zerbait, gu
geu ondo bizitzeko. Badaude
Googletik alde egin duten
teknikari batzuk ikusi dutela-
ko sekulako monopolioa ari
dela sortzen eta datuen era-
bilera perbertso batera goa-
zela. Beraiek dira tankera
hauetako proiektuen atzean

daudenetako batzuk, tekno-
logia premia sozialetarako
baliatzen saiatzen ari dira».
Norabide interesgarria dela

eta jaramon egin beharko ge-

niokeela aldarrikatu du Aito-
rrek. «Guk ere indarra egin
beharko genuke norabide ho-
rretan». Josuk dioen bezala,
«itsasoaren kontra egitea da,
baina etorriko da».
Aitor: «Ezin da teknologia

ukatu, baina goazen galde-
tzera: zertarako behar dugu?
Zeintzuk dira gure premiak?

Goazen teknologia horiek es-
taltzeko erabiltzera». 
Josuren arabera, lehenengo

premiak zehaztea komeni da,
edozeri deitzen diogulako

premia. «Teknologiak gure
aliatua izan behar du,  ez
etsaia. Goazen saiatzera era-
bilera zentzuzko bat ematen.
Teknologia humanizatzen.
Berez oso hotza baita. Tres-
nak eduki barik ez dauka hel-
bururik».
Postmodernitatea testuli-

buruetan apenas agertzen

den. Oraintxe hasi dira mate-
riala sortzen eta sartzen. «Fi-
losofia Nietzsche eta Ortega y
Gassetekin bukatzen zen. Jus-
tu bizi dugun garaia da post-

modernitatea eta ez dago
ezer. Interesgarriena da ikas-
leentzat, duda barik, eta gai-
nera bizi dutena». 
Aitor: «Kuriosoa da. Litera-

turan berdina gertatzen da.
Erdi Aroko gauzak ematen ja-
rraitzen dugu, eman behar
dira, baina irakurzaletasuna
eta jakin-mina pizteko ez dut

uste estrategia egokiena de-
nik. Eman beraientzat esan-
guratsuak izango diren gaur
egungo gizartearekin lotuta-
ko irakurketak. Euren arazo-
en, estetiken inguruan jar-
dungo dutenak». 
Josuk honako hausnarketa

egin du: «Agian beti izan da
horrela. Inoiz ez gara gure ga-
raira iristen. Beti atzetik go-
az. Nietzscheren liburuak
erre egiten ziren eta Marxe-
kin ere berdin gertatu zen.
Historia pasatzen denean or-
duan gaurkotzen da, baina
dagoeneko atzean geratzen
da».

Baliabide ederrak
Bi anaiek baieztatu dutenez,
teknologiekin «iraultza bat»
eman da irakaskuntzan eta
«gozamena» da. «Baliabide
asko dauzkazu, ikasleen hur-
bilekoak».

Ongi erabiliz gero, adibidez
Wikipediak potentzial handia
du auzolanera begira. Ikaste-
txe ugaritan ari dira lantzen
euskaraz, unibertsitatean ere
bai. Edukiak sortzen ari dira.
«Beti bezala, aukerak eta me-
hatxuak ekartzen ditu batera,
norbere abilezia da gakoa au-
kerak gailen daitezen».
Zuberogoitiatarrek ez dute,

beraz, liburuaren izenburuko
galdera erantzuten. Horrantz
goazela bai, baieztatzen dute.
«Sistemak berak behartzen
gaitu. Pertsonaren eta maki-
naren sinbiosirantz goaz. Ez
gara hasiko esaten hori txa-
rra ala ona den». 
«Dena den,  zalantzen

amaiera ez da inoiz izaten.
Eta izan dadila horrela beti.
Aurrera egiteko bide bakarra
galderak egitea eta gaurko-
tzea da. Gizakiaren eboluzioa
horrela eman da».
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Zuberogoitia anaiek eskuz esku idatzi dute liburua, komunikazioa eta filosofia batuz. Luis JAUREGIALTZO | FOKU
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E
spainiako Auzitegi Gorenak jaki-
tera eman du Altsasuko gazteen
aferaren gaineko ebazpena. Urte-
bete eta bederatzi urte eta erdi

bitarteko kartzela zigorrak ezarri dizkie
zorigaiztoko gau batean lan orduz kan-
po zebiltzan guardia zibil batzuen bide-
an gurutzatu ziren zortzi gazteei. Ordu
txikitan eta jende gehiena behar baino
gehiago edanda zebilen festa-gau har-
tan Koxka tabernan sartu ziren beneme-
ritoak ez ziren sartu futbolinean joka-
tzera, topatu zutenaren bila baizik.
Baina, sanferminetan, taldeka, neska ba-
besgabe bat bortxatu zutenak ez bezala,

Altsasuko guardia zibilak, lan orduetan
ez izanagatik, guardia zibilak dira; eta
haiei zuzendutako edozein mehatxu
edo keinu txar, autoritatearen aurkako
erasoa. Arazoa da Altsasu ez dela Carrizo
de la Ribera. Iragan otsailaren 28an Le-
ongo herri horretako tabernan sartu zi-
ren guardia zibilei ez zien inork eragoz-
penik jarri  bezero talde bati  eta
tabernariari ahoan bala batzuk sartu eta
“Cara al sol” abestera behartu zituztene-
an. Areago, Leongo Zigor Epaitegiak zi-
gorrik gabe utzi ditu, autoritatea izanik,
haien testigantza biktimena baino si-
nesgarriagoa delakoan.

Hautsak harrotu ditu Espainia aldean
Francoren hondarrak hobitik aterako di-
tuztelako iragarpenak. Baina susmotan
nago harlauza jasotakoan horixe baino
ez dutela aurkituko, hautsak. Izan, ere
hondarrak ez daude bertan, hondarrak
Auzitegi Gorenean daude, eta Leongo Zi-
gor Epaitegian, eta Guardia Zibilean, eta
zangomotzak lotuta-eta-ondo-lotuta
utzi zuen estatu egitura baten zirrikitu
guztietan. Espainiako Estatuaren apara-
tuek egunero erakusten digute trantsi-
zioa zeritzoten ura transakzio bat baino
ez zela izan, eta sasidemokrazia hau,
diktaduraren hondarrak. •

hutsa

Hondarrak

Koldo Sagasti
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ztarrian trabatuta geratu zaiz-
kie hitzak. Aurretik ez genituen
horrela sumatu. Beti gogor, beti
tinko, beti aurrera begira. Altsa-

suko gurasoei hitzak eztarrian trabatu-
ta geratu zaizkie aste honetan eta gu
mutu geratu gara. Zer demontre esan
behar diegu?

Seme-alaba baten sufrimendua sufri-
tzea da ezagutu dudan sufrikariorik la-
tzena. Hain txiki eta inuzente mundu
aldrebes honetara botatzen ditugune-
an, beti egoten gara tente, adi, noiz ero-
riko, nork botako. Kostata, ikas dezake-
gu gure gorputza haien gorputzetik
askatzen, bi pertsona desberdin garela

ulertzen. Mikel Laboak kantatzen zue-
nez, «ama eten dezagun lehen gorpu-
tzarena bezela, orain gogoaren zilbor-
hestea» .  Eta  nola  seme-alaba
autonomoak, osasuntsuak eta askeak
nahi ditugun, eta nola hitzaldietan eta
aldizkarietan besterik ez diguten ahol-
katzen, soka pixka bat askatzen dugu,
minez bada ere. 

Ikasteko erori egin behar dutela esa-
ten digute, tresnak behar dituztela bi-
zitza petral honetan aurrera egin ahal
izateko, esne-mamitan izatea beren
kalterako dela... Gutxiena espero duzu-
na gau batean parrandan atera eta da-
tozen zortzi-hamar urtean kartzelan

ikusi beharko dituzula da. Ametsik txa-
rrena, zitalena, ilunena, errealitate
eginda. Inuzentea litzateke errua zorte
txarrari botatzea. Euskal Herrian injus-
tiziak aurretik ondo landutako lurrean
ereiten dira eta kasu honetan ere ho-
rrelaxe izan da. 

Altsasuko ama bati entzun diot esa-
ten semeak erakusten diela bidea, kar-
tzelatik hark egiten diela argia, lapur-
tzen dioten egun bakoitza beretzat
izango dela, baliatu egingo duela. Asko-
tan gurasoak hitzik gabe geratzen gare-
nean, hitzak eztarrian trabatzen zaizki-
gunean, seme-alabek eskutik eutsi eta
tira egiten digute, aurrera. •

0hutsa

Eztarrian trabatuta
Amagoia Mujika
Telleria



herria

eta ordutik sareak bereganatu
ditu gaiak. 
Oihan Arnanzi bederatzi ur-

te eta erdiko kartzela zigorra
ezarri dio Auzitegi Gorenak,
Jokin Unamuno eta Adur Ra-
mirez de Aldari zortzi urte eta

erdi bakoitzari, Jon Ander Cob
eta Julen Goikoetxeari zazpina
urte eta erdi, Aratz Urrizolari
lau urte eta bi hilabete, Iñaki
Abadi hiru urte eta erdi, eta
Ainara Urkijori urte eta erdi.
Auzitegi Nazionalak ezarri-

takoari zuzenketa txiki batzuk
egin eta zigorretan murrizketa
minimo batzuetan islatu dira.
Sare sozialen erantzuna bere-
halakoa izan zen eta Altsasun
ere salaketak eta mobilizazioe-
tarako deiak iragarri zituzten.
Altsasuko alkate Javier Ollok 

«errespetua» agertu zion epai-
tegiaren erabakiari, baina bere 
desadostasuna azpimarratu
zuen. Asko Europara begira ja-
rri ziren segituan, noizbait
bertatik «justizia» iritsiko den
itxaropenez, baina «berandue-
gi» izanen dela onartuta.
Ez ziren gutxi izan iristear

dagoen Kataluniako prozesua-
ren aurkako epaian gogoa jarri
zutenak ere. Izan zen, halaber,
zigorra ospatu zuenik edo zi-
gorrak «eskasak» direla uste
duenik. Azken horietako batek
Francisco Franco diktadorea
du «aberriaren azken heroi»
moduan.

SARE N

> Altsasuko auzia sareetan

Espainiar Auzitegi Gorenak
atzo eman zuen jakitera Altsa-
suko zortzi gazteen aurkako
auziaren epai irmoa: bederatzi
urte eta erdi eta 18 hilabete bi-
tarteko zigorrak ezarri dizkie.
Eguerdian iragarri zuten epaia

> 1.300 gaztetxo Triatloia Maite Dut ekimenean

Triatloia Maite Dut ekimenak
hamabost partaide izan zituen
bere lehen udalekuetan, eta
urtetik urtera hazten doa.
2019an 1.300 neska-mutilen-
gana iritsi da. 
Aurtengo egitarauari Pazko

Astean eman zioten hasiera,
Getariako Askizu auzoan, kirol
udalekuekin. Amaiera, berriz,
irailaren 16an izan zen, Donos-

Iñigo URIZ I FOKU

tiako Kontxako hondartzan,
Zanbulla probarekin. Tartean,
beste bi udaleku eta zortzi to-
paketa egin zituzten.
Kirola eta euskara uztar-

tzen dituen ekimen honen
atzean Arazi, Nik Tri Triatloi
Elkartea eta Fitgüne daude,
heziketan eta kirol jardueren
antolaketan eskarmentu han-
dia dutenak.
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> Greta Thunbergen hitzak, Fatboy Slimen ikuskizunean

Joan den astean, Fatboy Slim
disko jotzaile famatuak, Gates-
headeko lokal batean (Britai-
nia Handia), Greta Thunberg
ekintzaile ekologistak Nazio
Batuen Erakundean egindako
diskurtsoa musikarekin na-
hastu zuen abesti batean, “The
Guardian” egunkariak azaldu
zuenez. Kontzertura joan zen
lagun batek momentu hartako
bideoa partekatu zuen. 
Abestia gazte ekologistaren

ahotsarekin hasi zen, mundu-
ko buruzagiei zuzendu zien

mezuarekin, hain zuzen, eta
haren gainean melodia sinte-
tizatua sartu zuen Fatboy Sli-
mek. Etengabe erabiltzen ditu
disko jartzaileak mezuan ager-
tzen diren “hemen” eta “orain”
hitzak. Sareetan arrakasta
itzela izan duen bideoa Scot
Jacksonek grabatu zuen. Jack-
sonek 40 urte ditu, eta, uste
duenez, gazte ekintzailearen
diskurtsoa «ikaragarri botere-
tsu eta hunkigarria da». Musi-
karekin nahastea ere oso ideia 
ona iruditu zaio.

> #EuskaraSatorraChallenge, bihur zaitez euskara irakasle!

Euskara ikasteko Euskara Sato-
rra izeneko Youtubeko kanalak
lehen erronka proposatu die
12.000 harpidedunei: #Euska-
raSatorraChallenge. Kanalean
hainbat abesti itzuli eta gero,
ikus-entzuleei proposatu die
euskara irakasle bihur daiteze-
la eta gure hizkuntza mundu-
ra zabaltzeko. 
Ahalegin horretan, erronkan 

parte hartzeko honako pauso-
ak zehaztu ditu kanalak:

1.- Euskaraz abesturiko kan-
tu baten esaldi bat aukeratzea. 
2.- Hitzak edozein hizkun-

tzatara itzuli eta azalpenak
ematea bideo baten bidez. 
3.- Bideoa sare sozialetara

igotzea #euskarasatorracha-
llenge traola erabiliz (Insta-
gram, Twitter zein Youtube
bertara). 
4.- Lagunei erronka helaraz-

tea, baten batek parte hartzeko
asmoa izan dezake eta. 

> «Llum i llibertat», independentziaren aldeko faroak

Omnium Cultural elkarteak
independentzia erreferendu-
maren bigarrren urteurrena
gogorarazteko antolatu zuen
“Llum i llibertat” ekimenaren
baitan, irailaren 30aren eta
urriaren 1aren arteko gauean
Kataluniako 131 gailur argizta-
tu zituzten ekintzaileek. 
Hautatu zituzten lekuetako

bat Montserrateko mendigu-

nea izan zen. Mendigune har-
tako orratzak helezinak dira,
eskalatuz izan ezik, NAIZ+ ata-
riak erakusten duen bideoan
ikusten denez. Guardia Zibilak
egindako atxiloketek ere mar-
katu zuten bigarren urteurre-
nean, izan diren Kataluniako
lehendakari adina gailur argiz-
tatu zituzten “Llum y llibertat”
ekimenari esker.
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ia D
ena geldi dagoenean,
mugitzen ote da zer-
bait? Eta mugitzen ba-
da, zer? Aspaldi gorri-
tu zitzaizkidan
belarr iak «gazteok

geldi zaudete» entzutearen entzu-
tez. Nindoan tokira nindoala ere ez
zitzaien beste konturik iristen nire
tinpano minberatuei. Kontzentrazio-
etan, eztabaidetan, giza kateetan eta
bertso saioetan, “asko etorri gara,
baina, gazteok non zaudete?”. Nigan-
dik erantzunen bat esperoko zuten
akaso, sententzia bihotz-altxagarri-
ren bat. Galderak berak kolokan jar-
tzen ninduen ordea. Ez akerrak bai-
no adar okerragoak dauzkan gai bat
erantzun bakarrarekin konpondu
nahi izateagatik bakarrik. Harri eta

zur uzten ninduena ni “gazte” izen-
datzea zen. Ni gazte izendatzeak gar-
bi uzten baitzuen galdera egin zida-
naren kokapena eta, batez ere, nik
gaztetzat dauzkadanekiko kokapen
falta. 

Pentsiodunen astelehenetako mo-
bilizazioekin txundituta harrapatu
nau urtaro aldaketak, eta ostirale-
roko enkarteladako soziologia ez
da gauetik goizera aldatu. Hertzai-
nak itzuli ez diren arren Hertzainak-
en itzuleraren aparretan kantatu di-
tugu hogeita hamar urtean zahartu
gabeko ereserkiak, eta bati baino
gehiagori entzun dizkiot 80ko ha-
markadako batailatxoak: suak eta
barrikadak eta elkarri hitza zeinek
ozenago irabaziko gauzatutako asan-

bladak; gaztediak zainetan zeraman
dena aldatu nahia, geldi egon ezina.
“Nola aldatu diren gauzak, kamara-
da”. Zuhurtzia helduaroaren ezauga-
rri omen zen. Bere usteetan gotortu-
tako ile urdindu asko ezagutuak
gara, gazteagoei geldi egoteko eska-
tzen zigutenak. “Itsasoa joko duzue”
esaten zigun aitona zenak. Eta orain
guk itsasoa ez, itsasoak joko omen
gaitu gu. Jo edo irentsi behintzat.
Egunkari askotako azaletan ikusi di-
tugu Artikoko izotzek gizendutako
ozeanoek gure kostaldeetan eragin-
go dituzten txikizioen estimazioak.
Mundua berotu eta gu hoztuta ha-
rrapatu, nonbait. 

Eta halako batean, Greta Thunberg
delako baten deiari jarraika, mila-
ka gazte ikusi ditugu kalean, klima
aldaketaren aurka oihuka, gober-
nuei neurriak har ditzatela eska-
tuz. Ura pasatakoan ez dagoela pre-
sa  egiter ik ,  ez  daukagula  beste
planetarik, ez dezagula haien geroa
gure orainaren izenean sakrifikatu.
Eta berriz ere etorri zaizkit, haserre,
gazteak non ote zeuden galdetzen
zuten horiek. Mugimendu hau ez
omen dela aski politizatua, gorpu-
tzik gabeko lelo abstraktuak direla
oihukatzen dituztenak, iraultza ezin
dela pertsona batengandik abiatu,
enpresa multinazionalak daudela
atzean. Duela urte batzuk Occupy
Wal Street eta M-15a kritikatu zute-
nek berotu dizkidate belarriak, gaz-
teak bertan goxo dauden izaki ma-
neiagarritzat dauzkaten horiek. 

Akaso, kontua ez baita ez direla
mugitzen; mugitzen direnak ikuste-
ko betaurreko graduatuegiak dauz-
kagula, baizik. •Klima aldaketaren aurkako mobilizazioa, Donostian. Gorka RUBIO | FOKU

Mugitu

Beñat Gaztelumendi
Bertsolaria
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M
ahaiaren bueltako hitzorduak zelai mi-
natu izan daitezke, askotan, Bera beza-
lako pertsonentzat. Bizitzan garrantzi-
tsutzat dituztenak zainetan
daramatzaten jende klase horrentzat
edo, bestela esanda, mundura jaio, eta

mundutartze pasional bat izatearen aurki eta ifrentzua
ondo samar ezagutzen duten guztientzat. Gure herriak,
ordea, bere-berea du albiste onak, makurrak eta, beste-
rik gabe epelak, oturuntzaren batekin seinalatzearen
ohitura; joko-zelaia jakiek osatuko balute bezala, minak
gu geu garen bitartean. Tira, aitor liteke bazkari-afarie-
tako hizketaldiek aurrez irentsitakoak baino gehiago
elika gaitzaketela sarri; zakildun koinatuen arteko ezta-
baiden topiko patriarkalaz harago, bada unibertsorik.

Bera eta bere kuadrilla
duela gutxi elkartu dira, as-
teari pizgarri bat jartzen dio-
ten baina errutinazkoak di-
ren afari horietako batean.
Fuet, sagardoa, mahonesa-
txaka eta letxuga-izan-ezik-
dena-duen-entsalada artean
lasai doa gaua; “eta zu, zer
moduz?” bezalakoak dira
galdera muturrekoenak. Ho-
rregatik, mahaian hartu
duen kokapen geoestrategi-
koa eskasa izanagatik –erdi-
erdian–, lasai dago Bera, sentitzen duelako ez duela mi-
na zelaian sartzeko arriskua usaindu ere egingo.

Halako batean, norbaitek, mahai burutik, erabakitzen
du egokia litzatekeela, ostegun gau nekatuari kortesiaz-
ko galderak kendu, eta 2019an norbait izateko hizpidera
halabeharrez ekarri behar diren gai horietako bat ma-
hai-gaineratzea: transexualitatea. Hasi da iritzi-trukea,
eta Bera, mahai erditik, harrigarriki ondo eusten ari zaie
oheratzerakoan buruko min baino bilakatuko ez litzaiz-
kiokeen erreakzioei. Harrigarriki. Mahaiburuak berretsi
duen arte, transgeneroen errealitatea normalizatzeko,
haiek beren gorputza onartu besterik ez luketela egin
beharko, guri geurea onartzea dagokigun neurri berean. 

Eta, orduan, Berari burutik pasatu zaio fotograma
errenkada luze bat, azkar, egunero sare sozialek eska-
tu gabe ematen dizkioten irudi zenbaitekin. Denbora
gutxian gorputza asko aldatzea promesa bakar duten
egitura piramidal handikiak. Eguraldi ona denean,
etxeko balkoian gibel-handiarena egiten eta irakur-
tzen ez garela gelditu, eta mendira igo garela erakus-
ten duten argazkiak. Korrika izan baldin bada, askoz
hobe. Crossfit-a pabiloi erraldoietan, eta lehen gutxi
batzuentzako zena orain hegemoniko bilakatzeko du-
gun erraztasuna.

Mahaiaren erditik, suabe eta autokontrolari dei egi-
nez, Berak aipatu du beraiena dela miss txapelketak
telebistan ezagutu, eta 90-60-90 neurriak oraindik
ere gazteleraz eta jarraian ahoskatzen dituztenen be-

launaldia. Norbere gorputzean preso sentiarazi dituz-
tenen giza-taldea direla, giro ospel horretatik irteteko
feminismoaren heldulekuak eskura dituzten arren. 

Bai, Bera izan ninteke ni, eta mahairen buruan dena
nire kuadrillako norbait, eta istorioa ez litzateke
gehiegi aldatuko. Gu ere sinetsita gaudelako, izerdi-
tzen dugula aske sentitzeko, laneko burmuin-xahu-
tzea oxigenatzeko eta zainak pasioz bezainbeste bete-
tzeko endorfinaz. Baina, egiazki ez gara rinascimento
garaia berriro pizteko ahalegin betean baino bizi, gi-
zonaren ardatzean eta gorputz perfektuaren bila. Es-
kubide gutxi izan beharko genuke, beraz, besteri toka-
tu zaiona onartzea eskatzen aritzeko. •

{ koadernoa }

Zelai minatuak gara

Ez gara «rinascimento» garaia berriro
pizteko ahaleginean baino bizi, gizonaren
ardatzean eta gorputz perfektuaren bila.
Eskubide gutxi izan beharko genuke, beraz,
besteri tokatu zaiona onartzea eskatzeko

Itzea Urkizu Arsuaga
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herritarrak

S
kolae hezkidetza
programa Nafa-
rroako 116 ikaste-
txetan ezarrita
dago. Unescok sa-
ritua eta eskuine-

ko sektoreek epaitegietaraino
eramana, 0 eta 16 urte bitarte-
ko lur eremua hartzen du Sko-
laek lanerako eta aitzurra ba-
rruraino sartzeko borondate
irmoa du. Ikaslearen adinaren
arabera, genero desorekak, es-
kola jazarpena, autoestimua,
edertasun kanonak, maitasun
erromantikoa, sexualitatea
edota sexu erasoak lantzen di-
tu programak. Jendarte pare-
kideagoa eta osasuntsuagoa
eraikitzeko zutoin egokiak ja-
rri nahi ditu Skolaek. 
Eskuinaren erasoa ez da no-

lanahikoa eta kezka sumatzen
da Skolaeren etorkizunaren
inguruan. Baina, Skolae ez da-
goen tokietan zer dago? Ara-
ban, Bizkaian eta Gipuzkoan,
esaterako, zer dago? Euskal
Herriko Sexu Heziketa Eskola-
ko Amaia Urrejola eta Mikel
Oribe sexologoek garbi dauka-
te: «Sexu heziketaren kasuan,
curriculum ofizialean egon
arren, bakoitzak nahi duena
egiten du, nahi duenean, ahal
duenean... eta egin edo ez egin,
ez dauka ondoriorik». 

Skolae ez dagoen tokietan,
EAEn kasu, zer dago?
Mikel Oribe: Hasteko, nabar-
mendu beharko genuke sexu
heziketa edo sexualitatea, ze-
harka, maila guztietan eman
behar dela. Eusko Jaurlaritzak
zehaztutako curriculum ofizia-
lean horrela jasota dago. Curri-
culumean jasotzen denez, ikas-
leek Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza bukatzerako oina-
rrizko ezagupenak izan behar
dituzte eta derrigorrez sexu

hezkuntza landuta izan behar
dute. Baina ez da egiten, irakas-
leek ez dutelako horren ingu-
ruko irakasgairik. Zuzendariak,
orientatzaileak edo irakasleek
kezka dutenean edo gaia begi-
runez ikusten duten kasuetan
bakarrik egiten da zerbait. Ho-
rrelakoetan, kanpoko hezitzai-
le taldeekin jartzen dira harre-
manetan, gurekin edo beste
batzuekin. Eta gu hezkuntza
gune horretan paraxutista edo
suhiltzaile moduan sartzen ga-
ra, normalean maila bakarre-
an, zorte pixka batekin DBHko
ziklo osoan... baina hori oso
ezohikoa da. Ikastetxe gehie-
netan ez da ezer egiten, nahiz
eta curriculum ofizialak egin-
behar bezala jaso. 

Amaia Urrejola: Finean, esko-
laren borondatearen esku ge-
ratzen da sexu heziketa. Zu-
zendariaren borondatearen
edo, askotan, irakasleren bate-
naren arabera. Baina eskaera
ez da etortzen familien aldetik.
Normalean eskaera profesio-
nal baten eskutik etortzen da. 

DBH aipatu duzue. Ez al da
berandu?
M.O.: Oso berandu da. Guk Le-
hen Hezkuntzan zerbait egiten
dugu, baina normalean bosga-
rren mailan hasten gara. Ez dut
uste sexu heziketa goizago lan-
tzen duten eskola asko egongo
denik. Duela gutxi ikastetxe
batetik deitu ziguten Lehen
Hezkuntzako lehen mailatik
zerbait egiteko eskatuz. Lehen
mailatik sexu hezkuntza lan-
tzeko proposamen bat egiteko
eskatu ziguten. Baina hori sal-
buespen bat da. Skolae askoz
aurreratuago dago, EAEn egi-
ten dena baino askoz gehiago.
Eta bitxia da, EAEn ez dagoela-
ko erakunde ofizialik, eskola-

rik, elkarterik... sexu heziketa-
ren kontra egiten duenik. Nafa-
rroan bai, eskuineko sektoreek
indarra dutelako. Baina ez da-
go EAE baino leku hobeagorik
Skolae bezalako programak
martxan jartzeko, baina ez da
egiten. Normalean, arazo bat
dagoenean kanpoko hezitzaile-
ak sartzen dira. Egia da udale-
txe batzuetan badaudela pro-
grama onak eta eraginkorrak.
Baina, orokorrean, indarkeria
matxistaren kontrako progra-
mak edo sexu aniztasunarekin
lotutakoak izaten dira. Esatera-
ko, transexualitate egoeran da-
goen ikasleren bat dagoen ka-
suetan. 

A.U.: Normalean ikastetxeei
egiten zaien eskaintza Lehen
Hezkuntzako seigarren mailan
ematen da. Gero, DBHko mai-
laren batean eta Batxilergoan.
Lehenago ez da ezer egiten.

Badirudi arazo bat dagoene-
an egiten dela zerbait. Eta, bi-
tartean, zer?
M.O.: Horrelaxe da. Atzo bertan
deitu zidaten eskola batetik.
Transexualitate egoeran dago-
en ikasle baten kasua aipatu zi-
daten. Transitoa egiten ari da,
aldaketa egiten ari da denen
aurrean. Eusko Jaurlaritzak ba-
du zerbitzu bat doakoa eta pu-
blikoa, Berdindu izenekoa, ego-
erok kudeatzen laguntzen
duena. Adibidez, irakasleentzat
formakuntza bat eskaintzen
du, egokia eta doakoa. Hori ai-
patu nion eskolako arduradu-
nari eta erantzun zidan ez zue-
la formakuntzarik nahi, aholku
jakin batzuk bakarrik nahi zi-
tuela, nola jokatu jakiteko. Kos-
tatu egiten zaigu sexu hezkun-
tza serio hartzea eta gero arazo
potoloak gertatzen direnean es-
kuak burura bota eta orduan

«Ez dago EAE baino leku hobeagorik Skolae bezalako
programak martxan jartzeko, baina ez da egiten»

AMAIA URREJOLA ETA
MIKEL ORIBE

Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolako

kideak dira. Bilboko beren egoitzatik,

miresmenez begiratzen diote Nafarroako

Skolae programari, sexu hezkuntza txiki-

txikitatik eta modu integralean lantzen

duen proiektuari alde onak baino ez

dizkiotelako ikusten. Horrelako programen

faltan, paraxutista eta suhiltzaile bezala

lan egiten dute, bat-batean heziguneetan

paratu eta suak itzaltzen. 

Amagoia Mujika Telleria

SEXOLOGOAK
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hasten gara formakuntzare-
kin... Euskal gizarteak sexualita-
tearekiko duen begiradak ez du
sexualitatea balio bezala ikus-
ten, ez du pentsatzen sexualita-
tea landu egin behar denik. Se-
xualitatearen aurrean
arriskuak ekiditea, hori da hel-
burua eta jarrera. Eta badirudi
lanean hasi behar dugula zer-
bait gertatzen denean, arazo
bat dagoenean. Skolaek, hain
justu, horren kontra egiten du;
txiki-txikitatik sexualitatea ba-
lio bat bezala lantzen baduzu,
irakasleak inplikatzen baditu-
zu, familia inplikatzen badu-
zu... begiradak eta harreman-
tzeko moduak aldatu egingo
dira. Horretatik oso urruti gau-
de EAEn. 

A.U.: Azkenean, guk preben-
tzioa egiten dugu. Sexu hez-
kuntza, kalitatezkoa eta inte-

grala izateko, txiki-txikitatik
hezkuntza komunitatea uzten
duzun arte landu beharreko
zerbait da. Gu, finean, suhil-
tzaileak eta paraxutistak gara.
Eta sexu hezkuntza deitzen
diogun arren, guk egiten du-
guna prebentzioa da; ordu gu-
txi egiten ditugu eta normale-
an arazo bat gertatu delako.
Saiatzen gara sexua balio be-
zala aurkezten eta lantzen, bai-
na hezkuntza komunitatearen
eta gurasoen erronka izaten
da sexualitateak dakartzan
arriskuak saihestea: haurdu-
naldiak eta hiesa. Horretara
mugatzen da. Gainera, diru
publikorik ez da inbertitzen
eta askotan eskolek ez dute di-
rurik sexu hezkuntzara bide-
ratzeko. Hori ez bada berma-
tzen Hezkuntza Sailetik,
askotan diru falta izaten da
arazoa. 

M.O.: Berriz errepikatu nahiko
nuke ideia bat: EAE eremu per-
fektua da sexu hezkuntzako
programa aurrerakoiak eta
eraginkorrak martxan jartze-
ko, Skolae adibidez. Hemen ez
dago kontrako jarrerarik, bai-
na ezta aldekorik ere. Dagoena
bere horretan uzten da, gehie-
gi mugitu gabe. 

Jendartea, beraz, prest ikus-
ten duzu sexualitateari bere
tokia emateko. Izan ere, bizi-
tzaren ardatz garrantzitsua
den arren, askotan existitu-
ko ez balitz bezala jokatzen
dugu...
A.U.: Baina horrek ez du esan
nahi kontra gaudenik. Inozen-
tzia dago, tabua, lotsa, urduri-
tasuna, beldurra... baina ez da-
go jarrera negatiboa. Hor beste
arazo bat ikusten dut. Badaude
programa publikoak, Berdin-

du adibidez, baina horrek sexu
aniztasuna lantzen du. Eta
Emakunderen bitartez badago
Nahiko programa, genero in-
darkeriaren ingurukoa. Bi era-
kunde desberdinek kudeatzen
dituzten bi programa dira, ez
dago elkarlanik eta, gainera,
oinarrian ez dago sexu hez-
kuntza orokorra. Hau da, badi-
rudi sexu aniztasuna gauza
bat dela, sexu indarkeriarekin
prebentzioa beste bat... baina
azkenean denak zerikusia dau-
ka sexu hezkuntzarekin. Be-
raz, sexu hezkuntzak izan be-
har du ardatza.  Skolae
programa horrela sortuta eta
pentsatuta dago; sexu hezkun-
tza enborrekoa da eta sexu
aniztasuna eta berdintasuna
balioak dira. Ezin dugu sexu
aniztasuna edota berdintasu-
na jorratu sexu hezkuntza lan-
du gabe. Ez dauka zentzurik.
Diru publiko mordoa inberti-
tzen da, baina modu desorde-
natuan, kohesiorik gabe, elkar-
lanik gabe... eta emaitza ez da
ona. Hobe izango litzateke era-
kunde publikoek beste era ba-
tera planteatuko balute. 

Sexu aniztasuna eta indarke-
ria matxista aipatu dituzue.
Badirudi horietatik aparte
daudenak osasuntsuak direla
sexualitateari dagokionez,
ezta? Eta nerabeen artean in-
darkeria sexistak gora egiten
duenez, ikasgeletan kamerak
jarrita konpondu nahi dute
batzuek arazoa. 
M.O.: Astakeria hutsa. Politika-
riek eskua sartzen dutenean
ekintza laburrak eta berehala-
koak bultzatzen dituzte, herri-
tarrek zerbait egiten ari direla
ikus dezaten. Salgarriak diren
neurriak hartzen dituzte: Poli-
zia eta zaintza. Zergatik? Hez-
kuntzan egiten den esku har-
tzeak epe luzerako emaitzak
ematen dituelako, belaunaldi

«Euskal gizarteak

sexualitatearekiko

duen begiradak ez

du sexualitatea

balio bezala ikusten,

ez du pentsatzen

sexualitatea landu

egin behar denik.

Arriskuak ekiditea,

hori da helburua eta

jarrera»

“

Argazkiak: Luis JAUREGIALTZO / FOKU
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batetik bestera ikusten dira on-
dorioak, ez dira berehalakoak.
Eta hori ez zaie interesatzen po-
litikariei. Adibidez, Skolae man-
tentzen badute –badirudi
ezetz–, hamar edo hogei urte
barru emaitzak ikusiko dira.
Eta hori ez zaie interesatzen po-
litikariei, legegintzaldiaren ba-
rruan funtzionatzen dutelako. 

A.U.: Interesgarria iruditzen zait
galderan planteatu duzuna. Ba-
dirudi LGTB kolektiboarekiko
dagoen diskriminazioa eta bio-
lentzia eta emakumeen kontra-
ko bortizkeria erasotzaileen eta
biktimen arteko arazo bat dela,
ez dela arazo sozial bat, egitu-
razkoa. Gizartea hezi behar du-
gu sexualitatea balio bezala
hartuta. Suhiltzaile lanetan ba-
gabiltza, prebentzioan lanean,
arazoak sortzen direnean baka-
rrik, ez dugu ezer aldatzen. Eta
lanketa hori, hezkuntza komu-
nitatearekin ez ezik, gizarte oso-
arekin egin behar dugu. 

M.O.: Eta balioetan hezteko,
edo lauzpabost urterekin ha-
rrapatzen dituzu edo hama-
lau-hamabost urterekin be-
randu da jada. Kasu horietan
interbentzio puntualak egin
ditzakezu, bizitzaren bat salba
dezakezu, baina lau orduko es-
ku hartze batekin ezin da ezer
konpondu. Dibertsitatea hau-
rrek askoz hobeto ulertzen du-
te. Eta lortzen badugu ikasleria
osoak lauzpabost urterekin di-
bertsitatea lantzea, gizartea al-
datzea lortuko dugu. Baina lan
horren emaitza hogei urte ba-
rru ikusiko da eta horrek ez du
errentagarritasun politikorik.
Sexu hezkuntzak epe luzerako
apustu bat izan behar du, ko-
ordinatua eta perspektibare-
kin. Hori da Skolae. 

Skolae, beraz, sekulako apus-
tua da. Zergatik aztoratzen di-

tu hainbeste eskuineko sek-
toreak? 
A.U.: Sistema benetan eralda-
tuko duelako. Emakumeok
bigarren sexu izateari utziko
diogu, adibidez. Sexu anizta-
suna denon araua dela uler-
tuko da, guztiz naturala. Dis-
kriminazioarekin bukatuko
du eta, beraz, ez da egongo
bikote bat bestea baino ho-
bea, familia eredu bat bestea
baino hobea... 

M.O.: Fatxa horiek eroso bizi
dira gizarte normatibo mu-
rritz horietan. Klasista hu-
tsak dira, beraiek botere kuo-
ta bat lortu dute bizitzaren
arlo askotan eta ulertzen du-
te dibertsitate ekintzek kolo-
kan jarr iko  dituztela .  Eta
arrazoia dute, kolokan jarriko
ditugulako.  Familia eredu
tradizional horietan gizonak
agintzen  du ,  emakumea
mendekoa da... Baina txikita-

tik bestelako diskurtsoak lan-
tzen badituzu –emakumeak
eta gizonak eskubide berdi-
nak ditugula eta dibertsitate-
an bizi garela–, eredu horiek
kolokan jarriko dira eta be-
raiek hori ez dute nahi. Dena
kontrolpean izan nahi dute
eta pentsamendu bakarra
nahi dute, katolikoa. Beren
pribilegioak arriskuan ikus-
ten dituzte eta horren aurre-
an erreakzionatu egiten dute. 

Skolae pornografiaren pare-
ko jartzen dute kontrakoek.
Aldiz, datuek diote egungo
jendartean haurrak gero eta
goizago iristen direla porno-
grafiara, baina horrekin ez
dira hainbeste asaldatzen.  
M.O.: Gaur egun ezinezkoa da
haur bat pronografia txarra
dela eta ezin dela ikusi esanez
heztea. Pornoa zer den kudea-
tzen hasi behar dugu eta gaz-
tetxoek garbi izan behar dute
pornoak ez duela zerikusirik
errealitatearekin. Alegia, por-
noan ikusten dutena ezin du-
tela errealitatera eraman. Hori
garbi izan behar dute. Pornoak
ere ez du eragiten norbaitek
beste norbait bortxatu nahi
izatea. Horrelako astakeriak
ere entzun ditugu. Finean, bes-
te herrialde batzuetan egiten
den bezala, pornoa landu egin
behar da ikasgelan bertan. Zer-
gatik? Pornoa ikusi egingo du-
te, bai edo bai, ba goazen ho-
rretarako tresnak ematera.
Azal diezaiegun garbi hori fik-
zioa dela. Batman ikusten dute
eta inori ez zaio okurritzen tei-
latu batetik botatzea. Pornoa-
ren gaur egungo arazoa da ne-
rabe askok, batez ere mutilek,
sexualitatearen errealitatea
hori dela uste dutela. Horrega-
tik landu beharko genuke. Bai-
na hemen ikasgela batean por-
noa jarriz gero,  kartzelara
zoaz. 

A.U.: Gehien ikusten den por-
noa hegemonikoa da, oso ma-
txista da. Emakumeen eta gi-
zonen arteko erotika botere
asimetrian oinarrituta egotea
ez zaie horren beldurgarria
egiten, sistema dagoen bezala
mantentzeko modu bat dela-
ko. Aldiz, guk klasean kontatu-
ko dieguna oso desberdina da.
Emakumeak eta gizonak ber-
dina balio dugula kontatuko
diegu, izugarri desberdinak
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garela eta hori oso aberasga-
rria dela, baina aukera berdi-
nak ditugula. Kontatuko diegu
erotikan nahi dugunera jolas-
tu dezakegula, arauak guk jar-
tzen ditugula eta bikote harre-
manak errespetuan eta
berdintasunean oinarritzen di-
rela. Eta sektore kontserbado-
reek hori ez dute nahi, horrek
ematen die benetako beldurra,
ez porno mainstream-ak. 

Skolae hezkidetza programak
0-16 urte tartea hartzen du.
Eta baten batek pentsatuko
du haur batek ez duela zertan
sexuaz jakin edo hitz egin.  
A.U.: Haurrei guk akabatzen
diegu jakin-mina. Haurrek se-
kulako jakin-mina daukate gai
guztien inguruan, baita sexua-
litateaz ere. Baina sumatzen
dutenez tabua dela, lotsagarria
dela, txikiegiak direla, hori
barneratu egiten dute. Finean,
helduen diskurtsoa erreprodu-
zitu egiten dute eta ez dute
galdetzen modu askean. Berez
haurrak askatasuna dauka
edozeri buruz hitz egiteko eta
galdetzeko, baina oso txikita-
tik ikasten du sexuarena gai
berezia dela, horri buruz ezin
duela hain lasai galdetu. Eta
heldu askok pentsatzen dute
sexu heziketaren bidez ez da-
kit zertara bultzatzen direla
haurrak. Baina, finean, sexu
hezkuntzaren bidez, zertara
bultzatzen ditugu? Beren bu-
rua ezagutzera, beren sexuali-
tatea deskubritzera, onartzera,
errespetatzera, maitatzera eta
ikastera beren kabuz beren bu-
rua asetzen. Pentsa ze arrisku-
tsua den hori guztia...

M.O.: Finean, heldu gehienek
pentsatzen dute sexualitatea
larrua jotzea dela. Eta helduen
begiekin ikusten dute haurren
sexualitatea: “nire semeak
bost urte ditu eta larrua jotze-

az ez du ezer jakin behar”. Har-
tara, itxaron egiten dute eta
semeak hamabost urte ditue-
nean kondoiak ematen dizkio-
te. Eta horrela lortzen dute se-
xualitatea murriztea, ekintza
konkretu batera eta tabu izae-
rara murriztea. Sexualitatea
sexuaren kualitatea da, jaio-
tzen garenetik hil arte dugun
zerbait. Sexualitatearen bitar-
tez ezagutzen gara, komunika-
tzen gara, gozamena lortzen
dugu... noiztik? Ba jaiotzen ga-
renetik. Baina helduen begira-
da murriztuak dena kakazten
du. Zer egingo luke sexu hezi-
ketako programa integral ba-
tek? Ba haurrei, irakasleei eta
gurasoei erakutsiko lieke se-
xualitatea beraiek uste dutena
baino askoz gehiago dela. 

A.U.: Hizkuntza adin bakoi-
tzari egokituta, edozein une
da egokia sexualitateaz hitz
egiteko. Noski, bost urteko
haur bati ez diozu koitoaz

hitz egingo, ez dauka zentzu-
rik. Baina sentimenduez hitz
egin dezakegu, norbere gor-
putzaz, neska izateaz, mutila
izateaz, besteekin harreman-
tzeko moduaz... Koitoaz hitz
egingo diogu horren gaineko
jakin-mina duenean eta gal-
detzen duenean. Eta ez dugu
zertan itxaron behar prakti-
kan jarri arte. Ez dugu gauzei
buruz hitz egin behar behin
gertatu direnean, aurretik ere
egin daiteke lanketa. 

M.O.:Adibidez, konplexu bat
baduzu, ez zara ongi harre-
mantzen zure gorputzarekin.
Eta noiz sortzen dira konple-
xuak? 30 urterekin? Ez, txiki-
tan, gorputzak araututa daude-
lako. Eta norbait sartzen bada
gelan esanez gorputzak askota-
rikoak direla eta denak erakar-
garriak direla, txikitatik hori si-
netsiz gero, konplexu guztiak
kanpora doaz eta konplexu ga-
be beste era batera harreman-

tzen gara. Dena lotuta dago. Se-
xu heziketa helduek behar du-
te, irakasle eta familiek. Txipa
aldatu behar dugu. Eta hori egi-
ten dugunean, beste era batera
heziko ditugu gure haurrak. 

Eta helduek ere desberdin bi-
ziko dute beren sexualitatea.   
M.O.: Noski. Eta horregatik he-
ziko ditugu desberdin gure
haurrak. Seme-alabak ikusten
dutenean gurasoek sexualita-
tea modu naturalean eta aske-
an bizi dutela, beraiek ere hala-
xe egingo dute. Eta jakin-mina
dutenean gurasoengana gertu-
ratuko dira galdetzera. 

Sexualitatea modu sanoago-
an bizitzeak indarkeria ma-
txistari aurre egin dakioke?  
A.U.: Ez horrek bakarrik. Garbi
dago indarkeria matxistaren
atzean ez dagoela matxismoa
bakarrik, beste gauza batzuk
ere badaudela. Baina badakigu
faktore hori oso garrantzitsua
dela. Beraz, hori desaktibatuko
bagenu asko jaitsiko lirateke
indarkeria matxista kasuak eta
bortizkeria maila. Beste lanke-
ta batzuk ere egin behar dira,
baina garbi dago sexu hezkun-
tzarekin gauzak asko hobetu-
ko liratekeela. 

Jendarte bezala serio hartu
beharko genuke, ezta?
A.U.: Argi dago. Urteak darama-
tzagu esaten ordua dela, ezin
dugula itxaron gehiago. Eta az-
ken urteetan gauza askotan au-
rrera egin dugunez, badirudi ez
dela beharrezkoa sexu heziketa
lantzea. Permisibitatera pasa
garenez, badirudi denak balio
duela, inolako irizpiderik gabe.
Denak ez du balio, irizpideak
egon behar dira eta horiek lan-
du egin behar ditugu. Indarke-
ria matxista ez da desagertzen
eta bortizkeria areagotu egin da.
Zerbait txarto egiten ari gara. 

«Lortzen badugu

ikasleria osoak

lauzpabost

urterekin

dibertsitatea

lantzea, gizartea

aldatzea lortuko

dugu. Baina lan

horren emaitza

hogei urte barru
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horrek ez dauka
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A
urten 30 urte 
beteta, IKA
koordinakun-
deak hogeita
hamaIKAga-
rren urteurre-

na ospatzeko hamaIKA ekitaldi
eta orotariko jarduera antola-

tzen hasi da. Hori dela-eta,
GAUR8, kuxkuxero, IKA Gas-
teiz euskaltegira sartu da goize-
ko zortzietan. Hainbat ikasgela-
tan eskolak hasi dira
dagoeneko. Sarrerako lagunak
behealdera jaisteko diosku, eta
irakasle gela dirudien gune

handian mugimendua dago.
Irakasle bi hurreratu dira, Iñaki
Barona eta Joxemi Reguero zu-
zendaritza taldeko kideak, nahi
beste azalpen emateko prest,
eta didaktika gelan esertzera
gonbidatu gaituzte abegitsu. 

30 URTEKO BILAKAERA

IKAko euskaltegiek didaktika
arlo indartsua dutela diote, da-
rabilten metodo komunikati-
boa dagoen aurreratu eta era-
ginkorrena dela.  Bertako
irakasleek profesionaltasuna-
ren zorroztasuna eta militan-
tziaren grina uztartzen dituzte.
Euren lana gogobetegarria da:
«Egun osoa jendearekin, irakas-
le eta ikasleekin harremane-
tan». Eta oso harreman onak
sortzen omen dira, «harreman
aberats eta aberasgarriak». 

Ikasle tipologiari dagokionez,
asko aldatu da. Lehen motiba-
zioa militantziari lotuagoa zen,
hizkuntzarekiko maitasunari,
alegia. Hala ere, gaur egun kasu
askotan motibazio instrumen-
tala afektiboa bihurtzen dela
diote, «klasean gertatzen den
mirari txikia da». Horretarako,
jakina, ezinbestekoa da irakas-
leen lana. Batzuk tituluarekin
itsututa iristen badira ere, be-
har izatetik nahi izatera igaro-
tzen direla diote. «Azterketa
gainditu nahi duzu? Bada, or-
duan, komunikatzen ikasi be-
har duzu», azaldu du Reguerok,
«eta komunikazioaren eta ha-
rremanen munduan sartzen
zaren unetik zailxeagoa da hau
kaka zaharra dela pentsatzea».
Helburu batekin iristen dira eta
helburu hori lortuta ere, segitu
egiten omen dute. 

Gaur egun euskararen ikas-
kuntza legedian jasota dago,
eta hori ere aldaketa nabarme-
na da: «Orain dela zenbait ha-
markada euskaltegiek, irakaste-
az gainera, sustapen lana
egiten zuten. Gaur egun ere bai,

baina orduan ez zegoen institu-
zioen sustapenik. Orain legedia
dago, eta euskalgintzan bertan
horretan aritzen diren elkarte-
ak. Gure funtzioa hori ere bada,
baina batez ere eskaintzak era-
kutsi eta elkarte horien ekime-
netara jendea bideratzea». 

ERRONKAK

Hurrengo urteetan zer ikasle
mota izango dituzten ekarri
dugu hizpidera. Baronak dioe-
nez, badaude zenbait «belau-
naldi galdu»; esate baterako, 50
urte inguruko jendea, eskolan
ikasi ez zuena. «Horiek erreti-
roa hartzen dutenean jende ak-
tiboa izango dira, eta jende hori
erakartzea da gure erronketako
bat. Ez da erraza». Eta erronka
nagusia etorkinak erakartzea
dela dio, atoan bere hausnarke-
ta agertuz: «Hasteko, ez dut
ulertzen zer dela-eta ordaindu
behar duten hemengo hizkun-
tza ikasteko. Gaztelaniaz ikasi
nahi badute, ez dute sosik or-
daindu behar». 

Reguerok dioenez, lagun ho-
rietako asko konbentzituta
daude integratzeko benetako
jauzi kualitatiboa euskara dela.
Asko elebidunak dira, edo elea-
niztunak: «Hizkuntza propioa
dute, alboko herrikoekin hitz
egiteko beste bat eta nazioarte-
ko hizkuntza bat. Hemen gerta-
tzen dena erraz ulertzen dute;
beraz, gure hizkuntza eta gazte-
lania ikasi nahi dituzte». 

DOAKOTASUNA ETA FINANTZAZIOA

Edonola ere, argi utzi nahi dute
euskararen irakaskuntzak he-
rritar guztientzat izan behar
duela doakoa eta borroka ho-
rretan segitzen dutela. Horreta-
rako aurrerapausoak ematen
ari direla diote, baina, Baronak
azaldu duenez, dirulaguntzak
emaitzak ikusitakoan iristen
dira, eta dirua aurreratu behar
izatea sekulako traba da; egoera

infraganti

Hiru hamarkada bete ditu IKA koordinakundeak euskararen
irakaskuntzan, eta ikasturte hasi berrian buru-belarri
dabiltza hogeita hamaIKAgarrena prestatzen. Urteurren
hori dela eta, Gasteizko euskaltegi batera joan da GAUR8
bisitan, arduradun birekin euskara irakaskuntzaren oraina ez
ezik, iragana eta etorkizuna ere hizpide. 

HOGEITA HAMAR...
ETA GEHIAGO: IKA

Joxemi Reguero eta Iñaki Barona. Jaizki FONTANEDA | FOKU
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ekonomiko kaskarrean daude-
nentzat, gaindiezina. Gasteizko
IKAk badu akordio bat Vital Ku-
txarekin traba hori arintzeko,
oso egoera txarrean daudenen-
tzat, baina horrek ez du arazo
orokorra konpontzen. 
Reguerok finantzazioarekin

lotu du auzia: «Nik uste dut
konturatu direla, batetik, doa-
kotasuna dela bidea, eta, beste-
tik, hemendik bost-hamar urte-
ra finantzazioaren auzia
konpontzen ez bada, euskalte-
giok kinka larrian egongo gare-
la». Euskaltegietako irakasleei
legeak goi titulazioa eskatzen
die: gradu ikasketak eta euska-
rako C-1 maila, EGA tituluaren
baliokidea. Aparteko presta-
kuntza espezifikoa ere badute,
gainera. Euren soldatak, baina,
ez dagozkio prestakuntza horri
guztiari, ezta euskaltegiko lan

baldintzei, irakaskuntza arau-
tuan baino ordu gehiagoko or-
dutegia baitute… soldata erdia-
ren truke. Irakasle batzuk laster
erretreta hartzen hasiko dira,
eta ez dute or-
dezkorik topa-
tuko, «eta to-
p a t z e n
baditugu ere,
ez dute astirik
izango guk
egindako lana
beren gain
h a r t z e k o .
Orain da mo-
mentua». 
Gazte askok

behin-behine-
ko lana dute euskaltegia. «Kon-
tseiluaren proposamenean oso
ondo uztartzen ziren doakota-
suna eta finantziazioa», dio Re-
guerok, «kontua ez da irakas-

kuntza doakoa eta gu Gober-
nuaren aldi baterako laneko en-
presa bat izango bagina bezala
aritzea, baizik eta irakaskuntza
doakoarekin batera, lan baldin-

tza duinak
izatea». 

BALANTZEA

Hogeita ha-
mar urte ba-
dira balan-
tzea egiteko
m o d u k o
epea, eta ez
dute zalan-
tzarik egin:
oso positi-
boa. Esan be-

harreko erantzuna ote? «Ez da
IKAren kontua soilik», diote
irribarrez, «Araban euskarak
izan duen bilakaera ikusi beste-
rik ez dago». Baina horretan eu-

rek ere eragin nabarmena izan
dute. Datu bat eman dute: urte-
ro ia 6.000 ikaslek ikasi dute
Arabako euskaltegietan, erdiak-
edo, IKAn.
Herrialdeko bilakaera kalean

islatzen dela dio Baronak: «Era-
bileran pausoak eman behar
dira, jakina, baina ezagutzan oi-
narrituta, eta kuadrilla batean
erdaldun bakar batek zenbate-
ko pisu espezifikoa duen jakin-
da, eta horrelako asko daudela.
Lehen aipatutako belaunaldi
nolabait galduetan, adin bate-
tik aurrera, portzentajea nola
jaisten den ikusten da». Regue-
rok jarraitu du: «Hori esparru
hurbiletan, kuadrilletan-eta,
baina leku publiko batera bazo-
az, traba handiagoak topatuko
dituzu. Txillardegik berak esa-
ten zuen euskarazko erabilera
beti gaztelaniazkoa baino txi-
kiagoa izango dela, guztiok gaz-
telaniaz badakigulako eta guz-
tiek euskaraz ez dakitelako.
Ezagutzak, masa kritikoak,
%60tik gorakoa izan behar du
benetan kalera atera eta edono-
rekin euskaraz egin eta eran-
tzuna euskaraz espero ahal iza-
teko. Hori urteetako lana da».
Euskaraldia ekarri dute gogora:
«Gauza sinplea izan da, identi-
fikazio minimo baten bidez,
ekintza xume horrek muga as-
ko apurtu ditu. Ezagutzen ez
genituen hainbat euskaldun
ezagutu ditugu», dio Baronak.
Eta hogeita hamaIKA urte ba-

rru...? Bat datoz biok: euskalte-
giek bizirik jarraituko dute… zo-
ritxarrez.  «Zentzu batean
zoritxarrez, munduan zehar
jendea nola mugitzen den iku-
sita, beharrezkoak izango baiti-
ra». Kataluniako adibidea da-
karte gogora. Katalan eskolak
ematen jarraitzen dute, baina
ez bertan bizi direnentzat: ho-
riek badakite. •

Reguero eta Barona, IKA Gasteiz euskaltegiko didaktika gelan. Jaizki FONTANEDA | FOKU
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«Ezagutzak, masa kritikoak, %60tik gorakoa
izan behar du benetan kalera atera eta
edonorekin euskaraz egin eta erantzuna
euskaraz espero ahal izateko. Urteetako lana da»

Xabier Izaga Gonzalez 

«Ez dut ulertzen zer dela-eta ordaindu 
behar duten etorkinek hemengo hizkuntza
ikasteko. Gaztelaniaz ikasi nahi badute, ez 
dute sosik ordaindu behar»
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Gasteizko Kafe Antzokiaren

sustatzaileetakoa ere bada IKA,

euskalgintzako beste hainbat

eragilerekin batera. Abian da halako

batean Ruiz de Bergara jauregiak bere

baitan hartuko duen proiektua. Iñaki

Baronak eta Joxemi Reguerok diotenez,

udal talde guztiek 2008an proiektua

garatzea onartu bazuten ere, alderdi

batzuek trabak jarri dizkiote urteotan.

«Guztiak ados jartzen direnean, malo,

lau lagun eta hiru talo», dio Iñakik,

«badira gauzak atzeratzeko moduak,

baina hemen batzuk barrutik

oztopatzen ibili dira». Bat dator Joxemi,

eta atzerapen handiaren beste arrazoi

bat gaineratu du: «Gasteizko gaitza ere

bada; esate baterako, Los Herraneko

autobus geltokia zenbat urtez izan

zen behin-behinekoa? Eta kontu

honetan, Kafe Antzokirako tokiak

eskaintzen ibili dira horietan egitea 

ezinezkoa izango zela jakinda. Baina

orain egin egingo dute, eta

garrantzitsua da elkargune bat izatea,

besteak beste jendeak elkar

ezagutzeko toki bat. Edozein

momentutan hara joan eta badakizu

bertan dagoen jendearekin euskaraz

egin dezakezula». 

Proiektuak duen beste zutabeak,

Oihaneder Euskararen Etxeak, bost

urtean egin duen ibilbidea txalotu

egin dute: «Oso lan polita egin dute.

Oihaneder kultura eskaintza da, eta

hau kultur eskaintza gehi elkargunea

izango da». 

Oihanederrekin, hain zuzen,

gainontzeko euskaltegiekin, GEU

Gasteizekin, mintzalagunekin

partekatuko dituzte hamaIKA ekitaldi

eta jarduera askotariko. «Urteurren

honetan egin nahi duguna orain arte

egin duguna da, baina indartuta eta

beste taldeetara zabalduta. Guk

antolatzen ditugun ekimenetan eurek

parte hartzea eta eurek antolatzen

dituztenak gure egitea nahi dugu,

denak uztartuz. Esan dugun bezala,

gure lana erakustea da, zer aukera

dauden erakustea. Harreman horiek

finkatu nahi ditugu, datozen urteetan

eskaintza hori eskuragarriagoa izateko,

eta elkarlana bultzatzeko».

Urtero hainbat kultura ekintza

antolatzen dituzte, beren ikasleei begira,

eta orain publikoagoak egin nahi

dituzte, euskalgintzan diharduten

guztiekin batera. «Adibidez,

interesgarria litzateke halako

dokumentala Oihanederrera ekartzea,

baina aurrekontuak ez du ematen.

Orduan, ados jarri eta elkarrekin

ekarriko dugu. Edo sukaldaritza

tailerrak, batzuetan GEU Gasteizekoek

egin dituztenak, gutxitan, garestiak

direlako; bada, orain bion artean

antolatuko dugu bat. Beste tailer batzuk

geuk antolatuko ditugu; beste batzuetan

bezala, baina, esate baterako,

mintzalagunei ere zabalduak». Askoz

jarduera gehiago ere aurreikusita

dauzkate, beste euskaltegiekin eta

gainerako eragileekin batera: mendi

txango bat, hitzaldiak, pintxo-poteak,

zinema emanaldiak... Abenduan

kontzertu bat ere eskaini nahi dute,

Joseba Tapia ekarrita, beharbada esateko

goizegi bada ere. Eta ikasturte

amaierarako, jai handi bat. 

Momentuz, “Araban da, bai, baina…”

lehiaketa antolatu dute “Alea” Arabako

aldizkarian agertzen hasi diren Arabako

zenbait lekutako argazkien gaineko

galderak asmatzeko. 

Zorionak, beraz, IKA. 

HOGEITA HAMAIKA URTE OSPATZEKO PROGRAMA LUZE ETA ASKOTARIKOA

Ruiz de Bergara jauregiak hartuko
du euskara ardatz izango duen
egitura kulturala: Kafe Antzokia eta
Euskararen Etxea. 
Endika PORTILLO | FOKU
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L
aster berriz boza eman be-
harrean aurkituko garen
honetan, hauteskundeen
gaiari beste buelta bat
emateko proposamenare-
kin nator. Informatika ku-

deaketa lanetan eta emaitzak sarean ze-
har igortzean erabiltzen da, alabaina,
boza ematean edota bozen kontaketan,
konputagailuek parte hartze zuzena ere
eduki dezakete. Bozketa elektronikoari
buruz ari naiz, paperik gabe eta boza zi-
fratuaren bidez burutzen dena. 
Edozein bozketa sistemak segurtasu-

na eta pribatutasuna ditu oinarrizko
betekizun. Bozketa elektronikoak ere
hala bete behar ditu, “softwarearekiko
independentzia” eta “muturretik mu-
turrerako egiaztagarritasuna” ezauga-
rrien bitartez.
Bozketa elektronikoko sistema soft-

warearekiko independentea izango da,
erabilitako softwarean detektatu gabe-
ko errore edo aldaketak hauteskundea-
ren emaitzetan ezin badu detektaezina
den errore edo aldaketarik eragin. Egin-
dakoaren ageriko arrastoa edo ebiden-
tzia uzten du horrelako sistemak. 
Muturretik muturrera egiaztagarria

den bozketa sistema pertsonal ardura-
dunaren eta enpresen ekintzekiko inde-
pendentea ere bada. Horrela, bozketa
eta kontaketa prozesuetan iruzurra edo
erroreak atzemateko mekanismoak es-
kaintzera bideratuta dago, hautesleei
hauteskundeen integritatea behatzeko
aukera ahalbidetzeko. Egiaztagarritasu-
na hiru alderditan eman behar da:
• Asmoa izan bezala boza eman: hau-

tesleak, behin bere aukera egin eta bo-
za emanda, bere boz zifratuak eginda-
ko aukera islatzen duela adierazten
duten ageriko ebidentziak eskura di-
tzake, hots, boza egiazta dezake.
• Boza eman bezala gorde: hautesle-

ak, edo bere ordezkariak, bere boz zi-
fratua behar bezala jaso dela egiazta
dezake, hots, berak bozkatutakoa jaso-

tako boz zifratuak biltzen dituen ze-
rrenda publikoan aurki dezake, hots,
boza ondo gorde dela egiazta dezake.
• Gorde bezala zenbatu: edozein per-

tsonak zerrendan publiko egin diren
boz zifratu guztiak kontaketan behar
bezala hartu direla egiazta dezake, in-
dibiduo bakoitzak zehazki zer bozkatu
zuen jakin gabe betiere. 
Bozketa elektronikoa gauzatzeko

hainbat protokolo edo aplikazio propo-
satu dira (JCJ, Helios, Remotegrity, eta
abar), hemen prozesua orokorrean des-
kribatuko dugu. Lehenik hautesleak be-
re burua aurkeztu eta kautotu egin be-
harko du, eta dagozkion kredentzialak
edota zertifikatu digitala lortuko ditu,
boza ematea eta ondorengoko egiazta-
penak egitea baimenduko diotenak.
Ondoren, behin aukera eginda, hautes-
leak bere boza prestatu, zifratu (sekre-
tupean mantentzeko) eta bidali egingo
du. Konputagailu zerbitzarian, jasotako
bozak baliozkoak direla egiaztatuko da,
hala ez direnak atzera botaz. Egiazta-
pen hori boza deszifratu gabe egingo
da, bozen sekretua bermatuz. Kontake-

tan, bozak zenbatzeko bozekin prozesa-
keta desberdinak egingo dira, erabilita-
ko protokoloaren arabera. Batzuetan
bozak multzoka eta deszifratu gabe ba-
tuko dira, bestetan, bozen anonimota-
suna bermatzeko, batuketa egin aurre-
tik bozen arteko nahasketak egingo
dira, bozaren eta hauteslearen arteko
lotura hautsiz. 

Egun, bozketa elektronikoarena teo-
riatik haratago doa, eta zenbait he-
rrialdetan jadanik saiakerak egin di-
ra (Norvegia, Estonia, eta abar),
baina kontuan hartu behar dugu ma-
mia, egiaztagarritasunaz gain, bene-
tako egiaztapenean datzala. Hau da,
hautesle multzo esanguratsua izan be-
har da bozketan lortutako emaitzak
benetan egiaztatuko dituena, hots,
egiaztapen eta ausazko auditoria ego-
kiak burutuko dituena. Gobernuan edo
prozesua aurrera daraman enpresan
konfiantza itsua izan gabe, bozketa
elektronikoa benetan ondo egin dela
egiaztatzea hautesleon eskuetan egon-
go dela, alegia. •

Hautetsontzi elektroniko bat, Brasilen. 

Bozketa elektronikoa egingo al dugu?

Arantza Irastorza Goñi
EHUko Donostiako Informatika Fakultateko irakasle eta ikerlaria



2019 | urria | 12 

GAUR8• 30 / 31

AMPARO ARANGOA, 1976AN GUARDIA ZIBILAK BIRRINDUTA

Juantxo EGAÑA

JAVIER YABEN

1976ko apirilaren 21ean Amparo Arangoa lanetik atera zenean, Guardia Zibilak atxilotu eta Leitzako kuartelera eraman zuen. Han galdekatu ondoren, Tolosako kuartelera eraman
zuten eta, berak esan zuenez, berriro galdekatu eta bustitako eskuoihalez eta sokez gorputz osoa kolpatu zioten etengabe, ostikoak jo eta hormara eta lurrera bota zuten behin eta
berriz. Buzo bat jantzi eta “bainuontzian” murgildu zuten. Egoera penagarrian zela, makilaz kolpe bortitzak jo zizkioten oin-zoletan. Egun bereko arratsean Leitzako kuartelera era-
man zuten eta bertatik herriko medikuari deitu zioten, hain zegoen egoera kezkagarrian; medikuak Iruñeko Virgen del Camino ospitalera bidali zuen berehala, haren lesio larriak zire-
la eta. Zenbait egun geroago, Nafarroako Langileen Probintzia Kontseiluko presidente Javier Yaben, Patxi Zabaleta abokatuarekin, ospitalera joan zen Amparo Arangoa ikusteko, hau
ere Kontseiluko kide baitzen. Yabenek dioenez, ez zen erraza izan gelara sartzea, inguruan zelatan polizia ugari ziren eta. Baina behin barruan, Amparok Tolosako Guardia Zibilaren
kuartelean jasan zuen oinazearen berri jakin zuen eta, poltsikoan zeukan kamera txiki batekin, zenbait argazki egin zizkion Amparori. Ondoren, lagun argazkilari batek argazkiak
errebelatu eta “Zeruko Argia” aldizkarira eraman zituzten. Ordurako, aldizkaria inprimatuta zegoen, baina zenbaki harekin argazkiak agertzen ziren gehigarritxo bat banatu ahal izate-
ko, josi egin zieten hura ale guztiei. Irudi haiek munduari bira eman zioten eta “The Times” egunkariak urte hartako maiatzaren 13ko lehen orrialdean argitaratu zituen.




