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H
egoaldeko irlandarrak Taoiseach delakoa
eta Parlamentua hautatzeko bozkatzen
hasi dira gaur. Irlako hauteskunde siste-
ma deabruaren ondorioz, bozkatzen gaur-
ko eguna emango dute eta botoak zenba-
tzen, ordea, datozen egunak. Orduan,

emaitzez gain, aliantzak ere aztertu beharko dira.
Kanpaina luze eta bizi joan da. Inkestek Sinn Feinen

gorakada nabarmendu dute, zenbait kasutan lehendabi-
ziko indar bihurtzeraino. Adibidez, Londreseko Surva-
tion inkesta-etxeak alderdiarentzat egindako azterketa-
ren arabera, Sinn Fein (SF) bozkatuena izango da,
%25ekin. [Survation da Britainia Handiko azken hautes-
kundeetan emaitzetatik gertuen ibili zen enpresa]. Orain
arteko establishmentaren alderdiek –Fianna Fail (FF) eta
Fine Gael (FG)– bozen %22 eta %17 lortuko lukete, hurre-
nez hurren. Laboristen (%6)
Berdeen (%9) eta indepen-
denteen (%10) emaitzak ja-
rraitu beharko dira, sistema-
ren zitalkeria dela medio,
determinanteak izan daitez-
ke-eta. Adi, inkestak frustra-
zio iturri izan daitezke.
Leo Varadkar lehendaka-

riak kalkuluak gaizki egin zi-
tuela argi dago. Inkesta guz-
tiek hirugarren indar gisa
kokatzen dute FG alderdia.
Varadkarrentzat, agian, Sinn
Fein bere aurretik izatea are tamalgarriagoa izan daite-
ke. Kanpainan SFrekin ez duela sekula akordiorik egingo
esan du, lotsagabe, kontrako eztarritik joan dakiokeen
bideo batean: http://tiny.cc/1xgojz. Edonola ere, nire us-
tez, inkestek FF eta FGren okerrak baino gehiago alderdi
errepublikanoaren indarguneak erakusten dituzte. 

AGENDA, MANIFESTUA, POLITIKAK, TESTUINGURUA ETA LANA

Sinn Feinek agenda desberdin bat finkatzea lortu du.
Adibidez, etxebizitzaren krisian ezin hobeto kokatu da.
Alde batetik, etxegabeen egoerari helduz, alderdi huma-
nitariotik ikusita, krisiaren dimentsioa hobekien ulertu

eta salatu duen alderdia izan da. Beste alde batetik, ikus-
puntu soziopolitikotik, jendearen eguneroko bizitzan
duen eraginagatik eta sistemaren ikuspuntutik epe mo-
tzean bihurtuko den arazoa aurreikusita, etxebizitza ez-
kerraren lehentasun gisa markatu dute. 
Irlandar jendartea aldatzen ari dela dioten adieraz-

leak ugariak dira. Sexu bereko pertsonen arteko ez-
kontzei eta abortuari buruzko erreferendumek argi
erakutsi zuten aldaketa hori. Berdintasuna errepubli-
kanismoaren core-value bat da, balio zentrala da. 
Jakina, Irlandaren batasuna hauteskunde-manifestua-

ren lehendabiziko puntua da. Helburu estrategikoa
egungo testuinguru politikoan txertatzen asmatu dute
orain, Brexitaren eztabaida tarteko, mugaren auziari
helduz eta Ipar Irlandako erakundeen berreskurapena
kapitalizatuz, Michelle O'Neill-en gidaritzapean. 

Halere, ezin da ahaztu iaz hauteskundeetan SFk as-
ko sufritu zuela. Aurretik, Presidentetzara aurkeztea
erabaki zuten eta hautesleek bizkarra eman zieten.
Ordutik, Mary Lou McDonaldek bere lidergoa berrosa-
tu du, ondoan dituen koadroei etekinik handiena ate-
raz. Adibidez, Pearse Doherty kanpainako buru jarri
du eta Eoin O Broin politika sozialen eta bereziki etxe-
bizitzaren auzian baliatu du. Atzera begira nahi dituz-
te, baina alternatiba gisa sendotzen ari dira.
Kanpainaren beste gakoetako bat militante erre-

publikanoen estajanobismoa izan da: lana, lana eta
lana. •

{ datorrena }

Irlandar errepublikanoen
gorakadaren zenbait gako

Sinn Fein garaile ematen duten inkestek
Fianna Fail eta Fine Gaelen okerrak baino
gehiago errepublikanoaren indarguneak
erakusten dituzte. Hauteskundeak irauli
aurretik agenda irauli dute, adibidez

Iñaki Soto
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atzerria

ku ez hartzea, onartezina iru-
ditzen zait, kriminala neurri
batean».
New Delhi hiriburuan beza-

la, Kalkutan eta gainerako hi-
rietan, Indiako agintarientzat
oso ezeroso izaten ari diren
manifestazioak egiten ari di-
ra azken asteotan. Herritarta-
sunari buruzko legea musul-
manen aurkakotzat  dute
askok; eta beste gutxiengoen
aurkakotzat, beste begirale
batzuek. Edonola ere, makina
bat analisitan nabarmentzen
da emakumeak direla protes-
taldi askotako buruan; atzean
edo ezkutatuta egotetik au-
rrean eta protagonista izatera
pasatu direla. 

S
arah Syed Mum-
bai hiriko erredak-
toreak France-
Presse agentziari
esan zion Naren-
dra Modi Indiako

lehen ministroaren gehiengo
hinduaren aldeko politikak
aspalditik zeukala kezkatuta,
baina indargabe sentitzen ze-
la, egoera horri aurre egiteko
ahalmenik ez zuela. Orain ar-
te. Hogeita zazpi urteko ema-
kume honentzat, herritarta-
sunari  buruzko lege
erreformak gauza sakonen
bat aldatu zuen bere barruan
eta  kalera  irtetea  erabaki
zuen. Ikasleek egindako ma-
nifestazioei eman zieten egu-

joseangel.oria@gaur8.info

INDIA
Emakume gazteen erabakitasunak kalea 
Modi lehen ministroaren aurka jarri du

Narendra Modi lehen ministroak abian jarri nahi dituen
ekimenek sekulako haserrea eragin dute ia 1.400 milioi
biztanlera iristen den Indian. Emakumeak –kasta, klase
eta etnia ezberdinetakoak– izaten dira mobilizazio horien
protagonista nagusiak. Kalera protestara inoiz irten ez
diren herritar zaharrak ere oraingo honetan kalean dira.

Emakumezko manifestari
musulmanek hatza jaso eta
Modiren aurkako mezuak
oihukatzen dituzte
Bangalore hirian. 
Manjunath KIRAN | AFP

POLITIKA / b

rraren irudiek ere lagundu
egin ziotela onartzen du. Be-
rak bezala, herrialde erraldoi-
ko beste emakume askok ere
protestaren bidea hartu dute.
«Lehen ere bagenekien gau-
zak ez zeudela behar bezala,

ez zeudela ondo, baina guta-
ko askorentzat politika depri-
menteegia zen –adierazi du
mutil katoliko batekin ezkon-
dutako neska musulmanak–.
Orain, aldiz, ezer esan gabe
jarraitzea, protestaldietan es-



Iazko abenduko manifesta-
zioetan ehunka mila lagun el-
kartu ziren kalean, protesta
egitera, baina ekimen jende-
tsu haiek bestelako mobiliza-
zioei egin diete lekua geroztik.
Orain hamabost egun, esatera-
ko, indiar herritar askok ikusi
zituzten autobide bat okupa-
tuta zuten 200en bat emaku-
meak. Gau eta egunez han
egoten ziren, Shaheen Bagh

eremuan, Indiako beste leku
batzuetan ere tankerako pro-
testaldiak egiten has daitezen
proposatuz. Bihar, Uttar Pra-

desh, Kerala, Madhya Pradesh
eta Mendebaldeko Bengala es-
tatuetan eserialdiak egin di-
tuzte, Indiako banderak eta le-

ge horren aurkako mezuak zi-
tuzten pankartak hartuta.
Shaheen Bagh-eko ekintzai-

leek inspiratuta, Asmat Zamil
eta beste 150 emakumek Kal-
kutako parkea okupatzea era-
baki zuten. Beraien helburua
Modiren legea salatzea zen:
Indiako herritartasuna eman-
go zaie Afganistan, Pakistan
eta Bangladesheko errefuxia-
tuei, musulmanak ez badira.

«Hinduak, musulmanak, sik-
hak, emakumeak, zaharrak,
umeak… Mundu guztia dago
hemen. Gure ahotsa bazter
guztietan entzuten da», adie-
razi zion Zamilek AFPko kaze-
tariari.

LEHENENGO EGUNAK

Legeak, berez, ez ditu kalte-
tzen Indiako musulmanak,
baina herrialdeko populazioa-

Sangbida Lahiri Kalkutako
Unibertsitateko irakaslearen ustez,
azken asteotako herri mobilizazioek
garbi uzten dute «etorkizuneko
politika oso bizkor aldatzen ari dela,
XXI. mendeko politikak ez diola
gehiago obedituko
maskulinotasunaren erretorikari;
genero gaiak kontuan hartuta eta
horietaz benetan arduratuta politika
egiteko garaia iritsia dela, tarteka
bortxatzaileak zigortzeko deialdiak
egitera mugatu gabe».
Berak «genero justizia» deitzen

duena ez da «limosna», «politikaren
beraren logikan eta ezaugarrietan
egindako esku hartze sistemikoa
baizik».
Kalkutako adituak bestelako

arrazoiak ere ikusi ditu emakumeen
jarrera horretan. Esaterako,
herritartasun legea okerragoa dela
emakumeentzat gizonentzat baino.
Assam estatuko atxilotze
eremuetatik iritsitako irudi eta
txostenek horrela frogatuko lukete.
«Eta emakumeak, ez
gutxiengoetakoak bakarrik, jatorri
guztietakoak baizik, eskubide zibilak
kenduko dizkieten beldur dira.
Oinarri sendoko beldurra da, botoa
emateko eskubideak berebiziko
garrantzia baitu kolonia izandako

herrialde batean», Lahiriren iritziz.
«Deskolonizazio prozesua»

amaituta omen dagoen herrialdean,
«emakumeen nortasun nazionala
Estatu kolonizatzailearen, eta
ondorengo Estatuaren, aurkako
borroken historiaren eraikuntzaren
fruitu da. Beraz, botoa emateko
eskubidea galtzeko mehatxuak, edo
herritartasuna galtzekoak, oso
sakon ukitu ditu. Unibertsitatean
dabiltzan emakumeentzat bizirik
irautea bezain garrantzitsuak dira,
badakite-eta zenbat kostatu zaien
azkenean ahotsa izatea. Horregatik
legearen aurka egiteko joera
garbiagoa dute».
Bestalde, dokumentazio ofizialik

gabe geratzea, paperik gabe alegia,
ez da arazo makala. Gaur egungo
Indian emakume askok, batzuk
erabat pobreak eta beste batzuk
aberatsagoak, ez dute dokumentazio
ofizialik. Jaiotza ugari inon
erregistratu gabe daude, eta
ezkontzen erregistroa bera ere ez da
fidatzeko modukoa. Beraz, pertsona
horiek ezin dute ezeren jabe izan eta
aita zaintzera behartuta daude, edo
senarra zaintzera ezkonduz gero.
Horrexegatik herritartasun lege
berria eta NRC erregistroa
mehatxutzat hartzen dute kasta,

klase eta pentsaera ezberdinetako
emakumeek.
Nekazaritza eremuetako

populazioaren alfabetatzeak eta
hirietako emakumeen
mugikortasunak egoera aldatu egin
dute: orain ezin zaizkie mehatxu
horiek ezkutatu. Etxe askotan neska
gazte horiek dira unibertsitatean
ikastera iritsi diren lehenengoak.
Ikasle horientzat askatasun falta,
beren ama eta amonengan ikusi

duten egoera bera, ez da onargarria.
Alfabetatzearen garrantzia

nabarmentzen du Sangbida Lahirik
emakumeek gaur egun gehiago esku
hartzen dutela esplikatzeko. Goi
mailako ikasketak egiten neska
gehiago egoteak esan nahi du
bidaiatzen ere gehiago ibiltzen
direla, ikasle-egoitzan edo beste
ikasleekin etxebizitzaren batean bizi
behar izaten dutela, eta modu
horretan independenteagoak dira.
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Modi India suntsitzen ari da, manifestariaren kartelaren arabera.  Manjunath KIRAN | AFP

Makina bat analisitan nabarmentzen da
emakumeak daudela protestaldi askoren
buruan; atzean edo ezkutatuta egotetik aurrean
eta protagonista izatera pasatu direla

New Delhi hiriburuan bezala, Kalkutan eta
beste hiri askotan, Indiako agintarientzat oso
ezeroso izaten ari diren manifestazioak egiten
ari dira azken asteotan

SANGBIDA LAHIRI: «POLITIKAK EZ DIO
MASKULINOTASUNAREN ERRETORIKARI
GEHIAGO OBEDITUKO»



paldi bat antolatu zuten. Poli-
ziak «desobedientzia» lepora-
tu diela-eta, larri egon dira.
«Geure eserialdia mendia be-
zain tinkoa da. Ez gara hemen-
dik joango eskatzen duguna
lortu arte», esan zien kazeta-
riei Nasreen Zafar manifesta-
riak.
Oposizioko alderdiak aginte-

an dauden lekuetan, Mende-
baldeko Bengalan, esaterako,
bertako agintariek babesa
ematen diete manifestazioei,
isilka bada ere.
Jakina, mobilizazioak ez dira

herritar guztien gustuko. Eten-
gabeko protesta giroak egune-
roko bizitzan arazoak sortzen
dituenez, batzuek gaizki begi-
ratzen diete manifestariei. Au-
tobidea okupatuta egoteak au-
to-ilarak eragiten dituela,

atzerria

ren %14 osatzen duen gutxien-
goa ez dago lasai. Bigarren
mailako herritar bihurtzeko
beste urrats bat dela uste dute.
Hori litzateke, begirale ba-
tzuen ustez, lehen egunetako
borroka gogorrak (27 hildako)
eragin zituen faktore nagusia.
Narendra Modi lehen minis-

troaren agintaldia bera ere
kinkan ipini dute mobilizazio-
ek. Parlamentuak lege berria
abenduaren 11n onartu ba-
zuen ere, haserrearen mailak
ez du behera egiten. 

«EZIN ISILIK GERATU»

Bihar izeneko estatuko Gaya
hirian (milioi erdi biztanle),
sekulako hotza egiten duen
arren, ehunka manifestarik as-
teak egin dituzte eremu bat
protestarako okupatuta. Tan-

kerako hamar eserialdi zenba-
tu zituzten nazioarteko agen-
tziek. «Ezin dugu etxean isilik
geratu, erlijio kontuengatik
Gobernuak geure herritartasu-
na kendu nahi digunean»,
esan zien AFPko kazetariei
Shagufta Aminek, Bihar esta-
tuko hiriburu Patnan eginda-
ko eserialdi batean esku hartu-

tako emakumeak. Asteburue-
tan milaka lagun elkartzera
iristen dira eta politikari eta
komunitateko buru batzuek
hartzen dute hitza. «Bandera
nazionala eskuan, geure Kons-
tituzioa salbatu arte borroka-
tuko gara. Ez dugu etsiko», dio
Nusrat Hassanek Patnan ber-
tan.
Bihar Estatuaren ondoan da-

go Uttar Pradesh, Modiren al-
dekoak nagusi diren lurraldea.
Bertako protestaldietan seku-
lako indarkeria izan zen eta
zauritu asko eraman behar
izan zituzten erietxeetara.
6.000 lagun atxilotu zituzten
protestaldietan parte hartzea-
gatik. Lehen ministroa bera bi-
zi den Varanasi hiriko parke
batean, Uttar Pradeshen ber-
tan, ehunka emakumek kan-

Hiriburuko Shaheen
Bagheko manifestari bat,

atxilotu baten askatasuna
eskatzen. 

Sajjad HUSSAIN | AFP

«Hinduak, musulmanak, sikhak, emakumeak,
zaharrak, umeak… Mundu guztia dago hemen.
Gure ahotsa bazter guztietan entzuten da»,
adierazi zuen Zamilek

Autobidea okupatuta zuten 200en bat
emakumek. Gau eta egunez egoten ziren,
Shaheen Baghen, beste lekuetan tankerako
protestaldiak egiten has zitezela proposatuz
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garraio publikoan denbora
gehiago eman behar izaten
dutela… «Manifestazioen alde
gaude, baina errepide bat ixte-
ak eta hori erabili behar du-
gun guztiak bahitu moduan
hartzea lege ditxoso hori be-
zain gorrotagarria da», kexatu
da Mihir Tripathi, New Delhi
hiriburuko langilea, autopis-
tan harrapatuta.

AGITAZIO POLITIKOA

Kalkutako Unibertsitateko ira-
kasle Sangbida Lahiriaren iri-
tziz, India lehen aldiz ikusten
ari da herrialde osoan indar-
tsu dagoen mugimendu iraun-
kor bat. The Wire hedabidean
idatzi du nabarmentzekoa de-
la emakumeak izatea mugi-
mendu horren bultzatzaile na-
gusiak. «Haserrearen negu
honetan, ibilaldi bakoitzean,
manifestazio bakoitzean, pro-
testaldi bakoitzean, Jawaharlal
Nehru Unibertsitatean hasi
eta Jamiakoraino, Aligarhetik
Jadavpureraino, lehen lerroan
beti emakume gazteak ikusten
ditugu. Herrialdeak indepen-
dentzia lortu zuenetik ez du 
ezagutu horrelako agitazio po-
litikorik, horrenbeste irauten
duena eta buruan emakume
gazteak direla, zalaparta bi-
zian, ezin huts eginik eta era-
bakitasun osoz», dio Lahiri
Asiako Ikerketa Departamen-
tuko irakasleak.
Zoya Hasan New Delhiko Ja-
waharlal Nehru Unibertsitate-
ko historialariak azpimarratu
du egungo protestak «Modi-
ren Gobernuak azken sei urte-
otan aurrean izan duen erron-
karik handiena direla». Izan
ere, manifestariak kalean ego-
teaz gain, Keralako eta Men-
debaldeko Bengalako aginta-
riek –oposizioa da nagusi
horietan– aurreratu dute ez
dutela Modik egin nahi duen
herritarren erregistro nazio-

nala osatzeko inkestarik egin-
go. Herritar askok intsumisio
jarrera hori ontzat hartzen
dute.
Hasiera bateko protestaldiak
herritartasunari buruzko lege-
ak eragin bazituen ere, mani-
festari askok gaur egun esaten
dute Gobernuak eraiki nahi
duen «nazio hinduari» ateak
itxi nahi dizkiotela, eta India
«sekularrari» eutsi, Hasan his-
torialariak egin duen irakurke-
taren arabera. Berak, hala ere,
ez du uste manifestarien bul-
tzadak Narendra Modiren kan-
paina geldiaraztea lortuko
duenik. Ezta lehen ministroa-
ren hauteskunde nagusitasu-
na ahulduko duenik ere. «Go-
bernuak protestaldiengatik
agian urrats bat egin dezake
atzera, baina bere betiko agen-
datik ez da gehiegi urrundu-
ko», erantsi du.

Goiko irudian, Kalkutako
manifestari gazte bat bere

mezua kopetan idatzita.
Behekoan, Modiren

«menua» umore pixka
batekin azalduta. 

D. SARKAR-Sajjad HUSSAIN | AFP

Kalkutako Unibertsitateko irakasle Sangbida
Lahiriren iritziz, India lehen aldiz ikusten ari
da herrialde osoan indartsu dagoen
mugimendu iraunkor bat

Oposizioko alderdiak agintean dauden
lekuetan, Mendebaldeko Bengalan, esaterako,
bertako agintariek babesa ematen diete
manifestazioei, isilka bada ere



atzerria

D
onald Trump AE-
Betako presiden-
teak eta Benja-
min Netanyahu
Israelgo lehen
ministroak Etxe

Zurian, Washingtonen, eman
zuten ezagutzera “Mendeko
Hitzarmena”. Analista askok
nabarmendu dute dokumen-
tua bi agintariek bizi duten
egoera politiko zailaren erdian
aurkeztu izana, hitzarmena-
ren beraren helburua alde ba-
tera utzita.
Urte askoan, Israelek lurral-

de palestinarrak okupatzea ba-
bestu izan du, moralki eta po-
litikoki justifikaziorik ez duen
posizio batetik. Orain, berriz,
Ameriketako Estatu Batuez ba-
liatzen da okupazioaren de-
fentsarako. Herritar juduak
Zisjordanian kokatzeko Israel-
go Estatuak egin duen ahale-
gin etengabeak Palestinako lu-
rralde historikoa bi  zati
independenteetan banatzeko
edozein aukera zapuztu egin
du, eta modu horretan milioi-
ka palestinar aberrigabe
bihurtu ditu, erregimen mili-
tar amaiezin baten menpe bi-
zitzera zigortuta, eta inolako
eskubide zibil zein politikorik
gabe.

Trumpen «hitzarmena» Pa-
lestina historiko osoa israel-
darren subiranotasunaren
barruan uzteko diseinatuta
dago. Aldi berean, Israelek be-
reganatzen ditu desiragarriak
iruditzen zaizkion zatiak. Pa-

lestinar herritar gehienei au-
tonomia mugatu bat eskain-
tzen zaie, ghetto bihurtutako
artxipelago baten gainean. Pa-
lestinarrek ezetz esango zutela
jakinda, hasiera-hasieratik be-
gi bistakoa zen «hitzarmena-
ren» helburua ez dela inoiz
izan bake plan izatea, ekimen
diplomatikoaren mozorroare-
kin aurkeztutako posizio-do-
kumentua baizik. Garbi esan-
da, «hitzarmena», munduko
estaturik indartsuenak defen-
ditu ezin daitekeenari eman-
dako babesa da.

Israelgo lurraldearen maxi-
malistei beti falta izan zaie
lurra bereganatzea eta bertan
bizi direnen gehiengoari bo-

toa emateko eskubidea uka-
tzea uztartzeko plan garbi bat.
Analista askok, baita begirale
israeldar askok ere, aspaldi
onartu zuten gauzak horrela
egitea Apartheidaren Estatu
bat zutitzeko errezeta dela:
milioika lagun elkarrekin bizi-
tzen, baina modu ezberdinean,
norberaren etnia edo nazioa-
ren arabera. Estatu horixe sor-
tu da, batez ere juduak ez dire-
nek Israelgo Estatuaren
mendean bizi direnen artean
gehiengoa osatzen dutelako.
Horrexegatik, Hegoafrikan

orain hamarkada batzuk ho-
rrelako gobernantza sistema
bat zutenean mundu osoak
errefusatu egin zuela jakinda,
zaila da Israelek 2020an hori

nolaz defenditzen duen uler-
tzea. Sistema hori babesteko
Israelgo funtzionario batzuek
egin dituzten ahaleginak ba-
rregarriak dira, harrigarriak
izateaz gain.  Esaterako,
2017an, Bezalel Smotrich par-
lamentari eta ministroak –Ju-
duen Etxea eskuineko alderdi-
koa– bere “Erabaki  Plana”
aurkeztu zuen: Israelek Zisjor-
dania osoa bereganatzea pro-
posatu zuen. 

Smotrichek orduan esan zue-
nez, hori ez litzateke apart-
heida izango, demokrazia
modu bat baizik. «Judea eta
Samariako (Zisjordania) ere-
mu guztietan ezarri daiteke Is-
raelgo burujabetza, bertan bizi
diren arabiarrei Knesset (Isra-
elgo Parlamentua) aukeratze-
ko botoa emateko eskubidea
lehen egunetik eman gabe eta
demokrazia izaten jarraituta.
Ez perfektua, baina demokra-
zia da, azken finean», idatzi
zuen Smotrichek.
Bi aukera eskaini zien Israe-

len mendean geratzen ziren
palestinarrei: herritar juduek
dituzten eskubiderik gabe he-
rritar bezala segi, ala etxea eta
herrialdea utzi. 
Israelgo kazetari  batek

«errendizioaren edo transfe-
rentziaren ultimatuma» deitu
zion planteamenduari.
Edonola ere,  Smotrichek

erantsi zuenez, Estatu judua
ukiezina da edozein egoeratan,
etniaren araberako bazterketa
sistema lortzeko egitura zibil,

Apartheida eta Trump
{ analisia } Omar H. Rahman

Erasoak, zaurituak, hildakoak,
atxilotuak... Palestinarren
etxeak hauts bihurtuta.
Zisjordaniako C eremua
Israelek bereganatu dezan
Trumpek egindako
egitasmoak haserretu egin
ditu palestinarrak. Baina
Israelen, aldeko ugari ditu
apartheid sistemak. 

hutsahu
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legal eta demokratiko berriak
sortu behar badira ere.

Egitasmo eskandalagarri
hori ez zaie zorakeria irudi-
tzen Israelen bertan, inola-
ko ondoriorik ez duten joera
politiko erradikalak arau
bihurtuta baitaude. Gaur
egun, jarrera politiko guztie-
tako funtzionarioek disimu-
lurik gabe eskatzen dute Zis-
jordania beretzeko,  Etxe
Zuriaren laguntza dutela ja-
kinda.

Giro horrek politikari be-
launaldi berri bat eragin du.
Eskuin Berria bezalako talde-
ek, inolako ironiarik gabe,
«nagusitasun juduaren siste-
ma» eskatzen dute. Iaz faxis-
moarekin txantxetan ibili zi-
ren, «demokraziaren usaina»
duela esanez. Israelgo era-
kunde demokratikoei, pren-
tsa libreari, gizarte zibilari
eta justizia administrazioari
eraso egin diete. 

Prozesu horren ondoren
2018ko uztailean Nazio Ju-
duaren Estatuaren Legea al-
darrikatu zen. Bertan esaten
denez,  Israelgo Estatuak
menperatzen duen lurralde-
an juduek baino ez dute au-
todeterminazio eskubiderik.

Edonola ere, israeldar guz-
tiak ez datoz bat. Batzuek
esaten dute bidea aldatu be-
harrean dagoela Israel, be-
randuegi izan baino lehen.
Arrakasta handirik gabe. Bes-
te batzuek badakite Palestina

historikoa bereganatzeak
apartheida ekarriko duela,
baina mugimendu hori ozto-
patzeko borondaterik ez du-
te. Horiek esaten dutenez,
orain egin dezaketen gauza-
rik onena anexiorako nazio-
arteko babesa lortzea da. 

Ez da harritzekoa, beraz, Is-
raelgo politikako buru asko
Washingtonen/Trumpen «hi-
tzarmenari» babesa ematen
egotea, bi hautagai nagusiak,
Benjamin Netanyahu eta
Benny Gantz, barne.

Orain arte egungo egoerak
ezinezkoa zirudien. AEBeta-
ko gobernuek nazioarteko
eremuan Israel babestu egin
dute. Bakea adostuz gero,
asentamenduak –kolonia ju-
duak– bere mendean eduki-
tzea Israelen «eskubidea» de-
la esatera ere iritsi dira.

Baina orain Trumpek asen-
tamenduen zilegitasuna za-
lantzarik gabe defenditu du.
Esan du Jerusalem hiri osoan
israeldarren burujabetza dela
nagusi, baita Golanen ere, eta
nazioarteko zuzenbideak esa-
ten duena –kolonia guztiak
legez kontrakoak direla– uka-
tu egin du. Ez da kasualitate
hutsa: Trumpen egitasmo
hori garatzen aritu diren hiru
funtzionarioak asentamen-
duen aldekoak dira. AEBetako
Gobernuan dituzten postuak
israeldarren maximalismoa
goratzeko erabiltzen ari dira.
Eta hori egin dute Israel Han-
diaren aldekoekin, Israelgo
eskuinarekin, koordinatuta.

Israelek aurki defenditu be-
harko du Apartheidaren Esta-
tu berezia sortzea. AEBak al-
de izatea urrats handia da.
Nazioarteko ordenaren ahul-

tasunak lagunduko dio. Na-
zioarteko erakundeen eta zu-
zenbidearen hustuketak ere
bai. Baita palestinar politika-
ren erabateko kolapsoak ere.
Zer egingo du nazioarteko ko-
munitateak, hain ahul egon-
da? Bigarren Mundu Gerraz
geroztik nazioarteko komu-
nitatea eraikitzeko nagusi
izan diren printzipioak ba-
besteko prest egongo al da? 

Gauza bat oso garbi dago: lu-
rraren eta burujabetzaren
inguruko borroka bat izate-
tik, gatazka berdintasuna-
ren eta eskubide zibilen al-
deko borroka izatera pasako
da. Aro berri honetan, seguru
asko, gainerako herrialdeek
beren posizioak aztertu be-
harko dituzte berriz. Trump
Administrazioak dagoeneko
egin du bere azterketa.

Gazako Khan Juniseko
manifestariek beren
oinetakoekin ematen diete
egurra Trump eta
Netanyahuren erretratuei. 
Said KHATIB | AFP
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Z
er du lurralde eremu, plaza edo gela batek
ederra dela baieztatzeko? Galderaren zerga-
tia argituz: espazioa ulertzeko eran normaliza-
turiko edertasun bat ba al dago? Dudarik ez,
begirada estetikoa ikasi eta eraikitako zeozer
dugu, eta, beraz, halako galderari botepronto-

an erantzun bat eman baino, edertasuna problematizatzera
behartuta gaude. Alor ezberdinetatik aritu gintezke leku/in-
gurune baten edertasunaren ulerpenera gerturatzeko: pen-
tsamendutik eta filosofiatik edo korporalki eta sentsorialki.
Eta litekeena da banaketa sinplifikatu honen bi alderdiak
nahasirik izatea, inguratzen gaituen errealitate material eta
fisikoak gugan “zeozer” eragiten duelako, baina edertasuna-
ren gorputz sentsazioaren itzulpena egiten dugunean eder-
tasunaren ulermen bat eraginean egon daiteke, intelektua-
lizazioa dela medio. 
Arkitekturako ikasketak burutzen ari nintzela, leku bat

polita edo itsusia zela esatea begi txarrez ikusia zegoen,
“eder” hitza debekuen armairura zokoratuz. Leku bat eder-
tzea arkitekturaren egitekoetatik ezabatuta, estetika mate-
rialaz jarduten ginen (gauzen itxuraz, alegia). Egilearen –ar-
kitektoaren– estetika pertsonalaren inposizioa gaitzesteko
bide gisa zentzua duen arren, edertasunaren errelatorik
ezak arkitektura gai objektibo, arrazional eta funtzionaletan
murgiltzeko ariketa bilakatzen du, zehatza eta kuantitatiboa
den esparrura eramanez –gorputzaren esperimentazioare-
kin loturan diren gaiak aldenduz–. Modu honetan arkitek-
turako klasea filosofiako batetik urrutiratzen da, arkitektu-

raren irakaskuntza argudio “sendo” eta ukaezinen errealita-
tean murgilduz. Eztabaidarako zirrikituak mugatzearekin
batera, arkitekturaren ekintza gorputz esperientziatik al-
dentzea eragin du. Guztiagatik, edertasunaren aldarrikape-
nari balio politikoa gaineratu izan diot gerora. 

Edertasunaren (espazio) eraikuntza bilaketa eta lanketa
gisa ulertu beharko genuke, ez aurkitutako gauza bat
bezala. Ikuspegi klasikoari kontrajarriz, edertasunaren
ulerpen esentzialistarik ez dagoela pentsatu nahi nuke.
Edertasunaren eraikuntzak egia bakarra ez duelakoan. Eder-
tasuna zertan den azaltzea zaila izatearen arrazoia lekuak
duen baina hitzez definiezina den “zeozer” eragiten ari zai-
gulako izan daiteke. Zeozer hori proportzioen edertasunare-
kin lotuko nuke. Espazio proportzionatuak zera esan nahi
du, toki bat osatzen duten elementuen artean lotura zehatz
batzuk ezarriak eta landuak daudela, neurri eta geometria
sistema orekatu eta desorekatuak trebatuz. 

Bukatzeko, itsustasunari aipamen bat. Arrotza (berria, ez-
berdina) zaigun egoera espazial baten aurrean, ezezaguna-
ren sentsazio deserosoa itsustasunarekin nahastu ohi dugu.
Ederraren ideia ohiturarekin harremanean jartzen dugula-
ko, ikusi/sentitzen duguna onarturik dagoen kanon-egitura
baten eskanerretik pasatzen dugu. Horregatik, esperientzia
espazial batean gorputz-harridura sentitzen dugun hurren-
go aldian, ezbaian jar dezagun ikasitakoa, edertasunaren
ulermen zabalago bat lortzeko. •

Ilustrazioa: Ula IRURETAGOIENA

Ula Iruretagoiena Busturia - @ulissima5
Arkitektoa
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2014ko Eskoziakoak zein 2017ko Katalunia-
koak irakaspen ugari utzi dizkiote 2020ko
Euskal Herriari. Hasteko, independentis-
moak gehiengo sendoa behar duela, buru-
raino heldu nahi bada. 

Bi bide oso ezberdinetatik ahalegindu dira bata eta
bestea, baina bietan erabakigarria izan da horren falta.
2011ko hauteskundeetatik ateratako eskoziar Legebil-
tzarrean 73 eserlekuetatik 53 zituen SNPk, baina boto 
kopuruan milaka batzuk gehiago baino ez zituzten bil-
du laborista eta kontserbadoreen gainetik (902.915-
907.113). Erreferenduma iritsita, azken orduko eskain-
tzek zein beldurrek (makila eta azenarioa) %45era mu-
rriztu zuten independentziazaleen portzentajea. 
Hiru urte geroago Katalu-

niak egin zuen jauzia askoz
zailagoa zen, %51 ez baitzen
aski. Nonbait ahaztua geldi-
tu bada ere, urriaren 1etik
urriaren 27ra bitartean za-
lantza handiak izan ziren
independentismoaren ba-
rruan, lortutako 2.044.038
baiezkoak aski ote ziren, eta
komeni da gogoratzea Car-
les Puigdemont presidenta
izan zela independentzia aldarrikatzeko zalantza han-
dienak izan zituena. Emaitza hark ahalbidetzen zuen
Parlamentaren adierazpena, bai, baina ez zen inolaz
ere nahikoa Estatu espainolarekin guztiz lerrokaturik
den nazioartearen jarrera uzkurra aldarazteko.
Mendearen hirugarren hamarkadari begira, beraz, 

%50 hori %70 nola bilakatu, hori da kontua –han, hor
eta hemen–. Egungo denborak guztiz likidoak izan
arren, tartea ez da makala. Bi aukera daude begi-bis-
tan: bat-bateko kolpea (espero gabeko gertaera baten
eskutik iritsia) edo pixkana-pixkanako prozesua. Lehe-
na jada heldu zaie eskoziarrei, Brexita dela-eta. Katalu-
nian ez da oraingoz halako «zorte oneko» iraulirik an-
tzematen, baina bistan da belaunaldi berriekin zein
errepresioak eragindako erantzunarekin, poliki-poliki
sendotzen ez ezik handitzen ari dela independentis-

moa. Iazko hauteskunde zikloan, estreinakoz, bere bo-
to kopurua erroldaren %50 gainditzetik gertu egon
zen. Modako bi esapiderekin laburtuz, aukera-leihoa
aurrean du Eskoziak, pazientzia estrategikoa dagokio
Kataluniari.
Eta Euskal Herrian zer? Botila erdi beterik ikusi nahi

duenak Gasteizko Legebiltzarrean EAJk eta EH Bilduk
biltzen duten ordezkaritza handiari edota Nafarroaren
aurrerakadari errepara diezaioke, baina bere buruari
tranpa eginez, EAJk ez baitu independentziaren alde
egiten. Botila erdi hutsik nahiago dutenentzat, hor dira
aldizkako inkestak, independentista kopurua behe-
rantz doala erakusten dutenak; guztiz logikoa, egun ja-
danik talka armatuak eragiten zuen Estatuarekiko po-

larizazioa desagertuta eta independentziarako
bide-orri jakinik ez den neurrian.
Eskozia eta Kataluniaren aldean, hirugarren aukera

bat bistaratzen da, ordea, Euskal Herrian. Ustez inde-
pendentziaren aldeko borroka klasikoa moteltzen ari
zen bitartean, beste lurraldeetan baino indar handia-
goz suspertu dira borroka feminista, pentsioen alde-
koa, errepresioaren aurkakoa (Altsasu) eta abar eta
abar. Grebaren formatuan agian ez, baina agerikoa da
borroka eta belaunaldi horiek guztiek bat egin zutela
U30eko mobilizazioetan, bata bestearen alboan eta ze-
rumuga berari begira. Iturburu berri/berritu horiek,
aurreko erreka eta ibai guztiekin bat eginez, indepen-
dentziaren emaria handi dezakete, tarteka ur jauzi mo-
dura eta gehienetan meandro luze lasaiak osatuz, itsa-
soranzko bidea egiten segitzeko. •

{ asteari zeharka begira }

Independentziaren emaria
handitzeko modukoak

Aukera-leihoa bertan du Eskoziak; Brexit-a.
Pazientzia estrategikoa landu beharko du
Kataluniak. Eta Euskal Herrian? Iturburu
berri/berrituak, bidea egiten segitzeko.
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adura zen Donos-
tiako Amara au-
zoa duela mende
eskas bat,  Uru-
mea ibaiak, ha-
rrizko zubiren

batek eta baserri banaka ba-
tzuek soilik jantzia. Donostia-
rrek Loiolako Erribera izenez 

ezagutzen zuten lursail hori
trenbidearen eraikuntzak zati-
tu zuen 1864an, eta Santiago-
ko Erriberak sortu ziren, ondo-
an izen berbera zuen
baserriarengatik horrela izen-
datuak. Egun, Katalin Erauso
kalea dago lehen ibaiaren bo-
kaleari zegokion inguruetan.

1870eko hamarkadan, Ama-
ra izeneko baserrirantz zabal-
tzen eta handitzen hasi zen Gi-
puzkoako hiriburua,  eta
beranduago Amarako Zabalgu-
nea deituko zioten hiri izaera
hartzen ari zen eremu horri.
1950eko hamarkadan, Amara
edo Amara Berriko Zabalgu-
nea bilakatu zen azkenik Men-
deurrenaren plazaren eta Ano-
etaren arteko zatia, antzinako
padura eta bertako baserri eta
harrizko zubiak atzean utzita.
Urte haietan, donostiarrek

ikusi zuten eraikin ugari al-
txatzen hasi zirela, Europako
hiri handietakoen tankerako-
ak horietako asko.  Eta Pio
XI I .aren plazaren erdian,
1955ean, Pedro Bidagor eta
Luis de Villanueva arkitektoek
diseinatutako Gobernu Zibila-

GZKE taldeak
antolatutako festa
bateko irudia, korua
kantuan ari dela. 
GZKE

NON KABITU KULTURA
Gobernu Zibilaren eraikin ohia Amarako kultur etxe 
izan dadin borrokan ari dira auzotarrak

Maddi Txintxurreta Agirregabiria

Gobernu Zibila Kultur Etxe plataformako kideen iritziz, 
Donostiako Amara auzoan dagoen Ernest Lluch kultur
etxeak ez ditu auzotarren behar kulturalak asetzen.
Horregatik, «auzogintza» eginez eta instituzioekin
borrokan, Pio XII.a plazan dagoen Espainiako Gobernuko
Ordezkariordetza kulturaren etxe bihurtzeko lanean ari dira.

JENDARTEA / b



2020 | otsaila | 8 

GAUR8• 12 / 13

ren eraikinaren lanak amai-
tuak ziren, egun Espainiako
Gobernuaren Gipuzkoako Or-
dezkariordetzari dagokion
etxearenak.
Azkar aldatu eta hazi den

auzoa da Amara. Amara Berri
ez da jada berri-berria, futbol-
zaleek Anoeta dute orain ater-
pe eta 30.000 pertsona baino
gehiago bizi dira bertan. Do-
nostiako auzo handiena da.
Orain 40 urte, Jack Nicholson
protagonista duen “Alguien
voló sobre el nido del cuco”
film arrakastatsua bigarrenez
bota zuten Rex-Avenida zine-
man. Horrez gain, Astoria eta
Bellas Artes zinemak zituen
Amarak.
Gaur egun, ez dago zinema

aretorik auzoan.

UNIFORME MARROIA, ARIMA GRISA

Kolorez ez ezik, arimaz grisa
iruditzen zitzaien zenbait
amaratarrei Gobernu Zibila-
ren eraikina. Uniforme ma-
rroidun poliziak ibiltzen ziren
hara-hona, boina janzten zuen
eta umore txarra zuen zainda-
ria egoten zen kanpoan, eta
arrano frankista barruan.
Orain Espainiako Gobernua-

ren Ordezkariordetzaren egoi-
tzak administrazio publikoko
zerbitzu batzuk eskaintzen di-
tu, hala nola, Babes Zibilari,
Nekazaritza eta Arrantzari edo
Lan eta Immigrazioari dagoz-
kienak.
Lau pisu, gela handiak, fa-

txada dotorea eta 7.000 metro
karratu inguru dituen eraikin
honek dantzan jarri du aspal-
ditik auzotarren imajinazioa,
horrelako eraikin batek beste
erabilera bat izan beharko lu-
keela iritzita. Batzuek musika
kontserbatorio baten egoitza
izan daitekeela uste dute, nor-
baitek zinema areto bat ere
irudikatu du bertan, liburute-
gia besteren batek.  Baina,

gehienek hori guztia jasoko lu-
keen kultur etxe bat amesten
dute Gobernu Zibilaren eraiki-
na zen horretan.
Auzotarren aspaldiko nahi

horri erantzuteko sortu zen
2018an Gobernu Zibila Kultur
Etxe (GZKE) plataforma. Auzo
elkarteetako jendeak eta oro
har Amaran kulturari eskaini-

tako azpiegiturak pobreegiak
direla uste duten herritarrek
osatu zuten taldea, izenak be-
rak dioen bezala, Pio XII.aren 
plazan kultur etxe bat bultza-
tzea helburu duena.
Haatik, Amarak badauka Er-

nest Lluch kultur etxea, Anoe-
ta estadioaren behealdean ko-
katua. Baina Ernest Lluchek

Gobernu Zibilaren
eraikina, Donostiako
Amara auzoan. 
Gorka RUBIO | FOKU

eskaintzen duena ez da nahi-
koa, GZKEko kideen aburuz,
auzotarren kultur eskaria ase-
tzeko eta, gainera, bertako bal-
dintzak ez dira onenak. «Ama-
rak 30.000 biztanle ditu.
Horietatik 17.000 dira Donos-
tia Kulturako bazkide. Horrek
esan nahi du hiriko auzorik
handiena garela eta kultur
etxeetako erabiltzaileen alde-
tik ere zabalenak garela», esan
du Xabier Otaegi GZKE plata-
formako kideak.
Datu horiek kontuan izanda,

«lotsagarri» deritze Ernest
Lluchek dituen baldintza kas-
karrei: «Liburutegia du, bai,
baina ezer gutxi gehiago. Fut-
bol zelai bati itsatsita dago,
han ez dago deus egiterik, za-
rata izugarria da», kexatu da.
Berarekin batera agertu dira

Amarak 30.000 biztanle ditu eta, horietatik,
17.000 dira Donostia Kulturako bazkide.
Hortaz, Donostiako auzorik handiena da eta
kultur-etxeetako erabiltzaile gehien dituena.

Espainiako Gobernuaren Ordezkariordetzak
administrazio publikoko zerbitzuak eskaintzen
ditu; Babes Zibila, Nekazaritza eta Arrantza edo
Lan eta Immigrazioa sailetakoak, adibidez.



herria

GAUR8ko hitzordura Marian
Zarraonandia eta Xabier Berri-
di, GZKEkoak hauek ere, plata-
forman egiten duten lanaren
berri ematera.
Ernest Lluch kultur etxeak

ez dauka, oraingoz, haur eta
gazteentzako zerbitzurik. Ho-
riek «barrakoietan» daude,
Otaegik dioenez, Olaeta pla-
zan jarritako behin-behineko
etxetxo batzuetan.
Anoeta futbol zelaian obrak

hasi zirenean eratu zen GZKE
taldea, lanek iraun bitartean
itxita egon baitzen Ernest
Lluch. «Momentu horretan,
aukera geneukan zerbait dife-
rentea egiteko», agertu du Xa-
bier Berridik.
Hala, kultur etxe «diferen-

tea» nahi dutela argi dute. «Gi-
zarte etxe bat nahi dugu. Do-
nostia Kulturak dituen kultur
etxe denek antzeko itxura du-
te: liburutegi bat, KZ gunea,
mediateka/fonoteka eta ho-
rien inguruan antolatzen di-
ren ikastaroak; nahi baduzu

erosten dituzu eta nahi ez ba-
duzu ez. Hori kontsumoa da,
kultur denda bat dirudi. Guk
ekintzaileentzako espazio bat
nahi dugu, adin ezberdinetako
jendea bilduko duena, ez orain
bezala, soilik adineko jendea
joaten dela,  eta gehienbat
emakumeak. Horrek gizartea
zatitzen du, eta guk gizarte ba-
teratzaile bat nahi dugu», pro-
posatu du Marian Zarraonan-
diak.
Gobernu Zibilaren eraikinari

izugarrizko potentziala ikus-
ten diote honi kultur etxe iza-

era ematearen alde daudenek.
Lau pisu, areto handiak, ama-
ratarren kultur habia izateko
egokia. Aurrean, gainera, par-
kea, kulturarako sarrera ber-
dea, hau ere eszenaren parte,
kale-kultura egiteko aproposa.

IMAJINATZEN?

Hala, GZKE plataformak auzo-
tarren aktibazioa edo «auzo-
gintza» bilatu du bere aldarria
sendotu eta ondotik institu-
zioetara eramateko. Egin du-
ten ekintzarik «garrantzitsue-
na» sinadura bilketa izan zela

diote; soilik auzotarren artean,
1.700 atxikimendu lortu zituz-
ten. Bestalde, bi festa erreibin-
dikatibo ere egin dituzte Ama-
rako Aitzol  plazan,  bata
2018an eta bestea iaz. 
Horietan denetarik antolatu

zuten: hitzaldiak, liburuen do-
ako banaketa, koruak, bertso-
saioak, erakusketak, kontzer-
tuak, eta gehiago. «Erakutsi
nahi genuen kalean egin geni-
tuen gauza horiek denak posi-
ble dela kultur etxe barruan
egitea», azaldu du Otaegik.
GZKE plataformak abiatu

duen ekimen berriena, aldiz,
liburu baten argitalpena izan
da. Abenduan aurkeztu zuten
“Gobernu Zibila Kultur Etxe”
liburuak Amarako 30 bizila-
gun baino gehiagoren sorkun-
tzak bildu ditu, denak ekime-
naren aldeko mezuekin.
Adibide batzuk jartzearren, Sa-
ra Beiztegi artistak ilustrazio
bat egin du, Iban Zaldua idaz-
leak umetako kontakizun bat
idatzi du eta, besteak beste, Pa-
co Etxeberria forentsearen,
Miren Apalategi filosofia ira-
kaslearen, Inaxio Kortabarria
futbolari ohiaren, Elixabete
Garmendia kazetariaren, Ra-
mon Irizar pailazoaren eta Ur-
ko musikariaren sinadurak
agertzen dira. 
Azken honek dio: «Imajina-

tzen al duzue futbol zelai bat
antzoki baten azpian? Eta fut-
bol zelaiaren harmailak libu-
rutegi bati itsasiak? Eta futbo-
larien aldagelak haur-txoko
baten gainean? Ez noski. Fut-
bol zelaiak futbol zelai eta kul-
tur etxeak kultur etxe. Gober-
nu Zibilaren eraikina,
Amarako kultur etxe».
Plataformako kideek abisatu

dute liburua ez dela merkatu-
ratuko, pertsona eta entitate
interesatuei eskura ematen ari
dira, besteak beste, liburuan
parte hartu dutenei «esker ona

GZKE plataformak
Amararen sorrerari
buruzko argazki
erakusketa bat jarri zuen
auzoan antolatu zituzten
festetan. 
GZKE

Gobernu Zibila Kultur Etxe plataformak
hainbat ekintza egin ditu, besteak beste,
sinadura bilketa bat (1.700 sinadura lortuta), bi
festa auzoan eta liburu baten argitalpena.

Kultur etxe «diferente» bat nahi dute GZKEko
kideek, «gizarte etxe» bat, «ekintzaileentzako
espazio bat» izango dena eta adin
ezberdinetako jendea bilduko duena.



2020 | otsaila | 8 

GAUR8• 14 / 15

adierazteko». Hala ere, beraiei
zuzenean eskatuta lor daiteke.

DROGAREN BUNKERRA

Auzotarren aktibazioa aise lor-
tu du GZKE elkarteak, baina
Pio XII.eko eraikina kultur
etxe bilaka dadin instituzioe-
tan egin beharreko bidea kale-
koa baino geldoagoa da. Erai-
kinaren jabetza Gobernu
espainolarena izateak proze-
sua zailtzen duela ziurtatu du-
te elkarteko kideek.

2017an Poliziak Gobernu Zi-
bilaren eraikina utzi zuenean,
ia hutsik geratu zen, eta admi-
nistrazio zentralak zenbait
zerbitzu publiko jarri zituen
bertan, ez zerbitzuak «erdira-
tzeko», Xabier Otaegiren us-
tez, baizik «hutsik zegoen erai-
kin horri zentzu bat emateko».

Madrilgo Gobernuan PP
agintean zegoenean, Guiller-
mo Echenique Gipuzkoako or-
dezkariarekin harremanetan
jarri ziren plataformako kide-
ak eta, diotenez, hark ez zuen
gaizki ikusten zerbitzu publi-
koak Estatuak Donostian di-
tuen beste bulego batzuetara
mugitzea, Gobernu Zibila hus-
tuz eta hau kultur etxe bilaka-
tzeko aukerak zabalduz. «Eche-
niquek esaten zuen bera
funtzionario bat zela, eta au-
zoak hori eskatzen bazuen, au-
rrera egiteko», zehaztu du Za-
rraonandiak.

Donostiako Udaleko talde
guztiak,  orobat,  ados dira
proiektuarekin, nahiz eta Es-
painiako Gobernuak duen az-
ken erabakia. «Alkatea [Eneko
Goia] erabat ados dago. EAJk
azkenengo hauteskundeetan
programan aldarrikatzen zuen
Gobernu Zibila Kultur Etxe
bihurtzea», dio Otaegik.

Antzeko jarrera izan zuen
Donostiako PSEk ere, harik eta
PSOE Madrilgo Gobernura iri-
tsi den arte. «PSOE da ‘bai, bai-

na’ esaten digun talde baka-
rra», esan dute.

Donostiako Udaleko PSEko
ordezkariek proiektua oztopa-
tzeko jarritako «aitzakia» ku-
riosoa kontatu du Xabier Be-
rridik: «Drogaren bunkerra
omen dago eraikinaren ba-
rruan. Lehen, Espainia iparral-
deko droga guztiak hor gorde-
tzen zirela  esan zuen
publikoki, auzo elkartearen
aurrean,  Ernesto Gascok».
Noski, droga egon daitekeen
eraikin batean kultur etxea
sortzea bateraezina dela esan
zuten PSEkoek.

Bestalde, Otaegik esan due-
nez, «PSOEk erabiltzen duen
beste aitzakia bat da hor da-
goela Tabakalera. Eta, egia da,
baina hori ez da nahi duguna.
Zergatik? Auzo batean bizi ga-
relako. Ernest Lluch-en haur
txokoa zegoenean erabiltzen
zen, orain, nahiz eta barra-
koietan egon, erabilera han-
diagoa du. Gertutasunaga-
tik!»

Alta, GZKE plataformak ba-
du ekintza gehiago egiteko
asmoa. Besteak beste, aurten,
EHUko Arkitekturako Gradu-
ko 5. mailako ikasleei propo-
satuko diete Gobernu Zibila-
ren eraikinean kultur etxe bat
diseinatzea, proiektu modura.

Hala ere, jakitun dira be-
raien borroka ez dutela bere-
halakoan irabaziko. «Badakigu
honen irtenbidea ez dela etzi-
koa, ezta etzidamukoa ere, bai-
na lortuko dugu. Ziur nago
noizbait Gobernu Zibilaren
eraikina kultur etxe bihurtuko
dela, baina noiz? Ez dakigu.
Nortzuk diren hori lortu be-
harko dutenak? Onerako edo
txarrerako, politikariak. Guk,
bitartean, matraka emango
dugu», agertu du Xabier Otae-
gik. Matraka, Amarako eskain-
tza eta eskari kulturala non-
bait kabitu dadin.

Xabier Berridi, Marian
Zarraonandia eta Xabier
Otaegi, GZKE
plataformako kideak.
Juan Carlos RUIZ | FOKU

Aurten, EHUko Arkitekturako Graduko 5.
mailako ikasleei proposatuko diete Gobernu
Zibilaren eraikinean kultur etxe bat
diseinatzea, proiektu modura.

Donostiako Udaleko talde guztiak ados dira
Gobernu Zibilean kultur etxe bat sortzearekin.
Hala ere, Espainiako Gobernuak du azken
erabakia, eta PSOEk ez du erraztasunik jartzen. 
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P
asa den astean Donald Trumpek
Palestinako gatazka, ustez, behin
betiko konpontzeko egitasmoa
aurkeztu zuen. “Mendeko Akor-

dioa” izenez bataiatu zuten ekimena al-
de bakarreko sinatzaileek. “Mendeko Iru-
zurra”, berriz, zorigaiztoko ibilbide
orriaren biktimek. AEBetako mandata-
riaren suhiak hiru urtez kozinatutako
planak, funtsean, gaur egungo statu quo
ilegalari legezkotasun bermea ematea du
helburu: zazpi hamarkadaz indarrez be-
reganatutako eremuak onartzea, orain
arteko okupazioa ontzat ematea, eta na-
zioarteko legediak ezartzen duenaren
gainetik, estatu palestinar bat onartzea

lurralde historikoaren %12an eta zati iso-
latuetan. Proiektu horren parte erabaki-
garria da NBEk onartutako mugetatik
harago ezarritako kolonia ilegalak izatez
anexionatzea.
Nazioarteko zuzenbideak gerra kri-

mentzat hartzen du indar okupatzaileak
eremu okupatuetara populazioa mugia-
raztea, baina AEBetako presidentea eta
haren suhia nazioarteko legediaren gai-
netik dauden mundu zoro honetan hori
huskeria da. Nazioarteko itunek, halaber,
debekatzen dute kolonoen kokaleku ho-
riek betikotuko dituzten azpiegitura
iraunkorrak eraikitzea, eta horretan ezin-
besteko esku-hartzea dauka Euskal Herri-

ko enpresa batek, CAFek. Beasaingo kon-
painiari Jerusalem Ekialdean, alegia, mu-
ga ofizialetik harago dauden koloniak hi-
rigunearekin lotuko dituen tranbia
eraikitzeko kontratua esleitu diote. Na-
zioarteko Legediarekin talkan, kokaleku
ilegalak anexionatu eta auzune palesti-
narrak baztertuko ditu trenbideak. Gi-
puzkoako faktoriak munduko beste ha-
maika enpresak errefusatu duten
kontratua sinatuko balu, erabaki histori-
koa hartuko luke: azken mendeko histo-
riako iruzur handienetako baten partaide
izatea. 1897an Theodor Herlzek mamitu
zuen eta 2020an Donald Trumpek buru-
tu nahi duen mendeko iruzurra. •

hutsa

CAF eta mendeko iruzurra

Koldo Sagasti

hutsa

E
gia honakoa da: ez dut whatsapp
talde honetan egon nahi. Polita
izan zen garai hura, nire bizitzan
ederrenetakoa, asko konpartitu

genuen eta oroitzapen onak, oso onak
ditut, baina etapa hura amaitu zen eta
josi genituen loturak askatu ziren. As-
paldi. Desegin arte. Urte mordoa igaro
da eta, bat-batean, honetaz eta besteaz
jakitea (baten bati buruz ezer jakingo ez
banu, hobeto) modu artifizioso batean…
Hala sentitzen dut. Eta halaxe esan nahi
nizueke. Baina ez da politikoki zuzena.

Ez da itxurosoa. Nola alde egin modu
«elegante» batean? Orduan beste bu-
ruhauste handiago bat sortzen zait: inor
ez mintzeagatik eta figura di merda bat
ez egiteagatik, ez ote naiz nire burua de-
rrigortzen ari nahi ez dudan leku batean
egotera? Horrek zinez izorratzen nau.
Egoera surrealistak bizi izan ditut. Tal-

dekide bat ezkontzera doala eta gonbi-
datu egiten nauela (?!). Jakina, norekin
ez dakit. Ene… Albistea aprobetxatu du
X-k kontatzeko bera ezkondu zela, baita
dibortziatu ere, eta «zorionez» haurrik

ez dagoela tartean. Hari horri eutsi dio
Y-k eta iragarri digu semea espero duela
udaberrirako (argazkia erantsi du noski,
irrikaz dago-eta erakusteko). Zer eran-
tzun jakin ez, eta isilik mantentzen naiz.
Tokiz kanpo sentitzen naiz, ez da nire
«tribua». Eta hor dago koska: baten ba-
tek zure kontaktua sakatu du eta ba-
rruan zaude.
Agian oker nago eta sinpleagoa da

guztia. Adibidez: «Polita izan zen iraun
zuen bitartean, ez zara zu, ni naiz…».
Esan nahi dut: ni naiz arraroa? •

0hutsa

Tokiz kanpo

Oihane Larretxea
de la Granja
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A
aitona-amo-

nen erdiek ia

e g u n e r o

zaintzen di-

tuzte beren

bilobak Esta-

tu espainolean. Haien %45ek, ia

astero. Amonek 6,2 ordu ema-

ten dituzte zaintzan, eta aito-

nek pixka bat gutxiago, 5,3 or-

du,  hain zuzen,  Imserso

institutuaren txosten baten

arabera. Batez bestekoa, beraz,

5,75 ordukoa da, eta asteko bost

egunez biderkatuta ia 30 ordu-

ko lanaldia ematen du. Horrek

esan nahi du aitona-amona as-

kok beren bilobak zainduz la-

naldi bat egiten dutela. «Adine-

ko pertsonak behartuta egiten

badu, arrisku faktoreak daude,

betebehar gisa bizi izan baiteza-

ke eta bere biloben zaintza trin-

koan harrapatuta dagoela su-

matu», azaldu du Montserrat

Lacallek, UOC Kataluniako Uni-

bertsitate Irekiko Psikologia

Ikasketetako irakasle kolabora-

tzaileak. «Gainera, adin txikiko

baten zaintza pertsona nagu-

sientzat, gazteen aldean, gehie-

gizko esfortzu fisikoa da».
Silvia Sumell halaber UOCe-

ko Psikologia Ikasketetako ira-
kasle kolaboratzailearen ustez,
bilobak zaintzeko “betebeha-
rra” ez duten arren, aitona-
amona askok beren seme-ala-
bei laguntzeko “beharrizan
moral eta emozionala” suma-
tzen dute, familia bakoitzaren
egoera sozial, laboral eta eko-
nomikoa dela eta. «Horregatik,
gaur egun aitona-amonak fa-
milia gehienen egiturako atal
giltzarria dira eta ez dira ezetz
esateko gai. Aitona-amonek
beren bilobekiko gehiegizko
arduraldia dutenean, ondorio
psikologikoa eragiten die ho-
rrek, batez ere betebehar gisa
egiten badute. Egoera ezin alda
daitekeen ustea gehituta, aito-

na-amona esklaboaren sindro-
mea agertuko da», dio Laca-
llek. Zenbait ikerketaren arabe-
ra, sindrome horrek akidura,
estresa eta antsietatea eragiten
dizkio adineko jendeari, hiper-
tentsioaren edo artrosiaren
areagotzeaz gain. Lacallek dio-
enez, gainera, azken urteetan
jaiotzak berantiarragoak dira
eta aitona-amonak, beraz, gero
eta zaharragoak. Sumellen ara-
bera, baliteke aitona-amona
zaintzaileek zaintza lanik egi-
ten ez dutenek baino osasun
fisiko kaskarragoa izan eta tra-
tamendu farmakologiko han-
diagoa behar izatea.
“Grandparenting in Europe”

ikerketaren arabera, Estatu es-
painolean aitona-amonen %17
beren biloben zaintza trinkoaz
arduratzen dira eta Europako
bigarrena da arlo horretan,
Errumaniaren atzetik. Biloben
zaintzan parte hartzen duten
aitona-amonen laguntza esku-
zabalak familiaren gastuen
parte bat hartzen du bere gain,
familiako onuradunen esker-
tzatik haragoko aitorpenik ga-
be, Benja Angles UOCeko Fi-
nantza eta Zerga Zuzenbide
Ikasketetako irakaslearen us-
tez. Izan ere, Droga-menpeko-
tasunaren aurkako Laguntza
Fundazioaren “Aitona-amo-
nak… denetarako: biloben he-
ziketaren eta zaintzaren gaine-
ko ulerkerak” (2019)
ikerketaren arabera, pertsona
nagusiek adingabeen zaintza
gisa ematen duten sostengu
emozional, ekonomiko eta
abarrekoa jasotzen duten sos-
tengua baino handiagoa da. 

BIZIMODUA ETA EKONOMIA

Portugal, Italia, Errumania,
Estatu espainol eta gurasoen-
tzako diru-laguntzak urriak
diren eta haur zaintza formal
eta denbora partzialean lan
egiteko aukera gutxi dagoen

BILOBEN ZAINDARI
Aitona-amonek kobratu egin beharko
lukete egunero bilobak zaintzeagatik?

UOC

Aitona-amonen %17 biloben zaintza trinkoaz arduratzen
dira Estatu espainolean. Ardura horren ondorio
psikologiko eta fisikoak nabarmenak dira. Aldiz, 
Alemanian, Suedian, Herbehereetan eta zerga laguntza
edo aldaketak dituzten beste herrialde batzuetan adin
txikikoek kolektibo horrengandik jasotzen duten arreta
ez da %2ra iristen.

JENDARTEA / b
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lekuetan aitona-amonek har-
tzen dute beren gain biloben
zaintza trinkoaren parte han-
di bat. «Estatu espainoleko fa-
milien bizi-kostu handiari
etxebizitza gastuak, oinarriz-
ko hornikuntza eta ezinbeste-
ko elikatze, arropa eta garraio
gastuak gehitzen badizkiogu,
bikoteko bi kideek lan egin
beharra dute, seme-alabarik
izan gabe ere», dio Anglesek.
CEACCU Etxekoandreen, Kon-
tsumitzaileen eta Erabiltzai-
leen Konfederazio Espainia-
rraren ikerketa baten arabera,
haurtxo baten lehen urtean
bakarrik familiaren gastua
5.850 eta 8.812 euro artean
emendatzen da batez beste.
Badira aitona edo amona

bat biloba batez arduratzeko
aukera areagotzen duten bes-
te aldagai batzuk, hala nola
seme-alaben etxearen eta ai-
tona-amonenaren arteko hur-
biltasuna, gurasoak ezkondu-
ta egotea edo bilobak sei urte
baino gutxiago izatea. Gaine-
ra, “Grandparenting in Euro-
pe” ikerketaren arabera, aito-
na-amonek biloben zaintzan
parte hartzen dutenean, jaio-
tzek gora egiten dute. «Lotura
zuzena duela esan ezin bada
ere, ez da zentzugabea pen-
tsatzea kontziliazio zailtasu-
nei aitona-amonen sostengu-
r ik  eza  gehitzen bazaie
litekeena dela guraso batzuek
seme-alabak izaten ez ausar-
tzea edo, aitzitik, sostengu
hori izanda, bat baino gehia-
go izaten ausartzea», azaldu
du Lacallek.

KOBRATU LEZAKETE? 

Zenbait herrialdek, hala nola
Hungariak eta Alemaniak, bi-
lobak zaintzen dituzten aito-
na-amonentzako zerga-alda-
ketak ezarrita dauzkate. «Lege
ikuspuntutik, Estatu espaino-
lean mota horretako neurri

bat ezar liteke, baina arazoa
ez da legea, laguntza horiek
ordaintzeko baliabideak bai-
zik», ohartarazi du Anglesek.
“Grandparenting in Europe”
ikerketaren arabera, Alema-
nian, Suedian, Herbeheree-
tan, Danimarkan eta beste he-
rrialde batzuetan haurrak
zaintzeko estatuaren lagun-
tza handiagoa da, edo zerga
neurri onuragarriak dituzte,
haur zaintza ondo beteta da-
go eta amak onurak ditu. He-
rrialde horietan biloben zain-
tza  tr inkoa  egiten duten 
aitona-amonak ez dira %2ra
iristen, Estatu espainoleko
%17 horretatik oso urrun.
«Estatu espainolean, esta-

tuaren zerga neurriak erabat
urriak dira: dauden bakanek
ez  dituzte  ja iotzak susta-
tzen», dio Anglesek. Estatu es-
painolean familien erdiek,
guraso bakarrekoak (%54)
nahiz bi heldu eta ume batek
(%45) edo bik (%52) osatuek,
uste dute haurtzaindegi zer-
bitzuaren lehen arazoa eko-
nomikoa dela. «‘Haurtzainde-
gi txeke’ ezagunak zerbitzu
horren kostuaren parte txiki

bat baino ez du berdintzen,
eta zaintzako beste gastueta-
rako edo eskolaz kanpoko jar-
dueretarako ez dago lagun-
tzarik batere; hartara, gastu
horiek beren gain har ditza-
keten familien eta halakorik
egin  ezin  dutenen arteko
arrakala soziala sortzen da
ezinbestean, azken urteetan
Estatuko jendarteak jasan
duen desberdintasunen area-
gotzea begien bistakoa dela»,
erantsi du Anglesek.
«Azken buruan, laguntzak

gastu publikoa dira eta admi-
nistrazioen diru-sarreretatik
finantzatzen dira. Laguntza
berri bat ezartzeak beste gas-
turen bat kendu edo sarrerak

handitzea dakar, zergen edo
zor publikoaren bidez, fun-
tsean», nabarmendu du An-
glesek, eta erantsi du: «La-
guntzak ezartzea agintarien
konpromiso politikoaren eta
herritarren zergen parte bat
behar horietara zuzentzeko
eskabidearen esku dago».
Anglesen ustez, zilegi litza-

teke egiteko horretarako la-
guntza edo sustapen neurri-
ren bat ezartzea: «Gaur egun,
aitona-amonek egiten duten
zerbitzua guztiz doako eta al-
truista da; beraz, laguntza
ekonomikoen zein zerga-arin-
tzeen bidezko pizgarriek zer-
bitzu hori duin egin ez ezik,
profesionalek soldata bat ja-
soz egin beharko luketen lan
bat aintzatetsiko lukete».
Halere, neurri horrek aito-

na-amona horien egoera psi-
kologiko eta emozionalak ho-
bera egiten lagunduko luke?
Lacallek, zahartzaroan aditua
denak, ezetz uste du, «baina
akaso haien egonezina lasaitu
egingo luke». Sumellen ustez,
neurri horrek ez luke egoera
soziala konponduko, ezta ko-
lektibo horren estres maila
ere: «Izaera sozial, laboral eta
abarreko beste bide edo neu-
rri batzuk behar dira aitona-
amonek haurren zaintzaile
nagusietakoak izaten amaitu
ez dezaten. Aitona-amonak,
nahi gabe, gaur egun haurren
hazkuntzarekin bateraezina
den lan eta bizi eredu bat sos-
tengatzen ari dira, baina hori
egiteko behar morala suma-
tzen dute». Lacalleren ustez,
hori ez da neurri egokia, fa-
milia inguruaren barruko dis-
tortsioa litzatekeela uste bai-
tu.  «Familiak helburu bat 
lortzeko elkarlanean jarduten
duten erakundeak dira, eta lo-
tura afektiboekin ekonomi-
koa nahastea gatazka iturri
izan liteke».

Biloben zaintza
betebehar gisa bizi
lezakete eta horien
zaintza trinkoan
harrapatuta daudela 
sumatu. 
Iñigo URIZ - Gari GARAIALDE |

FOKU

Amonek 6,2 ordu ematen dituzte zaintzan, eta
aitonek 5,3, Imsersoren txosten baten arabera.
Horrek esan nahi du aitona-amona askok beren
bilobak zainduz lanaldi bat egiten dutela 

«Laguntza ekonomikoen zein zerga-arintzeen
bidezko pizgarriek, zerbitzu hori duindu ez
ezik, profesionalek soldata bat jasoz egin
beharko luketen lan bat aintzatetsiko lukete»
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U
stekabean agertu dira.
Xurgagailuak, etxeko
hautsek itota, erreti-
roa hartu zuen joan
zen astean eta, estilo
zaharrean, erratzare-

kin ekin diogu etxearen garbiketa-
ri. Komuneko mina-zelaiak eta sukal-
deko txarrantxa koipeztatuzko
hesiak igaro ondoren egongelako lau-
tada zabaletan paseatu ditugu gure
gailu aurremodernoaren bizar tente-
ak. Eta logelan gertatu da, ohepeko
hautsezko oihan trinko eta itxietan.
Hortxe zegoen, batek daki noiztik,
nerabezaroko eguneroko gorria, den-
borak errukirik gabe kolpatu arren
oraindik hondoratu gabea. 

Erratza hormaren kontra bermatu
eta ohean eserita ekin diet indus-
keta lanei. Koadernoaren ahoa ixten
zuen goma zatia kontu handiz erreti-
ratu eta putz egin diot orrien artean
pilatutako hauts geruzari. Eta hortxe
daude. Hortxe daude hamasei urte-
rekin iraultzailetzat geneukan mai-
tatzeko modu desesperatu eta pose-
siboan idatzitako (ustezko) maitasun
(ustezko) poemak. Hor aberriari
egindako ereserkiak eta euskarari
idatzitako sehaska kantak, lagunen
batekin izandako momentuko hase-
rrealdi ustez betierekoaren kronika
xehetasunez betea, lau silabako erri-
mak eta eduki alerik ez duten bertso-
ak eta inoiz bisitatu gabeko lurralde-
etan kokatutako eta aurreiritziz
betetako ipuin labur eta, hala ere, lu-
zeegiak. 
Lotsatu egin nau izan nintzenak; hi-

rugarren pertsonan hitz egin diot
neure buruari orain dela hamasei ur-
te koadernoa zirriborratu zuen nera-
be ezjakin haren inguruan. Ez naiz ni,
eta ez nintzen ni, beste norbait zen

begietan azkura eragin didaten hizki
horiek idatzi zituena. Erratz bat eduki
nahiko nuke betileen lekuan, bere bi-
zar zakarrekin orriak garbitu eta fro-
gak desagerrarazteko. Ez bainintzen
ni, nola izango nintzen bada?

Analisi grafologikoak nahi ditut;
analisi kimikoak, fisikoak, arkeolo-
gikoak. "Iruñea-Veleia" bat daukat
ohepean, batzuetan barruan senti-
tzen ditudan zalantzak eta beldu-
rrak azaltzen dituen koaderno bat;
ikasi eta ahaztu ditudan gauzen se-
dimentuetan ezkutatutako altxor
galdu bat; noizbait –eta ez gutxitan–
hanka sartu nuela frogatzen duten
lekuko isilak. Ostrakak ostrukak be-
zala hauts artean ezkutatuta. Denak
atera nahiko nituzke lehenbailehen

dauden lekutik, hemendik hogei ur-
tera niri buruz hirugarren pertso-
nan jardungo den “ni” horrek aurki-
tu  ez  d i tzan .  Ohepea  arakatu
beharko nuke horretarako ordea, eta
ikaratuta nago, ez baitakit zer gehia-
go agertuko zaidan. Orain koaderno
gorri bat baino ez daukat eta epaike-
ta neutral bat eskatzen dut, letra ur-
duri eta pentsamendu baldar horiek
ez direla nireak deklaratu nahiko
nuke munduaren aurrean. 

Denborarekin ikasten dela esaten
didate lagunek, baina urte naha-
siak bizitzea egokitu zaigu: gure
hizkuntzaren jatorria togadunek
erabaki behar duten garaiotan, de-
nok daukagu ezkutatu beharreko
munstroren bat ohe azpian. •

Ostrakak ostrukak bezala hauts artean ezkutatuta. Idoia ZABALETA | FOKU

Sekretuak

Beñat Gaztelumendi
Bertsolaria
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E
z dakit nola neurtzen den inauteri zaleta-
suna. Bakarrik dakit, autoan txaranga en-
tzunez negar egiten dudanez, eta kaosaren
festari erromantizismotik begiratzen dio-
danez, nirea handi samarra izango dela.
Beraz, ez da harrigarri suertatuko esatea,

inauteriak direla, niretzat, urteko egun garrantzitsue-
netakoak. Beste egun batzuk baino egunago. 
Aurten, gauei kuku bat egin, eta egun horiek zurru-

patzera behartuta nago; sabelean izaki txiki bat hazten
izatearen ajeak. Edo, beste aje batzuk saihesteko auke-
rak. Noski, inauteri zaleari min txiki bat sortzen dio ur-
teroko zelaian jokaldi berriak egin behar izateak. Baina
badatoz inauteriak, aspaldi hasi nuen atzera-kontua,
eta urteroko grina berbera dut, urterokoa dantzatzeko.
Askoren harridurarako. Az-
ken egunotan bati baino
gehiagori  entzun behar
izan baitiot ditxosozko gal-
dera: «Aurten gogorik gabe
egongo zara, ezta?». Inguru-
ko zenbait piezak ordura ar-
teko joko taulatik kanpo uz-
ten dute bat,  haurdun
geratzen den momentutik;
jokaldirik egiteko aukerarik
gabe. Ezezko biribila eran-
tzun diet denei eta, jarraian,
mantra bat bezala errepika-
tu dit garunak, zein larria den herri honek ospakizun
folkloriko-sozialak alkoholaren bueltan eraikitzeko
duen beharra.
Bai: honezkero nabaritu ez baldin bada, gaurko koa-

dernoa terapia egiteko erabili nahi nuke, lerrootan ba-
rrena ibil daitekeenaren baimenarekin. Inauteriak ai-
tzakiatzat hartu ditudan arren, egiazki, beste kontu
batzuez aritu nahi nukeelako. Terapiaz beraz, adibidez. 
Zorionez, duela urtebete ekin nion benetako bati,

testu honetatik kanpokoari. Beharbada aitortza mo-
duan aurkeztu behar nuen aurreko esaldia, denok oso
modernoak garen arren, ez baitiogu hiruzpalau lagu-
ni baino kontatzen, profesional baten aholkuak jaso-

tzen ditugula, geure burua ezagutu eta XXI. mendeko
herritar izan ahal izateko. 
Yoga bai. Haren modalitate guztiekin, gainera, lane-

ko estresari ihes egiteko. Fisioterapeutaren esku ma-
gikoak ere bai, bizkar eta lepo aldeko tentsioak mira-
kuluz arintzeko. Eta, esan gabe doa, inor gutxi
geratzen dela, gaur egun, gimnasioan egitea dagoz-
kion lan orduak fitxatu gabe. Osasuna eta ongizatea
eta gizarte aktiboa eta prebentzioa eta matrakak, hori
guztia baino askoz ere gehiago axola zaigunean, ispi-
luak itzultzen diguna. 
Ez dakit askotan pentsatu ote dugun, estresa, ten-

tsioak eta kanon estetiko jakin batzuetan sartzeko su-
frikarioak kudeatzeko, ez dela geure garuna baino
gihar ezinbestekoagorik. Hori dela, finean, guztia hasi

eta bukatzen den lekua. Burua dela bulegoko langile-
en gerri nekatua. Eta, ondorioz, modu batera edo bes-
tera, esku profesionaletan noizbait jarri beharko ge-
nukeena. 
Horrela baino ez baitiegu aurre egiten absurdoz

eraikitako tabuei: dakienari galdetzera ausartuta. Gu-
re joko-taulari beste prisma batetik ere begira diezaio-
kegula ikasita. Finean, mundura hauskor eta zaurgarri
izateko jaio ginela onartuta, jenio txarra kemenez ate-
ratzen dugun arren. 
Hurrengo urterako, akaso, asmatuko dugu inauteri

zaletasuna neurtzeko moduren bat. Besterik ezean, ni-
gan duten eragin terapeutikoari begiratuko diot. •

{ koadernoa }

Terapian

Ez dakit askotan pentsatu ote dugun,
estresa, tentsioak eta kanon estetiko jakin
batzuetan sartzeko sufrikarioak
kudeatzeko, ez dela geure garuna baino
gihar ezinbestekoagorik

Itzea Urkizu Arsuaga

hutsa
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B
izitza erdia Se-
negal  jaiote-
rrian egin zuen,
Dakarren (41
urte ditu). Bes-
te erdia han eta

hemen: Kanaria uharteak, Ma-
dril, Badalona… Leioan bizi da
orain, bikotekidea bertakoa
duelako, baina arima beti Se-
negali begira du. Saskibaloi jo-
kalari profesional izana, orain
esatari  dabil .  Baina beste
amets handiago bat dauka:
jaioterriko, Afrikako, jendarte-
an inpaktua izatea, haien bizi-
tza hobetzeko. Negozioen bi-
tartez lortzen du helburu hori
egun, eta Afrikari buruz du-
gun pertzepzioa aldatzea gus-
tatuko litzaioke. Arrazismoa,
abertzaletasuna, alderdi politi-
koak… gauza mordoaz solasta-
tu da GAUR8rekin.

Bigarren denboraldia, saski-
baloi jokalari profesional jar-
duna utzi zenuenetik. Zertan
ari zara egun?
Zertan ez. Ikasten ari naiz,
MBA Executive ikasketak bu-
rutzen ari naiz Europan barre-
na, Movistar+ telebista enpre-
san saskibaloi  esatari ,  eta
beste hainbat gauza. Enpresa
bat daukat anaiarekin eta, ho-
rretaz aparte, hainbat gizarte
ekintzatan murgilduta nabil.
Emazteak esaten dit berak eza-
gutzen duen jubilatu mordoa-
ren artean, okerren bizi dena
naizela ni, saskibaloi jokalari
nintzenean baino askoz lanpe-
tuagoa bainabil. 

Saskibaloi jokalari izan zinen
bi hamarkadetan oso bizitza
ona izan zenuela esaten duzu
aho bizarrik gabe.
Hala delako. Jokalari profesio-
nala zarenean zure eginkizun
bakarretakoa osasuntsu eta sa-

soi puntu onean egotea da.
Hortik aurrerako ia dena egina
ematen dizute. Zaindu egin
behar duzu, noski, baina den-
bora libre asko duzu. Irakurza-
lea naiz eta aukera horren hu-
tsunea dut orain. Saskibaloia
nik nahi izan nuenean utzi
nuen, eta hori abiapuntu ona
da. Jokalari profesional jardu-
na utzi ondoren zer egin nahi
nuen garbi neukan, eta hori
lotzen ere saiatu nintzen bizi-
tza berriari ekin aurretik.

Ikasten jarraitzen duzu. 
35 urterekin utzi nahi nuen
saskibaloia, baina 38 urtera ar-
te aritu nintzen, gozatzen eta
diru ona irabazten ari nintze-
lako, noski. Ikasketak oso ga-
rrantzitsuak izan dira betida-
nik niretzat.  2000. urtean
graduatu nintzen AEBetan Na-
val Academyn, Business Admi-
nistration ikasketak (ekono-
mia zientziak) eginda. Orain
bide horri jarraitzen ari naiz,
MBA Executive ikasketekin. 

Kirolari profesional askok
komeriak izaten dituzte 40
urterekin erretiroa hartzen
dutenean. 
Ez da prozesu erraza. Harre-
man emankorra dut erretiroa
hartu duten kide askorekin,
eta jokalariok, erretiratzen ga-
renean, oso gazteak gara, 40
urte, edo agian gutxiago. Zer
egin behar dugu, bikotekidea-
ren edota seme-alaben ondo-
an eseri eta egunak pasatzen
ikusi, besterik gabe? Nik zorio-
nez zeregina badut, baina bila-
tu egin dudalako.

Saskibaloi esataria zara Mo-
vistar+ telebista enpresan.
Gustura ari zara?
Ez nuen espero eskaintza hori,
baina Amaya Valdemoro joka-

lari ohiarekin enpresaren iru-
di izatea pentsatu zutela esan
zidaten, eta baiezkoa eman
nuen. Komunikazioa maite
dut, kamera atzeko bizitza iku-
si dut, eta, batez ere, esatari
molde tradizionala hautsi edo
berritzeko asmoarekin eman
nuen baiezkoa. Ni beltza naiz,
Senegalgoa,  eta esatarien
gehiengo handia espainiarra
da, arraza zurikoa. Komunika-
bide indartsu bateko errefe-
rente izatea sinbolo bat izatea
ere bada, pauso garrantzitsua
gizarte pluralago bat eraikitze-
ko erronkan. 
Sinbologiaren harira, badut

anekdota bat. Artatzan bizi
naiz, Leioan, eta bertako parke
batean nengoen Lamine seme-
arekin. Jolasean ari zirela, nes-
kato bat hurbildu zitzaidan eta
galdetu zidan ea ni kalean oi-
netakoak eta jantziak saltzen
ibiltzen zen horietakoa ote
nintzen. 7-8 urteko neskatoa
zen. Arazoa ez da neskatoare-
na, balio horiek erakutsi diz-
kion guraso edo jendartearena
zela hausnartu nuen. Nire esa-
tari jardunak balio horiek al-
datzen lagundu dezakeela uste
dut. 

Asaldatuko zinen neskatoak
hori esan zizunean, ezta?
Ez, ezta gutxiago ere. Askoz
okerragoak entzunda nago 20
urtetan. Dagoeneko ezerk ez
nau harritzen. Jendeak, oroko-
rrean, beltzak garenon ingu-
ruan duen pertzepzioa haus-
ten dut: saskibaloi jokalari
profesionala izan naiz, ikaske-
tak egin ditut… Senegalen ez
naiz berezia, ni bezalako per-
tsona asko daude, baina Espai-
nian etorkin molde jakin bat
erakutsi izan da, eta erakusten
da, eta jendartea, noski, horre-
kin geratzen da.

«Jendartean eragina izan nahi nuke,
jendearen onura lortuz»

SITAPHA SAVANE

Saskibaloi jokalari profesionala izan da

azken bi hamarkadan. Orain, kirol esatari

dabil, baita beste hamaika saltsatan ere.

Ez da geldirik egotekoa eta dagoen tokitik

jendartea hobera aldatzea da bere erronka.

Leioan bizi da bertakoa den emaztearekin

eta Lamine semearekin.

Andoni URBISTONDO

KIROL ESATARIA, IKASLEA,
ENPRESARIA ETA GIZARTE

ERAGILEA
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Arrazismorik bada Euskal
Herrian?
Bueno, arrazakeriak ez du mu-
garik, gizakiari lotuta dagoen
berezko ezaugarria da. Euska-
din, dena den, askoz enpatia
handiagoa sentitzen du etorki-
nak. Emaztea bilbotarra dut,
hemen bizi naiz, eta hemen
arrazakeria askoz apalagoa da.
Nik neuk senegaldarra naizela
esaten dudanean jendearen
berotasuna sentitzen dut, he-
men badago nire herriarekiko
halako maitasuna.

Nolatan bizi zara Leioan?
Bueno, emaztea eta semea beti
ibili dira nire atzetik: Las Pal-
mas, Madril, Badalona… eta
orain niri tokatzen zait beraiek
nahi duten tokian bizitzea. La-
mine semearentzat garrantzi-
tsua da gutxienez bi urte toki
berean egotea, nik masterra
egiten dudan bitartean. Aitita 
eta amamaren ondoan urte
pare bat egitea egokia izango

zela erabaki genuen emazteak
eta biok. Emaztea oso bilbota-
rra da, harro dago bere euskal-
duntasunaz, bazen garaia tar-
tetxo luzea pasatzeko hemen. 

Zuk esana da munduan in-
paktua izan nahiko zenukee-
la. Zer esan nahi duzu?
Bueno, zorioneko pertsona
naiz. Garbi utzi nahi nuke hori
beste ezeren aurretik. Nire he-
rrian gazte gehienek ez dituzte
nik eduki ditudan aukerak.
Baina langile nekaezina naize-
la ere esan behar dut, aukera
izan eta baliatzea ez delako sa-
murra. Pibot postuan jokatu
izan dut bi hamarkadatan, bai-
na txikia izan naiz postu ho-
rretarako, bi metro eskas. 
Inpaktua edukitzea zer den?

Besteen, jendartearen, onura
bilatzea, eta lortzea. Nik asko
jaso dut, eta jaso dudan hori
guztia edo gehiago itzuli nahi
nuke moduren batean. 80 ur-
terekin atzera begirakoa egin

eta nire onura bakarrik lortu
dudala ikusiko banu, etsigarria
izango litzateke niretzat. Dau-
kadan posizioagatik, feed back
hori egiteko moduan nago. Bu-
siness master bat ikasten ari
banaiz, horregatik da.

Nola lortu nahiko zenuke?
Aurren-aurrena, nire herriko
gazteen hezkuntza eta osasu-
na bermatu nahi nuke, ikasi
eta lanbide bat lortzeko aukera
izan dezaten. Etorkin ekono-
miko eta politikoak daude. Po-
litikoak gerra baten erruz ihes
egiten duten etorkinak dira.
Alegia, bizitza bera dute joko-
an. Etorkin ekonomikoen ego-
era, ordea, tristeagoa da, nire
ustez. Zure aberrian bizi nahi,
eta ezin, zure familia elikatu
ezinik. Etorkinen etorrera ez
da inoiz etengo, gosea aurkari
gaindiezina delako. 

Politikari izan nahi duzu, en-
presari, gizarte eragile…

Podemos alderdiak proposatu
zidan, azkenekoz, euren ze-
rrendetan agertzeko. Lehena-
go Kanaria uharteetan ere es-
kaini zidaten, eta ez ezkerreko
alderdi batek, preseski. Uharte
haietan kirolari ezaguna naiz,
seme kutun izendatu nindu-
ten, eta alderdi politikoak hori
baliatzen saiatu ziren, botoak
lortzeko. 
Politikak muga asko jartzen

dizkizu. Esan nahi dut, zenbaki
soil bat izan zaitezke alderdi
politiko batean, eta eraginik
batere ez izan, alderdi politiko-
an urte asko egonda ere. Gizar-
te eragile izanda, aldiz, eragin
handiagoa izan dezakezu. Ino-
ren mendekotasunik izan ga-
be, edota alderdi politiko bate-
an urte mordoa egin gabe,
eragina izateko postu edo kar-
gu bat izatera iristen zaren bi-
tartean. Politikan egon zaitez-
ke, baina gizarte eragile izatea
alboratu gabe. Ikasketekin-eta
lanpetuta nabil, eta pixka bat
alboratuta dut gizarte erakun-
deei begirako lana. Ea ikaske-
tak ekainerako amaitu eta
gehiago laguntzen diedan. 

Zein gizarte arlotan aritzen
zara gehien?
Bueno, integrazioan, arrazis-
moan… Aita ere banaiz, seme
bat dut hemen, Euskadin, eta
beste alaba bat Kanaria uhar-
teetan. Arraza beltzekoak, nos-
ki. Egunero nongoak diren gal-
detzen diete askok, zergatik
diren beltzak. Hor bide luzea
dago egiteko, eta nik badut
ahotsa, eragiteko gaitasuna.
Bestalde, nazioarteko ikus-

puntua dago, laguntza huma-
nitarioaren arloa. Horiek bere-
halako laguntza behar dute
gaur, baina ni etorkizunera be-
gira ere ari naiz, Senegalen
hainbat start-up delakoetan
inbertitzen. Ez ekonomikoki
soilik, baizik eta Senegalen

«Ni beltza naiz,

Senegalgoa, eta

esatarien gehiengo

handia espainiarra

da, arraza zurikoa.

Komunikabide

indartsu bateko

erreferente izatea

sinbolo bat izatea

ere bada, pauso

garrantzitsua

gizarte pluralago 

bat eraikitzeko»

“
Argazkiak: Monika DEL VALLE | FOKU
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bertan egonaldiak eginez,
start-up horietan parte har-
tzen dutenei erakutsiz, hezike-
ta egokia emanez, kontaktu
egokiak partekatuz. Angel in-
vestment esaten zaio negozio
munduan.

Zer da, bada, «angel invest-
ment» hori?
Bada, inbertsio bat egiteak ez
du esan nahi dirua jartzea ba-
karrik. Jendeari ateak irekitzen
lagundu behar zaio. Jende gaz-
teak nik ez dauzkadan ideia
onak ditu, baina ideia on ho-
riek gauzatzeko arazoak izan
ditzake. Ekonomikoak eta bes-
telakoak. Hor sartzen naiz ni,
Senegalen ni kastako kidea
bainaiz (barrez). Kasta horreta-
ko kideok halako elkarte bat
dugu, aholkularitza emateko,
inbertsoreak erakartzeko eta
beste. Efektu biderkatzailea
duen metodoa da. Nik 10-20
herritarrei eman diezaieket la-
guntza metodo honekin, eta
horietako bakoitzak beste
hainbesteri, lanpostuak eta
aberastasuna sortuz. Ni neu
Senegalgo presidente izan eze-
an, edo bat-batean Amancio
Ortega bilakatu ezean, ez dut
jendarte bat hobetzeko bide
eraginkorragorik ezagutzen. 

Zer lotura duzu Senegalekin?
Nire aberria da. Hilabete ba-
tzuk pasatzen direnean hara
joan gabe, nabaritu egiten dut.
Bertara ez bueltatzea ez dago
nire pentsamenduan. Uniber-
tsitate garaian urte osoa egin
nuen joan gabe, eta asko sufri-
tu nuen. Gabonetan egon naiz.

Nola dago Senegal egun?
Ondo. Bakea daukagu, eta Afri-
ka osoan, independentzia pro-
zesu baten ostean bestelako
gerra zibil edo diktadurarik
izan ez duen herri bakarreta-
koa da. 80ko hamarkadara ar-

te alderdi politiko bakarra ze-
goen, hori bai, baina Afrikako
demokrazia sendoenetakoa
da. Arazo ekonomiko franko
dago, ustelkeria handi sama-
rra. Garapena ez da herriraino
iristen oraindik, eta hori da
konpondu beharrekoa.

Estatu frantsesaren mende-
kotasun handia izan duzue.
Eta dugu. Kolonizatu gintuz-
ten, neokolonizatu gero… Se-
negalen ez da ezer gertatzen,
egiten, Frantzia ados ez bada-
go. Eta Senegalen ez du inork
agintzen, Frantziak onartzen
ez badu. 

Europan Afrikari buruz du-
gun pentsamoldearekin oso
kritikoa zara. Nola aldatu?
Bueno, ez da kritika bat. Nire
ustez, Europa, eta batez ere Es-
painia, aukera bikaina galtzen
ari dira Afrikari esker garapen
ekonomiko handiagoa bilatze-
ko. Arrazoi estrategikoengatik,
Espainiaren kasuan. Afrika
hortxe dago, Cadizetik kilome-
tro gutxira. Estrategikoki Afri-
ka oso garrantzitsua izango da
epe ertainera eta Txina, AE-
Bak, Frantzia eta beste nazio
batzuk mugitzen ari dira, bai-
na Espainia ez. Ziur aski, ez
duelako beste horiek adina in-

dar. Noiz egon da Espainiako
goi agintari bat azken aldiz
Afrikan? Esanguratsua da. Es-
trategikoki toki onenean dago,
baina ez du baliatzen. 
Kirolarekin zerikusia duen

adibide bat emango dut. Afri-
karrek ez dute Espainia he-
rrialde kolonizatzaile moduan
ikusten. Nire herrian mundu
guztiak dauka Real Madril edo
Bartzelonaren kamiseta bat, ez
ofiziala, noski. Hango kirolari
askok arrakasta lortu dute he-
men. Egoera pribilegiatua du
Espainiak, baina barne arazo
larriak ditu, eta horrek, akaso,
ez dio lagundu Afrikara begi-
ratzen. Ahal banu Espainiako
agintariekin batzartuko nin-
tzateke, eta esan, ‘aizue, Afri-
kakmerezi du aintzat hartzea’.

Barne arazo horiek Katalunia
eta Euskal Herriko abertzale-
tasuna dira? Nola ikusten du-
zu gatazka hori?
Normala da halakoak egotea.
Munduko txoko guztietan ger-
tatzen dira halakoak. Hiru ur-
tez egon naiz Katalunian, asko
Kanaria uharteetan, azken
biak Euskadin, bikotea Bilbo-
koa da, eta urte asko eman di-
tut Madrilen. Ertz guztiak eza-
gutzen ditut, eta Espainiakoa
ez da egoera berezia. Katalu-
niako egoera ondo ezagutzen
dut, hiru urte eman nituen Ba-
dalonan. Akats latza da erre-
presioa, bide judiziala erabili
izana. Ezin duzu bi milioi per-
tsonaren sentimendua ezkuta-
tu, ezabatu, are gutxiago XXI.
mendeko Europan. Beste gau-
za bat da nola konpondu behar
den egoera hori. Elkarrizketa-
rekin etorriko da irtenbidea,
noski. Negoziazio orotan beza-
la, bi aldeek mugitu beharko
dute, baina geldirik egon eta
mehatxuari mehatxu eginez
ez da ezer konponduko. Mugi-
mendu abertzaleen aferak ja-

«Estrategikoki

Afrika oso

garrantzitsua

izango da epe

ertainean eta Txina,

AEBak, Frantzia eta

beste nazio batzuk

mugitzen ari dira,

baina Espainia, ez»
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torri politikoa du, eta politika-
rekin konpondu behar da, ez
justiziarekin.

Zure Twitter kontuan «Seule
la lutte libère» diozu; alegia,
«borrokak bakarrik askatzen
du». Interpretazio askoko le-
loa, hori…
Ezer ez dela erraz lortzen bizi-
tza honetan, hori esan nahi
dut. Borroka egitea funtsezkoa
da. Kataluniako lagunekin
mintzatzen naiz sarri, eta esa-
ten diet, ‘ez pentsa indepen-
dentzia bihar lortuko duzue-
nik’. Historian ez  da
aldebakarreko independen-
tzia prozesu baketsurik egon
munduan, denetan gerrak eta
odola egon dira. Katalunian
egoera odoltsuak bizi izan ez
zirelako harrituta nago. Alde-
bakarrekoa eta odolik gabekoa
ez da existitzen. Espainiak ba-
tasuna mantentzeko bide ba-
karra du: independentista
sentitzen direnen kopurua
murrizten saiatu. Rajoyk, bai-
na, herentzia txarra utzi zuen
Katalunian... 

Arrazismoa sustatzen duten
alderdi politikoak indar biziz
piztu dira Europan. 
Tristura handia sentitzen dut.
Espainia eta Katalunian lan
egin dut eta bizi izan naiz, eta
halako segurtasun eremuan
nengoela uste nuen, Frantzian
eta Italian gertatzen ari zena
ikusita. Baina Espainiara ere
iritsi da olatua. Iritsi, edo ager-
tu. Lehenago ere arrazistak hor
zeuden, ezkutuan, baina arra-
zoi bategatik edo besteagatik
aurrena PPri ematen zioten
botoa, ondoren Ciudadanosi,
eta orain, Vox-i. Tira, ez dut us-
te Vox alderdiko bozkatzaile
guztiak arrazistak direnik, bai-
na ez dira jabetzen euren boto
aukerak arrazismoa, homofo-
bia eta beste sustatzen dituela.

Protesta boto bat  dagoela
esango nuke, ohiko alderdi po-
litikoen bizioen aurka, baina
protesta boto horrek alderdi
politiko arrazista bat hauspo-
tzen du. Baina garbi dago Vox-
ek milaka boto lortzen baditu
beste alderdiek gauzak ondo
egin ez dituzten seinale dela.
Autokritika egin behar da. 

Luzeroko izango al da arrazis-
moaren gorakada?
Nire ustez, ez. Voxen antzeko
alderdi politikoak ez dute go-
bernatzeko asmorik, denbora
bat egoteko helburua baizik.
Bere liderra han eta hemen en-
txufatua egon den bezala,
orain hamar urtez ziurtatu du
bere soldata ona politikan sar-
tuta,  eta konforme da.  Eta
Abascal bezala, inguruan di-
tuen beste lider asko. Horien
mezua argia bezain gezurrez-

koa da, baina iritsi egiten da
hainbat sektoretara. Horiek
beltzak arriskutsuak garela sal-
tzen dute; nik, berriz, gure zo-
rrekin/ ZERGEKIN????? ongiza-
te estatuan erabakigarriak
garela. Baina haiek nik baino
bozgorailu hobeak dituzte, bis-
tan da. Meritua onartu behar
zaie, gizarte gero eta berekoia-
go honetan ‘aurrena ni’ leloa
ondo saltzen jakin dutelako.

Sarri pentsatzen da Vox-en
bozkatzaileak arlote edo ezja-
kinak direla, ikasketarik ga-
bekoak. Aberatsen artean ere
badu erakarpenik, ordea.
Bai, eta handia. Bernabeu ze-
laiko palkoan daude Voxeko
eledun ezagunenak, jokalariek
gonbidatuta. Futbolariak zer-
gak jaitsiko dizkiona gonbida-
tuko du palkora, ez igoko di-
tuena.  Nik herritar arrunt

batek baino zerga gehiago or-
daindu ditut, soldata ona jaso
dudalako, baina zerga horiek
gabeziak estaltzeko erabiltzen
direla sinetsita nago. Hori da
aberria maitatzea.

Euskararekin ondo?
Ez dut tarte handirik eduki
ikasteko. Agurtzen badakit, es-
kerrak ematen eta gauza gutxi
gehiago. Katalana ulertzen dut
baina, noski, euskararekin al-
deratuta ikasteko errazagoa
da. Haurrarekin hasi beharko
dut mintzapraktika egiten. 

Non ikusten duzu zeure bu-
rua 20 urte barru?
Senegalen, Bilbon, Katalunian,
Kanaria Handian… Senegalen
egonkortu nahi nuke, hori bai,
handik lan egin. Politikan sar-
tu edo ez sartu, erabaki horrek
pisua izango du. 

«Kataluniako

lagunekin

mintzatzen naiz

sarri, eta esaten diet,

‘ez pentsa

independentzia

bihar lortuko

duzuenik’. Historian

ez da aldebakarreko

independentzia

prozesu baketsurik

egon munduan,

denetan gerrak eta

odola egon dira»
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K
alkulatzen da
36ko gerran
eta haren oste-
ko diktaduran
114.000 lagun
inguru desa-

gertu zirela Estatu espainole-
an. 80 urte pasatu dira geroz-
tik eta denbora etsai gogorra

izan da gertatu zenaren me-
moria osatu nahian dabiltza-
nentzat. Senideak, lekukoak,
historialariak, antropologoak,
genetika ikertzaileak... Denak
dira beharrezko denboraren
joanean borratzen joan den
historiaren puzzlea osatzeko,
bakoitza beretik. 

osatuenak lortzea izaten da
hurrengo urratsa, laborate-
gian analisi genetikoak egin
eta lur azpian ezkutatutako
historia bakoitzari izena jarri
ahal izateko. 
UPV/EHUko Biomics ikerke-

ta taldeak –Marian Martinez
de Pancorbok zuzendua– ha-
mar urte daramatza desager-
tutako pertsonak identifikatu
nahian. Horretarako, hobieta-
tik ateratako hezurren eta hor-
tzen laginen azterketa geneti-
koa egiten du, eta senideen
DNArekin alderatu. «Desobira-
tutako gorpuzkien DNA lortu
ondoren, markatzaile genetiko
jakin batzuk aztertzen ditugu,
aztertu nahi dugun senideta-
sun motaren arabera», azaldu
du Miriam Baeta doktoreak,
Biomics ikerketa taldeko iker-
tzaileak. Nagusiki Aranzadiko-
ek bidalitako laginak aztertzen

Ezkerretik eskuinera,
Tamara Kleinbielen, Eva
Granizo, Miriam Baeta,
Caterina Raffone eta
Marian Martinez de
Pancorbo. Azken horrek
zuzentzen duen Biomics
ikerketa taldeko kideak
dira denak. 
Nuria Gonzalez | UPV/EHU

36KO GERRA
Zientziak ere argitzen du hobi komunetan
lurperatutako historiaren iluna

Amagoia Mujika Telleria

UPV/EHUko Biomics ikerketa taldeak hamar urte
daramatza 36ko gerrako eta frankismoko hobi
komunetatik ateratako giza gorpuzkiak genetikoki
identifikatzen. Oraingoz, 525 giza gorpuzkitik 137
pertsona identifikatzea lortu du eta beste 297ren profil
genetikoa osatzea. Zientziaren aurrerapenei esker, gero
eta zehatzago eta finago ari dira lanean. 

JENDARTEA / b

Estatu espainoleko datuen
arabera, azken hamabost urte-
otan 9.000 bat biktimaren
gorpuzkiak berreskuratu dira
700 bat hobi komunetatik
(2.000 inguru daudela kalku-
latzen da). Berreskuratutako
gorpuzki horietatik lagin ge-
netiko ahalik eta onenak eta
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dituzte, baina Estatu espaino-
lean memoria historikoaren
inguruan ari diren beste elkar-
te batzuekin ere aritzen dira
elkarlanean.

DENBORA, TRABA HANDIENA

Denbora. Horixe da memoria
historikoa berreraikitzeko
ahaleginean traba nagusia. Ba-
tetik, hobietan topatutako gor-
puzkien egoera txarra izaten
da. «80 urte pasatu dira eta
gorpuzki horiek muturreko
egoeran egon dira, lur azpian
eta aterperik gabe. Horregatik
ez da erraza izaten lagin gene-
tiko onak lortzea. Hil osteko
DNAz ari gara; askotan oso de-
gradatua iristen zaigu eta ez
dugu lortzen haren profil ge-
netiko osoa. Zenbat eta marka-
tzaile gehiago aztertu, orduan
eta errazagoa da identifikatzea
edo bateragarritasuna froga-
tzea». 

Bestetik, denbora asko joan
denez, eraildako horien zuze-
neko senideak ere hiltzen joan
dira eta DNA informazioa kon-

paratzea gero eta nekezagoa
da. «Zuzeneko senideekin par-
tekatzen dugu DNA informa-
zio gehien; gurasoak eta seme-
alabak.  Hortik aurrerako
senideekin, gero eta gutxiago.
Horregatik, zenbat eta urruna-
goko senidea izan, orduan eta
zailagoa da lotura egitea. Hori
ere zailtasun bat da. Askotan
ez dugu izaten alderaketak egi-
teko senide egokirik, senide
nahikoa hurbilak dagoeneko
hilda daudelako edo lortzen
ditugun markatzaileak ezin di-
relako alderatu senideen DNA
laginekin». 

Bada beste arazo bat. Bikti-
men senide guztiek ez dituzte
beren laginak bankuan utzi.
«Hori ere gertatzen da. 36ko
gerrak jendea handik hona
mugitu zuen. Gerta daiteke se-
nide batzuk Andaluzia ingu-
ruan egotea desagertutako se-
nidearen arrastoen bila, eta
senidea akaso Euskal Herrian
lurperatua egotea». Miriam
Baetak garrantzi handia ema-
ten dio senideen DNA bankua-
ri, «etorkizuneko desobiratze-
etan konparazio gehiago egin
ahal izateko».

Egia da, era berean, ikerkun-
tzarako tresnak gero eta hobe-
ak eta zehatzagoak direla eta
horrek ere laguntzen du anali-
si genetikoen optimizazioan. 

«Biomics ikerketa taldean
hamar urte daramagu lan ho-
rretan eta aurrerakuntza tek-
nologikoek asko lagundu digu-
te. Markatzaile genetiko gero
eta txikiagoak ikertzeko mo-
duan gaude eta hori garrantzi-
tsua da, gorpuzkietatik lortzen
diren laginak askotan oso es-

kasak izaten direlako», azaldu
du Baetak. 

Antropologoek normalean
hezur luzeak, femurra kasu,
eta hortzak bidaltzen dituzte
laborategira ikerketa geneti-
koa egitera. «Era horretako
gorpuzkiek DNA errendimen-
du hobea eskaintzen dutela
nabarmentzen duten artikulu
zientifikoak daude. Horregatik
lan egiten dugu horiekin. Bai-
na, tira, hori aldakorra izan
daiteke, etengabe artikulu be-
rriak argitaratzen direlako eta
irizpide berriak finkatu. Guk,
oraingoz, era horretako gor-
puzkiekin lan egiten dugu eta
emaitzak onak dira».

Hamar urteotan hobi des-
berdinetatik ateratako 525 giza
gorpuzkiren identifikazio ge-
netikoa egin dute Biomics
ikerketa taldean. Horietatik
137 gorpuzki identifikatzea
lortu dute eta beste 297 gor-
puzkiren profil genetikoa osa-
tu dute.

Azterketa genetikoen helbu-
rua da gorpuzkien profila osa-

Lerroon gainean,
ikertzaileek normalean
esku artean izaten
dituzten piezak. Hortzak
eta hezur luzeak ikertzen
dituzte nagusiki DNA
probak egiteko. 
BIOMICS- UPV/EHU

«Ikerketa taldean hamar urte daramagu lan
horretan eta aurrerakuntza teknologikoek asko
lagundu digute. Markatzaile genetiko gero eta
txikiagoak ikertzeko moduan gaude»

«80 urte pasatu dira eta gorpuzki horiek
muturreko egoeran egon dira, lur azpian eta
aterperik gabe. Horregatik ez da erraza izaten
lagin genetiko onak lortzea»
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tzea, behar besteko informazio
lortzea senideen profilekin
edo desagertutakoen senideen
DNA bankuko datu basearekin
alderatzeko, edo, bestela, datu
basean gordetzeko, etorkizu-
nean lor daitezkeen beste seni-
de batzuen profilekin bat egin
dezakeelakoan. 

Kasu guztiak dira desberdi-
nak. «Adibidez, aitagandiko bi-
detik aztertu nahi badugu, Y
kromosoma aztertzen dugu;
amagandiko bidetik, ordea,
DNA mitokondriala aztertu
behar dugu», azaldu du Bae-
tak. 

AURRERAPEN TEKNOLOGIKOAK

Baeta baikor azaldu da: «Tek-
nologien aurrerapenari esker,
gero eta markatzaile txikiago-
ak azter ditzakegu; probabili-
tatea handiagoa da markatzai-
le  txiki  horien analisiak
arrakastaz egiteko, txikiagoak
izanik degradazioa saihestu
baitezakete». Hamar urteotan
pauso garrantzitsuak eman di-
tuzte identifikazio sistema op-
timizatzen. «Adibidez, DNA
erauzteko sistemak optimiza-
tu ditugu, baita prozesuko
beste zenbait urrats ere, profil
informaziodunak lortzeko hel-
buruarekin. Atal guztiak hobe-
tzen saiatzen gara beti, dio. 

Bide horretan, aurrerapen
garrantzitsu bat lortu berri du-
te.«DNA mitokondrial txikia-
goen zatiak aztertzeko aukera
daukagu orain. DNA mitokon-
drialak amagandiko senideta-
suna zehazten du. Emakume-
ek ondorengo guztiei DNA
mitokondriala transmititzen
diete. Garatu dugun teknika
berriari esker, modu xumea-
goan baztertu dezakegu ama-
gandiko senidetasuna, kos-
tuan eta denboran aurreztuz.
Lehen fase horretan kointzi-
dentzia badago bakarrik apli-
katu beharko lirateke gero

DNA mitokondriala analiza-
tzeko erabili ohi diren meto-
dologiak. Bazterketa egiteko
metodo egokia da. Adibidez,
ehun gorpuzki agertu diren
hobi baterako, abantaila han-
dia da, lehen unean aukera ba-
tzuk bazterrean errazago utz
baitaitezke».

Laginak jasotzen dituztene-
tik lehen emaitzak azaleratzen
diren arteko denbora asko al-
datu daiteke; laginaren kalita-
tearen eta kantitatearen ara-
bera.  «Normalean,
hilabetetako lana izaten da»,
zehaztu du Baetak.  

Eta emaitzak parean egoki-
tzen direnean, antropologoen,
historiagileen eta genetika
ikertzaileen hilabeteetako la-
nak familia batera lasaitasun
poxi bat eramatea lortzen due-
nean, zornatutako zauria sen-
datzeko bidean jarri dutela
sentitzen dute. 

Lerro hauen azpian
Nafarroako Txulapain-
Julespeña herriko
Ollakarizketako hobian
topatutako hamasei
gorpuzkien irudia.
Aranzadik hasitako lana
Biomics ikerketa taldeak
jarraitzen du
laborategian.
Jagoba MANTEROLA | FOKU

DESAGERTUTAKO 137
PERTSONA, IDENTIFIKATUAK

UPV/EHUko Biomics-eko ikertzaileek artikulu bat argitaratu
berri dute, ezagutzera ematen duena zer ikasi duten hamar
urteko ibilbide horretan. 
Zehazki, 525 giza gorpuzki identifikatzeko erabilitako

teknikak eta prozedurak azaldu dituzte. Identifikazio hori
egiteko, aldi berean, 879 senideren listu laginak hartu zituzten,
eta, hala, desagertutako 137 pertsona identifikatzea lortu zuten.
Guztira, ez zuten lortu aztertutako laginen %17ren informazio
profilik, laginek DNA gutxi edo degradatua baitzuten; baina
beste 297 giza gorpuzkiren informazio profilak lortu zituzten,
nahiz eta, hala ere, identifikatu gabe geratu. Nabarmendu
dutenez, normalean hezur hondar gehienen profilak lortzen
dituzte, baina kasu askotan ez dute konparazioak egiteko
senide egokirik.
Ikertzaileen hitzetan, «oso pozgarria da gorpuzki bat

identifikatzea, bai emaitzarengatik beragatik, bai
identifikazioaren atzean dagoen lan konplexuak emaitza eman
duelako. Azken batean, ahalegin kolektiboa da hau, bai gurea
eta bai Aranzadi Zientzia Elkartearena, Gogora Institutuarena
eta Gerra Zibileko eta diktadurako biktimen elkarteena eta
desagertutako pertsonen senideena».
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> EAJk Forondan landatutako arbolak basora ihes egin du

Alderdi Egunean EAJko kide-
ek Forondan landatu zuten
arbolak ihes egin du basora.
Ihesaldian lagundu diotenek
esan dutenez, EAJren «zurike-
ria» salatzea izan da horren
helburua. «Badira zenbait hi-
labete Forondako Arbola ba-
besgune eske hurbildu zitzai-
gula ,  PNVren zurikeriatik
ihesi», azaldu dute.
«Izan ere, klima larrialdia-

ren aurka Forondako Arbola
landatu zuen PNV berbera da
erraustegia, supersurra, AHT,

Artazako tunela, bertoko baso-
en suntsiketa, Ibarbengoako
parkinga eta antzeko txikizio-
ak egiten dituena», esan dute,
eta arbolak beste arbola ba-
tzuekin elkartu eta bizitza ere-
du jasangarri baten alde ma-
txinatzeko ihes egin duela. 
«PNVk bere burua zuritzeko

bakarrik nahi ninduen. Horre-
gatik egin dut ihes existitzen ez
den kapitalismo berdearen iru-
di ez bilakatzeko», azaldu du
zuhaitzaren eledun batek sare-
etan zabaldu duten bideoan.

> Komunikazioaren erronkak, Topaturen eskutik

Topatuk, bere 10. urteurrena
dela-eta, hainbat ekimen anto-
latuko ditu datozen hilabetee-
tarako. Horien abiapuntu gisa,
datorren otsailaren 27an, Gas-
teizen, egungo komunikazio
erronken inguruko mahai-
ingurua izango da. 
“Gazte ahotsa Euskal He-

rrian. Komunikazio erronkak
egun” izenpean, «gazte ahotsak
Euskal Herrian izan duen bila-
kaera eta erronka eta helburu

berriak» aztertuko dituzte. Ho-
rretarako, hainbat hedabidetan
ibilbidea egin duten zenbait 
gonbidatu gerturatuko dira
Arabako hiriburura, beren es-
perientziak partekatu eta
erronka berriak aztertzeko.
NAIZeko Ion Telleriak, “Be-

rria”-ko Maider Galardik, Hala
Bediko Igor Goikoleak eta Topa-
tuko Garazi Condek hartuko
dute parte, Arrosa Sareko Maia-
len Kortabarriak gidatuta.

> Super Bowl-eko txapeldunak, zesta-puntan Miamin 

Super Bowl, football amerika-
rraren finala, planeta handi
bat da eta haren grabitateak
mota guztietako turismo, arte
eta publizitate ekitaldiak era-
kartzen ditu bere orbitara.
Aurten partida Miamin izango
da. Han, zesta-puntak, “jai
alai” izenarekin, garai handiak
bizi izan zituen, baina ondo-
ren gainbeheran hasi zen. 

Duela pare bat urte, Magic
City kasinoak proiektu bat
abiatu zuen beisbol, football
eta beste modalitate batzueta-
ko kirolari ohiekin. Sustapen
lan horren barruan, joan den
astean Willie McGinest eta Ja-
mes Jones NFLko jokalari
ohiek bisitatu dute pilotalekua
eta xisterari heldu diote beren
trebetasuna probatzeko.



2020 | otsaila | 8 

GAUR8• 30 / 31

GRAN CASINO KURSAAL, 1924. URTEAN

Juantxo EGAÑA

RICARDO MARTIN. FOTOCARTE FUNTSA | KUTXATEKA 

1921. urtean inauguratu zen Donostiako Gran Casino Kursaal. 1923ko Primo de Riveraren estatu-
kolpearekin –Rifen kudeaketa militar espainola kaskarra aitzakia jarrita–, Donostiako sasoi baten
bukaera etorri zen eta belle epoque deituriko garaiaren postaleko distira itzali egin zen. 1924ko
urriaren 31n jokoa debekatu egin zen eta Casino Kursaalek ateak itxi egin behar izan zituen. 
Lerroon gainean ageri den argazkia Kursaaleko terrazetan jasoa da 1924. urtean. Zuzeneko irra-

ti emanaldi batean hartutako argazkia da. Hurrengo urtean Sabino Uzelayetak –politikari, merka-
tari eta enpresari donostiarrak– Euskal Herriko lehen irratietako bat sortu zuen, Igeldo mendian
kokatua. 




