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NP alderdiak, independentzia erreferendu-
ma galdu eta gero, besteak beste hiru gau-
za esan zituen. Lehenik, nola ez, eskozia-
rren erabakia onartzen zuela. Bigarrenik,
independentziaren alde lanean jarraituko
zuela, honen aldeko gehiengo bat lortu ar-

te. Eta, azkenik, epe labur eta ertainean bigarren erre-
ferendum baten aldeko apustua egingo zuela bakarrik
baldin eta garaiko egoerarekiko aldaketa estruktural
sakonen bat gertatuko balitz. Bada, aldaketa hori las-
ter emango da, Eskoziak Europar Batasuna utziko bai-
tu, nahiz eta eskoziarren gehiengoak Brexitaren kon-
tra bozkatu. Eta SNP emandako hitza betetzera doala
dirudi, berriki egindako Konferentzia Politikoan biga-
rren erreferenduma antolatuko duela iragarri baitu
bere idazkari nagusia den Nicola Sturgeonen ahotik. 
Konferentzia berdinean Nicola Sturgeon berak Ka-

taluniako independentisten kontrako sententzia go-
gor salatu zuen, erreferendumak antolatzea legez
kanpo uzten duen edozein lege aldatu beharra dagoe-
la aldarrikatuz. Antzeko salaketak entzun ditugu
Westminsterren eta beste
hainbat tokitan ere. 
Europar kontinentean

erreferendum berriak mo-
du adostu eta baketsuan
egingo diren aldi berean,
espainiar Estatuan gauza
bera egiteagatik ordezkari
politikoek kartzelara joaten
jarraituko dute. Europako
testuinguruan eta XXI.
mendean, demokrazia ga-
ratua duten estatuek ez dituzte beren ordezkari politi-
koak erreferendumak antolatzeagatik kartzelara bi-
daltzen. Gainera, ez dirudi etorkizun hurbilean
espainiar Estatuan egoera hori aldatuko denik. Ez di-
rudi espainiar Estatuak Erresuma Batuaren edo Dani-
markaren eredua jarraituko duenik. Gure zoritxarre-
rako, Turkiaren bide bera jarraituko dute. Ondorioz,
ez gaituzte konbentzituko baina ez gaituzte joaten
utziko ere. Eta horrek dena baldintzatzen du. 
Egoera demokratiko normal batean independentis-

ton eginbehar nagusia independentziak ekar ditzake-
en onurak azaltzea da, gero eta independentista
gehiago lortzea. Eta estatuena, aldiz, batasunaren gau-

za onak azpimarratzea. Eskaintza ona eta erakargarria
egin ahal izateko proiektu sendoa eraiki eta sedukzio
politikoa erabiltzea. Gurean, aldiz, ez dago, ez da
egongo, horrelakorik. Sedukzioaren ordez indarra era-
biliko dute eta, etorkizuna erabakitzeko aukera eskai-
ni beharrean, elkarrekin jarraitzera behartuko gaituz-
te. Horrek bidea eta eginbeharrak aldatzen ditu,
erantzun beharreko galdera ez baita agian guk uste
genuena. Kontua ez da bakarrik independentzia nahi
duzun edo ez. Horrekin batera badago gutxienez pisu
berbera izan dezakeen beste galdera bat: «Egungo
egoeran, eta Estatuak nola erantzungo duen jakinik,
bide horrek izan ditzakeen ondorioak jakinik, prest al 
zaude independentziaren aldeko lanean jarduteko?».
Eta galdera beste bat bada, erantzuna, egin edo lortu
beharrekoa alegia, beste bat izango da ere. 
Gure herriak bahiturik daude. Ezin dute nahiko lu-

ketena modu librean eraikitzen saiatu, Estatuaren
mehatxua beti presente baitago. Atxilotua izateko
mehatxua, kartzelara joateko mehatxua, daukazun
autonomia galtzeko mehatxua... 

Bidearen amaieran pareta dago beti, eta orduak,
egunak eta urteak aurrera doaz, pareta nola apurtu,
nola gainditu eztabaidatzen dugun bitartean. Egun
daukaguna galtzeko beldurra lor genezakeen horren
parean jartzen dugunean, bihotza eta burua ez dira
beti ados jartzen. “Stockholmgo sindromea” gainditu
eta gure oraina eta etorkizuna bahiturik dagoela jabe-
tzea da lehen pausua. Ipuinean bezala erregea biluzik
dagoela esatera ausartzea. Eta daukagun hori lortu ge-
nezakeen horren alde arriskatzera gero eta jende
gehiago eramaten lortzea. Esango nuke Katalunia bi-
de horretan dagoela, egoeraz jabetu eta bukaeraraino
joateko prest dagoen jende asko baduela. •

{ datorrena }

Beldurra

Egungo egoeran, eta Estatuak nola
erantzungo duen jakinik, prest
al zaude independentziaren 
aldeko lanean jarduteko?

Gorka Elejabarrieta
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G
reta Thun-
berg suedia-
rra klima la-
r r i a l d i a r en
kontrako mo-
bilizazioaren

ikur bihurtu da: mundu osoko
komunikabideen arreta neska-
to batengan jartzea lortu du
eta, aldi berean, baita mun-
duan barna gazte asko kalera
ateratzea ere. Ospearekin bate-
ra, jarraitzaileak ez ezik kriti-
kak ere bereganatu ditu Thun-
bergek, eta ez soilik klima
larrialdiaren negazionisten al-
detik. 
Kritikak kritika, Thunbergen

pareko gazte eta nerabe ugari
ari dira borrokan planetaren
etorkizunaren alde mundu
guztian zehar. Batzuek Thun-
berg beraren ereduari jarraitu
diote; beste batzuk, berriz, ne-
rabe suediarra ikono bihurtu
baino lehenago zeuden dagoe-
neko ingurumenaren aldeko
borroketan murgilduta.
«Gerran dagoen umea naiz»,

dio Ralun Satidtansasrn Lilly 12
urteko neskato thailandiarrak.
Bere helburua Thailandian
plastikoarekin bukatzea da, eta
Thunberg du eredu. Herritarta-
sun estatubatuarra ere baduen
nerabeak, ekainean lortu zuen
bere lehen garaipena: Central
supermerkatu kate erraldoia
bere dendetan erabilera baka-
rreko poltsak ez banatzeko
konbentzitu zuen. Erabaki ho-
rren ondorioz, Thailandian
presentzia duten beste banake-
ta enpresa handi batzuek
ere –tartean herrialde osoan
hedatutako 7-Eleven japonia-
rrak– 2020tik aurrera erabilera
bakarreko poltsak ez banatze-
ko konpromisoa hartu zuten.
«Ondo dago horrela izatea.

Hasieran uste nuen gazteegia
nintzela militantziarako, baina
Gretak konfiantza eman zidan.
Helduek ez dutenean ezer egi-

ten, haurrok egin behar dugu»,
azaldu du. Lilly ez zen New Yor-
ken egon klimaren gailurrean.
«Nire tokia hemen dago. Nire
borroka lekua Asiako hego-
ekialdea da», adierazi du.
Eskualde horretako zenbait

herri –Thailandia, Kanbodia,

kin kopuru erraldoiak sortzen
dituzte. Thailandian plastikoz-
ko poltsak edonon daude. Ka-
lean zerbitzatutako janariak
edo lanera eramateko edariak
paketatzeko ere plastikoa da
nagusi. Thailandiar batek, ba-
tez beste, zortzi poltsa erabil-
tzen ditu egunean, 3.000 in-
guru urtean, Gobernuaren
arabera. Europar Batasunean
baino hamabi aldiz gehiago.
Greenpeace gobernuz kanpo-

ko erakunde ekologistaren ara-
bera, Thailandia da itsasoa
gehien kutsatzen duen seigarren
herrialdea munduan. Bertako
agintariek 2022rako erabilera
bakarreko poltsekin bukatu
nahi dute, baina, Greenpeacek
ohartarazi duenez, «ez dute
prestatu inongo legerik eta
jendea sentsibilizatzea ez da
nahikoa izango». Lillyk eserial-
di bat egin zuen Gobernuaren
egoitzaren aurrean eta lehen
ministro Prayut Chan-O-Cha-
rekin bilera bat ere eskatu
zuen. Ez zuen lortu bere herri-
ko agintariarekin biltzea.

«EZ DU AMORE EMATEN»

Amarekin batera joaten da
Lilly Nazio Batuetako edo en-
baxadetako ordezkarien aurre-
an ere egiten dituen protesta
ekitaldietara. «Hasieran, haur
baten apeta zela uste nuen.
Baina ez du amore ematen»,
azaldu du militante ekologista
izandako bere ama Sasiek.
Lillyren kezka, hala ere, ez zen

Gretaren borrokarekin hasi, bai-
zik eta 8 urterekin oporretan ze-
la plastikoz estalitako hondar-
tza bat ikustean. Ordutik, Trash
Hero erakundeak antolatutako
garbiketa saioetan parte har-
tzen du, batzuetan jolasteko go-
goa izan arren. Azkena Bang
Krachaon izan zen. “Bangkoke-
ko birika berdea” bezala ezagu-
tutako auzoa botila, poltsa eta
bestelako plastikozko honda-

Thailandiako Ralun
Satidtansasrn «Lilly»
neskatoa plastikoen
kontrako borrokan ari da
buru-belarri.
Mladen ANTONOV | AFP

MUNDUKO BESTE GRETAK
Ikono bihurtu den Greta Thunbergen
bidea jarraitu dute beste gazte askok 

Pablo Ruiz de Aretxabaleta

Greta Thunberg suediarra klima larrialdiaren kontrako ikur
global bilakatu bada ere, bera bezalako gazte eta nerabe
asko dira lurraren eta ingurumenaren aldeko borroken
protagonistak euren herrietan. Besteak beste,
plastikoaren erabileraren, zuhaitz mozketen, proiektu
erraldoien edo kutsaduraren kontrako ekintzaileak dira.

JENDARTEA / b

Filipinak, Malaysia edo Indo-
nesia– hasi dira jada Mende-
baldeko zabortegi bihurtzeari
uko egiten: plastikoz betetako
kontainerrak jatorrizko herrie-
tara bueltan itzultzen hasi di-
ra. Hala ere, Asiako herriok
oraindik ere plastiko honda-
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kinez beteta dago, Chao Praya
ibaiak bertara eramandakoak. 
Plastikoak eragindako arazo-

ak begi bistakoak dira Thailan-
dian, baina, Nattapong Nit-
hiuthai militante ekologistak
nabarmendu bezala, «presio
taldeak oso boteretsuak dira
eta edozein aldaketa zailtzen
dute». Lobby handienetako
bat sektore petrokimikoa da.
Plastikoan oso zentratutako
sektorea da, herrialdeko barne
produktu gordinaren %5 supo-
satzen du eta milaka lanpostu
sortzen ditu.

UGANDAKO GAZTEAK ERE BORROKAN

Thailandiatik milaka kilome-
trotara dago Uganda. Bada,
bertan, abuztuan 15 urte bete
zituen Leah Namugerwa nera-
beak eskolaren, manifestazio-
en eta planeta salbatzeko hi-
tzaldien artean banatzen du 
denbora. Bere urtebetetze egu-
nean, familia eta lagunekin os-
patu beharrean, 200 zuhaitz
landatzeari ekin zion. 
«Helduek ez badute aurrea

hartzen, nik eta gainontzeko
gazteok erakutsiko diegu bi-
dea. Zergatik geratu behar dut
ezer egin gabe begira, inguru-
menaren aurkako bidegabeke-
riak nire begien aurrean gerta-
tzen direnean?», galdetu zuen
Kigalin (Ruanda) larrialdi kli-
matikoaz iragan hilabetean
eman zuen hitzaldian.
Ugandako Gobernuak ingu-

rumen gaietan zuen jarrera
epela ikusita, eskolan astean
behin greba egitea erabaki
zuen Namugerwak ere, Greta
Thunbergek Suediako Parla-
mentuaren aurrean egiten di-
tuen eserialdien adibidea ja-
rraituz. Fridays For Future
mugimenduko kidea da eta
Kampalan plastikozko poltsak
debekatzeko zein klima alda-
ketak eragindako lehorteen,
uholdeen eta deforestazioaren

ondorioez herritarrak oharta-
razteko kanpaina bat hasi
zuen. «Klima aldaketak gure
bizitzan duen eraginak era-
man nau borrokara: gero eta
altuagoak diren muturreko
tenperaturak ditugu, lehorte
luzeak, gaixotasunak gero eta
ohikoagoak dira...».
Namugerwaren arabera,

«gazteok bihotzetan duguna
esan behar dugu. Ez badugu
egiten, gure etorkizuna kolo-
kan izango da. Egungo buruak
ez dira hemen egongo etorki-
zunean, guk pairatuko ditugu
hartzen ez dituzten erabakien 
ondorioak. Orain hitz egin be-
har dugu, ez bihar».
Mukono barrutikoa da Na-

mugerwa. Azken hamarkado-
tan baso ugari suntsitu dituzte
bertan Kampala Ugandako hiri-
buruaren handitzearen ondo-
rioz. Bakar-bakarrik antolatu
zuen ingurumenaren aldeko
bere lehen manifestazioa, aur-

tengo otsaileko ostiral batean,
Kampalako auzo batean. «Egin
behar nuena egiten ari nintze-
la sentitu nuen, bide onetik
nindoala, baina jende gehiena-
ri, nire senide batzuei barne,
bitxia iruditu zitzaien. Modu
arraroan begiratzen zidaten
pankartak eskuan ikusten nin-
dutenean; burua astintzen zu-
ten sinesgogor», gogoratu du.
Egun gazte ugari  batzen

zaizkio ostiralero eskola egun
bat galduz greba egiteko. «Jen-
deak kritikatu egiten nau. Nire
adinean ostiraletan eskolan
eta ez kalean egon beharko
nukeela esaten dute. Garran-
tzitsua da horregatik nire gu-
rasoen babesa izatea», azaldu
du nerabeak. Aita, eraikuntza-
ko materiala saltzen duen en-
presa bateko burua, astero iza-
ten da alabaren ondoan. 
Namugerwak pozik ikusten

du Ugandan ingurumen ara-
zoekiko interesa gero eta han-

diagoa dela. «Aldaketa klimati-
koarekin lotutako arazoei ez
diegu behar besteko lehenta-
suna ematen. Baina gure kan-
painari esker, eztabaida pizten
hasi da», nabarmendu du.
Jerome Musaka borroka ho-

rretan Namugerwak alboan
duen 15 urteko gaztea da. Bere
ustez, Namugerwak Ugandako 
gazteei begiak ireki dizkie:
«Lehen klima larrialdiaren in-
guruko mezua ez zen batere
argia gutariko askorentzat,
baina Lehak gauzak erraztu
dizkigu: arazoa benetakoa dela
eta gu guztiontzat arriskua be-
netakoa dela ikusarazi digu».
Greta Thunbergekin batera

New Yorkeko gailurrean beste
gazte asko ere izan ziren. Hain
ezagunak ez diren “beste Gre-
tak”, asko larrialdi klimatikoa-
ren ondorio latzenak bertatik
bertara ezagutu dituztenak eta
euren herrialdeetako gober-
nuak etsai dituztenak. Aipatu-

Militza Flaco brasildarra,
Greta Thunbergekin
argazki bat egiten Nazio
Batuen klimaren
inguruko gailurrean
parte hartu baino lehen.
Olivier DOULIERY | AFP
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takoaren adibide dira Lurralde
Komunitateen Aliantza Globa-
leko ordezkariak, Amazonase-
ko arroko, Brasileko, Mesoa-
merikako eta Indonesiako
hamasei lurraldetatik New
Yorkeko bilerara joandakoak.
«Premiazko laguntza behar
dugu. Interes enpresarial edo
politikoak tarteko natura eta
indigenak albo batera uzten
ari dira», salatu zuen Boliviako 
Maria Jose Bejaranok. «Bolivia-
ko herri indigena txikitanoak
egoera larrian gaude. Jada lau
milioi hektarea baso erre dira
eta Gobernuak ez du honda-
mendi nazionala aldarrikatu»,
salatu zuen Bejaranok irailean.
Bejaranorekin batera Arte-

misa Barbosa Brasilgo xakria-
ba herriko 17 urteko ekintzaile
kementsua zegoen. Lumazko
diadema buruan eta aurpegia,
bularra eta besoak margotuta,

Greta Thunbergekin egon zen
AEBetako Kongresuan irtenbi-
de eske. Eta Jair Bolsonaro Bra-
silgo presidentearen kontra
gogor hitz egin zuen. «Brasilgo
Gobernuak natura suntsitzen
duten proiektuetarako dirua
jasotzen duen bakoitzean,
odol indigena isurtzen da», sa-
latu zuen. «Guztion bizitza da-
go jokoan, ez bakarrik gurea. 
Gazte indigenok mundu osoa-
ri eskatzen diogu gure borro-

karekin bat egiteko», gainera-
tu zuen. Brasilgo Minas Gerais
estatuan bizi da, eta, bertan,
meatzaritzak urak kutsatu,
biztanleen baliabideak mu-
rriztu eta heriotzak eragiten
dituela salatu zuen.
Panaman, berriz, Kolonbia-

ko muga inguruko lurretako 
zuhaitzak desagertzen ari dira.
«Klima aldaketa Ama Lurra
hondatzen ari dela ikusteak
bihotza apurtzen dit. Aktibis-
tekin bat egiteko gaude he-
men. Hau ez da soilik indige-
non borroka, guztion borroka
da», adierazi zuen Militza Liz-
beth Flaco gazte panamarrak.

EUROPA ETA AEBETAKO GAZTEAK

New Yorkeko gailurrean parte
hartzeko Suitzatik iritsi zen
Marie-Claire Graf gaztea. Za-
harxeagoa bada ere (23 urte di-
tu), gainontzekoen borroka be-

rean murgilduta dago. Txikita-
tik ikusi ditu etxetik hurbil be-
roketa globalaren ondorioak.
Morteratsh glaziarrak urtetik
urtera atzera egiten nola ari
den kontatu zuen Nazio Batue-
tan. Swiss Yoth for Climate
erakundeko presidenteordea
da eta ez du batere atsegin bi-
zitza «jasangarria» eramaten
saiatzeagatik azalpenak eman
behar izatea. Bera, Greta Thun-
berg bezala, hegazkinez ez bi-
daiatzen saiatzen da. Gazte
suediarra iaz ezagutu zuen
Grafek eta, «pertsona aparta»
dela uste badu ere, ikuspuntu
ezberdinak dituztela aitortu
du. Bere esanetan, Suitzan ez
dute klimaren aldeko grebei
aurpegi zehatz bat jarri edo
«idoloak» sortzeko nahirik,
«mugimenduaren aniztasuna
erakutsi nahi dugu». 
Luisa Neubauerrek ere 23 ur-

te ditu. “Greta alemaniarra”
deitu izan diote eta berak ere
ezagutu du gazte suediarra.
Neubauerren ustez, «erregai
fosiletan oinarritutako kapita-
lismoa» da arazoa, petrolio
bezalako erregaien erabilera
murriztea eragozten baitu. 
Gretarekin  New Yorken

egon ziren gazte asko, bizita-
ko esperientzia pertsonalen
ostean hasi ziren mobiliza-
tzen. 14 urteko Alexandria Vi-
llaseñor, adibidez, Kalifornia-
ko  Davis  herr ian zen 80
pertsona hil zituen sutea piz-
tu zenean. «Asma daukat eta
izugarria izan zen bizitakoa.
Etxean geratu beharra nuen,
kanpora irtendakoan begiak
erretzen zitzaizkidan...». Na-
zio Batuen egoitzaren aurre-
an protesta hasi zuen ostira-
lero eta AEBetako lehen ikasle
grebaren burua izan zen.
17 urteko Jamie Margolien

Seattlen bizi da eta bi gertae-
rak eraman zuten aktibismo-
ra. Lehena, Puerto Rico sun-

«Brasilgo Gobernuak natura suntsitzen duten
proiektuetarako dirua jasotzen duen
bakoitzean, odol indigena isurtzen da. Guztion
bizitza dago jokoan, ez bakarrik gurea»

«Lehen klima larrialdiaren inguruko mezua ez
zen argia Ugandako gazte askorentzat, baina
Leha Namugerwak gauzak erraztu dizkigu:
arriskua benetakoa dela ikusarazi digu»

Gazte thailandiarrak, 
Lilly ekintzaile ezaguna
buru dutela, plastikozko
hondakinak biltzen.
Olivier DOULIERY | AFP



Komunikabideen arreta jasotzen ez
duten beste ekintzaile gazte asko ere
badaude munduan. Enpresa erraldoiek 
edo estatuek abian jarritako
proiektuen aurkako borrokan bizia
arriskuan jartzen dutenak. Tamalez,
askok galtzen dute bizia. Global
Witness erakundearen arabera, lurra
edo ingurugiroa defendatzeagatik
astero hiru pertsona erailtzen dituzte
munduan. Meatzaritzaren,
agroindustriaren edo basomozketen
kontrako ekintzaileak izan ohi dira. Eta
beste asko atxiloketa, mehatxu edo
epaiketen bidez isilarazten dituzte.
Hondurasen, 2013an, Alan Garcia 17

urteko gazteak tiro bat jaso zuen
bularrean bere komunitateko lurretan
eraiki nahi zuten presa hidroelektriko
baten kontrako protesta batean.
Armadak egin zion tiro. Alan bizirik
atera zen, baina Armadaren eraso
basatian bere gurasoak hil zituzten. 
Hiru urte geroago, Berta Caceres erail

zuten Hondurasen bertan. Ekintzaile
ezagunaren hilketak ingurumenaren
aldeko mugimendu eta ekintzaileak
hunkitu zituen. Feminista, indigenen
aldeko kontseiluaren sortzailea, ibaien
pribatizazioaren aurkako borrokalari
nekaezina zen Goldman saria irabazi

zuen hondurastarra. Hil arte egin zuen
borroka Agua Zarcako presa
proiektuaren kontra, meatzaritza eta
zurgintzako proiektuen kontra... Gaur
egun Berta eta Olivia Zuñiga alabek
tinko jarraitzen dute borrokan, amaren
eredua gogoan. Duela hiru urte,
amaren heriotza inpunitatean ez
geratzea exijitzen zuen Bertak GARAri
emandako elkarrizketa batean. Aurten
bertan GARAn kaleratutako beste
elkarrizketa batean, Oliviak, amaren
hilketagatik zenbait zigor izan diren 
arren, horiek egile intelektualengana
ez direla iritsi salatu zuen. 
Honduras da, hain zuzen, munduko 

herri arriskutsuenetarikoa
ingurumenaren alde borrokatu eta
lurra bereganatzen duten enpresei
aurre egiteko. 2010etik 120 pertsona
baino gehiago hil dituzte. Pertsona
arruntak, presen, meategien edo baso
mozketen aurkako ekintzaileak. Eta
erailketok zigorgabe geratzen dira.
Mundu osoan gutxienez 164

pertsona hil zituzten ingurumenaren
alde egiteagatik 2018an, Global
Witnessen arabera. Baina, erakundeak
berak azaltzen duenez, baliteke kopuru
askoz handiagoa izatea, kasu asko ez
direlako ezagutzen edo oso gutxi

ikertzen direlako. Filipinetan izan ziren 
iaz erailketa gehien: 30. Jarraian datoz
Kolonbia (24), India (23) eta Brasil (20).
Baina kopuru ilun hori gehien igo zen
herria Guatemala da, 2017an baino
bost aldiz hilketa gehiagorekin (17).
Meatzaritzako egitasmoen aurka

egiteagatik hil zituzten ekintzaile
gehien (43). Biktimen kopurua gehien
igo zen borroka, berriz, uraren
defentsarekin lotutakoa izan zen.
Hiltzaileak, berriz, enpresek
kontratutako segurtasun pribatuko
langileak, estatuaren mendeko
indarretako kideak edo ordaindutako
hiltzaileak izaten dira. Sarri guztiak
elkarrekin aritzen dira.
Global Witnessek salatu duenez,

gobernuek legeak eta epaitegiak
erabiltzen dituzte ekintzaile eta
komunitateak kriminalizatzeko: lege
bereziak, “terrorismoaren aurkako”
legeak, protestak debekatzen
dituztenak... sortzen dituzte. Modu
horretan, ekintzaileen aurkako
jazarpena “legal” bihurtzen dute.
Global Witnessek komunikabideen

fokuetatik kanpo bizia arriskuan
jartzen duten zenbait ekintzaileren
izenak plazaratu nahi izan ditu: 
-Renee Pamplona: Filipinetako

Mindanao uhartean taboli herriaren
alde borrokan ari da. Bere lurraldean
ezarri nahi duten kafe ustiategi baten
kontra egiteagatik Armadak sarraskia
eragin zuen taboli indigenen artean. 
–Isela Gonzalez: Mexikon baso

mozketen aurkako protestetan parte
hartzen du, Gobernuaren babesik gabe.
Borroka horretan egindako lanagatik
Isidro Baldenegrok Goldman saria
irabazi zuen 2015ean. Bi urte geroago
tiroka hil zuten.  
–Maria do Socorro Silva eta Ramon

Bedoya: Brasil eta Kolonbian lurra
defendatzen ari dira hurrenez hurren,
palma olioa bezalako ekoizpenak
ezartzeko lurrak bereganatu nahi
dituztenei aurre eginez. 
–Fatima Badu: Indiako Tamil Nadu

estatuan kobre lantegi baten kontra
aritu zen. Lantegia ixtea lortu zuen.
–Samuel Loware: Ugandako

basozaina. 
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tsitu zuen Maria urakanaren
aurreko erantzun eza izan
zen –jatorri latinoko gaztea-
ren ustez, arrazakeria dago
erantzun ez horren atzean–.
Bigarrena, Kanadako basoeta-
ko suteen kea Seattle hirira
iristean arnasa hartzeko bi as-
tez izan zituen arazoak. 

Dominga Espiñaeira 16 ur-
teko txiletarrak elur faltan eta
lehorteetan ikusi du aldaketa
klimatikoaren eragina. «Ani-
maliak hiltzen ari dira. Jende-
ak askatu egiten ditu ezin di-
tuelako elikatu eta, ondoren,
errepideetan hiltzen dira au-
toek harrapatuta», azaldu du.

Ariana Palombo 19 urteko
uruguaitarrak bere herrian
arazo nagusia  lehengaien
gehiegizko ekoizpena dela
dio. Uruguain, abeltzaintzak
eta zelulosa lantegiek sortzen
duten kutsadura ibai eta lu-
rretan hedatzen ari da. «Egu-
nero iristen dira dozenaka
pertsona ospitaletara agroto-
xikoek intoxikatuta». 

Bruno Rodriguezek 19 urte
ditu eta Argentinako Gazteak
Klimaren Alde taldea sortu
zuen. «Latinoamerikako herri
batetik nator. Gure historia
bost mendeko lapurreta baten
historia da. Guretzat, justizia
ekologikoa giza eskubideei,
justizia sozialari eta nazio su-
biranotasunari lotuta dago».

Greta Thunberg dute eredu
gazteotako askok, baina suedia-
rrak berak ere izan du bidea ire-
ki dionik. Severn Cullis-Suzuki
kanadarrak, adibidez, Rioko
gailurrean hitz  egin zuen
1992an, helduei aldaketak exi-
jitzeko. 12 urte zituen. Bera ez
zen ikono bihurtu, baina lurra-
ren aldeko borrokan jarraitu
du tinko. Gazteotako batzuk
COP25 gailurrean izango dira
abenduan Txilen, Gretaren eta
“beste Greten” hitzak entzun
eta ulertu diren egiaztatzeko.

Berta Zuñiga, Berta Caceres
ekintzaile erailaren alaba.
Juanan RUIZ | FOKU

BIZIA ARRISKUAN FOKUETATIK AT
NATURA DEFENDATZEAGATIK
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L
umaltik Herriak
gobernuz kanpo-
ko erakundeak
gonbidatuta gure-
ra etorri da Mexi-
kotik Maria de Je-

sus Patric io Martinez
Marichuy. «Hainbat lagunekin
batu naiz: Munduko Emaku-
meekin, EHUko ikasleekin…
Gazteek interes handia agertu
dute. Niretzat garrantzitsua da
Mexikon gertatzen ari dena
ezagutaraztea», kontatu digu
Donostiako Ibaetako campu-
sean elkartu garenean.
Mexikoko presidente izate-

ko lehen emakume indigena
hautagaia izan zen Marichuy,
iaz. «Hagitz kritikatua izan
nintzen. Etxera garbitzera joa-
teko erraten zidaten». Hauta-
gaitza aurkeztearen helburua
ez zen presidentetzara heltzea
izan. «Aitzaki bat izan zen he-
rrietara iristeko eta, aldi bere-
an, hedabideek fokuak indige-
nenganantz jiratzeko».
Kongresu Nazional Indige-

nak (CNI) aurkeztu zuen Mari-
chuy. Erabaki kolektiboa izan
zen, 25 estatutako 43 herri in-
digenatako 523 komunitatetan
egindako kontsultaren emai-
tza. CNI Mexikoko indigenen
koordinakunde handiena da;
bertako kide da Nazio Askape-
nerako Armada Zapatista
(EZLN) ere.

Egoera gero eta zailagoa
Mexikon egoera gero eta zaila-
goa da. «Gure herrietan gabe-
tze handia dago. Inposatzen
ari diren megaproiektuen on-
dorioz komunitateak, basoak,
ura, lurra, herrien antolaketa
kolektiboa bera amaitzen ari
dira. Hortaz, presidentetzara-

ko aurkeztea aitzakia izan zen
maila nazionalean problema-
tika indigena mahai gainean
jartzeko, baita herri, auzo eta
kolonia ugaritara iristea posi-
ble izateko ere, behetik parte
hartzeko gonbidapena egiteko
eta boterea hartzeko beste mo-
du bat azaltzeko, gobernua be-
hetik gora eraikitzen joateko.
Herria izateko zer egin eraba-
kitzen duena eta gobernua he-
rri antolatu horren erranak be-
tetzen dituena».
Gonbidapen hori egin zieten

herritarrei, behetik antolaketa
prozesuak eraikitzen joan dai-
tezen nekazariak, emakumeak,
gazteak… «Ados ez gauden egi-
teko moduei buelta ematen
eta berreraikitzen joan gaite-
zen. Ez zen Marichuy izan, bai-
zik eta gobernuaren kontzeptu
indigena bat».
Garrantzitsua izan zen herri

indigenak baztertuak, diskri-
minatuak, ahantziak, abando-
natuak daudela ikusteko, are
gehiago emakumeak. «Biga-
rren edo hirugarren mailako-
tzat hartzen gaituzte. Horrega-
tik erabaki  zen emakume
batek hartzea ahotsa. Hala
emakume gehiago gonbida-
tzeko, erakusteko parte har de-
zakegula eta gure herriak or-
dezka ditzakegula».

Garaipena izan zen
Balorazio ona egiten dute,
nahiz eta Gobernuak erran
galdu egin zutela, porrot egin
zutela, herritarrek ez zutela
emakumerik nahi, are gutxia-
go indigenarik. «Gure balan-
tzean xedeak lortu genituela
baieztatu genuen: ez genuen
galdu, irabazi egin genuen. Al-
de batetik, indigenen arazoak
plazaratu genituen; bestetik,
herriz herri, auzoz auzo behe-
tik antolatzea baino modu ho-
berik ez dagoela erakutsi ge-
nuen. Guretzat garaipena izan

zen 32 estatuetatik 29tara hel-
tzea. Beren arazoak hurbiletik
aditzea eta eurek prozesu ho-
netako gure asmoa entzutea.
Elkarren kontra jarri gaituzte.
Ahantz ditzagun alderdiak, hel
diezaiogun gure antolaketa
propioari aurrera ateratzeko».

Talde handia
Hauteskundeen testuingu-
ruan laguntza sareak osatzen
joan ziren. «Gazteak, emaku-
meak, adinekoak, gizonak…
Azkenean, denen artean, talde
handia ginen. Ez ginen herri
indigenak soilik. Hirian kide
gehiago zeuden, proposamena
bere egin zutenak».
Talde horiek biltzen jarrai-

tzen dute. «Bakoitzak bere le-
kua du, bere modua eta den-
bora, baina zerbait ezberdina
nola eraikitzen joaten ahal ga-
ren aztertzen ari dira eta hori
nahi genuen».

CNIren asanblada
2019ko irailaren 5etik 7ra Kon-
gresu Nazional Indigenaren
eta erresistentzia eta errebel-
dia sareen asanblada izan zen,
nazionala eta nazioartekoa.
Binniza de Juchitan hirian
egin zen, Tehuantepec istmo-
an. Mexikoko herri indigenen
500 ordezkaritik gora bildu zi-
ren; 107 elkarte eta kolektibo,
10 hezkuntza instituzio eta 22
hedabide libre.
Gertatzen ari den guztiaren

aitzinean eta megaproiektue-
kin okertzen ari den egoeraren
aitzinean zer egin aztertu zen.
«Ikusten da elkarlana ezinbes-
tekoa dela, baina bakoitza da-
goen tokian egonda. Hainbat
ekintza adostu ziren». 
«Garrantzitsuena da nola jo-

anen diren indartzen dauden
lekuetan, nola joanen diren
lantzen antolaketa. Hor egiten
dugu apusturik handiena,
dauden lekuetatik antolatzen

«Behetik gora antolatzea
baino modu hoberik ez

dagoela erakutsi genuen»

MARIA DE JESUS 
PATRICIO MARTINEZ

«MARICHUY»

Iazko hauteskundeetan parte hartzea

aitzakia izan zen herrietara iritsi eta

fokuak indigenenganantz jiratzeko.

Xedeak beteta, taldea indartua atera zen.

Maider Iantzi Goienetxe

MEXIKOKO PRESIDENTE
IZATEKO LEHEN EMAKUME

INDIGENA HAUTAGAIA
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ez badira beti eroriko garelako
ekintza batzuetan: errepide
bat gelditu behar dela, planto
egin behar dela… Hori ere par-
te da, baina inportanteena
beste antolatzeko modu berri
bat eraikitzen joatea da, behe-
tik, gauden tokitik. Emakume,
ikasle, irakasle, abokatu, medi-
ku… Diseinatua dagoen mo-
duarekin ados ez bagaude, no-
la  eginen dugu lan horri
buelta emateko? Alternatiba
horrek tokian bertan jaio be-
har du, leku bakoitza ezberdi-
na baita», defendatu du. 

Errepresioa, gora
Kongresu Nazional Indigenako
117 kide hil dituzte gutxienez
1996an erakundea sortu zene-
tik. Megaproiektuen inposake-
tarekin lotutako hilketak dira.
«Herri indigenek ez dute mea-
tzerik, gasbiderik, eolikorik,
hidroelektrikorik, tren maiarik
inposatzerik nahi. Hala erran
dute eta manifestazioak egin
dituzte. Eta manifestazio ho-
rietan hil egin dituzte, edo de-
sagerrarazi, edo kartzelan sar-
tu. Errepresioa handitu da». 
Marichuyk baieztatu due-

nez, Mexikon gerra deklaratu
dute lurra defendatzeko elkar-
tu diren eta antolatzen diren
herrien kontra. «Isilik egon be-
har dugula erraten digute, gu-
re herrietatik aberastasuna
eramaten duten bitartean».
Badaude hegoaldean komu-

nitateak beren lurraldean abe-
rastasuna dagoela jakinik, ho-
rretaz jabetzeko lekualdatu
dituztenak. «Petrolioa edo ura
izan daiteke. Gabetzea handi-
tzen den neurrian handitzen
da errepresioa ere. Eta ez dute
bertan biztanlerik nahi». 
Istmoan egiten ari diren me-

gaproiektuetako baten bultza-
tzaileetako bat Iberdrola da.
«Onuradun bakarra enpresa
izan da; herriei lurren kutsa-

dura baizik ez die utzi. Lur ho-
riek jada ezin dira erein. Heli-
ze batzuk etxeko patioetan ja-
rriak daude eta hain dira
handiak ezen batzuetan etxe-
en gainean erortzen baitira.
Jendeak ez ditu nahi, baina ge-
ro eta gehiago dira». 
Jendea antolatzen ari den le-

kuak militarizatzen ari dira.
Chiapaseko Chicomuselon
erresistentzia dago meatzea-
ren aurka eta herrialdeko base
militarrik handiena eraiki du-
te megaproiektua zaintzeko. 

Gaztetatik
Gaztea zenean, Marichuy gizo-
nek soilik parte hartzen zuten
dantza tradizional batean dan-
tzatzen hasi zen. «Ikusten ni-
tuen eta dantzatu nahi nuen.
Aitak erraten zidan ez atera-

tzeko, baina musika entzunez,
inork ikusi gabe, pausoak egi-
ten nituen. ‘Joan zaitez, baina
motel bazabiltza atera egingo
zaitut!’, erran zidan azkenean
aitak. Baina ez nintzen okertu.
Mutilek tinko zapaltzen zuten,
eta nik ere bai», oroitu du.
«Ahulak ginela zioten, kasik

ez zela aditzen gure pausoa,
baina azkenean onartu zuten.
Ordutik dantzan jarraitu nuen
eta orain emakume aunitzek
dantzatzen dute. Bada dantza
bat emakumeena soilik». 

Zapatistek, 25 urte
Altxamendu zapatistatik 25
urte igaro dira. «Eredu dira gu-
re herrientzat, batez ere anto-
lakuntzan. Indartzen eta haz-
ten joan dira, gizon-emakume
gehiago dira orain. Karguak

soldatarik gabe hartzen dituz-
te, kargu kolektiboak dira,
txandakatu egiten dira. Ho-
rrek indarra eman dio antola-
kundeari hegoaldean. Eta ipa-
rralderago dauden gure
herriak motibatu ditu. Indar
kolektiboa hainbeste hazi da,
ezen ez baitago ekonomikoki
Gobernuaren mende. Euren
eredua hartzen ari gara». 
«Eurek egin badute, guk zer-

gatik ez? Lurra, basoak, ura…
ditugu. Antolatzea da kontua»,
erantsi du. 
Antolakuntza horretan ema-

kumeen partaidetza gero eta
handiagoa da, bereziki Chiapa-
sen, kide zapatistekin. Koope-
ratibetan antolatzen ari dira,
beren artean babesten, eta
motorra dira bertze herrietako
emakumeentzat. 

Ibilbidea Gaztea
zenean mutilek soilik
dantzatzen zuten
dantza tradizional
batean parte hartzeko
pausoa eman eta bidea
ireki zien bertze neskei.
Joan den urtean,
presidentetzarako
hautagai aurkeztu zuen
Kongresu Nazional
Indigenak (CNI).

“
Argazkiak: Juan Carlos RUIZ | FOKU
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aurtzaroa maitasun handiz gogoratzen du-
gun bizitzako garaia da. Arrazoia da, haurrak
garenean, gogo iturri agorrezina dugula; edo-
zein objektu bihur daiteke jostailu, edozein
jarduera, abentura. Haurtzaroa bizitzari ira-
tzartzea da, hor agertzen dira lehen galderak

eta hor jasotzen ditugu lehen erantzunak. Hala ere, haurtza-
roa ez da beti zoriontasunaren edo axolagabekeriaren sino-
nimo. Inork ez du bermatuta bere ongizate fisiko eta emo-
zionala mundura iristearekin bakarrik. 
Ume izatea ez da inoiz erraza, denok behar baitugu nor-

baiten babesa ibiltzen hasteko, lehen silabak ahoskatzeko,
eta beldurrak, besarkada eta hitz egokiekin itzaltzen direla
jakiteko. Horregatik, gure bizitzako lehen urteen eta hu-
rrengo esperientzien garrantziak moldatuko du gure norta-
sunaren, oreka emozionalaren eta autoestimuaren zati han-
di bat. Beraz, inguratzen gaituena desatxikimendua,
gabezia, tristura edo abandonua baldin bada, asko kostako
zaigu emozionalki seguru heltzea. Hori bai, lasaitasuna,
maitasuna eta ardura nagu-
si diren testuinguru batean
hazi eta hezteak, kontraesa-
na badirudi ere, ez du bere
horretan beldurrik, segur-
tasun-gabeziarik eta zama-
rik gabeko heldutasuna
bermatzen.
Gizakiak izaki konple-

xuak garen heinean, gure
haurrak ongizate emozio-
nalean hezi nahi izatearen
balentrian zehar, zenbait
zulotan erortzea arras giza-
tiarra da. Zulo berdinetan
erori baitziren gure oinor-
dekoak ere; nolabait, gura-
so belaunaldi ezberdineta-
tik jasotako herentzia da.
Ikasi zutena, gu haur gine-
nean trebatu zuten, eta,
guk, guraso bezala, gure se-
me-alabekin errepikatzen
dugu. Gutariko bakoitzak
gure “bizipenen kutxa”
daukagu; bizitzako lehen
zortzi urteak, zalantzarik
gabe, garenaren zati handi
baten giltza dira. Helduak

egiten garenean, estresa eta ardurak gure bizitzaren jabe
egiten dira, eta, askotan, ahaztu egiten zaigu jolasteko den-
bora tarte bat gordetzea, gure barruko haurrarekin konekta-
tzeko. Dena den, ez da beti erraza harmoniaz eta zorionta-
sunez heltzea. Batzuetan, gure ni heldua frustratuta
sentitzen da, harrapatu eta ito egiten gaituzten konpondu
gabeko gatazkez betea, eguneroko ilusioa galdu eta izaki isil
bihurtzeraino. Garrantzitsua da, denok, barruan darama-
gun haur horri eskua ematea. Azterlan batzuek erakusten
dutenez, erantzukizunik edo lehiakortasunik ez, baina bai
desinhibizioa eta jolasa dakartzaten haurtzaroari dagozkion
jardueretan denbora emateak zoriontasun-maila handiago-
ekin eta estres-maila txikiagoekin zerikusia du. 

Gure barneko haurra ikusten ez badugu, barneko zoko
ezkutu batean egongo da. Heldu guztiok saiatzen gara
mundu konplexu honi aurre egiteko guztiz seguruak ga-
ren itxura egiten. Baina askotan begiak ixten ditugu eta
hutsune edo zama bat sentitzen dugu eta kanpoko zauririk

ez  duen zerbaitek min
ematen digula ohartzen
gara. 
Haztea ez da soil-soilik

urteak pilatzea, gure aur-
pegian zimur bat ikustea
edo gauzak lortzea. Haztea
denborarekin heltzen jaki-
tea da, bizitako etapa ba-
koitzeko on guztia man-
tenduz.  Gure barneko
haurra bera da, benetan,
alderdi arrazionalaren eta
oraindik ere maitasuna es-
katzen jarraitzen duen bes-
te alderdi libreago, garbia-
go eta amets egiten duen
horren arteko nolabaiteko
oreka ahalbidetzen diguna.
Ahaztu egiten zaigu elkar
maitatzea, ahaztu egiten
zaigu gure burua zaintzea,
entzutea; ahaztu egiten
zaigu gure buruari norbe-
raren bizitza-zikloko une
txiki bakoitzaz gozatzeko
aukera ematea. •

saioaaginako@gmail.comHaztea bizitzako etapa bakoitzeko on guztiak mantenduz heltzen jakitea da. 

Saioa Aginako Lamarain
Psikoterapeuta
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A
tal honen izena “Asteari zeharka begira”
bada, idazten ari naizen momentu hone-
tan ezinezkoa zait asteak zer emango duen
igartzea. Gaur hemen botako dudana sen-
tsazioak dira analisi pausatu bat bainoago,
emozioek koloreztatutako sentsazioak,

iragaztea eskatzen dutenak aste honetan lehertu den
egoera hau ahalik eta modu objektiboenean aztertzeko.
Aste amaierako argazki osoak beste talaia bat eskainiko
du honi guztiari neurria hartzeko. 
Egoera intsurrekzionala da Katalunian. Lehen sentsa-
zioa azelerazioarena da. Esango nuke aste honetan gau-
za batzuk atzean gelditu direla eta garai berri bat hasi
dela Katalunian zein Estatuan. Nago prozesu indepen-
dentistaren fase oso bat bukatu dela. Estatuak bide ba-
ketsu eta demokratikoetatik autodeterminazio eskubi-
dea borrokatzeak zer prezio duen ezarri du,
soberanismo katalan eta euskaldunaren hipotesi takti-
koa hankaz gora jarriz, gizarte-
aren gehiengo baten babesa
demokratikoki esplizitatuz ge-
ro, Estatua erabakitzeko esku-
bidearen aldarriari erantzun
demokratiko bat ematera be-
hartua izango zela zioena. Ize-
na jarri diote horri: sedizioa.
Astinaldi handien garaia
izango da XXI. mendeko hogei-
garren hamarraldia. Krisi-aro-
an gaude, zibilizazio krisi bete-
an: klima larrialdia, dualizazio
soziala, migrazio-fluxu handiak, Europar Batasunaren
krisi politikoa. Espainiak estatu arrazoiarekin eta autori-
tarismoarekin erantzungo dio nazioen aldarrikapen his-
torikoei. Ezin du besterik egin. Beraz, galdera zaharrak
pausatzeko garaia da: «Zer egin?». Eman diezaiogun be-
girada bat Kataluniak azken urteetan egin duen ibilbide-
ari lehenik eta behin.
Izan ere, hipotesi taktikoa hankaz gora jarri izanak ez
du inolaz ere prozesu independentistaren porrota adie-
razten. Prozesu horrek gauza asko lortu baititu izenda-
tzeak luze joko lituzkeenak, baina, funtsean, egitasmo
demokratizatzaile bat gorpuztu du, XXI. mendeko gizar-
te katalanaren erronkei erantzuten diena eta agenda
globalari lotzen zaiona. Nazio zaharraren aldarrikapen
historikoari zentzu gaurkotu bat eman dio, eta ez dago

bakarrik langintza horretan gainera: SNPk aste honetan
iragarri duenez, 2020an egin asmo du Eskoziak bigarren
independentzia erreferenduma. 
Bide horretan lau faktore izan dira erabakigarriak: Es-
tatuaren irain eta bidegabekerien kudeaketa eraginko-
rra, gizarte zibilaren autoantolaketa, agenda instituzio-
nalaren eta gizarte mugimenduen arteko uztarketa, eta
polarizazioaren eta artikulazioaren arteko oreka. 
Uste dut XX. mendeko hogeigarren hamarraldi kon-
plexu eta arriskutsua ondo irakurriz gero aukera leihoak
izango dituela independentismoak, eta, hain zuzen, epe
ertain horri begirako kudeaketa estrategikoa behar due-
la. Estatu bat izango du aurrez aurre, batasun estrategiko
sendoarekin jokatuko duena eta gogor joko duena. Eta
Estatuaren batasun estrategikoak, nahitaez, tamaina be-
reko batasun estrategiko independentista galdegiten du.
Euskal independentistontzat ere galdera zaharra
pausatzeko garaia da. Eskema zurrunek ez digute balio

eta garai historikoa interpretatzen asmatzea erdia bai-
no gehiago da. Azelerazio honetan, garaiko izpiritu bat
gorpuzten ari delakoan nago: autoritarismoaren aur-
kakoa Altsasuko auziarekin, ekologista klima larrial-
diarekin, feminista jardunaldien arrakastarekin, abe-
rastasunaren banaketaren aldekoa pentsionistekin,
demokraziaren aldekoa Kataluniarekiko elkartasuna-
rekin, eta abar. “Larrialdi demokratikoa” kontzeptua
erabili du Gure Eskuk eta izpiritu hori bildu dezakeela-
koan nago.
Katalunian orain arte gako izan diren lau faktore es-
trategikoek gaurkotasun osoa duten arren, bosgarren
baten faltan gaude, gu zein katalanak beraiek: bion ar-
teko elkarlana eta batera jotzea Estatu demofobiko au-
toritarioaren aurrean. •

{ asteari zeharka begira }

Zer egin?

Katalunian orain arte gako izan diren
faktore estrategikoek gaurkotasun osoa
duten arren, baten faltan gaude gu zein
beraiek: bion arteko elkarlana eta batera
jotzea

hutsa

hutsahutsa

Pello Otxandiano
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E
utsi egin zioten.
Gasteizko Udale-
ko taldeek aho ba-
tez onartu zuten
arte;  ondoren,
proiektua tirade-

ra batean usteldu ez zedin eu-
tsi, eta eutsi Euskararen Etxea
proiektu bereko lehenengo
hanka gauzatu arte. Bigarren
hanka, Gasteizko Kafe Antzo-
kia, urte bi barru abiatuko da
biak batuko dituen eraikinean,
Ruiz de Bergara jauregian. Ba-
dute zer ospatua eta hala egin-
go dute datorren ostiralean,
Oihaneder Euskararen Etxea-
ren bosgarren urteurrena de-
la-eta, ospakizuna herritarre-
kin partekatuz. 
Euskara ardatz izango zuen

kultura azpiegitura bat abia-
tzeko proiektuari Gasteiz An-
tzokia esan zioten hasieran,

antzoki bat baitzuten buruan
hura sustatu zuten euskalgin-
tzako eragileek. Ondoren, Gas-
teizko Kafe Antzokiaren alde-
ko plataforma sortu zutenean,
proiektuari eduki gehiago
ematea pentsatu zuten. Bilbo-
ko, Durangoko edo Elgetako
kafe antzokiak eta antzeko

ren Etxearen ideia. Bilboko Ka-
fe Antzokitik zenbait gauza
hartu, beste antzoki batzueta-
tik beste zenbait eta platafor-
man bertan beste hainbat pro-
posamen atera ziren. Udalak
eskaintzen zituen lekuen ara-
bera ere ideia berriak sortzen
ziren. 

EUSKARAREN ETXEA

Horrela joan ziren proiektua
osatzen eta azkenik helburu
zehatz batzuei lotutako Euska-
raren Etxea irudikatu zuten.
Beste kafe antzokiek ere ideia
hori indartu zuten, kontzertu
edo ikuskizun gunea baino
gehiago izan behar duela iri-
tzita eta eurek faltan suma-
tzen zutena nabarmenduz…
Eta abian zeuden proiektu ho-
rietatik, atzetik joanda ere,
probetxua atera zuten, betiere
herri bakoitzak bere egoera so-
ziolinguistikoa eta horren ara-
berako beharrak dauzkala kon-
tuan izanda. 
Gasteizen hiru helburu na-

gusi beteko zituen gune bat be-
har zuten: Gasteizko euskaldu-
nentzat erreferentzia izan eta
euskalgintzarentzat antolatze-
ko eta normalizazioan eragin-
go zuten proiektuak bultzatze-
ko leku bat, erabilerari
eragingo zion leku bat, eta, az-
kenik, sorkuntzarako leku bat.
Plataforma hartatik Lazarra-

ga Kultur Elkartea sortu zen,
egunotan Euskararen Etxearen
bosgarren urteurrena ospatze-
ko ekitaldiak prestatzen dabile-
na. Datorren ostegunean, hilak
25, Oihanederreko Ortuño are-
toan, bost urteon errepasoa
egin eta etorkizuneko erronken
berri emango dute. 
Erronka horien artean, jaki-

na, proiektuaren beste zuta-
bea, Gasteizko Kafe Antzokia,
abian jartzea. Antzokia eta
Euskararen Etxea bere baitan
hartuko dituen Ruiz de Berga-

Lazarraga Kultur
Elkarteko zenbait kide
Oihaneder Euskararen
Etxean: zutik, Manuel
Moreno, Manu Diaz de la
Barcena eta Iker Durana;
eserita, Lukas Etxeberria,
Idoia Zapirain, Iñaki
Lazkano eta Mikel Egiluz.
Juanan RUIZ | FOKU

TEMA EDERRA
Oihaneder Euskararen Etxeak bost urte,
luzaro jarraitzeko asmoz eta gogoz 

Xabier Izaga Gonzalez

Datorren urriaren 25ean Lazarraga Kultur Elkarteak
Oihaneder Euskararen Etxearen bosgarren urteurrena
ospatuko du. Urte bi barru Gasteizko Kafe Antzokiarekin
batera Ruiz de Bergara jauregiko egoitzan jarraituko dute
beharrezkoa ez ezik, arrakastatsua ere badela erakutsi
duten proiektua garatzen eta indartzen. 

EUSKARA / b

kultur azpiegiturak zituzten
eredu, baina eredu horri beste
zerbait gehitu beharra zegoela
pentsatu zuten, eta euskaraz-
ko adierazpideak erakutsiko
zituen antzokiaz gainera, Gas-
teizek zer gehiago behar zuen
hausnartzen hasi ziren. Gogo-
eta hartatik sortu zen Euskara-
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ra Jauregia atontzeko lanak
hastear daude. 

Arratsaldeko zazpietan bile-
ra dute Lazarraga Kultur Elkar-
teko zenbait kidek: Lukas Etxe-
berria,  Mikel Egiluz,  Idoia
Zapirain, Manuel Moreno, Iker
Durana, Manu Diaz de la Bar-
cena eta Iñaki Lazkanok. Ma-
hai inguruan aulki bat gehiago
jarri dute GAUR8rekin proiek-
tu dagoeneko potolo horren
historiaren eta urte bi barru
izan litekeenaren gaineko
hausnarketa partekatzeko. 

BOST URTEKO IBILBIDEA

Erreferentzia bihurtzea zuen
helburuetako bat Euskararen
Etxeak, eta ez dago zalantza iz-
pirik lortu duela, Gasteizen
edo Araban ez ezik, Euskal He-
rrian ere bai. Urterik urte iris-
ten zaizkien proposamenen
kopuruak nabarmen gora egin
duela igarri dute. Azken hiru
urteetan, 60 proposamen in-
guru jaso dituzte. 

Horrelako leku baten beha-
rrik ez zegoela uste duenak
Euskararen Etxearen bost urte-
otako programazio mardula
eta horrek izan duen harrera
ikusi besterik ez du. Lazarraga-
ko kideok behar hori berreste-
ko moduan daude orain. Eurek
diotenez, beharra bazegoen eta
badago, Gasteizen eta leku guz-
tietan. Irakaskuntza arloan au-
rrera egin da, ezagutzan nabari
da, baina ez dago erabiltzeko
gunerik. Gasteizen dozenaka
mila euskaldun daude, baina
oso sakabanatuta, ez dute jaki-
ten zein den euskalduna, eta
beharrezkoak dira horrelako
lekuak herritar horiek nolabait
trinkotzeko. «Kafe Antzokian
euskaldun dentsitate handia
dagoela jakingo dute».

Horrez gainera, eragileen
trinkotzea ere lortu daitekeela
uste dute, eta lehen pausoak
Euskararen Etxea bera ematen

ari da, elkarlanaren bidez.
«Oso beharrezkoa da trinkotze
hori, atomizazioak autokon-
tsumorako gauzak egitera era-
maten baitu. Euskaltegi batek
bere ikasleentzat, GEU Elkarte-
ak bere bazkideentzat, Mintza-
lagunak bere kideentzat egitea

oso ondo dago, baina hori guz-
tia elkarreraginez, programa-
zio bateratuan eta erreferen-
tzia  espazioetan askoz
eraginkorragoa da». 

Bestetik, Gasteizera euska-
razko ekitaldiak oso sakabana-
tuta etortzen ziren, antzezla-

nen bat, kantaldiren bat noiz-
behinka Printzipal Antzokira...
Hala, Euskal Herrian sortzen
diren hainbat gauza Gasteize-
ra ez ziren iristen. Eta Euskara-
ren Etxea horretarako plaza
izan da. Ekitaldi asko ezin izan
dituzte ekarri, aurrekontuaren

Euskararen Etxearen
urteurrenean, ospakizun
ekitaldia prestatzeko
bilera hasi aurretik. 
Juanan RUIZ | FOKU

ASPALDIKO PROIEKTU EDER BATEN HISTORIA TXIKIA
1990eko hamarraldiaren amaieran,
euskarazko kulturgintzako herritar
talde bat Bilboko Kafe Antzokiaren
antzeko azpiegitura bat sortzen saiatu
zen Gasteizen. Saio hura proposamen
hutsean geratu zen. 

2004an Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusia lantzen ari ziren lan-
mahaietako batean euskarazko
kulturgintzan ardaztutako
erreferentziazko gune baten ideia sortu
zen, baina orduan ere ideia bere
horretan geratu zen. 

2008an Udalak onartu egin zuen
Gasteiz Antzokiaren proiektua, eta,
2010ean, kultura, euskara eta gazteria
arloetako eragileek parte hartzeko
prozesu bat hasi zen, baina egitasmoak
gauzatu ezinik jarraitu zuen. Hurrengo

urtean, legegintzaldi berrian,
euskararen aldeko azpiegitura horren
kokapena aztertu zuten, eta 2012ko
udan Gasteizko Kafe Antzokiaren
Aldeko Plataforma aurkeztu zen
jendaurrean, Kafe Antzokiaren
aldeko manifestua plazaratu eta
sinadura bilketa abiatu zuen. Urte
berean, Udalean aurkeztu zituen
sinadurak. 

2012ko abenduan, egitasmoa
Oihaneder-Montehermoso
kulturgunean kokatzeko proposamena
egin zion Plataformak Udalari, eta urte
bi geroago, “Lazarraga Euskararen
Etxea & Gasteizko Kafe Antzokia”
proposamena landu zuen. 

2014ko urriaren 15ean, plataformatik
sortutako Lazarraga Kultur

Elkarteak urtebeterako akordioa sinatu
zuen Gasteizko Udalarekin, eta
hurrengo egunean Oihaneder
Euskararen Etxea inauguratu zuten
Montehermoso jauregian. Gaur egun,
bost urte geroago, Oihaneder Gasteizko
eta Euskal Herriko euskaltzale eta
kulturzaleentzako erreferentzia da.
Ehunka jarduera antolatu dituzte
denbora horretan, eta azken urteetan
urtero 10.000 lagun inguruk parte
hartu dute Euskararen Etxeko
askotariko jardueretan. 

Hainbat desadostasunen eta
gorabeheraren ostean, 2018ko
uztailean, Euskararen Etxea eta Kafe
Antzokia bilduko dituen
egitasmoa Ruiz de Bergara jauregian
kokatuko dela adostu zuten Udalarekin.
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muga dela-eta, Oihanederrek
ezin baitu sarrerarik kobratu,
jakina. 

Euskararen Etxeko jarduere-
tan 10.000 lagunek parte har-
tu dute urtero, horietako as-
kok behin baino gehiagotan
edo sarritan. Publiko bat fide-
lizatu egin dute. Horrek esan
nahi du jende horrek bazuela
euskal kultura formatu horre-
tan eskura izateko gogoa eta
beharra. Musika, dantza, an-
tzerkia… erakusteko espazioak
behar dira, baina baita sortze-
ko ere, eta Oihanederreko jar-
duera asko prestakuntzaren
eta gogoetaren ingurukoak
izaten dira. 

ELKARLANA

Beste leku batzuetan ez bezala,
Oihanederren kontzertu gutxi
izan dira, espazioaren eta erai-
kinaren funtzionamenduaren
muga nabarmena dutelako;
hala ere, beste jarduera batzuk
garatzeko aukera eman die ho-
rrek, horietako asko beste era-
gile batzuekin elkarlanean.

Izan ere, elkarlana proiek-
tuaren oinarrian dago. Hasie-
ratik izan dute argi Gasteizko
beste talde euskaltzaleekin lan
egin nahi zutela: GEU Elkartea,
euskaltegiak, Bai Euskarari,
Euskal  Herrian Euskaraz,
“Alea” aldizkaria, jende gehien
mugitzen duten eragileekin.
Argi zuten, beraz, Lazarragako-
ek ez zutela proiektuak sortu
eta proposatuko zituzten ba-
karrak izan behar. Lehenengo
urtean denengana jo zuten,
hainbat bilera egin eta elkarla-
nerako hainbat proposamen
egin zizkieten, baita haiek pro-
posamenak egiteko eskatu ere.
Eta horrela jardun dute, ba-
tzuetan proposamenak parte-
katuz, eta, beste batzuetan, be-
rriz, espazioa baliatuz, esate
baterako, mintzodromoak egi-
teko. 

Proposamen horietako bat
Gazte Sortegiak sormen labo-
rategia da, Topagunetik eta
Mintzolatik jasoa. Arabako
Bertsozale Elkartera eta GEU
Elkartera eraman zuten, eta bi
urtean ibili dira Gazte Sorte-
giak antolatzen. 

Gauza asko egin dituzte el-
karlanean, Gasteizko eta kan-
poko eragile eta elkarteekin.
Euskalgintzakoekin ez ezik,
bestelako kultur eragileekin
ere jardun dute eskuz esku, ha-
la nola Poetak Maiatzean poe-

sia jaialdia, Folk Jaialdia eta
beste hainbat ekimen. Ikuspe-
gi zabala dute eta ahalik eragi-
le gehien erakartzen saiatzen
dira. Hala izan da hasieratik.
«Lazarraga, eta lehenago pla-
taforma, bultzatzailea da, bai-
na euskara denona dela eta,
beraz, denen parte hartzea be-
har duen proiektua dela argi
izanda». 

MUGAK ETA AUKERAK

Leku aproposa da Oihaneder,
Gasteizko erdigunean, eta oro
har pozik daude. Pozik eginda-
ko lanarekin, baina proiektua
nahi baino gehiago luzatu dela
diote.  Bost  urte bete ditu
proiektuaren «hanka» honek,
eta oraindik gutxienez beste
bi urtez egongo dira Oihane-
derren. Horrek, bilatu ez badu-
te ere, ikuspegi aldaketa ekarri
die. Lehen, kafe antzokia aipa-
tzean, jendeari berehala etor-
tzen zitzaizkion Bilboko Kafe
Antzokia eta kontzertuak go-
gora,  eta bost  urte hauek
proiektuaren ikuspegia zabal-
tzeko balio izan diete Lazarra-
gako kideei. 

Eraikin horretan, bestetik,
badituzte zenbait muga ere.
Montehermoso kulturuneare-
kin partekatzen dute eta berta-
ko espazioaren eta ordutegien
erabilera ez da nahi luketena;
behar dutena, alegia. Espazio
propioa izateak aurreikusten
ez duten aukera handia eman-
go diela uste dute. Gauza onak
egin dituzte, baina hobeto ere
egin lezaketen sentsazioa du-
te. Erreferentzia izan nahi du-
ten proiektu bi eraikin berean
egotea nahasgarria izan daite-
ke jendearentzat. Gehienek
Montehermoso kulturune be-
zala ezagutzen zuten eraikin
hori. Montehermosok bere bi-
lakaera izan du, arte garaikide-
an, eta jendeak horrekin iden-
tifikatzen du. Udal Gobernuak

erabaki zuen bertan bi proiek-
tuak garatu beharko zirela. Te-
orian egoera parekatuan ba-
zeuden ere, Montehermoso
kultur gune bat da, bere zu-
zendariarekin, eta Oihaneder
elkarte bat. Edonola ere, beren
tokia bereiztea lortu dute eta
badakite proiektuak hurrengo
jauzia egiten duenean, alde
handia nabarituko dela, jende-
ak argi eta garbi identifikatu-
ko baitu hanka biko proiektu
bera eraikin batekin, Ruiz de
Bergara jauregiarekin. Eta ho-
rren kokapena ere, Alde Zaha-
rreko Errementari kalean –Za-
patari  kaletik ere sarrera
izango du–, oso ona da. 

Argi utzi dute, halaber, nahi
izan dituzten gauza gehienak
egin dituztela. Oso gauza gu-
txi geratu dira egin gabe, Ad-
ministrazioaren zurruntasu-
nagatik edo,  batez ere,
espazioen faltagatik. Izan ere,
bertan ez dago rock kontzertu-
rik egiterik, esate baterako.
Uda partean bakan batzuk
egin zituzten, baina aldame-
neko lorategian, espazioak bal-
dintzatuta. «Bestelako espazio
batean, gure asmoak ere beste-
lakoak izango ziren». 

Hori guztia aitortuta, bost ur-
te hauek asko ikasteko balio
izan dietela diote. Proiektu ba-
ten kudeaketaren inguruan oi-
narri batzuk finkatzeko, Kafe
Antzokiaren proiektua ondo
garatzeko, orain egitera doaze-
na hobeto egiteko. Eta balio
handia ematen diote dena «bel-
durrik gabe» euskara hutsean
egin izanari, hasierako zalan-
tzak gaindituta. Denek onartu
omen dute erabaki hori, euska-
raz ez dakitenek barne.

BALIABIDE FALTA

Esandako moduan, nahi zituz-
ten gauza gehienak egin dituz-
te, baina ez guztiak, bestelako
baliabideak ere mugatuak di-

Euskaltzaleen erreferentzia bihurtzea zuen
helburuetako bat Euskararen Etxeak, eta ez
dago zalantza izpirik lortu duela, Gasteizen eta
Araban ez ezik, Euskal Herri osoan ere bai

Datorren ostegunean, hilak 25, Oihaneder
Euskararen Etxeko Ortuño aretoan, bost urte
hauen errepasoa egin eta etorkizuneko
erronken berri emango dute

Ruiz de Bergara Jauregia,
Errementari kalean,
izango da Gasteizko Kafe
Antzokiaren eta
Euskararen Etxearen
egoitza.
Endika PORTILLO | FOKU



relako, bai giza baliabideak, bai
ekonomikoak; eta lehenengo-
ak, jakina, bigarrenen mende
daude. 

Egungo lantaldeak ez du
goia jo, baina egin litzakeen
beste gauza gehiago egiteko
baliabide gehiago behar dira.
Egunerokoan nabaritzen dute,
hilabeteko programazioa egi-
teko eta proiektu berriak abian
jartzeko estu ibiltzen baitira,
eta berdin hainbat gauza ondo
jorratzeko, hala nola, gaztee-
kin, hezkuntzarekin, teknolo-
gia berriekin jarduerak egite-
ko. Bost urte hauetan, egin
beharreko lana eta horretara-
ko behar dena ikusi eta ikasi
dute. Zerotik hasita, proiektua
garatzen joan dira eta orain
badakite, esaterako, hainbat
alor jorratu nahi badituzte, lan
horietan espezializatutako
jendea behar dutela.  Gaur
egun lantaldeko oso lagun gu-
txi ari dira lanaldi osoan, eta
programatzea baino askoz lan
handiagoa da egin beharrekoa.
Proiektuak izan dezakeen ga-
rapena lortzeko, lantaldea eta
aurrekontua handitu beharra
dagoela uste dute. 

ERRONKAK

Etorkizuneko proiektuari begi-
ra, izaera juridikoak asko ardu-
ratzen ditu, eta asko landu du-
ten arloa da, aukerak aztertuz.
«Ea asmatzen dugun izaera ju-
ridiko malgu bat ezartzen,
orain arte egindakoa egiteko
eta hobetzeko eta areagotzeko
aukera emango diguna». Hor,
kudeaketa eredua eta baliabi-
deak dituzte heldu beharreko
erronkak. Argi daukate, baina,
2022ko udaberrian Kafe An-
tzokia eta Euskararen Etxea
Ruiz de Bergara jauregian za-
baltzen badira, aldez aurretik
horiek guztiek ondo zehaztu-
ta, lotuta eta abian egon behar
dutela. 

Orain dela bost urte Oihane-
der zabaldu zenean, akordioa
sinatu eta berehala hasi ziren
ekitaldiak programatzen, bai-
na aldez aurretik plangintza
on bat egin gabe. Orain bi urte
dituzte aurretik erronka horri
eusteko, eta abiapuntu ona ez
da txarra inondik inora.

Oihaneder euskalgintzaren-
tzako erreferentzia da, eta
euskaraz sortzen duten guz-
tientzat ere erreferentzialtasu-
na areagotzeko erronka ere ba-
du, erronka handia, «baina
erronka polita». Gainera, urte-
otan egindakoak konfiantza
ematen die. Euskararen Etxea
abiatu zutenean, proiektu be-
rria zen, eta azken bost urteo-
tan gaitasun handia erakutsi
dute: hiru lehiaketara aurkez-
tu, urtero 200.000 euro ingu-
ruko aurrekontua erabili, hain-
bat eta hainbat ordainketa
egin… Ez hori bakarrik, haus-
narketa asko egin dituzte urte

luzeetako bilera ugarietan. On-
do dakite beharrezkoa dela
beste proiektu batzuetako
ezaugarriak ondo ezagutu eta
aukerak zein diren ikustea.
Behin aukerak aztertuta, nor-
berarentzat onenak zein diren
erabaki beharra dago. «Proze-
su hori egiten duzunean, kon-
fiantza eta, batez ere, jakindu-
ria irabazten dituzu. Gero,
asma liteke edo ez, baina uste
dugu orain arte nahiko ondo
asmatu dugula eta hurrengo
erronketan ere asma dezake-
gula. Euskal Herrian aberasta-
sun handia dago, hainbat es-
perientzia sortu eta kudeatu
dira, batzuk urte askotakoak,
udalekin batera». Lazarraga El-
karteak guztiekin ditu harre-
manak, eta Euskararen Etxea
abiatzeko esperientzia horieta-
tik ikasitakoa baliatu zuten be-
zala, horrela egingo dute au-
rrerantzean ere.  Gainera,
pilatutako eskarmentua ere ez
da alferrikakoa izango.

Ez dago zalantzarik proiek-
tuak onarpen handia izan due-
la, adin guztietan. Hala ere,
diotenez, gazteak erakartzea
oso zaila da. Hori beste erron-
ka bat dute. Gero eta gehiago
hurbiltzen dira, hala ere,
gehienbat musika jarduereta-
ra, baina baita euren gustuko
ikastaroetara ere. Azkenaldi
honetan, “Hitz adina mintzo”
hizkuntza gutxituen gaineko
ikastarorako, adibidez, 18 gaz-
tek eman dute izena. Gazteei

beren oso gustukoa den zer-
bait eman behar zaie, eta zail-
tasunak ikusten dituzte horre-
tarako. Esate baterako, «Kafe
Antzokiak espazio bat eskaini-
ko du, eta gazteak mundu digi-
talean bizi dira; beraz, hori uz-
tartzeko jardueretan asmatu
beharra dago». Familia jardue-
rek, berriz, harrera ona dute.
Urtean ez dituzte asko egiten,
lekuak baldintzatuta, baina
umeekin eta gurasoekin anto-
latu dituzten guztietan aretoa
bete egin da beti. 

EUTSI IZANA, POZGARRIA

Bost urte dira, aste honetan,
Oihanederren lanean hasteko
akordioa sinatu zutela, baina
oso bide luzea izan da gauzatu
arte; aspalditik Gasteizko Uda-
laren adostasuna izan badu
ere, gehiegi luzatu den sentsa-
zioa dute. Edonola ere, denbo-
ra luzean proiektuari eutsi iza-
na pozgarria da eurentzat.
Kafe antzokiaren ideia plante-
atu zenetik lan handia egin
dute talde politikoekin harre-
manetan, proiektua lantzen;
hainbat udal gobernu igaro di-
ra, alderdi guztiekin hitz egin
dute... eta euren arteko kon-
tsentsua lortu izan dute. «Mo-
mentu honetan ere ez dago
desadostasunik».

Tematu baziren, tematu zi-
ren, eta edozein euskaltzalek
edo kultura maite duen edo-
nork eskertu besterik ez du te-
ma hori.
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Lazarraga Kultur
Elkarteko kideak,
Oihaneder Euskararen
Etxearen parean.
Juanan RUIZ | FOKU

Mugak eta trabak gorabehera, azken bost
urteek asko ikasteko balio izan dietela diote.
Kafe Antzokiaren proiektua ondo garatzeko,
orain egitera doazena hobeto egiteko

Elkarlana Kafe Antzokiaren eta Euskararen
Etxearen proiektuaren oinarrian dago.
Hasieratik izan dute oso argi Gasteizko beste
talde euskaltzaleekin lan egin nahi zutela
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L
apiko arteko egi-
tasmoa da Bilbon
martxan jarri du-
tena. Sukaldeak,
jakina, ez dira soi-
lik jakiak presta-

tzeko tokiak izaten. Saltsa uga-
riko guneak izan ohi dira, bai 
arlo domestikoan, bai profe-
sionalean bai lagun artean. Es-
pazio intimootan erabaki po-
toloak hartzen dira askotan,
kezkak eta pozak azalarazten
dira platerak prestatu bitarte-
an, irri egin eta nekeak konta-
tu, istorioak mahaigaineratu
eta konplizitateak landu. 
Sutan dagoen lapikoaren au-

rrean jarrita, barrukoa erraza-
go askatzen dela diote askok,
erlaxazioa aurkitzen dutela
beste batzuek. Baina, horrez
gain, lana bilatzeko aukera ere
izango balitz? Osagai horieta-
ko asko ditu Emaitza proiek-
tuak, formakuntza eman eta
lana bilatzea direlako asmo
nagusiak. Baina askoz gehiago
ere bada, egitasmo feminista
bat delako eta helburu eralda-
tzailea duelako. Berritzailea
ere bada, erabat.
Bilboko mapan, San Fran-

tzisko auzoraino joan behar da
Emaitza proiektuari kokapen
fisikoa jartzeko. Zehazki, Gorte
kaleko 10. zenbakian du abia-
puntua egitasmoak. Helbide
hori ez da, hala ere, Emaitza-
ren egoitza finkoa, ezta baka-
rra ere. Bertan du egoitza, hori
bai, proiektuaren bultzatzailea
den Errotik Kooperatiba Femi-
nistak. Egitasmoa, baina, zaba-
la da bai planteamenduei bai
espazioei dagokienez.

KOOPERATIBA FEMINISTA

«Sexismoa errotik erauzteko
proiektuak diseinatzea eta
martxan jartzea» du helburu
Errotik kooperatibak, eta, ber-
tako emakumeek diotenez, ar-
datz ideologiko hori «arlo eko-

nomikoan, lanean, gizartean,
kulturan zein hezkuntzan»
aplikagarria dela erakustea
dute erronka.
Kooperatiba emakume talde

batek eratu zuen duela urte
pare bat San Frantziskon. De-

peratibak eta beste lau langile
kontratupean daude bertan la-
nean. Aholkularitza zerbitzuak
ematen dituzte arlo publikoan
eta enpresa pribatuetan, eta,
oro har, berdintasunaren eta
hezkidetzaren arloetan «oso
proiektu berritzaileak» disei-
natzen dihardute. Hezkidetzaz
gain, ikerketa eta berrikuntza
ere jorratzen dituzte, «ikuspe-
gi feminista batetik prozesu
berritzaileak bultzatzea helbu-
ru». Besteak beste, Gasteizko
“Beldur barik” kanpainaren
idazkaritza teknikoa eta Ara-
bako hiriburuko jaietan indar-
keria matxista prebenitzeko
lana izan dira kooperatibaren
zereginetako batzuk. 
Leire Abaigar Errotik koope-

ratibako lankidea da eta Emai-

Errotik kooperatibako
kideak eta Emaitza
proiektuko partaideak,
Bilborock aretoan
eginiko saioan. EMAITZA

BILBON, EMAITZA
Ahalduntze feminista, formakuntza eta
lanbidea uztartzen dituen egitasmoa

Nerea GOTI

Kontsumo arduratsua ikur duen Emaitza proiektuak
formakuntza eta lana eskaintzen dizkie egoera
zaurgarrian dauden emakumeei. Baina harago doa.
Ahalduntzeko espazio horrek formakuntza feminista eta 
sukaldaritzaren ofizioan sakontzeko aukera ematen du.
Hamar emakume dira eta menuak emateko prest dira.

JENDARTEA / b

nek daukate ibilbide luzea fe-
minismoan. «Errotik helduta-
ko» proiektuak aurrera egite-
ko betebeharra ikusita,
kooperatiba forma eman zio-
ten egitasmoz beteriko proiek-
tuari. Egun lau kide ditu koo-



herria

tza proiektuan lan egiten duen
lagunetako bat. Dioenez, koo-
peratiban lanaren antolaketa
bera ere berritzailea da. «Ba-
tzuetan zaila egiten zaigu azal-
tzea, lan egiteko beste modu
bat delako», aipatu du.

Abaigarrengana jotzean jar-
dunaldi feminista batzuetan
aurkitu dugu. Handik azaldu
dio GAUR8ri egoera zaurga-
rrian dauden emakumezkoen
bizi baldintzak hobetzea dela 
martxan jarri duten proiektu
berriaren zutabe nagusia.
Zaurgarritasuna «gizarte ba-
ten botere estrukturagatik
pertsona bati ezarritzako bal-
dintza gisa» ulertuta, zehaztu
duenez.

Egitasmoa hobeto ulertu
ahal izateko emakumeek parte
hartzeko zehazki zein baldin-
tza bete behar dituzten galde-
tuta, Abaigarrek azaldu du 
ideia ez dela «baldintza finko
itxi batzuk betetzea, baizik eta
emakume kolektibo baten
errealitatera egokitutako
proiektu bat eratzea». Horre-
gatik, «hasierako asmoa zen
35-40 urtetik gorako emaku-
meak izatea, helduak, erretiro
eskubiderik ez zutenak… Hor-
tik zihoan kontua». Emaitzara
gerturatu diren emakumezko-
en egoerak, hori bai, berezko
profil bat izan du. Abaigarrek
zehaztu duenez, migratzaileak
dira gehienak, «eta ia guztiak
errefuxiatuak edo asilo politi-
ko eskatzaileak».

Bidean, oso harreman estua
izan dute La Posada de los
Abrazos gizarte bazterketaren
aurkako elkartearekin, CEAR
Iheslariak Laguntzeko Espai-
niako Batzordearekin eta
Munduko Medikuekin. Lan ko-
mun horri esker, hasiera bate-
an hamar emakumerekin
abiatu bada ere esperientzia, 
etorkizunera begira, proiek-
tuak hamar emakume horiek

osatuko duten lan poltsa han-
ditzen joatea aurreikusten du.

AHALDUNTZE SAIOAK

Emaitza proiektuak bi arda-
tzen inguruko prozesua plan-

teatzen du. Alde batetik, lanke-
ta pertsonal eta kolektiboa da-
go, eta, bestetik, sukaldaritza
profesionalaren inguruko ja-
kintzak barneratzeko saioak.
«Sukaldean lanean hasi baino

lehen tailerrak egiten ditugu
prozesu feminista gidatu bate-
kin, autokonfidantza, lantal-
dea, antolakuntza... lantzeko.
Era berean, rolak banatzen di-
ra, nork kozinatu, nork zerbi-

Egitasmoan parte
hartzen duten
emakumeetako batzuk,
sukaldean lanean. 
EMAITZA

CEAR BATZORDEKO PSIKOLOGOAK BIDERATUTA

Carmen T. venezuelarrak oso gustuko du
sukaldaritza tradizionala. CEAR Iheslariak
Laguntzeko Espainiako Batzordeko psikologo
batekin harremanetan zen eta hark hitz egin
zion Emaitza proiektuaz, GAUR8ri kontatu
dionez. «Betidanik gustuko izan dut
sukaldaritza. Deitu nindutenena ez nekien oso
ondo zer egin behar genuen, baina baietz esan
nuen».

Plater ezberdinak kozinatzeko gogoak,
musikarekiko zaletasunak eta gauzak berriak
ezagutzeko jakin-minak eraman zuten
venezuelarra Emaitzaraino, eta ez da
damutzen. Esperientziak «oso ondo» sentiarazi
duela kontatu du, eta gauza berriak ikasteko
eman dion aukera nabarmendu du, «adibidez,

barazkiekin prestatutako janariek eman didate
arreta, nire herrian ez baitira hain ohikoak». 

Abenduaren 24an bi urte beteko dira Bilbora
heldu zenetik. Harrera ona izan zuen, eta bi 
seme ditu ondoan, baina Venezuelan dauden
eta Bilbora ekarri nahi dituen beste bi ditu
gogoan. Etxetik alde egiteak eragindako
bizipen gogorren ostean, uneotan bereziki
eskertzen du lana aurkitzeko Emaitzak ematen
dion aukera. Ahalduntzeko saioak maite ditu
bereziki. «Oso jende ezberdina gaude, El 
Salvadorrekoak, Marokokoak, Venezuelakoak...
Horrek indarberritu egiten nau, elkarren
artean gauzak konpartitu, gehiago jakin...
Emakumeak indartsuak gara: lantzaren
muturra izan gaitezkeela uste dut».
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tzatu, garbiketa lanak nola  ba-
natu...», azaldu du Abaigarrek.
Ahalduntze saioak asteartetan
finkatu dituzte.
Sukaldeko lanak ikasteko

saioei begira, elikagaiez ardu-
ratzea ere emakumeen lana
da, eta, arlo horretan, Emai-
tzak jasangarritasuna, kontsu-
mo arduratsua eta elikagaiak
behar bezala aprobetxatzea
jartzen ditu proiektuaren erdi-
gunean. Izan ere, Bizkaiko Eli-
kagaien Bankuaren laguntza
du egitasmoak. «Emakumeak
hara doaz eta menuaren ara-
bera beharrezkoak dituzten
elikagaiak lortzen dituzte kozi-
natzeko», gaineratu du.
Abaigarrek nabarmendu

duenez, auzoan laguntza han-
dia aurkitu dute, adibidez, tai-
lerrak egiteko produktuak
merkeago eskainita. Egitasmo-
arekiko interesa erakusten ari
direnak badira. «Nahiko genu-
ke emakumeontzako kontratu
luzeagoak egiteko aukera iza-
tea. Horretarako, laguntzak bi-
latzen ari gara», aipatu du
Abaigarrek. Izan ere, proiektua
formakuntza eta soldatapeko
lana bilatzera bideratuta bada-
go ere, kontuan izan behar da
emakumeak kontratupean 
egiten dituztela zenbait saio.
«Gure asmoa da proiektu

gastronomiko, jatetxe edo su-
kaldari profesionalekin harre-
manetan jartzea, parte har-
tzaileentzako lan irtenbideak
aurkitzeko», azaldu du Abaiga-
rrek. Gaineratu duenez, lehen
saioan bertan kontaktuak sor-
tu ziren etorkizunera begirako
lan aukerak aztertzeko.
Lehendabiziko saio hori

duela egun batzuk egin zuten
Bilborock aretoan. Errotik koo-
peratibako kideek eta Emaitza-
ko langileek proiektua azaldu
eta praktikan jarri ahal izan
zuten bertan. Sustraiak Cate-
ring enpresako langileekin ba-

tera prestatu zuten egitasmo-
an parte hartzen ari  diren
emakumeek pintxo dastatze
formatua izan zuen menua. 

HILEROKO HITZORDUA

Lehen agerraldiaren ostean,
dastatze gehiago etorriko dira
hurrengo hilabeteetan. Egitas-
moari maiztasun finkoa ema-
teko, hilabetearen erdialdeko
egunetan eskainiko dute me-
nua hemendik aurrera.
Egitasmoak, momentuz, ez

du epe zehatzik, oinez hasi eta

aurrera egin ahala doa handi-
tzen. Asmoa, gainera, urteeta-
rako proiektua izan dadila da,
pixkanaka sareak sortzea jate-
txeekin... 
Eskainitako formakuntza ga-

rrantzitsua bada ere, elkarren
artean ere asko ikasten dutela
nabarmendu dute Emaitzatik.
Kultura ezberdinetako lagu-
nak izanik, norberak bere ohi-
turak partekatzen ditu eta on-
dokoarekin beti dago zerbait
ikasteko; taldekideen artean
landutako harremanek eta el-
karren arteko ideia trukaketek,
gainera, sormena bultzatzen
dute.
Hurrengo menuak dastatze-

ko tokiak zehazteko goizegi da
oraindik. Bultzatzaileek diote-
nez, jada jatetxe bat jarri da
haiekin kontaktuan, eta auzo-
ko txoko batekin ere harrema-
netan daude. Egitasmoak pop
up formatua izango du aurre-
rantzean, lantaldea finkoa

izango da baina toki ezberdi-
netara mugituko dira, izaera
ibiltari horretan sakonduz.
«Oso ondo datorkigu, gauzak
asko errazten dizkigu eta sor-
presa puntu hori ere badu».
Hori  horrela,  Emaitzako

emakumeek prestatutako me-
nua dastatu nahi dutenek adi
egon eta erreserba egitea bes-
terik ez dute. Bilborock areto-
ko lehen ekitaldian beharrez-
koa izan zen sarrera aurretik
erostea, baina proiektua la-
guntzeko eta antolatzeko egin
zuten horrela. Aurkezpenak,
gainera, zuzeneko musika eta
guzti izan zuen.
Hurrengoetan, baina, jatetxe

batean eta menu arruntaren
formatuarekin egingo dutenez
saioa, seguruenik erreserba
egin eta jatetxean bertan or-
dainduko da. Informazio guz-
tia Emaitza.org atarian aurki
daiteke, baita Facebook eta
Instagram bidez ere.

Egitasmoak zenbait erakunderen sostengua
jaso du, errefuxiatuak laguntzen lan egiten
duen CEAR, Bizkaiko Elikagaien Bankua eta
BBK Fundazioa besteak beste

Emaitza proiektuan parte hartzen duten
emakumeen hurrengo menua zein izango den
eta non eskainiko duten Emaitza.org atarian
jakinaraziko dute. Hilero egingo dute saio bat

Irudian, emakumeak
plater ezberdinak
prestatzen.
EMAITZA
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aldera bota dit lagunak: «Zuk zer pentsa-
tzen duzu, etorkizunean ere heziguneak ho-
rrelakoak izango direla? Pareta gabeko espa-
zio irekiak, estetikari  eta diseinuari
hainbeste begiratuko diotenak?». Galderak
errazak eta erantzunak zailak gertatu zaizki-

dan beste hainbestetan bezala, kristalezko bola alboan
izan nahiko nuke: hura igurtzi, barrenean begiratu eta gu-
re eskolen etorkizuna ikusi ahal izateko. Haren ezean, or-
dea, nire baitan bildu eta hausnarrean hasi behar.
Oraintxe ez dira garai samurrak hezkuntzarentzat. Hori-

xe da etorri zaidan lehen ideia. Argi dago eskola eredu be-
rrien bila dabilela. Denbora gutxian, egiaztapen berriak
datozkigu neurozientziatik, etologiatik, psikologiatik, bio-
logiatik, pedagogiatik eta beste hainbat zientzietatik. Jen-
dartea ere eskakizun berriekin ari zaio eskolari, orain arte-
koak dagoeneko ez duelako asetzen. Horrek guztiak,
informazioaren, formazio-
aren, egiteko moduen eta
ideia berrien marea bat
ekarri du eskola asko eta
askotara.
Hezkuntzan une interes-

garria bizi dugu. Horra hor
datorkidan hurrengo ideia.
Ez al gara galduko eralda-
ketaren eta berrikuntzaren
itsaso handi horretan! Dis-
kurtso ederrak eraikitzen
ari gara haurraren, askata-
sunaren, autonomiaren,
bakoitzaren izatearen eta
erritmoaren errespetua-
ren, norberaren garapena-
ren eta abarren gainean. 
Hala, hitz handien ga-

raian sentitzen naiz zen-
baitetan. Inklusioa, erres-
petua, feminismoa, aukera
berdintasuna,  koopera-
zioa, kritikotasuna, ekin-
tzailetza... zein zerrenda
luzea! Eta beldur naiz nola
ulertu ote ditugun horie-
tako bakoitza. Horien on-
doan faltan bota izan ditut
sarritan koherentzia, kon-
tzientzia, lankidetza, lane-
rako kultura... Azken fine-

an, gu hezitzailea gu pertsonaren aurrez aurre jartzen du-
ten hitzak. Hortxe hurrengo ideia. 
Nire ustez, azken hitz horiek dira gure barrura begira jar-

tzen gaituztenak. Izan ere, haurra erdigunean eramateko
saiakera horretan ezin dugu geure buruaz ahaztu; nolako
hezitzaileak behar ditugun hausnartu beharra dugu. 
Zorionez, gero eta gehiagotan entzuten hasi gara hezkun-

tzan benetako eraldaketa izango bada hori hezitzaile profi-
laren aldaketatik etorriko dela. Eraldaketa egiteko ezinbes-
teko profila irakasletik ikertzailera pasatzea dela. 

Berrikuntzaren definizio mamitsua iritsi zait esku artera:
«Gutxi gorabehera sistematizatuta dauden ideia, proze-
su eta estrategia multzoa da. Haien helburua, gaur egun
indarrean dauden hezkuntza praktiketan aldaketak bultza-
tzea eta eragitea da. Berrikuntza ez da ekintza puntual bat,
prozesu bat baizik, bidaia edota ibilbide luze bat ikasgele-

tako bizitza, heziguneetako
antolaketa, hezkuntza ko-
munitatearen dinamika
eta irakasleriaren kultura
profesionala aztertzera
pausatzen dena. Berrikun-
tzaren helburua, indarrean
dagoen errealitatea alda-
tzea da, ikuskerak eta jarre-
rak eraldatuz, metodoak
eta esku hartzeak aldatuz
eta ikaskuntza-irakaskun-
tza prozesuak, kasuan ka-
su, hobetuz edota eralda-
tuz.  Berrikuntza,  beraz,
aldaketarekin batera doa
eta osagai –agerikoa edo
ezkutukoa– ideologikoa,
kognitiboa, etikoa eta afek-
tiboa du. Izan ere, berri-
kuntzak subjektuaren sub-
jektibitateari dei egiten
dio, eta, era berean, hez-
kuntza-ekintzarekin batera
doazen teoriaren eta prak-
tikaren arteko harrema-
nei», (Carbonel 2002). 
Badugu zer hausnartua,

eta hezkuntzara benetako
eraldaketa iritsiko bada, he-
zitzaileok zor dugu gogoeta
hori. •

Hezitzaileak zeresan handia dauka hezkuntzaren eraldaketan. GAUR8

Arantxa Urbe
Hezitzailea eta Hik Hasi-ko kidea
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zkeneko boladan kezkatuta nago His-
toriaren kontakizunarekin. Ez hainbes-
te egia historiko absolutuarekin –bada-
kit hori ez dela existitzen–, baizik eta
Historiaren transmisioarekin. Histo-
riagile bezala beti kezkatu izan nau he-

rri bakoitzak bere memoria kolektiboa eraikitzeko
aukeratzen dituen mugarriak aztertzea. Asko esaten
du herri baten izaerari buruz zein ekintza, momen-
tu historiko, leku eta pertsonaia aukeratzen dituen
bere iragana kontatzeko.
Historia irabazleek kontatzen dutela entzuten da

askotan. Ados nago. Gutxienez egia da garaileen
kontakizuna askotan inposatzen dela eta herriaren-
gana iritsiko den narratiba hori garaileek erabaki-
tzen dutela. Baina ikertzaile bezala badakit galtzai-
leei ere ahotsa eman ahal
diegula. Nire kasuan, ema-
kumeen iraganari buruz
ikertu dudan heinean, gal-
tzaileen ikuspuntua ma-
haigaineratzen saiatu naiz
beti; sorginkeriarengatik
sa latuak  izan  z i renak ,
emakumearen idealarekin
apurtzen ausartu zirenak,
edo besterik gabe emaku-
meak izateagatik zapal-
kuntza jasan zutenak. 
Lan horretan beti alda-

rrikatu dut emakume ho-
rien memoria berreskura-
tzea ezinbestekoa dela .  Ez  hainbeste  beraien
memoriari ohore egiteko, ezta justizia poetikoa bi-
latzen dudalako ere, baizik eta kontakizunaren bi-
dez beste errealitate bat eraikitzea posible dela uste
dudalako. Emakumeentzat justuagoa izanen den
errealitate hori eraikitzeko gaur eguneko neskatilek
erreferenteak behar dituzte eta egia zein izan den,
edo kontatu ez den egiaren aldea behintzat, ere eza-
gutu behar dute.
Herri bezala ere historikoki galtzaileen aldean ko-

katu gaitezke, nahiz eta beste momentu historikoe-
tan zapaltzailearen aldean ere izan garen (urriaren
12a gertu dugu gogorarazteko euskaldunok ere mina

zabaldu dugula munduan barna). Eta horregatik ba-
dakigu zein garrantzitsua den kontakizuna herri be-
zala etorkizun posible bat eraikitzeko. Horretarako
beti defendatzen dut gure memoriaren mugarriak
ongi aukeratu behar ditugula eta gaur egun defen-
datu nahi ditugun balioen arabera aukeratu behar
ditugula mugarri horiek. Bataila militarrak, errege-
erreginen figurak aukeratu beharrean, gure muga-
rriak kolektibotasuna, feminismoa eta antimilita-
rismoan oinarritu beharko lirateke, nire ustez.
Herri baten iraganaren kontakizuna eztabaidan

dago etengabe, zer esanik ez egun; gure lurraldeak
azken hamarkadotan sufritutako biolentziaren in-
guruan, baina baita gertuagoko kasuen aurrean ere,
Altsasu, esate baterako. Orain Estatuko beste herri
bat bere azalean pairatzen ari da guretzat horren

ezagunak diren Estatuaren narrazioaren makinaria
krudelaren erremintak; Kataluniaz ari naiz, noski.
Bertako herritarren kontra zabaltzen saiatzen ari di-
ra gure kontra zabaldutako diskurtso berdinak. Bai-
na zerbait badute oraingoan kontra, sare sozialen
bozgorailua. Zailagoa eginen zaie egun garai batean
Euskal Herriaren kontra Estatuan inposatu zuten
eta gehienek erosi zuten kontakizuna inposatzea.
Hori pentsatu nahi dut behintzat, batzuetan Espai-
niako ezkerra epelegia dela iruditzen bazait ere. 
Edozein kasutan, kontakizunaren garailea zein

izanen den ez da erabaki. Aukeratu dezagun ongi
zertan oinarrituko dugun guk gure kontakizuna. •

{ koadernoa }

Kontakizunaren garrantzia

Badakigu zein garrantzitsua den
kontakizuna herri bezala etorkizun posible
bat eraikitzeko. Horretarako gure
memoriaren mugarriak ongi aukeratu
behar ditugu, defendatu nahi
ditugun balioen arabera 

Amaia Nausia Pimoulier

hutsa

hutsahutsa
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S
exu-langileen
egoerak, aldarri-
kapenak eta
nahiak ezaguta-
razteko asmoz,
“Sexu-lana. Kri-

minalizazioa edo aitortza?”
izenburuko jardunaldiak anto-
latu dituzte LAB sindikatuak
eta Ipar Hegoa fundazioak. Hi-
laren 24an, protagonistek be-
rek aztertuko dituzte sexu-la-
na egiten den testuingurua eta
errealitatea Gasteizko Aldabe
gizarte etxean, 10:00etatik au-
rrera. 
Bi mahai ingurutan banatu-

ko dituzte hitzaldiak, eta pu-
blikoak parte hartzeko aukera
izango du. Lehenengo mahai
inguruan testuinguru oroko-
rra izango dute aztergai, sexu-
lanaren kriminalizazioari ai-
tortza kontrajarrita. Bigarren
mahai inguruan legedia eta
sexu-langileen subjektu politi-
ko izaera izango dute hizpide. 
Jardunaldien helburua gaur 

egungo egoera ezagutu eta az-
tertzea da, sinplifikaziorik ga-
be, sexu-langileak subjetu po-
litiko bezala aitortzeko.
«Aitortzen ez baditugu, zehar-
ka kriminalizatzen ari gara»,
dio Eli Etxeberria LABeko idaz-
karitza feministaren ardura-
dunak, eta jardunaldion non-
dik norakoak azaldu dizkio
GAUR8ri. 
Euskal sindikatuaren IX. Bil-

tzar Nagusia ekarri du gogora
Etxeberriak, bertako erabaki
nagusietako bat langile sub-
jektua berrosatzeko konpro-
misoa izan baitzen. Biltzarre-
an kapitalak langile klasea
zatitzeko erabiltzen dituen es-
trategiak aztertu eta lanaren
ikuspegi integralari errepara-
tzeko beharra azpimarratu zu-
ten. «Bazterretan edo ertzetan
dauden langile horiengana
hurbildu beharra ikusi ge-

nuen, zer egoeratan dauden,
haien aldarrikapenak zein di-
ren ondo jakiteko». Langile
horietako mota asko identifi-
katu zituzten; esate baterako,
etxeko langileak, rider edo ja-
nari-banatzaileak eta antzeko
enpresetan lan egiten dute-
nak, baina baita lan klasikoeta-
tik kanpokoak ere, hala nola
pentsiodunak, nekazariak, au-
tonomo faltsuak… Izan ere, 
langileriaren definizio zabala-
go, askotarikoago eta integra-
tzaileagoa behar dela uste du-
te. «Hortxe kokatzen dugu
sexu-langileenganako hurbil-
keta hau», dio LABeko kideak. 
Lehen fase batean, entzute

fasean, haien ahotsetik entzun
nahi dute langile horiek zer
egoeratan dauden, zein diren
haien lan baldintzak, zer nahi
duten. «Horren arabera, ikusi-
ko genuke nola antolatu, zer-
nolako aliantzak egin haiekin,
behin harremanetan egonda,
jakina». Beraz, lehendabiziko
fase hau nolabaiteko diagnos-
tikoa egiteko baliatu nahi du-
te; betiere langileok sexu-lan-
gile izendatuta, langile gisa
aitortuta, alegia. «Aitortza ho-
ri egin dugu, baina ez guk esa-
ten dugulako, beraiek esaten
dutelako baizik». Gai korapila-
tsua dela dio Etxeberriak, eta
horrexegatik ez dute errealita-
te hori sinplifikatu nahi, ondo
ulertu baizik.

SEXU-LANA ETA TRATA

Prostituzioa eta trata bereizi
beharreko errealitate bi dira.
Eta trata mota guztiak ere ez
dira berdinak, ez dago trata
modu bakarra, sexu esplota-
ziorako edo lan esplotaziora-
ko erabiltzen baitute. «Eredu
kapitalista honetan guk ez du-
gu sexu-lanaz modu abstrak-
tuan hitz egiten, orduan mo-
rala sartzen baita tartean, eta
denetariko iritziak entzungo

SEXU-LANGILEAK MINTZO
«Sexu-lana. Kriminalizazioa edo
aitortza?» jardunaldiak Gasteizen

Xabier Izaga Gonzalez

LAB sindikatuak eta Ipar Hegoa Fundazioak antolatuta,
«Sexu-lana. Kriminalizazioa edo aitortza?» izenburuko
jardunaldiak izango dira datorren ostegunean Gasteizko
Aldabe gizarte etxean. «Sexu-langileak dira beren
bizitzen protagonistak, horregatik beraien ahotsa
entzutea ezinbestekoa da». Hala azaldu dio GAUR8ri Eli
Etxeberria LABeko idazkaritza feministaren arduradunak.

JENDARTEA / b
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baititugu. Guk jarrera politi-
koak bilatzen ditugu, eta sexu
lana egiten den testuingurua
aztertu behar dugula uste du-
gu. Hau nola eta zergatik ger-
tatzen den testuinguru zehatz
bati dagokio. Gaurko eredua
sistema kapitalista heteropa-
triarkala da, eta hori kontuan
izan gabe ezin dugu ulertu».
Hain errealitate konplexua
izanda, hura aletu eta gero,
puzzlearen piezak ikusita, ar-
gazki oso bat osatu nahi dute.
Ekarri dituzten hizlariak erre-
alitate horren askotariko al-
derdiak aztertu dituzte: trata
non kokatzen den, kriminali-
zazioarekin eta migratzaileen
kontrolarekin lotuta. «Heda-
bideetan eta batez ere sare so-
zialetan dagoen eztabaida ho-
rretan bi eredu besterik ez
daudela ematen du: arautzea-
ren aldekoa eta abolizionista»,
azaldu du Etxeberriak; «baina
hori  ez  da  horrela ,  eredu
gehiago daude: debekatzailea,
abolizionismoa, erregulariza-
zioaren aldekoa, despenaliza-
zioaren aldekoa, eskubideen
aldekoa… Errealitatea ez da ez 
zuria ez beltza, tartean badago
continuum bat non egoera eta
baldintza desberdinak dau-
den. Guk argi daukagu trata-
ren aurka gaudela,  jakina,
edozein trata motaren aurka,
bai sexu esplotazioa helburu
duen pertsonen trata bai lan
esplotazioa helburu duena.
Atzerritarren Legea dago tar-
tean, nabarmena da egoera
administratibo irregularrean
daudenak askoz zaurgarriago-
ak direla, eta horren aurrean
ezin ditugu begiak itxi». 

SUBJEKTU POLITIKOAK

Lehenengo hitzaldia, beraz,
trataren testuinguru oroko-
rraren gainekoa izango da,
kriminalizazioari eta migra-
tzaileen kontrolari dagokie-

nez, sexu-lanetik bereizita.
Clarisa Velocci Genera Kolek-
tiboko kideak egingo du le-
hen hitzaldia. Eli Etxeberriak
dioenez, kolektibo horretako-
ek ondo dakite errealitate bi
horiek bereizten, urteak bai-
taramatzate gai hori azter-
tzen, besteak beste Europako
klub handienetan ematen di-
ren egoerak. 
Bigarren hitzaldian, Maria
Barcons Antigona ikerketa
taldeko kideak gaur egungo
jendarte patriarkal kapitalista

globalizatuan sexu lana eta
eskubideen aitortza ulertzeko
argibideak emango ditu. Izan
ere, jendarte mota horretan
jardun horrek ondorio asko
ditu, sexu lanarekin zer gerta-
tzen den ulertzeko jakin be-
harrekoak. «Aipatutako eredu
eta jarrerak askotariko lege
eredutan gertatzen dira, eta
lege eredu bakoitzak ondorio
desberdinak ditu: Suedian
gertatzen dena Alemanian
gertatzen denaren desberdina
da, eta jendarte edo herrialde

batean zein eredu nagusitzen
den, halako ondorioak izango
dira», nabarmendu du Etxe-
berriak. «Eskuarki gertatzen
da biktima bezala aitortzen
direla baina ez subjektu poli-
tiko bezala».
Langile horien estigmatiza-
zioa kontuan izanda, bigarren
mahai inguruan, Paula San-
chez Hetaira kolektiboko kide
ohi eta Sevillako Prostituten
Kolektiboko eta Afemtras Se-
xu-langileen Elkarte Feminis-
tako kolaboratzaileak “Egitu-
razko estigma eta eskubide
urratuak” hitzaldia eskainiko
du. Estigmari buruzko ikerke-
ta eta tesia ere egin zuen San-
chezek. «Horretaz hitz egite-
an, gaur egungo eztabaidetan
oso maiz aipatzen da lan dui-
na», diok Etxeberriak. «Lan
duina denentzat, baina argi
izan beharra dago pertsonak
direla duinak, ez lana, eta,
hain zuzen, duina ez dena sis-
tema kapitalista dela, esplota-
zioan oinarritzen baita. Beraz,
duintasun eza hortxe dago
eta ez langileengan, edozein
motatako langileengan».
Paula Ezkerrak, azkenik, se-
xu-langileak sindikatzeko be-
harraren gainean hitz egingo
du. IAC Intersindical Alterna-
tiva de Catalunya konfedera-
zioko ordezkari sindikala da.
Borroka prozesua antolatzeko
bidean, sexu-langileak ahal-
dundu egiten direla dio, eta
langile klaseko parte gisa ai-
tortu beharraz ere ariko da.
Etxeberriak azpimarratu
duenez, hizlariak adituak di-
ra, «jardunaldi hauetan adi-
tuak eta arituak izango ditu-
gu. Gu entzute fasean daude,
haiei dagokie hitz egitea, se-
xu-langileen gainean esaten
dena beraien ahotik entzun
beharra dago. Izan ere, nor-
malean, haien ahotsa isilarazi
egiten da».

Kriminalizazioa,
estigma... edo aitortza?
Aurreko orrialdean, Eli
Etxeberria, LABen
Gasteizko egoitzan. 
Andoni CANELLADA - Juanan

RUIZ | FOKU

«Pertsonak duinak dira eta duina ez dena sistema
kapitalista da, esplotazioan oinarritzen baita.
Beraz, duintasunik eza hortxe dago eta ez
langileengan, edozein motatako langileengan»

Lehenengo fase batean, beren ahotsetik entzun
nahi dute sexu-langileak zer egoeratan dauden,
zer nahi duten. «Horren arabera, ikusiko genuke
nola antolatu, zer-nolako aliantzak egin»
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A
beslaria  da
Natali Izagi-
rre (Usurbil,
1997) .  «Dis-
koa atera arte
ez diot  nire

buruari abeslaria naizela esa-
teko baimenik eman. Orain, la-
saiago bezala esaten dut abes-
laria naizela. Azken finean, nik
egiten dudana hori da». Aur-
tengo martxoan kaleratu du
bere lehen diskoa, “Garena”.

Natali izeneko proiektuan al-
boan ditu Ixak Arruti, Gorka
Mendizabal, Andres Insua eta
Olaia Inziarte. 
«Txiki-txikitatik gustatu

izan zait abestea. Umetako ar-
gazki eta bideo guztietan abes-
ten eta dantzatzen agertzen
naiz eta etxean beti esaten
nuen abestu egin nahi nuela.
Bederatzi urte nituela hasi
nintzen musika eskolan eta
hamar urterekin, gitarrarekin.

infraganti

Haurra zenetik «musikaria izan nahi dut» xuxurlatzen dion
ahotsa igarri izan du barruan. Batxilergoa bukatuta,
AEBetara alde egin zuen, distantzian bere burua arretaz
entzuteko. Eta inoiz baino garbiago aditu zuen usurbildarrak
bere barruko nahia. Duela hilabete batzuk kaleratu du bere
lehen diskoa, «Garena». 

NATALI IZAGIRRE

Natali Izagirre usurbildarra txikitandik egon da musikari lotua. Azken hilabeteotan bere lehen diskoa defendatzen ari da oholtzan. Jon URBE | FOKU
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Geroztik, gauza batek bestea
ekarri du, beti animatu izan
naiz kantatzera eskatu izan di-
datenean». 

Behin batxilergoa amaituta,
Ameriketako Estatu Batuetara
joan zen lanera eta ikastera.
«Betidanik gustatu izan zaiz-
kit AEBak. Gainera, nik itzul-
pengintza ikasi nahi nuen eta
Ameriketako ingelesa asko
gustatzen zait. Era berean, ba-
nuen pixka bat urruntzeko be-
harra ere. Batxilergoa gogorra
izaten da, beti notei begira, se-
lektibitatea, unibertsitatea au-
keratu beharra... kanpora joa-
teko beharra sentitu nuen,
pixka bat urrundu eta arnasa
hartzekoa». 

Eta arnasaldi horretan, AE-
Betan, garbi ikusi omen zuen
bidea. «Itzulpengintza ikas-
ten hasi nintzen, hori delako
egin nahi dudana. Gitarra ge-
ro eta gehiago jotzen hasi
nintzen, kantu klaseak har-
tzen... eta konturatu nintzen
musikari toki garrantzitsua-
goa eman nahi niola nire bizi-
tzan». Arnasa hartzeko eta be-
re burua hobeto ezagutzeko
bidaia izan zen, beraz. Natali-
ren hitzetan, «herrian eta la-
gunartean beti artaldean be-
zala zabiltza eta batzuetan ez
duzu zure burua ondo entzu-
ten. AEBetako bidaiak horre-
tarako balio izan dit, niri bu-
rua entzuteko eta nire burua
hobeto ezagutzeko. Hori bai,
garbi nuen Usurbila bueltatu-
ko nintzela. Sustraiak ondo
errotuta ditut». 

IXAK ARRUTIREKIN ELKARLANA

AEBetako egonaldian, au pair
aritzeaz gain, Sormenezko
Idazkera ikasi zuen. «Ingelesez
idaztea gustatzen zait eta al-
derdi hori hobetu nahi nuen,
gero abestiak idatzi ahal izate-
ko». Au pair lanetik ere atera
du ikasgairik. «Gure belaunal-

dia esne mamitan hezia izan
da. Baina, atzetik datozenak,
are gehiago. Euskal Herrian eta
AEBetan ez dira hain desberdi-
nak haurrak. Baina AEBetan
atentzioa ematen dit nola beti
nahi dutena egiten duten. Ez
dute mugarik». 

Natali Izagirrek ere ez du
mugarik. «Nik ere orain arte
nahi dudana egin izan dut, bai-
na lan handia dago atzetik. Dis-
koa kaleratzea amets bat izan
da, egia bihurtutako ametsa,
baina lanaren ondorioa izan
da», nabarmendu du. Izan ere,

ez da erraza artaldetik apartatu
eta «musikaria izan nahi dut»
jartzen duen errepidea hartzea.
«Umetatik, musikaria izan
nahi nuela esatean, sentitzen
nuen inork ez zuela oso serio
hartzen. Beti bultzatzen zaituz-
te ikastera, lanbide bat izatera
eta musika zaletasun moduan
lantzera, bigarren lerroan.
Oraindik, noski, musika zaleta-
suna da niretzat, ez da ofizio
bat. Baina konturatzen naiz in-
gurukoek eta neronek ere bes-
te begi batzuekin ikusten du-
gula. Bide bat izan daiteke». 

AEBetatik bueltan, musikan
bide propioa ibiltzen hasi nahi
zuen Natalik eta proiektu berri
baten usainean zebilen Ixak
Arrutik elkar topo egin zuten

«Garena» diskoak bederatzi abesti biltzen ditu,
zazpi euskaraz eta bi ingelesez. Pop, rock, funk,
country eta folk estiloak nahastu dituzte eta
Juantxo Arakamak kolaboratu du

«Herrian eta lagunartean beti artaldean bezala
zabiltza eta batzuetan ez duzu zure burua ondo
entzuten. AEBetako bidaiak horretarako balio
izan dit, niri burua entzuteko»



tzen nuelako eta beldur hori
gainditua nuelako». 

EMAKUMEAK, LEHEN LERROAN

Musikaren munduan ere gero
eta gehiago dira lehen lerroan
dabiltzan emakumeak eta Nata-
lik ere lehen lerroa du helmuga.

«Oso pozgarria da. Guk ere ba-
daukagu zabaltzeko mezu bat,
musikarena ez da gizonezkoen
mundua. Guk ere badakigu le-
hen lerroan egoten eta lana on-
do egiten. Guk kantatu nahi di-
tugu gure hitzak, guk kontatu
nahi dugu gure istorioa, ez baita
berdina emakume edo gizon
izatea. Ikusten ari gara azkenal-
dian jaialdi desberdinetan ga-
rrantzia ematen ari direla ema-
kume izateari, Kobetamendin
kasu, eta horrelako neurriek la-
guntzen dute». 

ERROMERIETAN ERE ARITUA

Natali Izagirre ondo sentitzen
da lehen lerroan. «Nik oso on-
do pasatzen den oholtzan. Ha-
sieran lotsatuago nengoen, lo-
tuago, baina gero eta erosoago
sentitzen naiz». Aurretik erro-
meria talde batean aritua zen,
herriz herriko ibileran. «Ero-
meria izeneko taldean aritu
nintzen abeslari. Egia esan, as-
ko ikasi dut, oholtzan lasaita-
suna hartzen lagundu dit. Egia
da desberdina dela erromeria
batean aritzea edo norberaren
proiektua defendatzea oholtza
gainean. Baina gero eta eroso-
ago sentitzen ari naiz. Nire to-
kia topatzen ari naizela senti-
tzen dut». 

Talde hasiberrientzat ez da
erraza plazak topatzea. «Asko
mugitzen ari gara plazak lor-
tzeko. Ez da erraza. Printzipioz
azaroan Donostian egongo ga-
ra eta Durangoko azokan pos-
tua izango dugu. Ahotsenean
aritu nahi dugu, baina oraindik
ez dakigu aukera izango ote du-
gun». Bitartean, abesti berriak
sortzen ari da. «Egia da gehiago
kostatzen ari zaidala, nire bu-
ruarekin exijenteagoa izaten
ari naizelako. Dagoeneko ez da
lehenengo lana izango eta ho-
rrek bere pisua dauka». •

herritarrak

Amagoia Mujika Telleria

bidean. Herrikideak eta aspal-
diko ezagunak izanagatik, pa-
rean egokitu ziren beren doi-
nuak eta erritmoak 2017ko
udan. «Elkartzen eta kantak
sortzen hasi ginen. Letrak nik
egin ditut, gustatzen zaidalako
eta abestu behar dudana sinis-
tu eta sentitu egin behar duda-
lako. Doinu batzuk nireak dira,
eta, beste batzuk, Ixakenak. El-
karlana izan da». 

“Garena” diskoak bederatzi
abesti biltzen ditu, zazpi eus-
karaz eta bi ingelesez. Pop,
rock, funk, country eta folk es-
tiloak nahastu dituzte eta
Juantxo Arakamaren kolabo-
razioa ere izan dute.

Baina, zeri kantatzen dio Na-
talik? «Kanta guztiak senti-
menduen ingurukoak dira.
Jendeak erraz identifikatu eta
bere sentitu ditzakeen senti-
menduez aritzea gustatzen
zait. Eta kanta guztiak espe-
rantzarekin amaitzen dira, be-
ti atea irekita dagoela transmi-
titzen saiatzen gara. Edozer
dela ere, dena ondo aterako
dela kontatu nahi dugu». 

“Garena” diskoa Garate estu-
dioetan grabatu dute, Kaki Ar-
karazorekin. Aurretik Natali
aritua zen bertan Arkarazo aita-
semeekin. «Kaki Arkarazori
proiektu desberdinak iristen
zaizkio noiznahi. Hartara, en-
presa batetik deitu zioten kanta
batzuk egiteko eskatuz. Guk ez
genekien kantu horiek zertara-
ko ziren. Kakik kantuak sortu
eta nik abestu nituen batzuk,
bere seme Lukenekin eta Ixak
Arrutirekin batera. Kakik ere
abestu du txandaren batean,
txanda desberdinetan grabatu
baititugu kantuak. Behin Eros-
kiko merkataritza gune batera
joan eta hantxe entzun geni-
tuen gure kantuak. Guk zeinen-
tzat ari ginen jakin gabe, Eroski
dendetako soinu banda egin
genuen. Kaki Arkarazoren sor-

kuntza berriak dira denak eta
euskarazkoak. Bitxia izan da.
Jende askok esaten digu ‘Eros-
kin entzun zaituztegu’. Tira, oso
proiektu polita izan da eta asko
ikasi dut. Gero, gure diskoa gra-
batzerakoan, askoz lasaiago
nengoen, estudioko lana ezagu-

Natali Izagirre Usurbilen, bere jaioterrian. Duela hilabete batzuk aurkeztu zuen «Garena», bere lehen diskoa. Jon URBE | FOKU
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L
erro hauek Kataluniako procés
auziaren epaiaren biharamune-
an idazten ditut.  Espainiako
Auzitegi Gorenak 9 eta 13 urte-

ko espetxe zigorrak ezarri dizkie lu-
rralde hartako politikari eta mugi-
mendu zibileko hainbat kideri.  Ez,
tamalez ez dut sorpresaz hartu albis-
tea, Euskal Herrian batzuk oso ezagu-
nak ditugulako Audientzia Nazionalak
eta Estatu espainiarrak berak eragin-
dako injustiziak. Urrutira joan gabe
duela egun gutxi Altsasuko gazteen
epaia jaso genuen eta gaur 36 urte La-

sa eta Zabala bahitu, torturatu eta
erail zituen Estatuak. Badakigu bai
zertarako diren gai.

Orain entzun nahi nituzke nik urte
luzez herri honetan aho bete eta puz-
tu-puztu «bonbak edo bozak» edo
«biolentziarekin ez da ezer lortuko, bi-
de politiko eta demokratikoetatik bai»
esaten zuten horiek guztiak. Ikusten
denez, bide batetik eta bestetik, orain-
goz, behintzat, emaitza berdina da:
kartzela eta errepresioa.

Hala ere, esperantzarako leiho bat
badela erakutsi didate katalanek. Be-

giak komunikabideek eskaintzen diz-
kiguten irudietan ditut iltzatuta: Pra-
teko aireportua jendez lepo. Hor dago
garaipena, herrian. Tsunami hori ezin
du Estatu espainiarrak berak ere geldi-
tu, denbora kontua da. 

Hunkituta eta sekulako inbidiarekin
bizitzen ari  naiz ematen ari  diren
erantzuna, hori hemen ezinezkotzat
jotzen baitut. PNVko agintari eta boz
emaileak urtean behin Forondako ze-
laietan bakarrik ikusten ditut “inde-
pendentzia” oihukatzen, eta horrela ez
gara urrutira iritsiko. •

hutsa

Forondatik Prateko aireportura
Miren Azkarate

Badiola

hutsa

E
kologia eta klima larrialdia mo-
dako kontzeptuak bihurtu zaiz-
kigula dirudi. Kontu berriak ez
diren arren, horrelakoetan ger-

tatu ohi den modura, ia inork ez du ge-
ratu nahi izaten joko zelaitik kanpo eta
bere tokia finkatzera mugitu dira eragi-
le desberdinak, argazkitik at geratzea-
ren beldur.

Greta Thunberg klimaren aldeko
ekintzaile suediar gaztearen agerpenak,
eragin mediatikoa tarteko, larrialdiaz
ohartarazten ari zitzaizkigun zientzia-
larien ikerketak baino kontzientzia
gehiago astindu ditu. Munduko lurral-
de desberdinetan erailak izan diren do-
zenaka ekintzaileen heriotzak baino
oihartzun handiago izan du gazte ho-

rren protagonismoak. Agintari gorenek
ere alboan izan dute eta haren egiak
txalotu dituzte. Hark hauspotuta mila-
ka gaztek kaleak hartu dituzte. 

Klimaren, beroaldiaren, mundu ho-
nen biziraupenaren, mundua larrialdi
egoeran sartu denaren kontzientzia
hartzeko balio izan duelakoan, orotara,
ontzat eman dugu Thunbergen agerpe-
na. Kritikak kritika, klimaren aldeko al-
darria berpizkunde baten antzeko age-
rraldia izaten ari da eta guztion ardura
den uste hori ondo legoke, horrek gure
egunerokoan ondorio praktikoak eza-
rriko balitu.

Baina erantzukizunak ezin ditugu
modu berean banatu; orain kezkatzen
gaituzten galerak, ez baititugu modu

berean eragin guztiok. Alferrik lirateke
gure asmo on guztiak, ekologiaren eta
larrialdiaren nondik norakoak ideolo-
giaren galbahetik pasa gabe. Garbi sala-
tu behar dugu botere ekonomikoek eta
politikoek auzi horretan duten erantzu-
kizuna. 

Horrela egiten ez badugu, gerta liteke
jendeak txaloka hartzea Asensio Gipuz-
koako foru diputatua, erraustegiaren
bultzatzaile sutsua, klimaren aldeko
manifestazioan parte hartzean, edo EAJ,
AHTren eraikitzaile nagusia, alderdi
egunean klimaren aldeko aldarria egi-
tean edo Imaz, Petronorren kontseilaria
bateria-kargagailuaren inaugurazioan.
Horrela balitz, sakoneko aldaketatik
baino, modatik gehiago izango luke. •

0hutsa

Ekologia, ideologia
Antton Izagirre
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> «Un somni immens»

Kataluniako lider politikoen
kontrako epaiak hautsak ha-
rrotu ditu eta horren kontra-
ko olatuak forma desberdinak
hartu ditu. Tartean, elkarta-
sun abesti bat, “Un sommi im-
mens” deiturikoa eta Katalu-
niako zein kanpoko abeslarien
ahotsa jaso duena, tartean
Huntza taldearena. «Amets
handi bat duen lur txiki bat
gara» hitzekin eman diote
bultzada proiektuari. Alboan
izan dituzte, kantuan, Val-
tonyc rap-kantaria erbestetik,

Roba Estesa, Buhos, Els Cata-
rres ,  Suu,  Gemma Humet,
Cesk Freixas, Brams, Bittah,
Cesc Sansalvado, Joina, Jo Jet y
Maria Ribot, Pirat’s Sound Sis-
tema, Jordi Ginesta, Pachawa
Sound, Alidé Sans edo Auxili,
besteren artean. Abestia David
Fernandez politikariak hasten
du, Federico Garcia Lorcaren
hitzok goratuz; «badira harre-
sien barruan giltzapetuta dau-
den gauzak, kalera irten eta
oihu egingo balute, mundua
beteko luketenak».

> Estelada NBAn 

Kataluniako Vilafrancako cas-
tellers-ak biran ibili dira Ame-
riketako Estatu Batuetan.
NBAko denboraldi-aurreko
partida baten atsedenean
agertu ziren pistaren erdira,
San Frantziskoko Chase Cen-
ter pabiloian. Golden State
Warriors eta Minnesota Tim-
berwolves taldeen arteko par-
tidaren etenaldian, hain justu. 
Bertaratuen gozamenerako,

giza gaztelu ikusgarri horieta-

ko bat osatu zuten, bi taldetan
banatuta. Ikusleek gogoz txa-
lotu zuten katalanen erakus-
taldia. Behin gaztelua osatuta,
bandera bana erakutsi zuten
katalanek. Castell-aren tontor
batetik AEBetako bandera zin-
tzilikatu zuten, eta, bestetik,
Kataluniako estelada. Aldarri-
kapen keinu hunkigarria de-
zente zabaldu da sare soziale-
tan,  batzuen txaloak eta
besteen txistuak piztuz. 

SARE N

> «Todos ustedes fuera de aquí»

Pasa den urriaren 12aren bez-
peran, Guardia Zibileko elkar-
te batek «jazarpen» salaketa
bitxia egin zuen. Uniformedu-
nen seme-alabak doazen esko-
la baten ondoan «gorrotoa»
adierazten duten pintaketak
agertu direla ziurtatu zuten.
Salaketari sinesgarritasuna
eman nahian-edo, «jazarpena-
ren» leloak jakinarazi ditu

Asociacion Española de Guar-
dias Civiles delakoak. Eskola
horren ondoan agertu diren
«euskaraz idatzitako» mezu
batzuk guztiontzat aski ezagu-
nak dira («el 12 de octubre no
hay nada que celebrar» o «fue-
ra de aquí»), baina hurrengo
honek zer pentsatu ematen
du: «Todos ustedes fuera de
aquí».
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L
ehendabiziko jostailu ero-
tikoak, Antzinako Grezian
kokatzen dira. Egipton,
Erroman eta Erdi Aroan
ere fabrikatzen eta erabil-
tzen ziren. Egun, jostailu

eta jolas erotikoen merkatuak izu-
garri eboluzionatu du, batez ere,
emakumeei zuzendutako produk-
tuei dagokienez. 
Horretarako, azken mendeetan,
emakumeok sexualitate propioa du-
gula onartzea ezinbestekoa izan da.
Gure gorputzaren jabe garela, goza-
mena sentitzen dugula eta atsegin
dugula; berau gure erantzukizuna de-
la eta gure kabuz lor dezakegula, hain
zuzen. Hau da, emakumeek, interes
erotikoa dugula eta beharrizanak gu-
re kasa asebetetzen ditugula. 
Jostailu erotiko gehienak emaku-
meei plazera bermatzeko diseinatuta
daude. Azken adibide gisa, klitoria
xurgatu eta estimulatzen duen tra-
mankulua dugu. Behingoz, orgasmo-
rako autobidea dugu, klitoria estimu-
latzen duen trastea baita. Orain arte
masturbatzeko saldu dizkiguten pro-
duktuak, alde batetik, eta, batez ere,
bagina barrutik estimulatzeko pen-
tsatuta daude. Bestetik, bi orgasmo
mota eta orgasmora iristeko bi modu
bakarrik dauden ideia okerrean oina-
rritu dira: bagina edo klitori bidezko
orgasmoa. Ondorioz, bagina eta klito-
ria laztantzeko gailuak sortu dira. 
Lehendabizi ezagutarazi beharra
dago, baginaren barruko parteak ez
duela inolako sentsibilitaterik. Hots,
anestesikoa da, nerbio-bukaerarik ez
duelako eta muskulatura lisoa delako.
Beraz, bagina ugaltzeko diseinatuta
dago eta ez gozatzeko. Bigarrenik, ar-
gitu beharra dago emakumeok ez di-
tugula bi orgasmo mota Freudek
baieztatu zuen bezala. Teoria horren
arabera, emakume helduen orgasmo

egokia bagina bidezkoa zen. Klitori bi-
dezkoa, berriz, helduak ez ziren ema-
kumeen orgasmo desegokia zen. Hor-
taz, emakumeak, helduak izateko,
klitoria alde batera utzi eta baginan
zentratu behar zirela erabaki zuen. 

Zientzia sexologikoak aspaldi ezez-
tatu zuen baliogabeko teoria hori,
naturak plazererako sortu duen or-
gano bakarra klitoria delako. Horrez
gain, orgasmo bakoitza aparteko es-
perientzia izan arren, gehienak klito-
riaren bidez lortzen direlako. Ezagu-
pen hori, ordea, ez da demokratizatu.
Azken finean, adingabekoak bagina
bezala, helduak izateko baginako koi-
toaren bidez orgasmora iritsi behar
garela ikasten jarraitzen dugu. Horre-
tarako, produktu kultural guztietan
esperientzia bikainena dela azpima-
rratzen da. Izan ere, bikote asko frus-
tratuta horren bila dabiltza eta ema-
kumeak errudun sentitzen dira,

arazoa beraiena dela interpretatzen
delako. 
Funtsean, XXI. mendera arte itxa-
ron behar izan dugu soilik klitoria es-
timulatzeko jostailu bat erosi ahal
izateko. Hala ere, kritika ugari izan
ditu. Gailu hori ere, ikuspegi andro-
zentrista batetik diseinatuta dagoela-
ko. Metafora batez baliatuz, bizipen
sexualaren bidaiarientzat baino tu-
ristentzat sortu baita. Jostailu horre-
kin minutu gutxitan orgasmora iritsi
gaitezke eta “argazkia” atera dezake-
gu, baina plazeraren bidean dauden
aukera eta ñabardura guztiak galdu-
ko ditugu. Zoritxarrez, gizonek goza-
mena orgasmoarekin parekatu dute,
prozesua ahalik eta azkarren helmu-
garekin ordezkatuz. Eta badirudi, gai-
nera, emakumeen patua ere hori 
bihurtu nahi dugula. Orgasmoa ba-
dator ongi etorria da, baina ahaztu
gabe askatasuna lagun eta derrigor-
tasuna etsai dituela. •

Orgasmoa ongi etorria da, baina ahaztu gabe askatasuna lagun eta derrigortasuna etsai dituela.

Erotikan ere bidaiariak
izan gaitezen

Amaia Urrejola
Sexologoa eta psikologoa Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolan
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1912. URTEKO BASERRIETAKO GOGORTASUNA

Juantxo EGAÑA

Jesus ETXEBARRIA | ETXEBARRIA MUGERTZA SENDIAREN FUNTSA

Goian ageri den argazkia Errigoitiko (Bizkaia) baserri batean egina da, 1912. urtean. Argazkiak zorrotz islatzen du duela mende bat baserrietan bizimodua zein gogorra zen eta nola-
ko pobrezian bizi ziren. Egilea Jesus Etxebarria (1882-1962) argazkilaritza zalea izan zen, Bilbon familia burges baten magalean sortua. Bere aitak garraio enpresa bat zeukan. Etxe-
barria 21 urte zituela Banco de Bilbaon hasi zen lanean, 1903. urtean. EAJko militantea zen eta 1911. urtean ELA/STV sindikatuaren sortzaileetako bat izan zen. 1937. urtean, fran-
kistak Bilbora sartu zirenean, errepresaliatua izan zen Jesus Etxebarria. Esanda bezala, argazkilaritza zalea zen eta bere lanetatik nabarmentzekoak dira irudi estereoskopikoak,
Alemaniako eta Estatu frantseseko hainbat lehiaketetara aurkeztu zituenak. 1916. urtean Kataluniako prentsan agertutako artikulu batean honako hau nabarmendu zuten Etxeba-
rriari buruz: «Argiaren eta paisaiaren maitalea eta argazkilaritza estereoskopikoaren aldeko kartsua, bere ekoizpen guztietan jasotzen du miniaturaren nortasuna. Primeran biltzen
ditu kontenplazio atsegineko giro batean, edertasunez eta poesiaz betetako giroan». 




