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B
oris Jonhsonek erraz irabazi zituen Britai-
nia Handiko bozak eta jada martxan jarri
du Brexitaren prozesua. Garaipen horretaz
hausnarketa asko egin dira, baina oro har
analisiotan Europar Batasunak jokatutako
paperak ez du arreta berezirik jaso. Eta EBk

paper garrantzitsua bete du Jonhsonen garaipenean. 
Britainia Handiko aurreko lehen ministroarekin, Tere-

sa Mayrekin, akordio bat itxi zuen EBk Brexita gauzatze-
ko. Adostasun hark ez zuen Britania Handiko Parlamen-
tuaren babesa jaso. Behin baino gehiagotan berretsi 
zuten erabakia diputatuek, hala ere, EBko goi karguek
tinko mantendu zuten lortutako akordioa aldaezina ze-
la. Lehen ministroak EBren aldetik jasotako tratua salatu
zuen, esate baterako, Salzburgon 2018ko irailean eginda-
ko bileran. Beharbada, Mayk
salatu zuen moduan, EBk ka-
os politikoa eragin nahi
zuen bigarren erreferendum
bat behartzeko. Oso jarrera
demokratikoa, ezbairik gabe.
Azkenean Mayk dimisioa
aurkeztu behar izan zuen
eta, bere ordez, Boris Jonh-
son aukeratu zuen alderdi
kontserbadoreak gobernu-
buru. EBren burugogorke-
riak amaitu zuen neurri
handi batean Mayrekin.
Jonhsonen lehen mugimenduek argi erakutsi zuten

modu batean ala bestean Brexita burutuko zuela. Tes-
tuinguru horretan, EBko zuzendaritzak aldaezina zena
aste batetik bestera aldatu eta akordio berri bat itxi zuen
Jonhsonekin. Batek daki zer eragin zuen jarrera aldaketa
hori. Agian, nazioarteko testuinguru ekonomiko korapi-
latsua ikusita, Brexita luzatzeak ziurgabetasuna areago-
tzen zuela. Erabaki horrekin auzia ahalik eta azkarren
amaitzeko hitza jan eta akordioa aldatu zuen EBk. Be-
harbada, akordiorik gabeko Brexitak eragin zezakeen ka-
osak beldurtu zituen EBko eliteak eta euren posizioa al-
datu zuten. Edozein dela arrazoia, Britainia Handiko
tory zentzudunenekin ez zuten Brexita gauzatu nahi

izan eta nahiago izan dute muturreko tory-ekin egitea,
harropuzkeria artean. Bide batez, horrela jokatuta, Jonh-
sonen aukerak hauspotu zituzten hauteskundeetan.
Kontuak kontu, oso bitxia da ere EBk Ipar Irlandako ga-

tazkaren konponbidean izan zuen esku hartzea; adibi-
dez, Peace programa berezia onartu zuen. Era berean,
Mayrekin izan ez zuen begirune diplomatikoa, Eskoziako
ordezkariekin izan du. Esate baterako, Brexitaren errefe-
rendumaren ostean, Nicola Sturgeonekin bildu ziren bai
Jean Claude Juncker garaiko Batzordeko burua bai Mar-
tin Schulz garaiko Parlamentuko burua. EBk ez du horre-
lako jarrerarik erakutsi independentziaren alde borro-
kan ari diren Europako beste herriekin; urruti joan gabe,
ez Kataluniarekin ez Euskal Herriarekin. Ematen du EBk
Britainia Handia tartean izan denean ez duela esku har-

tzeko arazo berezirik izan, bai ordea Europako beste po-
tentziak tartean izatean. Antza, Britainia Handia ahultze-
ko dena da zilegi Bruselako buruentzat. Beste ezerk
baino gehiagok, jarrera horrek ematen du eraiki nahi du-
ten Europaren neurria, baita EBko politikariena ere.
Askotan, zentzu akritikoz, Europa eta Brusela pareka-

tu egiten ditugu. Eta ez da horrela. Nahiz eta Europako
epaileek Junquerasi arrazoia eman berri dioten, horrek
ez du esan nahi Kataluniako gatazka bideratzeko inpli-
katuko denik EB. Beste lehentasun batzuk dituzte bu-
ruan EBko goi agintariek eta, Brexitak erakutsi moduan,
soilik gauzak eskuetatik ihes egitean sartzen dira bene-
tako negoziazio batean. •

{ datorrena }

Europar Batasunaren papera
Jonhsonen garaipenean

Antza, Britainia Handia ahultzeko dena da 
zilegi Bruselako buruzagientzat. Beste
ezerk baino gehiagok, jarrera horrek
ematen du eraiki nahi duten Europaren
neurria, baita EBko politikariena ere

Isidro Esnaola
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ekonomiko eta finantzarioa
gerra hibrido baten parte da,
beste agresio mota batzuekin
konbinatuta: gerra diplomati-
koa Venezuela bakartzeko, ge-
rra mediatikoa errealitatea eta
chavismoa desitxuratu eta in-
terbentzio bat justifikatzeko,
gerra psikologikoa herria etsi-
penera eraman eta kaleak de-
segonkortzeko, sabotajeak
ekonomia eta bizitza zailtzeko,
eraso paramilitarrak chavistak
hil eta terrorea zabaltzeko... 
Venezuelari ezarritako blo-

keoak alderdi “makro” asko
biltzen ditu: transakzio finan-
tzarioak egiteko ezintasuna,
atzerrian dauden aktibo eko-
nomikoen blokeoa, kanpoko
inbertsioak eragoztea, AEBe-
tan dauden enpresa venezue-
larren interbentzioa… Celag
Latinoamerikako Geopolitika-
ko Estrategia Zentroaren kal-
kuluen arabera,  blokeoak
245.000 eta 350.000 milioi
dolar arteko galerak suposatu
zituen 2013 eta 2017 artean
(venezuelar bakoitzari 8.400
eta 12.100 dolar artean). 
Kaleko ekonomiara jaitsiz,

ezinbestekoa da aipatzea egoe-
ra auzoz auzo asko aldatzen
dela. Caracaseko ekialdeko au-
zoetan (erosteko ahalmen
handiagoa dutenak) produk-
tuen gabezia gutxi sumatzen
da eta luxuzko produktuak ez
dira falta. Europako likoreak,
urdaiazpiko iberikoa, kosmeti-
kako produktuak... arazorik ga-
be eros daitezke; horretarako 
diru nahikoa izanda, noski.
Aldiz, herriarentzako oina-

rrizko produktuek ez dute
erraz inperialismoak jarritako
oztopoak eta esportatzaileei
egindako presioak gainditzea.
Ondorioz, produktuen faltak,
prezio altuek edota gauzak
erosteko ilaran eman beharre-
ko denborak lehen oso sinplea

V
enezuela ez
da sozialismo
bolivartarra-
ren paradi-
sua, ezta hon-
d a m e n d i

humanitario betean murgildu-
tako diktadura ere. Irudi sinpli-
fikatzaile hori emanda ez dago
inolako asmorik erdibidean jar-
tzeko. Prozesu eraldatzaile guz-
tiak arriskuz, oztopoz eta kon-
traesanez beteta daude.
Kontraesanak aldaketaren mo-
torra dira. Eta Venezuelan ger-
tatzen ari dena horixe da: egoe-
ra oso zailean dagoen prozesu
askatzaile bat, bere lorpenekin,
ekarpenekin, akatsekin eta kon-
plexutasunarekin. Askapena-
ren brigadak aukera eman digu
AEBen inperialismoaren ofen-
tsibak herritarren artean di-
tuen ondorioak gertutik ezagu-

Iñaki Etaio

VENEZUELA ERASOPEAN (I)
Erasoak kanpotik, kontraesanak barrutik 

Venezuelak pairatzen duen gerra hibridoaren eragin
larriak agerikoak dira Caracas hiriburuko zein
landaguneetako herritarren egunerokoan.  Blokeoari
aurre egin ahal izateko, duintasun eta tinkotasuna
erakustetik harago, venezuelarrak zenbait hutsune eta
kontraesan endemikori aurre egin beharrean ere badira.

NAZIOARTEA / b

tzeko, baita prozesuaren kon-
plexutasunera hurbiltzeko ere. 

BLOKEO EKONOMIKOA

Venezuelako herriaren kontra
AEBetatik ezarritako blokeo

Blokeoak gogor kolpatu du
industria. Argazkian,
Barinas estatuko Ezequiel
Zamora azukre lantegia. 
Iñaki ETAIO
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zena benetako ardura bihurtu
dute gehienentzat. Estrategia
argia da: herria sufriarazi, ga-
tibu hartu, itxaropena galara-
zi, errendiarazi, azkenean etsi-
penak herria  kalera atera
dezan Gobernuaren kontra
protestatzera.
Azpiegituren eta elektrizita-

te sarearen aurka egon diren
eraso zuzenez gain, ordezko

piezen gabeziak mantentze-
lanak eskasak izatea dakar eta,
ondorioz, hornidura falta, ze-
harkako sabotajetzat har dai-
tekeena. Garraioan ere nabar-
menak dira ondorioak, auto
gutxiago izatean, arazoak han-
diak baitira garraio publikoan.
Elektrizitate mozketak ere ia
eguneroko kontua dira eta, ar-
gi faltatik haratago, aktibitate
asko geldituta geratzen dira:
lanpostu askoren jarduera, Ca-
racaseko metroa, ur-ponpa-
tzea, hozkailu eta tresna elek-
tronikoak, komunikazioak...
Monetaren kontrako erasoa

ere erabatekoa da, eta eraginak
herriak pairatzen ditu, batez
ere dolarrak lortzerik ez dute-
nek. Diruaren debaluazioa
hain da azkarra, DolarToday
atarian bolivarraren eta dola-
rraren arteko trukea zenbate-
an den begiratzea herritarren
bizitzaren parte bihurtu dela.
Poltsikoetan sartzen ez diren
billete-sortekin dendetan or-
daintzea bera ere egunerokoa-
ren parte da. Diruaren prezio-
aren gaineko segurtasun eza
itzela da eta venezuelarrak
ezin du jakin epe motzean
zein balio izango duen daukan
diruak. Paraleloki, prezioak

Trumpen aurkako mezuak oso
presente daude Venezuela
osoan.  Eskuinean, arto?irina
paketatzeko biltegi bat, Barinas
estatuko kooperatiba batean.
Arto-irina oinarrizko produktua
da venezuelarren dietan.
Iñaki ETAIO

Diruaren prezioaren gaineko segurtasun eza
itzela da eta venezuelarrak ezin du jakin epe
motzean zein balio izango duen daukan diruak.
Paraleloki, prezioak etengabe igotzen dira

Estrategia argia da: herria sufriarazi, gatibu
hartu, itxaropena galarazi, errendiarazi,
azkenean etsipenak herria kalera atera dezan
Gobernuaren kontra protestatzera
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etengabe igotzen dira. Sektore
pribatuak prezioak ezartzeko
botere handia du eta Gober-
nuaren erantzuna nahikoa
epela da. Eta horri gehitu be-
har zaio bachaqueo fenome-
noa: populaziora bideratutako
produktuak bidean atzematea,
hartzaileari berari edo beste
norbaiti askoz prezio handia-
goan saltzeko. Bachaqueo-a
benetako minbizi bilakatu da,
jendearen gabeziez aprobetxa-
tzen direnak ez baitira falta.
Fenomenoak, noski, kezka eta
haserre handia sortzen ditu.

OSASUNA ETA ELIKADURA

Historian zehar setio egoere-
tan egin izan den bezala, he-
rria belaunikatu nahi dute go-
sez, egarriz eta gaixotasunez.
Blokeoak medikamentuak eta
medikuntza-ekipoak lortzea
oztopatzen eta garestitzen du
maiz, eta, beste batzuetan, ezi-
nezko bihurtu. Beste estatue-
kiko dependentzia ahultasun
handia bihurtzen da medika-
mentuen kasuan. Are gehiago

kontuan izanda %34 AEBetatik
inportatzen zirela. Eta Trump
Administrazioaren presioek
beste estatuetako konpainie-
kin sinatutako kontratuak ere 
bertan behera geratzea lortu
dutela.
Nahiz eta Gobernua beste

potentzien bidez printzipio
aktiboak, medikamentuak eta
ekipamenduak lortzen saia-
tzen den osasun zentroak, os-
pitaleak eta farmaziak horni-
tzen saiatzeko, askotan ez du
lortzen, eta ondorioak oso go-
gorrak dira. Diabetesa edota
hipertentsioa duten lau milioi
venezuelarrek ez dituzte erre-

gularki jasotzen beharrezko
dituzten medikamentuak.
Hiesa duten 80.000 lagun an-
tiretrobiralak jaso gabe geratu
ziren 2017an. Minbizia duten 
16.000 lagun daude beharrez-
ko tratamendua jaso ezinda.
Dialisia behar duten 16.000
lagun ziurgabetasunean mur-
gilduta daude. AEBetan osa-
sun arloko blokeoa indartzen
duen neurri bat sinatzen den
bakoitzean, heriotza kondenak
sinatzen dira. 
Elikadurari dagokionez, ber-

tan behera utzi behar da zabal-
dutako gezur bikoitza: Venezue-
lako Gobernuak herria gosetera
kondenatzen du. Alde batetik,
goseterik ez dagoelako, familia
batzuetan otorduak ziurtatzeko
estu ibili arren. Beste alde bate-
tik, gezur biribila delako Vene-
zuelako Gobernua denik janari
eskasiaren erantzulea. Blokeo-
aren eraginez, 2013tik 2018ra
elikagaien inportazioa 11.200
milioi dolar izatetik 2.460 mi-
lioi dolar izatera pasatu zen.
Horrez gain, elikagaien horni-

Nekazarien hirietarako 
exodoak nonahi 

planifikaziorik gabeko
auzoak zabaltzea eragin
zuen. Argazkian, Petare. 

Iñaki ETAIO

kuntza falta eta garestitzea
izan dira oligarkiak erabilitako
tresnetako bat Chavezek proze-
su eraldatzailea hasi zuenetik.
Janaririk gabe inor ez gera-

tzeko asmoz,  Gobernuak
2016an CLAPak sortu zituen,
hau da, Comités Locales de
Abastecimiento y Producción
edo Hornikuntza eta Ekoizpe-
neko Batzorde Lokalak. Auzoz
auzo sortutako batzordeon bi-
dez, zailtasunak zailtasun, fa-
milia bakoitzari elikagai kutxa
bat ematen zaio ekoizpen eta
inportazio kostutik beherako
prezioan. Kutxan arroza, olioa,
arto-irina, azukrea, lekaleak,
pasta edota ontziratutako
arraina topa daitezke, mota eta
kantitatea erregularra ez bada
ere, produktu asko atzerrian
ekoitzita baitaude eta, beraz, ez
dira libratu inperialismoaren
jazarpenetik.
2019ko maiatzean CLAPen 

idazkari nagusiak jakitera
eman zuen Venezuelara elika-
gaiak eramaten zituzten ha-
mabi ontzi-enpresetatik hama-
rrek zigorrak jaso zituztela.
Horrez gain, ordaintzeko zail-
tasunek asko atzeratzen dute
erosketa prozesua. CLAPek ba-
natutako kutxetan kondentsa-
tzen dira Venezuelako arazo
eta errealitate asko: Gobernua-
ren ahalegina guztiek oina-
rrizkoena izatea ziurtatzeko,
blokeo inperialistaren efek-
tuak, elikagaien ekoizpen atze-
ratua, inportazioekiko eraba-
teko dependentzia, kontrol
falta eta bachaqueo-a. 

ELIKAGAIAK EKOIZTEA, FUNTSEZKO

Latinoamerikako beste herrial-
de askorekin gertatzen den be-
zala, Venezuelako ekonomia
menpekoa izan da historikoki.
Kolonialistek inposatutako
monolaborantzak baldintzatu
zuen guztiz ekonomia eta egi-
tura soziala. Kolonialismo eu-

Gobernuak herria gosetera kondenatzen duela
gezurra da. Batetik, zailtasunak zailtasun, ez
dagoelako goseterik. Bestetik, gezurra delako
Gobernua denik janari eskasiaren erantzulea

Sektore pribatuak prezioak ezartzeko botere
handia mantentzen du eta Gobernuaren
erantzuna nahiko epela da. Tamalez, jendearen
gabeziez aprobetxatzen direnak ez dira falta
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roparretik AEBen «atzeko pa-
tioa» izatera pasatzean, ekono-
mia dibertsifikatzeko aukerak
eragotzi zituzten estatubatua-
rrek. Ondorioa argia da: XXI.
mendean herri latinoamerikar 
askoren dependentzia erabate-
koa da, baliabide naturalen
erauzketan eta lehengai ekoiz-
penean guztiz oinarritutako
ekonomia baitute. 
Venezuelan badago beste fak-

tore bat garapen ekonomikoa
guztiz baldintzatu duena: pe-
trolio-erreserba erraldoiak.
1920ko hamarkadatik aurrera,
ekonomia gero eta gehiago le-
rrokatu zen petrolioaren atze-
an, estatu errentatzaile bihur-
tzeraino (2010eko hamarkadan
diru sarreren %95 petrolioari lo-
tuta zeuden). Labur-labur azal-
tzeko, Venezuelak petrolioa es-
portatzen zuen eta lortutako
diruarekin den-dena inporta-
tzen zuen, nekazaritzaren eta
elikagaien ekoizpenaren kalte-
rako. Hamaika nekazarik atzean
utzi zuen lanbidea, landak, pila-
tutako jakintzak eta nekazaritza
kultura bera galbidera erama-
nez. Hiri handietara abiatu zi-
ren lan bila eta kanpoaldeko au-
zoetan pilatu, hirigintza planik
gabeko ranchito-ak. Estatuak
historikoki izandako utzikeriak
arazoa hazten utzi zuen, bazter-
ketarekin lotutako fenomenoak
areagotuz: «biharko egunera
begirako» errealitatea, familia-
desegituraketa, eskolatze eza,
delinkuentzia, indarkeria, dro-
ga-trafikoa… Errealitate horren
gainean hasi zen Chavez bere
proiektua eraikitzen.
Herriak benetako subirano-

tasuna izateko elikatzeko au-
tosufiziente izatean arreta ja-
rri  zuen Chavezek,  baita
herriari antolatzeko eta ekoiz-
teko baliabideak ematen ere.
Hala ere, lur pribatuak berres-
kuratzeko emandako pausuak
nahikoak ez izateaz gain, eki-

men estrategiko horrek ohitu-
ra hondagarriekin egin zuen
talka.  Aurrerapenak izan
arren, egindako inbertsioak ez
zuen izan bilatutako ondorioa.
Zarrastelkeria, formazio politi-
ko eta kontzientzia falta, anto-

laketa eskasa eta kontrol falta
errotuegi daude eta, hein han-
dian, aukera ederra galdu zen
autosufizienteagoak izan eta
etorriko zen eraso ekonomiko-
ari egoera hobean erantzun
ahal izateko. Egun elikagaiak

ekoiztea benetako erronka da,
borroka ezinbestekoa.

ARAZOAK ARAZO, AMORE EMAN GABE

Blokeoak ez du lortu krisi hu-
manitarioa eragitea, baina
sufrimendu handia bai. Euro-
pan antsietate krisi bat sortu-
ko  ba lu  ere ,  venezuelar
gehienek aurre egiten diote
egoerari beren idiosinkrasia
partikularretik eta pazien-
tzia, etsipena eta duintasuna
uztartuz. Era berean, krisia ez
bada handiagoa chavismoari
esker da. Gobernuari oina-
rrizko beharrak asetzeko aha-
legina aitortu behar zaio.
CLAPak dira adibide onena.
Edozein kasutan, ez ziren po-
sible izango herri antolatua-
ren egituren laguntza gabe. 
Antolaketak erraztu du sal-

buespen egoerari aurre egi-
tea, diagnosi eta prebentzio
lana eginez eta programa so-
zialak bideratuz. Kritikez ha-
rago Madurok mantentzen
duen herri sostenguak, cha-
vismoaren antolaketak eta
sektore zabal baten kontzien-
tzia mailak ekidin dute beste
herri batean aspaldi matxi-
nada bat litzatekeena. Vene-
zuelar asko erresistitzeko
prest daude. Argi dute defen-
datzen ari direna beren he-
rriaren subiranotasuna dela.

Ondoan, arroza ekoizteko
sail bat, Paezko udal 

ospitalearen lurretan.
Azpian, Paezko farmazia

komunitarioa. Blokeoak eta
profesional ugarik

herrialdea uzteak arazo
larriak eragin ditu osasun

arloan. 
Iñaki ETAIO

Madurok mantentzen duen herri sostenguak,
chavismoaren antolaketak eta sektore zabal
baten kontzientzia mailak ekidin dute beste
herri batean aspaldi matxinada bat litzatekeena
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Urteberri eguna ospatu eta urtea ondo hasteko

era asko daude, mundua bera ere askotarikoa den

heinean. Txinako Armadak «2020» zenbakia ma-

rraztu zuten dragoiaren dantza berezi batean,

Asiako erraldoian urte berria, «Arratoiaren Ur-

tea», gure urtarrilaren 25ean hasiko bada ere.

Errusian Plaza Gorria argiztatzearekin ekin zioten

ospakizunari milaka eta milaka moskutarrek,

gauaren hotzari aurre eginez. Australiako Sydney

hirian ere, su artifizialak piztu zituzten gune iko-

niko batean: Portuko Zubiaren eta Operaren Etxearen gainean. Ospakizun horrek hautsak harro-

tu ditu azken asteotan sutan dagoen herrialdean. Eskozian, Edinburgotik gertu eta gaita soinuak

lagun, ausartenak Queensferry herriko hondartzako ur izoztuetan sartu ziren «Loony Dook» bai-

nu tradizionalean, Forth ibaiaren gaineko zubi ezaguna atzean zutela. Azkenik, giro askoz hobea

izan zuten jaia Tanzaniako hiriburu Dar es Salaameko Coco Beach hondartzan ospatu zutenak...

Urteberri eguna ospatzeko era asko daude, ez ospatzearena ahaztu gabe! GARA

URTEA ONDO
HASTEKO ERA
ASKO DAUDE

AFP

C IKUSMIRA
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riketa barregarria izaten da gaur egun nor-
maltzat ditugun hainbat gauzen iragana iru-
dikatzea. Esate baterako: nola eramango zi-
tuzten amek haien ume txikiak leku batetik
bestera duela 200 urte, bideek asfaltorik ez
zutenean? Ez zen erraza izango gurditxoak

harriz eta zuloz betetako zidorretatik bultzatzea, batez
ere egun euritsuetako lokatz artean, ezta? Anakronis-
moa da, noski: gaur haurren gurditxoak “betidaniko” gau-
zak iruditzen bazaizkigu ere, gurean hori azken 100 urteko
kontua da. Izan ere, gaur egunean umeak eramateko modan
jarri diren oihal “exotiko” horiek munduko ama gehienen
tresna izan dira joan den milaka urteetan; Euskal Herrian
ere bai, noski.
Lehengo familietan, beraz, seinak eramateko beste modu-

rik ez zegoen: amak ez bazuen egiten, familiako beste kide
batek eramango zuen gorputzetik zintzilik, edo besoetan.
Zalantza barik umearenda-
ko onena horixe da, eta ez
bakarrik psikologikoki: ter-
moerregulazioa, minaren
kontrola, garapen neurolo-
gikoa, bizkarrezurra, alda-
ka, digestioa, muskuluen
indartzea... haurra soinean
eramateak prozesu horiek
guztiak orekatzen lagun-
tzen du. Baina zer gertatzen
da amaren osasunarekin?
Hori ez da jada hain begi
bistakoa, eta pertsona ba-
tzuek erreparoak ere izan
ditzakete, bizkarra edo bes-
telako zerbait hondatu de-
zaketelakoan. Horiei zuzen-
duta dago gaurko artikulu
hau. 
Hasteko, esan dezagun

haurdunaldian zehar amek
sabelean eramaten duten
pisua handiagoa dela ume
jaioberriarena baino; beraz,
txikia zintzilik eramatean
ez dugu haurdun batek egi-
ten duena baino esfortzu
gehiago egingo. Eta ez izan
“txarto ohitzeko” beldurrik:
umeak bere kontaktu fisiko
premia asetzen duenean,

berak eskatuko baitu lurrean uztea. Bistan da: seina ordu
gehiegi jarraian eramateak bizkarreko muskuluen mina
ekar dezake, baina, beste edozein kargarekin bezala, tarteka
deskantsatzen badugu eta mugitzen bagara, horrek ez digu
arazo berezirik ekarriko; kontrara, bizkarra sendotzen la-
gunduko digu. Amen kasuan, bereziki, umea sabelean lotua
eramateak (bizkarreko estentsioarekin, alegia) edoskitze ga-
raian izaten den  flexiorako joera konpentsatzen laguntzen
du; horrekin, gainera, zoru pelbikoari mesede egiten diogu,
sabeleko presioa orekatzen baitu.

Batzuen esanetan haurra soinean eramateak erditze os-
teko depresioen intzidentzia gutxitzen du; bestalde, sei-
narekiko kontaktuak amaren hipofisia estimulatzen du,
edoskitzerako beharrezkoak diren hormonen ekoizpena
bultzatuz; gainera, oihalek haurra edoskitze posizio eroso-
an jartzeko aukera ematen dute. Aitek ere, haurrarekin kon-

taktu fisikoari esker, umea-
rekin komunikazioa
areagotu dezakete; eta alde
praktikotik, eramaileak be-
soak libre izaten ditu beste
zereginetan aritzeko. Bada
efektu xelebrerik ere: badi-
rudi umearen eta eramaile-
aren arnasak sinkronizatu
egiten direla; eta eragin ho-
ri elkar lasaitzeko erabil
daiteke.
Kontuz ibiltzeko gauza

batzuk ere badaude, noski;
baina sistema honek di-
tuen abantailen aldean gu-
txi dira. Umea sabelean au-
rrera eramatea, adibidez, ez
da komenigarria: gure biz-
karrak sufrituko du, hau-
rraren aldakek postura de-
segokia hartuko dute eta
hiperestimulazio nerbio-
soa eragingo diogu. Hori
kenduta, soinean eramate-
an haurraren eta eramaile-
aren artean dagoen kontak-
tu fisiko estua alde
biendako ona eta gomen-
dagarria da. •

www.abante.eus
Haurra soinean eramatea ona eta gomendagarria da. GAUR8

Oier Gorosabel - @Txikillana
Fisioterapeuta
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Behin baino gehiagotan esan badugu ere,
aste honetan bereziki gogorarazi behar
da GAUR8 ostegunetan amaitzen dugu-
la, errotatibako bidea hartzeko eta, azke-
nean, GARArekin batera larunbatero

kioskoetara iristeko. Alegia, lerrook idazterakoan
oraindik Espainiako gobernuburuaren inbestidura-
ren saioa deitzeko zegoen eta EH Bilduko oinarriek
hasitako bozketa amaitu gabe. Ez genekien oraindik
ezkerreko independentisten diputatuak abstenitu
egingo ote diren edo ezezkoa bozkatuko ote duten.
Zaila da horrela azterketarik egitea, errealitateak
egunkaria kioskora iritsi aurretik gezurta baitezake
idatzitakoa.
Nolanahi ere, EH Bilduren abstentzioaren gainean

piztutako eta sare soziale-
tan isla izan duten eztabai-
detako batzuk interesga-
rriak dira, edozein izan dela
azkenean emaitza. Estrate-
gia politikoa ulertzeko mo-
duaz ere irakasgaiak atera
baitaitezke sortutako iri-
tzietan, egia bada ere zen-
baitetan eztabaidaren in-
tentsitateak nahasmena
eragiten duela analisietan
eta kontzeptuen erabileran. Horregatik komeni da go-
goraraztea errealitate bati erantzuteko modu ezberdi-
nak egon daitezkeela. Adibide historiko bat jartzea-
rren: EAJk Madrilekin Autonomia Estatutua adostu
zuenean, ETAk «dilista platertzat» jo zuen hura; are
gehiago, dilista «gogorrak», janezinak zirela gaineratu
zuen. Halere, ezker abertzaleak abstentziora jo zuen
Estatutua onartzeko deitutako erreferendumean.
Zeintzuk dira egungo egoera zedarritzen duten erre-

alitateak? Hori izan beharko litzateke eztabaidaren
abiapuntua. Lehenik eta behin, Espainiako Estatuak ez
duela eskaintza demokratikorik bere agindupean di-
tuen herrientzat, ez Kataluniarentzat ez Euskal Herria-
rentzat, eta ez dagoela indar harreman nahikorik Esta-
tuaren demokratizazio prozesu sakon bati ekiteko.

Oxala Sanchezen inbestidurak halako zerbaiti hasiera
emango balio, baino inork ez du halakorik sinisten, ez
baiezkoa emango dutenek, ez abstenituko direnek, ez-
ta ezezkoa bozkatuko dutenek ere, horiek Sanchez pre-
sidente bilakatzeko akordio sortak Espainiaren amaie-
ra suposatzen duela esanez espantuka ari badira ere.
Hori bai, Estatu espainola krisian da, ezkuta ezin daite-
keen krisi sakona.
Itxaropena estaturik gabeko nazioek egin ditzaketen

prozesu askatzaileetan dago. Beraz, prozesu horiek au-
rrera egitea da gakoa eta, zehazkiago esanda, prozesu
horiek nola egin dezaketen aurrera.
Eta horrek denak zintzotasun analitikoa eskatzen du.

Euskal Herrian ez gaude prozesu matxino batean, ez
armatua ez zibila, eta prozesu independentista bat az-

ken bururaino eramateko ez dago oraingoz nahikoa
masa kritikorik. Horrela balitz, oso bestelakoak izan zi-
tezkeen egungo koiunturari eman beharreko erantzu-
nak eta egin beharreko urratsak.
Halere, zintzotasun berarekin esan behar da baldin-

tza politiko eta sozialak egon badaudela –esan dugu,
jada, Estatuak sekulako krisia duela?– prozesu inde-
pendentista hori mamitzeko, mugimendu taktikoekin
zein apustu estrategikoekin, eta urgentziei erantzunez
–ezin ahaztu uneotan presoen gaia–. Izan badirela bal-
dintzak indar harremanean eragiteko, bidaideak gehi-
tuz eta oztopoak indargabetuz, eta aldaketa kualitati-
boak prestatzeko. Ezker abertzalearen azken eztabaida
nagusian «hautabide estrategikoa» deitu zioten horri
guztiari. Bidea egin gabe ez da helmuga iritsiko. •

{ asteari zeharka begira }

Bidea egin gabe ez da
helmuga iritsiko

Itxaropena estaturik gabeko nazioek 
egin ditzaketen prozesu askatzaileetan
dago. Beraz, prozesu horiek nola egin
dezaketen aurrera da gakoa
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X
aia ostatuak
100 urte bete-
tzen ditu eta
urteurren bo-
robi la  ospa-
tzeko urte

guztirako egitarau oparoa an-
tolatu du euskara eta euskal
kultura sustatzea helburu
duen Bakalau elkarteak. Xaia-
ren historia, Pausuri lotua

den heinean, «frantsesek kon-
tatzen ez duten historia» za-
baldu nahi dute «euskal pers-
pektiba batetik abiatuta».
Horregatik, urteurren egita-
rauari hitzaldi batekin eman-
go diote irekiera ofiziala. 

Pausu, bere kokagune estra-
tegikoagatik, Euskal Herriko
historiaren lekuko zuzena izan
da. Karlistaldiak, 1936ko gerra,

Francoren diktadura, euskal
errefuxiatuen iritsiera Ipa-
rraldera... Garai bakoitzeko
ezaugarri nagusiek isla izan
dute Bidasoa ibaiaren ertzean
bertan den Urruñako ostatu
zaharrean.

«Orain etorkinak ehizatzen
ibiltzen diren CRS poliziak
etortzen dira komunera joan
daitezkeen galdezka. Duela bi
urtetik hor daude egun osoan,
auzokoak ere aspertuak dira,
eta nik ezetz esaten diet. Bal-
din eta kafe bat edo zerbait
kontsumitzen badute, orduan
ezin diet deus esan», azaldu
du Beñat Elizondok, Bakalau
elkarteko kide beteranoak.

Xaiako komunak ere badu
nortasun propioa, izan ere,
komuna sagardo upel handi
bat da, egurrezkoa, egiazkoa,
gainontzeko sagardo upelak

Lerroon azpian, Xaia
ostatua kanpoaldetik.
Alboko orrialdean,
Bakalau elkarteko
kideak diren Beñat
Elizondo, Xerar Urrutia
eta Joseba Aurkenerena. 
Guillaume FAUVEAU 

XAIA OSTATUAK EHUN URTE
Pausuko kokagune estrategikotik, Euskal Herriaren
historiaren lekuko eta euskararen gordeleku

Haritz Larrañaga

Urruñako Pausu auzoan kokatua, mugaren ertzetan
pasatzen direnen lekukoa izan da Xaia ostatua. Azken bi
urteotan «etorkinak ehizatzen» ari diren poliziak ditu begien
aurrean, baina bestelakoak ere ikusi izan ditu garaian garai.
Xaiak ehun urte bete ditu euskarari eta euskal kulturari
aterpea ematen. Urteurrena merezi bezala ospatuko dute.

JENDARTEA / b
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bezalakoa. Hain zuzen ere, sa-
gardotegi izaera horrek ongi
irudikatzen du Xaia biziaraz-
teko 2.000 urtean sortu zuten
Bakalau elkartea. 
Xerar Urrutia urruñarra ere

Bakalau elkarteko kide da has-
tapenetatik bertatik, eta elkar-
tearen izena nondik datorren
argitu du: «Sagardotegiko me-
nua eskaintzen da hemen, ba-
kailaoa oso presente da, adibi-
dez. Pentsa, urtean 10.000
arrautza erabiltzen ditugu ba-
kalao tortillak egiteko, beraz,
hortik atera zen elkartearen
izena».
Auzolanean jaso zuten Xaia

ostatua. 2.000 urtean Pablo
Ugartek ostatua utzi zuenean,
120 lagun inguru bildu ziren
ostatua biziarazteko. Bakoi-
tzak ahal zuen moduan lagun-
du zuen, batzuek dirua jarri

zuten, besteek haien esku lana
eskaini zuten, eta, horrela,
guztien artean, hogei urtez
etenik izan ez duen proiektua
martxan jarri zuten. Sasoi be-
rean, abertzaleek ostatuak be-
reganatu zituzten Ipar Euskal
Herriko hainbat herritan, bai-
na haietako asko egun desa-
gertuak dira.
Pausuko eraikin zaharrene-

tako bat da Xaia, 200 urte in-
guru ditu-eta. 1872. urtean Le-
garralde jaunak kontserba
lantegi bat ireki zuen bertan
eta urte luzez arrain kontser-
ben biltegi izan zen, hortik da-
torkio hain zuzen ere Xaia ize-
na.  «Ezin hobeto datorkio
izena, zeren Xaia zerbait bada,
elkargune bat da, biltoki bat
jendea elkartzeko, bilerak egi-
teko eta abar», hausnartu du
Joseba Aurkenerenak, Pausu-

ren eta Xaiaren historia bil-
tzen parte hartu duen Urruña-
ko bizilagunak.

HISTORIAREN LEKUKO ZUZEN

Nafarroa, Gipuzkoa eta La-
purdi arteko bidegurutzean
da Urruñako udalerriaren
parte den Pausu auzoa, «Eus-
kal Herriko iparraldean, bai-
na Iparraldeko hegoaldean»,
zehaztu du Elizondok. Ibaia
muga natural  bat  da ,  eta ,
Pausu Bidasoaren iparralde-
an aurkitzen denez, batik bat
Lapurdiko historiari lotua
da, baina bere kokaleku es-
trategikoak berezko historia
bat ere eskaini dio auzoari.
Behobia eta Pausu lotzen

dituen zubia 1960an eraiki
zuten, baina aurrez ere baze-
goen zubia, justu Xaia osta-
tuaren parean. Horregatik,

1920an Hiribarren anai-arre-
bek Xaia ireki zutenean, ta-
berna txikia izanagatik ere,
laster hartu zuen indarra. 
Egun oraindik, itsasbehe-

ran ikus daitezke zubi zaha-
rraren aztarnak. Egurrezkoa
zen hasiera batean,  baina
Karlistaldien garaian suntsi-
tu egin zuten eta ondoren
harrizkoa eraiki. Zubi haren
irudi ezagunenak 1936an ge-
rratik ihesi zubia zeharka-
tzen zuten herritarrenak di-
ra .  Argazk i  batzuetan ,
iheslariak idiekin agertzen
dira muga pasatzen.
Gerraren ostean, kontra-

bandistak eta  mugalariak
biltzen ziren Xaian, eta, sarri,
baita aduanazainak ere. Atse-
den hartzeko lekua izateaz
gain, tratuak egiteko errefe-
rentziazko lekua ere bazen,
izan ere, kontrabandistek eta
aduanazainek musera joka-
tzen zuten elkarrekin, eta,
horrela, tratu asko egiten zi-
tuzten. 
Franko hil ostean, kontra-

bandisten lekua errefuxia-
tuek hartu zuten. Izan ere,
familiek haien ahaidea ikus-
teko hautatzen zuten tokia
bilakatu zen, eta egun orain-
dik, ohiturei jarraituz, erre-
ferentziazko bilgune izaten
jarraitzen du.

EUSKARA ARDATZ

Xaia ireki eta gutxira, giroa
sortu eta jendea erakartzeko
egiten hasi ziren lehen eki-
mena asteazkenetako kantal-
dia izan zen. Hasiera batean,
hogei bat lagun ziren kanta
zaharrak abesteko biltzen zi-
renak, eta, hamasei urte ge-
roago, 120 lagun ere biltzen
dira .  «Euskaraz ez  dakien
jendeak ere parte hartzen du.
Euskal kantak ikasten dituz-
te, eta, hala, euskara ikasten
ari direnak ere bertaratzen
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dira. Ekimen integratzailea
da», Elizondoren iritziz. Kan-
ta ld ia  ab iatu  zutenerako
kantu zaharren liburuxka ar-
gitaratua zuten jada, eta, os-
tean, aldizka ale berriak ate-
ra dituzte. Guztira 11 edizio
argitaratu dituzte kantu za-
harrekin, eta, Euskal Herri
osoan banatzen dituztenez,
azken aldian 80.000 ale ar-
gitaratu zituzten. Lehen edi-
zioa ateratzean Renon (AEB)
izan ziren abesten eta ordutik
bidaia mordoa egin dituzte.
Dozena bat lagunek egiten
dute bidaia, eta, jada, Kalifor-
nia, Alemania, Bretaina eta
beste hainbat lekutan izan di-
rela kontatu du Elizondok.

Kantua eta musika eskutik
doaz, eta Euskal Herri osoko
jendea biltzen duen txaranga
berezia ere badute. Eskusoi-
nua, panderoa, gitarra eta
beste zenbait instrumentu
batzen dituzte. «Guztira 80
musikari desberdinek har-
tzen dute parte txarangan,
baina batzuk urtean bi bider
agertzen dira soilik. Nik San
Tomas egunean 60. ateraldia
egin nuen», nabarmendu du
irriz, Elizondok, txarangako
eskusoinu jotzaileak.
Horrez gain, ekitaldi eta

kontzertu ugari antolatzen
dituzte urtean zehar, eta Eus-
kal Herri mailako lehiakete-
tan ere parte hartzen dute,

mus txapelketetan kasu. Bai-
na badira bi ekimen urtero
gogo biziz antolatzen dituzte-
nak. Lehena, “Bidasoan euska-
raz”, maiatzean egiten dute,
eta, bigarrena, ostera, uztaile-
an, Pausuko bestak antola-
tzen baitituzte.

Arrakasta handia duen bes-
te ekimena, Segurako Elorri
elkartearekin batera antola-
tzen duten Iparra-Hegoa jar-
duna da. Aurten 25 urte bete-
ko dituzte Euskal Herri osoko
kultura, hizkuntza, arazoak
eta ohiturak partekatzen.

Xaia ostatuaren
barnealdea eta
ehungarren
urtemugaren harira
osatu duten irudia. 
GAUR8

Nafarroa, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko
bidegurutzean da Urruñako udalerriaren parte
den Pausu auzoa, «Euskal Herriko iparraldean,
baina Iparraldeko hegoaldean» 

Auzolanean jaso zuten Xaia ostatua. 2.000
urtean Pablo Ugartek ostatua utzi zuenean, 120
lagun inguru bildu ziren ostatua biziarazteko
eta bakoitzak ahal zuen moduan lagundu zuen

Zuberoako Xiberoots-Mixu Gogoan musika
taldearen emanaldiarekin hasiko dute Xaia
ostatuan urtea, eta amaitu ere, abeslari
zuberotar batekin egingo dute, 2020ko
abenduaren 4an Niko Etxart abeslariak
kontzertua eskainiko baitu. Urtean zehar
antolatzen dituzten ohiko ekimen, kantaldi,
kontzertu eta txapelketetatik harago,
Xaiaren 100. urteurrena ospatzeko egitarau
oparoa antolatu dute eta musikari
ezagunak pasako dira oholtzatik. Adibidez,
otsailaren 15ean, ihauteriak ospatzeko,
kontzertuak eskaintzeari utzitako Skunk eta
Txakun taldeak berriz elkartuko dira
emanaldi berezia eskaintzeko.
Xaia ostatutik, hori bai, garrantzia berezia

eman nahi diote urteurren ospakizunei
irekiera ofiziala emango dion mintzaldiari.

Urtarrilak 10ean Pausuren eta Xaiaren
historia azalduko dute diaporama saio
baten bitartez. Irudiak eta hitzak erabiliz
ahalik eta modu egokienean saiatuko dira
jendeari mezua helarazten. Itzulpen
zerbitzua ere izango da euskara ongi
menderatzen ez dutenentzat, ahalik eta
jende gehienarengana iristeko asmoa
baitute.
Joseba Aurkenerenaren ustez, «oso

garrantzitsua da historia azaltzea, ahantzia
baita». Xerar Urrutia ere antzeko mintzo da:
«Guk gure historia daukagu, zeren
frantsesek beti kontatzen dute haiena,
haien perspektibatik kontatzen dute
historia ofiziala, eta hori da eskolan irakatsi
zigutena. Guk, aldiz, kontatzen ez dena
kontatzen dugu».

URTE BEREZIA HASI ETA BUKA, ABESLARI
ZUBEROTARREN DOINUEN ESKUTIK
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zitzaion orduan. Etxeko txikiekin pro-
bak egin eta erantzuna ona zela ikusi
zuen. «Honek ordenagailuko karpeta
batean gelditu behar al du?», sortu zi-
tzaion zalantza. 
Eta pauso bat aurrera ematekotan,

testua ilustrazioz jantzi behar zen.
«Egia da idatzi nuen momentuan oso
garbi ikusi nuela norbaitek ilustrazioak
egitekotan, Ainara zela egokiena. Tes-
tuak zeukan testuinguruak eta kolore-
ak Ainararen sinadura behar zutela
ikusi nuen». 
Eta horrela bota zion proposamena

Axpiri. «Ni justu Zugarramurdiko Sor-
ginen Museorako lan bat entregatu be-
rri nintzen. Museoak hamar urte bete
zituela-eta, mitologiarekin lotutako
pertsonaiak sortu berri nituen; Basa-
jaun, Mari, lamiak... eta hara non bidal-
tzen didan Iñakik Basajauni buruzko
testua!», kontatu zuen Azpiazuk. Hor-
txe karanbola. Horregatik proposatu
zioten proiektua Zugarramurdiko Sor-

«BASOKO
BEGIAK» IREKI,
NATURA ETA
TRANSMISIOA
IKUSTEKO

B
asoko begiak”. Basoak ikusten duena
ez ezik, basoan ikusten dena ere jaso-
tzen duen album ilustratua dela esan
daiteke. Basoan ikusten dena ikuste-
ko, baina, baldintza ezinbestekoa da
hari begiratzea. Eta hiritik gero eta

gertuago bizi, basotik gero eta urrunago begiak.  
“Basoko begiak” album ilustratua bi hernaniarren

elkarlanaren fruitua da. Testuak Iñaki Sanz-Azkuek
egin ditu, eta, ilustrazioak, Ainara Azpiazuk. Sanz-
Azkue biologoa da ikasketaz eta irakasle eta inguru-
men aholkulari modura ari da lanean. Ainara Azpia-
zu Axpi ilustratzailea da eta azken urteotan gero eta
toki gehiagotan ikusten dira bere lanak. Oraintxe ar-
gitara eman duten lana, «karanbola baten ondo-
rioa» da, egileek esan dutenez. 
Iñaki Sanz-Azkuek lotura estua dauka naturare-

kin. Ez bakarrik ikasketaz biologoa delako, aspaldi-
tik naturan eta naturari begira bizi direnekin hizke-
taldi luzeak izaten dituelako baizik. Bere inguruan
jasotako istorioak eta sinismenak igartzen dira al-
bum ilustratu horretan. Helduentzako literatur
lehiaketa pare batean saria jaso zuela-eta, haurren-
tzako ipuin txiki bat sortzeko grina piztu zitzaion.
Mitologiari eta naturari estu lotutako istorioa sortu

Amagoia Mujika Telleria

Iñaki Sanz-Azkuek testuz eta Ainara Azpiazuk
ilustrazioz kontatu dute Mieltxoren eta bere
aitonaren berri «Basoko begiak» izeneko album
ilustratuan. Belar-metaz inguratuta eta basoari
begira bizi den mutikoaren jakin-minak
irakurlearena kutsatzea da erronka. Aitonarekin
ikasitakoak eta naturari begira jasotakoak
nabarmentzea ere bada helburua. 
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ginen Museoari. Horren bultzadaz ar-
gitaratu da “Basoko begiak”, Lamiñarra
argitaletxearen eskutik.

JAKIN-MINA, SORMENA, TRANSMISIOA, NATURA

Mieltxo, ipuineko protagonista, baserri
batean bizi da, basotik gertu. Naturan
bizi da eta natura bizi du, bere aitona-
rekin lotura estua duelako eta aitonak
horixe erakutsi diolako. Aitonaren es-
kutik inguratzen duen mundua desku-
britzen du Mieltxok, baina baita beste
gauza asko ere. Hizkuntzak ere badu
garrantzia. Aitonak hitanoz hitz egiten
dio. Naturaltasunez, horrelaxe atera
zaiolako egin du Sanz-Azkuek hautu
hori, baina bide batez «hitanoa ezagu-
tzera emateko modua ere bada, umeen
belarriak horretara egiteko modua».
Ipuinaren protagonistetako bat be-

lar-meta handi bat da, egunotan hain
erraz topatzen ez den paisaia bat. Az-
piazuren hitzetan, «jende askok nostal-
gia handia dauka metekin. Nire ume

garaian asko ikusten zen gauza bat zen,
baina gaur egun gero eta gutxiago
ikusten da, arraroa da egun meta bat
ikustea. Estetikoki nekazari mundu ho-
rrekiko nostalgia handi bat sumatu
dut. Ipuina ikusita, jende askok aipatu
didan gauza bat izan da». 
Horrez gain, naturaren presentzia,

koloreak, formak mimoz zainduta dau-
de. «Udazkeneko testuinguruan koka-
tua dago eta koloreak oso gorriak dira.
Metaren koloreak, nola mozten zen,
paisaia bera... gauza asko oso zainduak
daude», gaineratu du Sanz-Azkuek. 
Iñaki Sanz-Azkuek ondo ezagutzen

ditu Hernani eta inguruko baserrita-
rren kontuak eta, hain justu, ipuin ilus-
tratuko protagonista den meta han-
diak badu lotura baserritarrei jasotako
istorio batekin. «Hernaniko baserri ba-
tean kontatu zidatenez, urtero inguru-
ko metarik handiena egiten saiatzen
ziren, inguruko baserritarrek ere ikus
zezaten. Bazegoen horrelako harrota-

sun moduko bat eta meta handi hari
‘Sanson’ deitzen zioten». 
Ilustratzaileari ere metak eman dio

buruko min gehien. «Niretzako erron-
ka nagusiena hori izan da, pertsonaia
bat hiru pertsonaia zirela aldi berean.
Dena ezin da egina eman, tartea eman
behar zaio irakurtzen duenari bere bai-
tan irudika dezan. Dena bisualegia ba-
da magia kentzen diozu ipuinari. Horri
neurria hartzen joan zait denbora de-
zente», azaldu du Azpiazuk. 
“Basoko begiak” album ilustratuan

perla ederrak daude. «Mundu natura-
lari egiten dizkion erreferentzia guz-
tiak zoragarriak dira. Sormena behar
dugu eta natura ere behar dugu. Natu-
ra hurbiltzeko oso pertsona aproposa
da Iñaki. Testuinguru hori oso ondo
sortu du eta erakargarria egin zait ipui-
na egiteko garaian», esan du Azpiazuk. 
Ipuinak QR kode bat ere badauka eta

audioak eskaintzen ditu, euskaraz eta
gazteleraz. 

Orrialdeotan, Ainara Azpiazuk
«Basoko begiak» album
ilustraturako egindako zenbait lan.
Belar-metak protagonismo berezia
du ipuinean eta nabarmentzea
merezi du, gure paisaiatik
desagertzen ari den elementua
delako. 
GAUR8
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A
bian da 2020. urtea. Bisurtea.
Aurten egun bat gehiago, 366
egun izango ditugu geure bu-
ruari ezarritako erronkak er-

diesteko. 2020a ere hauteskunde ur-
tea  i zango  da  euska l  pol i t ikan .
Martxoan, Ipar Euskal Herrian izango
dira herriko etxeetako bozak. Eta ikas-
turte politikoaren amaieran edo hu-
rrengoaren hasieran, EAEn egokituko
da Eusko Jaurlaritzako hurrengo le-
hendakaria hautatzea.
Krisi, kaos eta larrialdi etengabeko

garaian, botoa ematea ez da izapide

soila. Demokrazia bera dago etengabe
ezbaian, eta egia da hauteskunde egun
batez ez dela dena erabakitzen, baina
boto paper bat erabakigarria izan dai-
teke. Baita erakundeetara eraman di-
tugun ordezkarien jarrera ere. Hori
egon da pil-pilean urte hasierako egu-
notan: Espainiako Gobernuko hurren-
go presidentea izendatzeko, aldeko,
aurkako edo abstentzioaren botoa
ematea.
Gaur, hain justu, hamar urte bete di-

ra EPPK Euskal Preso Politikoen Kolek-
tiboak “borrokaldi berria” abiarazi

zuenetik. Presoek komunikazio astea
jarri zuten martxan, itxialdiak eta go-
se grebak iragarri zituzten, eskaera ar-
giekin: baldintzapeko zigorra beteta-
koak  aske  uztea ,  l a r r ik i  ga ixor ik
zeudenak kaleratzea, edota bakartuta-
ko presoak kideekin elkartzea. 
Zoritxarrez, hamarkada bat igarota,

indarrean diraute eskaera horiek eta
oraindik hutsik ditugun 244 ohe. Pa-
zientzia estrategikoz, ulertu beharko
genuke une jakineko erabaki taktikoak
eska dezakeela luzera begirako kon-
promiso estrategikoa. •

hutsa

Boto taktikoa, konpromiso estrategikorako

Nekane
Zinkunegi

Barandiaran

hutsa

C
laudio Magrisek kontatzen du
Heidegger bizi izan zen etxea bi-
sitatzera joan zela behin Mess-
kirchera eta, Kirchplatzen hiru-

garren zenbakiaren aurrean zegoela,
emakume adineko bati galdetu ziola ea
Martin Heidegger han bizi izan al zen
eta «a, bai, Martin?, sakristauaren se-
mea?», erantzun ziola. Seguru nago Iza-
bara joan eta adineko bati Pedro Migel
Etxenikez galdetuko bagenio, «a!, bai,
Felisaren semea?», edo «Pedroren se-
mea?», erantzungo lukeela, adinkideen-
tzako gurasoak semea baino garrantzi-
tsuagoak izaten baitira. 
Jon Idigoras beti izan Zornotzan Jua-

nitaren semea. Iheslari bezala Ipar Eus-
kal Herrian zegoela nortasun agiri fal-
tsuarekin Bi lbora  bidali  zuten
klandestinitatean LAB sindikatua anto-

latzera eta, Zazpizkaleetatik barrena be-
re ustetan mozorrotuta eta lasai zihoa-
la, amaren lagun batek ezagutu zuen
eta «zu, Joxe Dominen eta Juanitaren
semea zara!», esan zion; eta Jonek oso
serio «señora, yo soy Juan Lopez y soy
de Miranda de Ebro» esan bazion ere,
«baina igual iguala da-eta», esanez joan
omen zen andrea kaletik zehar. 
Bizitzaren zati handi batean gurasoen

seme-alabak gara. Ondoren eta kolpetik
gure seme-alaben guraso bilakatzen ga-
ra eta, kondizio horretara ohitzen hasi-
ta gaudenean eta gauzak ondo bidean,
aitona edo amona bilakatzen gara, bizi-
tza aitaren batean igarotzen baita, Na-
bokovek esan zuen bezala, argi izpi bat
baita bi iluntasunen artean.
Urte berriarekin batera aitona izate-

ko zorian nago eta arraro egingo zait

titulu berri horretara ohitzea. Badakit
urte gutxi barru, mutila futbolean
edo pilotan jokatzen hasten denean
partidaren bat ikustera joango naizela
eta han egongo naizela bakar-bakarrik
harmailetatik begira, aitona gehienak
egoten diren bezala. Eta partida buka-
tzean irakasleak edo entrenatzaileak,
«zein duk hor harmailetan hiri begira
zegoen agure hori?», galdetzen dione-
an, nire bilobak (Telmo, Deun, Mikel
edo Pello izan daiteke edo beste zer-
bait, jaio eta aurpegia ikusi arte ez
diotela izenik jarriko erabaki baitute),
nire biloba horrek, diot, «bai, nire ai-
tona da, aitona Joxean», erantzungo
duela, eta aurrerantzean bere adinki-
deen artean ni Telmoren, Deunen, Mi-
kelen edo Peruren aitona izango nai-
zela. •

0hutsa

Aitona
Joxean Agirre
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rriaren lehenetik, ehun-
ka dira hildako gazte
manifestariak Iraken.
Ustelkeriaren amaiera,
lana eta osasuna eska-
tzen dituzte. Urriaren bi-

garrenetik, protestak orokortu ziren
Ekuadorren, gobernuaren dekretu eko-
nomikoen aurka. Urriaren seigarrene-
tik, Txilen ikasleak kalera atera ziren,
eta, protestak orokortzean, larrialdi
egoera ezarri zuen gobernuak. Kolon-
biako herritarrek azaroaren 21ean egin
zuten geldialdi nazionala. FARCekin ba-
ke akordioak sinatu zirenetik, militante
ezkertiarren hilketek etenik gabe jarrai-
tu dute. Aurretik, irailean, esklaboek as-
katutako lehen herrialdea izatea orain-
dik ordaintzen ari den Haitin ere
protestak orokortu ziren. 
Elite eskuindarren aldeko politika in-

terbentzionista bere gordintasun oso-
an ageri da berriro. Azkena, Bolivian.
Orain gutxi, Paraguain, Hondurasen,
Venezuelan... Eta hirugarren mundu
gerra ere abiatua dago, guk ez ikusiare-
na egin arren, Ekialde Hurbilean. Zein
kasu gutxi egiten diegun kurduen bo-
rrokari eta, batez ere, beraien pentsa-
mendu eta proposamen iraultzaileei.
Espainian, jendea harrituta eskuin

frankistaren konplexuen bukaerare-
kin. Komunikabide guztietan leku egin
diete eta, lehen eskuin muturreko al-
derdi erraldoi bat zegoen tokian, orain
bi daude. Borroka guneak ondo defini-
tu dituzte gainera: iraganeko errepre-
sioaren memoria, askatasun sexuala
eta emakumezkoen gorputzak. Beraie-
nak omen dira horiek guztiak, gure
gorputzak eta gure memoria. Kontuak
kontu, euskal herritarron eta katalanen
botoengatik ez balitz, eskuin muturre-
ko gehiengoa lukete Espainian. 
Euskal oasiaren ideia arrazista eta

sinplista hori ere zalantzan jarri da. Le-
hendakariari sineste aldera, pentsatu
beharko genuke sare klientelar mafio-
so bat zegoela konturatu ez zen alder-

diko buruzagia, ziurrenik ez dela per-
tsonarik egokiena gobernu bat gidatze-
ko. Egungo Jaurlaritzan ustelkeria sare
izugarri bat balego, berak ez luke jakin-
go. Tontoarena egiten zuela uste ge-
nuen, bere artzapezpiku diskurtso jasa-
nezin horrekin, baina agian ez zen
plantak egiten ari...

Bizkaiaz nahiago ez hitz egin. Orain-
goz, Araban, Nafarroan eta Gipuzko-
an gehiago gara gure burua ezkerre-
kotzat dugun boz emaileak,
eskuinari botoa eman diotenak bai-
no. Ez da arazoaren mamia eztabaida-
tzea Podemos, EH Bildu edo PSOE ezke-
rrekoak diren edo ez. Denborarik ez
dugu galtzeko. Kontua da boz emaile
horiek guztiek beren botoa eskuinaren
aurkakotzat ulertzen dutela, kontraesa-
nak kontraesan.
Mobilizazio aldi berri bat ari da he-

datzen munduan zehar eta hona ere
iritsiko da. Pentsioen auziak piztu du
sugarra. Ez dute nahi herrialde hobea
beraientzat, beren seme alaba eta bilo-
bentzat baizik! Gu txarrago biziko ga-
ren mantra neoliberal horri aurre egin
behar zaio. Beste gauza bat da pentsa-
tzea Estatu orojakile ahaltsua berriro
aldarrikatzeak, gure behar eta eskubi-
deen berme bakar bezala, etorkizunik
ote duen. Corbyni behintzat ez diote
kasu handirik egin ingeles herritarrek.
Gurea ere badugu erruaren zati handia,
Syrizarekin ahaztu ginenean bezala, ez
dugulako Corbyn gure egin, herrien
Europa solidarioaren ametsean. Nahia-
go izan dugu greziarren traizio neoli-
beralaz eta Eskoziaren independen-
tziaz hitz egin. Guretzat kalte. 

Mundu mailako gatazkan behar du-
gu kokatu gure burua. Gogoratzen
nola abesten zituzten gu baino nagu-
siagoek Violeta Parraren eta Carlos
Pueblaren abestiak? Pentsatzeak, jaki-
teak, kontinente ezberdinetan dagoz-
kien eskubideen alde mobilizatzen ari
direla herritarrak, sentiarazi behar di-
gu berriro bizipoz iraultzaile eta inter-
nazionalista bat. •

Ilustrazioa: Jonbi Egurzegi

Urrian hasi da...

Gorka Etxebarria Dueñas
Historialaria
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E
rrelatoen aro honetan, nork bere iritzia iza-
teko eskubidea santutu egin dugu kasik.
Gure iritzi propioa izateko eskubidea dugu,
hori hala da, eta baita hori adieraztekoa
ere. Baina iritzi guztiak ez dira berdinak, ez
dute denek berdin balio. Iritzi batzuk zuze-

nagoak dira besteak baino; zure iritzia izan dezakezu
honetaz eta hartaz, jakina, baina oker egon zaitezke
irizten duzun horretan. Eta iritzi zuzenek eta okerrek
ez dute balio bera. 

Neurgarri, behagarri edo aztergarri den zerbaiten in-
guruan, iritziek ez dute gehiegi inporta. Gauzak horre-
la edo honela dira, inork horri buruz pentsatzen duena
gorabehera. Ur azukredunak ez du minbizia sendatzen,
Eguzkiak ez du Lurraren inguruan bira egiten, hegazki-
netako 13. lerroko aulkietan esertzen direnak ez dira
maizago hiltzen. Pentsa, us-
te edo iritz dezakezu kon-
trara, baina egia hori da. 

Egiari gehien hurbiltzen
zaion iritzia da, beti, zuze-
nena: ontzian zenbat baba-
rrun ale dagoen asmatu
nahi badugu, zuk esan deza-
kezu 250 edo gutxiago dau-
dela, eta nik iritz diezaioket
askozaz ere gehiago direla.
Inork ezin digu kendu gure
iritziari eusteko eskubidea,
ezta hori burugogor aldarri-
katzekoa ere. Baina, ontziko aleak kontatzen baditugu,
biotako bat soilik egon daiteke zuzen. Eta, orduan, bai,
orduan bion iritziak ez dira berdin balekoak. Iritziak,
nornahik izan ditzake, ezagutzen duenari edo ez due-
nari buruz; egia, bat da. Eta egiari batere hurbiltzen ez
zaizkion iritziak, are egiarekiko erabat axolagabe dire-
nak, balio handirik gabeko iritziak dira.

Interesgarriagoa da, nik uste, auzia, itxuraz neurgarri,
behagarri edo aztergarri ez diren kontuez ari garenean.
Adibidez, ez garenean errealitate objektiboari buruz ari,
baizik eta errealitate horrekiko ditugun uste subjekti-
boei buruz. Gustuei buruz, esate baterako. Edo balio eti-
koei eta estetikoei buruz. Norbaiti asko gustatuko zaio

babarrunen zaporea, eta beste norbaitek, aldiz, gorrota-
tu egingo du. Baten bati irudituko zaio egokia, bidezkoa
eta ona dela haur bati, tartean behin, zaplazteko bat
ematea; beste bati, seguru, gaitzesgarria, okerra eta txa-
rra irudituko zaio jokaera bera. Bati ederra eta atsegina
egingo zaio Laboaren musika; besteari, akaso, zaila edo
itsusia irudituko zaio. Eta, horrelakoetan, eztabaida ez
da babarrun-aleak kontatzearekin amaituko.

Hala eta guztiz ere, nork bere-bereak dituen uste ho-
riei buruz ari garenean ere, aldamenekoa konbentzi-
tzen saiatzen gara. Eta esaten dugu babarrunak goxoak
direla, indarkeria, batzuetan, zilegi dela, edo Laboaren
musika ederra dela. Bada zerbait sinetsarazten diguna
jaki, jokabide edo musika horretan badela elementu-
ren bat horiek on edo txar egiten dituena, gure senti-
penez harago. Eta horretaz konbentzitu nahi ditugu in-

gurukoak, zail baita ulertzea guri eder, on edo legezko
iruditzen zaiguna besteren bati bestela iruditzea.

Iritzi eta usteen anabasa honetan, azken muturreko
joerarik ere bada: entzun dugu, behin baino gehiago-
tan, norbait bere egiaz hizketan. Erraz zabaldu den joe-
ra dela esango nuke. Zuri gauzak horrela izan direla
irudituko zaizu, baina nire egia bestelakoa da. Ontzian
dauden babarrun-aleei buruzko egia propiorik eduki
ahal banu bezala. Zure egia, behaketaren, azterketaren
eta neurketaren bidez atzeman den egiaren pareko
izan baliteke bezala. Babarrunei zure egiak bost axola-
ko balie bezala.

Ondo arraroa da gero jende postmoderno hau. •

{ koadernoa }

Nire egia

Iritzi eta usteen anabasa honetan, azken
muturreko joerarik ere bada: entzun
dugu, behin baino gehiagotan, norbait
bere egiaz hizketan. Erraz zabaldu den
joera dela esango nuke

Joana Garmendia
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herritarrak

B
idasoa Behere-
tik, Euskal He-
rrira. Aspaldiko
asmoa zuen
Antxeta irrati
komunitarioak

Lapurdi, Nafarroa Behere eta
Zuberoako eguneroko infor-
mazioa gainontzeko herrialde-
etara ere helaraztea, Euskal
Herriko zazpi lurraldeak hur-
biltzeko, baina proiektuak luze
jo du, oztopo ugari gaindituta,
gauzatu arte. Iragan abendua-
ren 1ean egin zuten uhinetako

jauzia eta abian da Antxeta2
Irratia Donostian, Bilbon, Gas-
teizen eta Iruñean. 

Araban, Bizkaian eta Gipuz-
koan legezko frekuentziak di-
tuen lehen irrati komunita-
rioa da Antxeta2; Nafarroan,
berriz, bigarrena. Edonola ere,
bere programazioa beste irrati
komunitarioekin elkarlanean
osatzen du: Euskal Irratie-
kin –Antxeta Ipar Euskal He-
rriko irratien federazioko kide
baita–, Arrosa Euskal Herriko
irrati libreen sarearekin eta

Radiokultura Internet bidezko
irratiarekin. 

Informazioa euskaraz entzu-
teko eta «Euskal Herria bere
osotasunean» ezagutzeko au-
kera eskaintzen du irrati be-
rriak, Aitziber Zapirain Antxe-
ta Irratiko koordinatzaileak
dioenez. 

Abenduaren 1ean Euskal He-
rri osoan hasi zineten. 
Bai, baina, zehazte aldera, He-
go Euskal Herri osoan baino,
lurralde horietako hiriburue-

Guillaume FAUVEAU | FOKU

«Lehentasuna eman

genion irrati

frekuentzien

mundua gehiago

euskalduntzeko

aukerari eta

pentsatu genuen

bazegoela publiko

bat Lapurdiko,

Nafarroa Behereko

eta Zuberoako

aktualitatea

jasotzeko gosez»

tan. Historikoki, Antxeta Irra-
tia Entzun Ikus elkarteak eta
Pausu Media elkarteak sortu
zuten. Entzun Ikus elkartea
Gure Irratia da, azken batean,
Lapurdiko irrati historikoaren
kudeatzailea, eta hark Pausu
Mediarekin batera gogoeta bat
egin eta Bidasoa Beherean hu-
tsune bat zela ikusi zuen: eus-
kal hedabide bat sortzea, hain
zuzen, eta, irratigintzan ari zi-
renez, irrati elkarte euskaldun
bat sortzea. Horrela sortu zen
Antxeta Irratia, 2002. urtean. 
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Handik zenbait  urtera,
2012an, Patxi Lopez lehenda-
kari zela, Gasteizko Gobernuak
frekuentzia batzuk atera zi-
tuen lehiaketa batean eta An-
txeta Irratiak pentsatu zuen, 
«zergatik ez eman jauzi bat?», 
betiere, kontuan hartuta deial-
di hartara ez ginela guk nahi-
ko genukeen baldintzetan aur-
keztuko,  ez  baitzen irrati
komunitarioentzako deialdia,
pribatuentzako baizik. Baina
guk lehentasuna eman genion
irrati frekuentzien mundua
gehiago euskalduntzeko auke-
rari eta horrekin batera pen-
tsatu genuen Donostian baze-
goela publiko bat Lapurdiko,
Nafarroa Behereko eta Zubero-
ako aktualitatea jasotzeko go-
sez. Horrela hasi zen gogoeta,
frekuentzia lortu genuen arte.

Antxeta Irratiaren eduki as-
ko Gure Irratia, Irulegiko
Irratia, Xiberoko Boza eta
Amikuze Irratiarekin parte-
katuak dira, ezta? 
Antxetak programazioaren
%80 Euskal Irratiak Ipar Eus-
kal Herriko irratien federazio-
ko kideekin batera ematen du,
eta, horrez gain, programazio
lokala du.

Antxeta2 Irratiarekin beste
hutsune bat betetzen saia-
tzen ari zarete, Euskal Herri
osoari zegokiona,  ezta?
Bai. Ideia garatzeko jauzia egin
genuen Bilbo, Gasteiz eta Iru-
ñera, abenduaren 1ean gauzatu
dena, eta azken batean progra-
mazioarekin edo eskaintzen
dugun zerbitzuarekin, Euskal
Irratiekin, Arrosa sarearekin
eta Radiokultura Internet bi-
dezko irratiarekin elkarlanean,
Antxeta2 Irratiaren programa-
zioa osatzen dugu.

2012an aurkeztu zineten
Gasteizko Gobernuaren

deialdira. Zer dela-eta luzatu
da Antxeta2 Irratiaren sorre-
ra hainbeste?
Arazoak izan ziren. Gasteizko
Gobernuak frekuentziak eslei-
tu zituen, baina gero atzera
egin zuen. Donostiakoaz ari
naiz, eta gero beste prozesu
bat izan da. 2016an jaso ge-
nuen prozesu hartan abiatu
zen istorio haren behin betiko
erantzuna, eta geroztik guk
poliki-poliki aurrera egitea
erabaki genuen.

Arrosa sareak eta, beraz,
zuek ere, Hego Euskal He-
rriko irrati  komunitario
guztien edo komunikazioa-
ren hirugarren sektorearen
egoera konpondu beharra
aldarrikatzen du.
Bai. Arrosa Euskal Herrikoa
da, baina badago mundu mai-
lako erakunde bat, Amarc Ko-
munitate Irratien Munduko
Elkartea, eta bertako kide ere
bada Antxeta aspaldi luzetik.
Elkarte horren diskurtsoa gu-
reganatu genuen, zeren hura
entzun eta berehala esan ge-
nuen: «Hori gu gara, guk egi-
ten dugu hori». Hirugarren
sektoreak herri komunikabi-
deak biltzen ditu. Gu ez gara
irrati pribatu bat, ez gara ira-
bazi asmoko irrati pribatua,
ez gara irrati kate publikoa,
baina zerbitzu publiko bat es-
kaintzen dugu, eta hori da gu-
re izaera, ezaugarritzen gai-
tuena, eta horregatik gara
hirugarren sektorearen parte.

Irrati komunitario guztien
legalizazioa aldarrikatzen
duzue.
Euskaldun bezala, alde bate-
tik, informazioa euskaraz jaso
ahal izateko eskubidea ber-
matzea aldarrikatzen dugu,
eta, beste batetik, komunika-
bideen sektorearen demokra-
tizazioa. Badakigu frekuen-

tzien mundu horrek nola fun-
tzionatzen duen ulertzea aski
konplexua dela, baina guk
esaten dugu bere konplexuta-
sun horretan herri komuni-
kabideei leku bat eman behar
zaiela.

Hego Euskal Herrian 30 ko-
munitate irrati daude.
Hori da, gainera Euskal He-
rrian ezin ginen denak ber-
din izan. Badago lege bat Ipa-
rra ldean  eta  beste  bat
Hegoaldean. 

Ipar Euskal Herrian legalak
dira herri irratiak aspaldi
luzetik, ez? 
Bai, Iparraldean, 80ko hamar-
kadan, Mitterrand presidente
zela, egoera berezi horrekin
bukatu zuten eta les radios pi-
rates esaten zietenak legezta-
tu zituzten, Euskal Herrian
irrati libre bezala ezagutzen
direnak. Horrek baditu bere
alde onak; izan ere, Estatuak
laguntzen dizu; hala ere, irra-
ti bat sortu eta abian jartzea
ez da hain erraza. Baina legez
arautua  egoteak  a lde  on
gehiago ditu txarrak baino,
nahiz eta gero baimen guztie-
kin irrati bat sortzera iriste-
rainoko prozesua luzea den. 

Abiatu berri duzuen irratiak
Lapurdiko, Nafarroa Behe-
reko eta Zuberoako gaurko-
tasunaren berri emango du
Hego Euskal Herriko hiri-
buruetan. 
Bai, informazioa partekatu
nahi dugu, Ipar Euskal Herri-
tik  Hegoaldera eramanez.
Egia esan, terminologia hori
ez  zait  gehiegi  gustatzen,
“ipar-hego”, alegia, baina bes-
tela zaila da behar den bezala
hori komunikatzea.

Eta, esan bezala, programa-
zioa Arrosa sareko magazina-
rekin eta Radiokulturako mu-

«Informazioaren
trataera zazpi

probintzia biltzen
dituen Euskal

Herri euskaldun
batean, beste

modu batean egin
behar da»

AITZIBER ZAPIRAIN

Duela ilabetetsu abiatu zen Antxeta2

Irratia, Euskal Herriko zazpi lurraldeak

hurbiltzeko asmoz. Irratiaren

koordinatzaile Aitziber Zapirain irrati

berriaren nondik norakoez mintzatu zaigu.

Xabier Izaga Gonzalez

ANTXETA IRRATIKO
KOORDINATZAILEA
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sikarekin osatzen dugu. Gutxi
gorabehera programazio pa-
rrila orokor bat osatu dugu,
kalitatezko programazioa
ukan ahal izateko, Euskal He-
rrian irratigintzan ari direne-
kin elkarlanean. 

«Ipar-hego» terminologia
ez zaizula gustatzen esan
duzu. Bien arteko muga ho-
rrek pisu handia du? 
Bai, bai, horregatik ahalegin-
tzen gara hizkuntzaren erabi-
lera egokia egiten; esate bate-
rako, “mugaz gaindi” edo “ipar
eta hego”,  hain zuzen ere,
saihesten. Baina, zoritxarrez,
nik uste dut euskaldunok oso
barneratua daukagula “ipar
eta hego” hori, hitz egiteko
momentuan behintzat, eta zer
esanik ez kulturalki. Esandako
erabilera egoki hori asko lan-
du behar dugula uste dut; bes-
tela, azkenean gu geu ari gara
muga sortzen, edo indartzen.

Irrati mundua gero eta eus-
kaldunagoa al da? 
Horretan saiatzen gara. Nik
esango nuke ohiturak aldatu
beharko liratekeela. Alde bate-
tik, jendeak irratian zapping
egiteko ohitura galdua dauka-
la uste dut. Irrati bat sintoni-
zatzen dugu eta hor gelditzen
gara, eta nik uste dut zapping
egingo bagenu, ohartuko gi-
natekeela oso presente dau-
den irrati kate handi horieta-
tik haratago lan duin eta ona
egiten duten irrati asko dau-
dela. Urola-Kostara bazoaz,
hor dauzkazu Azkoitiko Kon-
trako Eztarrixe eta Zarautzen
Arraio Irratia; Errenteriara ba-
zoaz, Radio Maria eta Euskadi
Irratiaz aparte baduzu Zintzi-
lik Irratia; bazoaz Gasteizera,
eta hor Hala Bedi dago... 

Kalitatezko eskaintza zaba-
la, beraz.

Niri iruditzen zait, kontsumi-
tzaile bezala ikusita, sekulako
eskaintza dugula,  eta hori
lantzea neurri batean guri da-
gokigu, zapping eginez, tele-
bistan edo Youtuben egiten
dugun bezala irratian ere egi-
nez.

Lapurdi, Nafarroa Behere
eta Zuberoaren zer-nolako
ezagutza dago beste lurral-
deetan, topikoetatik harata-
go? 
Nik esango nuke gaur egun,
zoritxarrez,  oso momentu

puntualetan iristen dela he-
mengo berri, eta kasu askotan
oso modu folklorikoan. Nire
ustez, horrela egiteak ez du
batere laguntzen nazio kon-
tzientzia bultzatzeko eta Eus-
kal Herria bere osotasunean
ezagutarazteko norabidean.
Gainera, esango nuke ezjakin-
tasun hori alde bakarrekoa
dela; alegia, iruditzen zait
Arabak, Bizkaiak, Gipuzkoak
eta Nafarroak beste hirurei
dagokienez ezjakintasun han-
dia daukatela eta alderantziz
ez dela hori gertatzen, edo ez

da hain neurri handian gerta-
tzen. Lapurdin, Nafarroa Be-
herean eta Zuberoan oso ohi-
koa da beste lurraldeetako
informazioa jasotzea; lurral-
de horietan, berriz, beste hi-
ruretako informazioa jaso-
tzea  bet i  dago gertakar i
zehatz bati lotuta, eta askotan
gertakari  hori  aldi  berean
Frantziari lotutakoa izaten
da. Nire ustez, informazioa-
ren trataera Euskal Herri eus-
kaldun batean, zazpi probin-
tzia biltzen dituen Euskal
Herri batean, beste modu ba-

tean egin behar da. Badago
ongi egiten duenik, e? Baina
uste dut kontuz ibili behar
dela horrekin. 

Abendu hasieran hasi zen
Antxeta2. Zer-nolako hasie-
ra sumatu duzue? 
Han-hemenka ongietorri me-
zuak jaso ditugu. Nik uste dut
jendeak baikor hartu duela.
Horrelako irrati baten sorrera
euskararen aldeko bultzada
bat ere badela uste dut. Eta
zenbat  eta  irrati  gehiago,
hainbat hobe, ez?

Guillaume FAUVEAU | FOKU

«Zapping egingo

bagenu, ohartuko

ginateke oso

presente dauden

irrati kate handi

horietatik haratago

lan duin eta ona

egiten duten irrati

asko daudela» “
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K
ontsumo ja-
sangarriak eta
kontzientzia
eko log ikoak
egunez egun
jarraitzaileak

irabazten badituzte ere, mun-
duko biztanleen %49 borroka
horretatik aparte dago, pasi-
boak dira, eko-etsituak. Kon-
tsumitzaile horiek ez dute in-
teres handirik gainditu
beharreko ingurumen erron-
ken inguruan eta ez dute ho-
betzeko neurririk hartzen. 

Mendebaldeko Europan, ko-
lektibo hori kontsumitzaileen
%37 da. Ingurumenaren aurre-
an ez kezkatzeko arrazoi edo
gogoeta desberdinak erabil-
tzen dituzte; energia, dirua
edota denbora falta zaiela edo
ekintza ekologiko asko desero-
soak direla kasu. Ikerketa des-
berdinek frogatutzat eman du-
tenez,  ongizate sozial  eta
ekonomiko handiagoa duten
gizarteetan (per capita errenta
handiagoa, lan baldintza ho-
beak, lana eta familia batera-
garri egiteko neurriak, presta-
zio eta laguntza sozial
gehiago, hezkuntza eta osasun
sistema hobeak), herrialde es-
kandinaviarretan eta anglosa-
xoietan kasu, jendea askoz ire-
kiago dago alternatiba global
ekologikoak aintzat hartzeko,
eta prest dago horiek boron-
datez babestu eta bultzatzeko. 

Estatu espainolean eko-etsi-
tuena da talderik handiena,
ikerketek mahaigaineratu du-
tenez. «Ingurumenarekiko
kontzientzia ez dago oso za-
balduta eta kontsumitzaileek
ez dute ekimen propiorik
ekintzak egiteko orduan, arau-
dietara egokitzen dira besterik
gabe». Horren adibide garbia
da plastikozko poltsak derri-
gorrez ordaindu beharrak ka-
su batzuetan ekarri duen ohi-
tura aldaketa.  

Adituen esanetan, jarrera
pasibo horren atzean bestela-
ko arrazoiak daude; erakunde-
ek neurriak hartzeko duten in-
teres apala,  sektore
pribatuaren proposamenik
eza, egoera ekonomikoa eta
kontsumitzailearen arrazio-
naltasuna, hezkuntza eta kul-
tura. «Krisiak kontsumitzailea
bere erosketetan gastatzen
duena oso gogoan duen era-
kunde arrazional  bihurtu
zuen; horri gehitzen badiogu
sektore pribatuak bere pro-
duktuetan plastikoa murrizte-
ko garatutako ekimenen kopu-
ru eskasak eragin handia
duela azken prezioan, kontsu-
mitzaile horren erosteko mo-
tibazioak nabarmen murriz-
ten dira», nabarmendu dute
adituek. 

Beste muturrean daude eko-
aktiboak. Talde hori kontsumi-
tzaileen %16 baino ez da, plas-

Kontsumo jasangarria eta
kontzientzia ekologikoa
hitzetik hortzera dabiltzan
honetan, inplikazio maila
desberdinak daude. 
GAUR8

KONTZIENTZIA EKOLOGIKOA
Munduko biztanleen %49k beste aldera
begiratzen dute ingurumen arazoen aurrean

GAUR8

Munduko herritarren %49 eko-etsituak dira, hau da,
kontsumo jasangarria eta kontzientzia ekologikoa urrutitik
begiratzen dituzte. Beste muturrean daude eko-aktiboak,
herritarren %16, ingurumena hobetzeko estrategia
aktiboak bultzatzen dituztenak. Kulturak, ohiturek eta
poltsikoak eragina dute kontzientzia ekologikoan. 

INGURUMENA / b
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tikoak murrizteko estrategiak
bilatzen ditu, beti edo oso
maiz, eta ingurumena hobe-
tzeko estrategia aktiboak gara-
tzen ditu. Kontsumitzaile ho-
riek okela,  botilak edo
plastikozko ontziak saihesteko
probabilitate bikoitza dute.
Gainera, ekintzaile ekologiko-
ak dira, beren ingurunean eta
sare sozialetan sustatzen dute
planetarekin duten jokabidea.
Eko-etsituek ez bezala –horien
ustez ez dute erantzukizun
ekologikorik– aktiboek garbi
dute kontsumitzaileak direla
ingurumena hobetzeko eran-
tzukizun handiena dutenak.
Aurreko bi taldeen tartean

daude eko-sinistunak. Plasti-
koa beren kezka nagusitzat
hartzen dute eta ingurumen
inpaktua murriztea dute hel-
buru. Neurri orokorragoak
hartzen dituzte, hala nola,
oihalezko poltsak erabiltzea
plastikozkoak erabili beharre-

an, nahiz eta eko-aktiboek bai-
no maiztasun txikiagoarekin.
Adituen esanean, «ingurume-
naren aldekoak dira, baina ez
dute oso borondate sutsua».
Europan aurki daiteke gehien
profil hori: Mendebaldeko Eu-
ropan biztanleriaren %19 da. 
Hurrengo taldea eko-kontsi-

deratuak dira, plastikoa beren
kezka nagusitzat ikusten ez
dutenak. Hori horrela, arraroa
da plastikozko hondakinak
murrizteko ekintzak egitea

eko-kontsideratuek; eskala
globalean, kontsumitzaileen
%23 talde horretan sartzen di-
ra, eta bigarren taldea osatzen
dute jarraitzaile kopuruan
eko-etsituen atzetik.

50 URTETIK GORAKOAK

Ingurumenaren aldeko borro-
kan gazteak aktiboenak direla
pentsa daitekeen arren –gai
honekiko interes handiagoa
dutelako eta ingurumenaren
aldeko ekintzak garatzeko

energia dutelako–, 50 urtetik
gorako pertsonak dira eko-ak-
tiboenak. Adituen esanetan,
«50 urtetik gorakoak gazteak
baino gogoetatsuagoak dira,
eta gutxiago kostatzen zaie be-
har globalagoez jabetzea. Bir-
ziklapena bezalako gaietan
konstanteagoak eta metodiko-
agoak dira, eta ez zaie axola
behar den denbora erabiltzea
egoki egiteko».
Argi dago klimaren aldeko

milaka ekintza daudela, eta
denak ez dira oso komeniga-
rriak edo erosoak kontsumi-
tzailearentzat. Beti plastikoz
enbalatuta ez dauden produk-
tuak erostea (munduko erosle-
en %22k bakarrik egiten dute),
PVC botiletan edaririk ez eros-
tea (% 38 saiatzen dira) edota
haurrentzako berrerabili dai-
tezkeen produktuak erabiltzea
(kontsumitzaile globalen% 23k
bakarrik egiten dute). 
Jende askorentzat inguru-

mena ez da bere kezka nagu-
sietako bat eta horretan kultu-
rak, ekonomiak eta politikak
zerikusia dute. Normalean, as-
koz garestiagoa da ingurume-
narekiko kezka izan eta akti-
boa izatea ez izatea baino.
«Horregatik, munduko kon-
tsumitzaileen ia erdiak jarrera
disidentea dute zentzu horre-
tan», azaldu dute adituek. 
Izan ere, poltsikoak ere parte

handia dauka horretan. Kezka
ekonomiko larriak dituen kon-
tsumitzailearentzat beste le-
hentasun batzuk daude. «Kon-
tsumitzailearen borondatea
hor dago, baina erosteko or-
duan prezioak agintzen du as-
kotan», diote adituek. Beraz,
aurrera begira eko-produk-
tuak gizartearen multzo handi
batentzat prezio onargarrian
eskuratzeko modua baldin ba-
dago, eko-disidente gutxiago
eta eko-aktibo gehiago egongo
direla aurreikusten da. 

«50 urtetik gorakoak gazteak baino
gogoetatsuagoak dira, eta gutxiago kostatzen
zaie behar globalagoez jabetzea. Birziklapena
bezalako gaietan konstanteagoak dira»

Ongizate sozial eta ekonomiko handiagoa
duten gizarteetan, jendea irekiago dago
alternatiba global ekologikoak aintzat hartzeko
eta prest dago horiek babestu eta bultzatzeko
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bat eginda. Hona, beraz, espe-
txeetara elkartasuna helaraz-
teko eta presoen askatasuna
kantuz aldarrikatzeko elka-
rretaratze batzuen eta saree-
tan ugaritu ziren mezu bakan
batzuen berri.

Bilbon Plaza Barria bete egin
zen astelehen gauean Garire-
kin, Zea Mayseko Aiora Rente-
ria eta Pitirekin, Zazkel taldeko
Etxahunekin eta Mikel Marti-
nez aktorearekin Hertzainak
taldearen “564” abesteko. 

Zaldibarren eta Berrizen
eguerdian egin zuten kantu
saioa. Ondarroan ere eguer-
dian abestu zuten kantu eza-
guna, @TurruneOndarroa era-
biltzaileak Twitterren kontatu
zuenez: «@ohe_hutsak� eki-
menan barrun, 564 abestu dou
pilobat Ondarrutarrek! Etxin
falta gaskuzenak ETXIN NAHI
DOUZELAKO!».�

Soraluzen ere plaza bete zu-
ten eta Pasai Donibanen ere
jende ugari elkarretaratu zen
Hertzainak taldearen abestia
kantatzera. Arrasaten musika-
ri ugarik parte hartu zuten, eta
ekimenaren berri eman zuen
@arratibelmai erabiltzaileak:
«Arrasaten ere etxerako argiak
piztu ditugu». @IrunEHBIL-
DU-k Irungo kantu saioaren
iruzkina egin zuen: «Ohe hu-
tsekin amaitu nahi dugulako,
konponbide garaia delako.
Etxerako ordua delako». 

> Urte zaharrari agur, ohe hutsak gogoan

Gabon gauean Euskal Herriko
leku ugaritan egin zuten beza-
la, urte zaharrari agur esatea-
rekin batera ere makina bat
herrik kantatu zuten Hertzai-
nak taldearen “564” abestia,
#245ohehuts ekimenarekin

> Hackerrek Puigdemont Canal 24ra eraman zutenekoa

Duela hiru astetik gora gerta-
tu zen, eta zortzi egun geroa-
go jakinarazi zuen Russia To-
dayko editore buru Margarita
Simonyanek. Hackerrek TVE
Espainiako telebista publikoa-
ren ekipo informatikoetara
sartu eta Russia Todayk Carles
Puigdemonti egindako elka-
rrizketa Canal 24 katearen bi-
dez zabaltzea lortu zuten. El-

@bilbotronik

karrizketatzailea ez zen kaze-
tari bat, Ekuadorko presidente
ohi Rafael Correa baizik, “Con-
versaciones con Correa” saio-
an. Russia Todayko editore bu-
ruak esan zuenez, emanaldia
gau osoan luzatu zen. «Ez da-
kigu nork egin duen, baina oso
polita izan da», erantsi zuen.
Canal 24n, berriz, ez dute ezer-
txo ere esan.
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> Hamdi, kastako kazetari sahararra

“Eppur si muove” blogean, An-
doni Lubakik beste kronika bat
ekarri digu Saharatik. 

«‘Kanpoko medioek ez digu-
te jaramonik egiten. Beti ez
dela ezer gertatzen hemen
diote. Ez da egia. Soilik kultu-
ra, herri eta arazo hau ondo
ezagutu behar dira gatazkaz
hitz egiteko’, dio Hamdik bere
Rabouniko etxe eta lantegi
den gelaxkatik. (...) Isildu nahi
duten gatazka honetan zer
gertatzen ari  den jakiteko
ezinbestekoa da Hamdiri gal-

detzea. Askotan ‘Wikipedia sa-
hararra’ deitzen diot (...). 

Hamdik berak bakarrik al-
dizkari saharar bat editatzen
du. Bera da kazetari, argazkila-
ri, editore, maketatzaile, kopis-
ta eta banatzaile. Bera da aldiz-
karia. (...) Kastako kazetaria da
Hamdi. Bera gabe ez legoke na-
zioartean Saharaz ateratzen di-
ren albisteen laurdenik ere. Ka-
zetariok Hamdi dugu suziri
ilunpetan. Ni bere maisu izan
nintzen, baina nik gehiago ikasi
dut berarengandik».

> «Txoria txori», Ugandako gazteen eskutik

Iganga hiria, Kampala eta Nai-
robi arteko bidearen erdian, le-
horteetatik, gatazka armatueta-
tik eta era guztietako krisietatik
ihes egindako etnien migrazio-
en bidez hazitako hiria da. Bere
ezaugarri handienetako bat po-
brezia da. Beste bat: alkoholis-
moa. Orokorrena: etorkizuneko
aurreikuspenik eza. 

Iganga Community Brass
Band tokiko proiektua da, eta
haurrei eskolak doan ematen

dizkie ikastetxetik ateratzean.
Gainera, banda, aldi berean,
aterpe etxea da, abandonatuta-
ko haurrak babesten dituena. 

Haurtzaro osoa musika esko-
lan bizitzen, lanbide bat esku-
ratzen dute: musikariena. Ho-
rietako askok, helduarora
iristean, lana aurkitzen dute.
Xedea proiektu horri eustea eta
prestakuntza-aukerak handi-
tzea da. Orain ‘Txoria txori’
abestiarekin ausartu dira..

> «Mi nombre se borrará», Ingravitö taldearen lan berria

Ikusgai dago NAIZ+ atarian In-
gravitö talde nafarraren “Mi
nombre se borrará” azken la-
naren bideoa. Migratzaileen
Nazioarteko Egunean estreina-
tu zuen taldeak lana. 

Iruñeko bi lagun errefuxiatu
eta migratzaileren laguntzare-
kin egin dute. Iraketik etorrita-
ko Hasanek 15 urte ditu. Elisa-
beth, berriz, Kenyatik heldu da

Iruñera, beretzat eta familia-
rentzat etorkizun duinago ba-
ten bila. Nafarroako Munduko
Medikuek “Mugitzen diren la-
gunak” kanpainarako soinu
banda egitea proposatu zion
Ingravitö musika taldeari. Lan
hau Ingravitök laster argitara-
tuko duen eta migrazioak gai
izango dituen dokumental-dis-
ko baten parte izango da.
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maitu zen 2019a ere,
eta hemen dugu jada
2020a. Txikia nintzene-
an uste nuen 2020an es-
pazio ontziak ibiliko zire-
la zerutik barrena, ezin

bainuen imajinatu ere egin 2020an zer
gertatuko ote zen. 
Eta hemen nago ordenagailu aurre-

an pentsatzen zer, nola eta zeini idatzi-
ko niokeen urte berriko lehen ekarpen
txiki hau. Dudarik gabe gure zentroko
adin txikiko ausartentzat doaz urte be-
rri honetako gure asmo eder guztiak,
gure ikasketa, lan esperientzia eta es-
fortzu guztiak zuentzat baitira, zuen-
tzako eta zuen familientzako. Egunero-
egunero zuek gu hobetzera eramaten
gaituzuelako, zuen zailtasunen aurre-
an gure kontaktuak, irakasleak, libu-
ruak astindu behar ditugulako ondo-
ren arazoak denon artean gainditzeko.
Askotan zuen inguruan profesional

asko izaten dira lanean: neuropedia-
trak, Berritzeguneko arduradunak,
aholkulariak, Laukako kasuen ardura-
dunak, Foru Aldundiko teknikariak,
irakasleak, psikiatrak, osteopatak, kar-
diologoak, otorrinoak, Gautenako ar-
duradunak… Zuen hobekuntza hobea
izan dadin sarean lan egiten dugu eta
horrek profesional trebeagoak egiten
gaitu, denon artean askoz hobe pentsa-
tzen dugulako! 
Lehendabiziko guraso saioak gogo-

rrak izaten dira, familiak tentuz etor-
tzen dira. Izan ere, beste behin, familia-
ko txapeldun txikiaren biografia
korapilatsua kontatzea tokatzen zaie,
zauriak irekiz eta malkoak isuriz. Gure
lana da zuek gure artean goxo senti-
tzea, lagunduta, zuen galderen eran-
tzun batzuk erantzuten jakitea eta ez
dakizkigunak topatzen saiatzea. 
Guztiak zarete txapeldun, erditze

goiztiarrez jaiotakoak, autismoa diag-
nostikatu dieten haur txikiak, haurdu-
naldi korapilatsuen ondorioz arazo

ebolutiboak eta fisikoak dituzten hau-
rrak, inkubagailu-haurrak, hizkuntza-
atzerapena dutenak… Baita hilabete
gutxirekin ebakuntzak jasaten dituz-
ten eta bizitzaren alde gogor borrokatu
behar izaten duten txikiak ere. Aipa-
men berezia zor diogu Donostiako Os-
pitalean Gabon hauetan zainketa in-
tentsiboetako unitatean ingresatuta
egon den gure txapeldunari. 

Herrialde ezberdinetakoak elkartzen
gara: afrikarrak, euskaldunak, argen-
tinarrak, kolonbiarrak… Guztiok du-
gu amankomunean zerbait: gure txi-
kien diagnostikoari eta bidean
aurkitutako zailtasunei aurre egite-
ko indarra eta gogoa. Gurasoekin do-
lua lantzen dugu, bere etapa guztietan;

hasieran, amorrua (munduarekin ha-
serre, zergatik guri?). San Tomas eguna
etorri eta ezin ibili beste guztiak bezala
pintxoak jaten… eta horrelako beste 
mila egoera egunero gainditu behar. 

Tristura hemen dago gurekin. Ne-
gar egiten dugu idealizatu genue-
naren eta benetan gertatu denaren
arteko aldea erabatekoa delako. Az-
kenean, pixkanaka-pixkanaka, egun
batean bai eta hurrengoan ez, egoera 
barneratzen hasten gara, zein lagun-
tza ditugun, zer ari garen ikasten...
Harremanak Elkarteko lantaldea osa-

tzen dugunok Arreta Goiztiarreko kide
guztiei urte berri on eta zoriontsua
opa dizuegu! Urte berriko indar eta ke-
men guztia zuentzako izan dadila! •

Harremanak Hezkuntza Elkartea

Gure bihotzetik zuenera…

Ana Elosegi Serna
Harremanak Hezkuntza Elkarteko kidea
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ZUÑIGA, NEKAZARI ETA IKAZKIN HERRIA

Juantxo EGAÑA

CHE EBROKO UR KONFEDERAZIOAREN ARGAZKI FUNTSA

Artikulua ilustratzen duen irudia txundigarri bezain atsekabegarria da. CHE Ebroko Ur Konfederazioaren artxiboetan dagoen argazkia da, Manuel Lorenzo Pardo bertako ingeniari
izan zenaren enkargua. 1930ean egin zuten, Zuñigan, Nafarroako Lizarrako merindadean dauden Berrotza eta Lana ibarrei lotutako udalerrian. Zuñiga herri harresitua zen, eta
sartzeko bi atari zituen, herritarrek goikoa eta behekoa esaten zietenak. Irudian ageri dena, gaur egun ez dagoena, behekoa da; haren ezkerretara, Udaletxea, antzina eskola izan
zena, eta eskuinetara kartzela zegoen, argazkia egin zutenerako suntsitua. Arkuaren atzean 40ko hamarkada arte kale nagusia izan zena ageri da, harriztatuta. Arku horretatik
oso hurbil zegoen herriko garbitegia. Urte haietan, nekazaritza zen ekonomiaren euskarria, labore-uzta eta mendiko lana, batez ere txondorretakoa. Montxo Armendariz zinema
zuzendariaren “Tasio” filma Anastasio Otxoa Zuñigako herritar eta ikazkinaren bizitzan oinarrituta dago. 




