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Hitzaurrea	
	

ITSASO	ZUBIRIA	ETXEBERRIA		
2016ko	irailaren	18a	

	
Ez	beldurtu,	kurtso	berriarekin	ez	dugu	astekaria	bi	hizkuntzatan	irakurtzen	hasi	

beharko.	Hilabete	batzuk	badira	lehen	artikulu,	albiste	eta	erreportaje	bakanak	

ingelesera	 itzultzen	 hasi	 zirela.	 Markak	 hautsi	 zituen	 Korrikari	 buruzko	

erreportajeak,	 auzolanean	 40	 hizkuntzatara	 itzulita.	 Helburua	 garbia	 da,	

nazioarteari	 Euskal	 Herritik	 kontatzea	 gurean	 gertatzen	 direnak.	 Ezaguna	

baitzaigu	hemengoari	buruz	kanpotik	idaztea,	informazio	osorik	gabe	eta	askotan	

interesak	tarteko.	

Orain	 arte	 egindako	 itzulpenak	 sarean	 zabaldu	 dira,	 eta	 ARGIAk	 Creative	

Commons	 lizentzia	 librearekin	 funtzionatzen	 duenez,	 nazioarteko	 hainbat	

hedabiderekin	harremana	du	eta	haiek	ere	zabaldu	dituzte	testu	horiek.	

Ingelesera	 itzulitako	 lehenengo	 artikulu	 horiek	 izandako	 harrera	 eta	 arrakasta	

ikusita,	maiztasun	jakin	batekin	itzulpenak	argitaratzen	hasi	da	ARGIA.	Hemendik	

aurrerakoak	 zein	 diren	 ezagutzeko	 sarean	 jarraitu	 beharko	 dituzu,	 irakurle:	

http://www.argia.eus/english	 helbidean	 dituzu	 artikulu	 eta	 bideo	 denak.	 Eta	

@ArgiaEnglish	kontua	jarrai	dezakezu	Twitterren	eta	Facebooken.	

Imajinatzen	 al	 duzu	 Euskal	 Herriaz	 idazteko	 Euskal	 Herriko	 iturriak	 erabiltzen	

dituen	 nazioartea?	Gurea	 guk	 azaldua?	 Pauso	 bat	 da	ARGIAk	 emandakoa,	 eta	

ederra	izango	litzateke	indar	guztiak	norabide	horretan	joatea	“Basque	Country”	

guk	eraikitzeko.	Bitartean,	ARGIAk	txikitik	eragiten	jarraituko	du.	

	

	



Pertsonaia	gordea	oholtzan	
ONINTZA	IRURETA	AZKUNE		

2016ko	irailaren	04a	
XVII.	 mendea.	 Donostiako	 domingotarren	 komentutik	 ihes	 egin	 du	 nerabeak,	

bizilekua	 kartzela	 zaiolako.	 Badoa	 Amerikara,	 Espainiako	 erregearen	 alde	

borrokatzera,	bertako	herritarrak	zapaltzera.	Hogeitaka	urte	egingo	ditu	Mundu	

Berrian	ezpata	dantzatzen.	Ez	da,	ez,	gizona,	emakumea	baizik.	Jada	ez	da	ordea	

Katalina	Erauso,	gizon	 jantzietan	Frantzisko	Loiola	da	donostiar	abenturazalea.	

Aurpegi	 askoko	 pertsonaia	 polemikoa,	 etxean	 baino	 kanpoan	 ezagunagoa,	

pastoralera	 ekarri	 dute.	 Baionako	 saioaren	 ondoren,	 Donostian	 eta	 Donibane	

Garazin	antzeztuko	dute.	

	

	

	

Argazkian	Baionako	saioan	Katalina	Erausoren	rola	betetzen	arizalea.	(Pierre	Alex	

Barkoisbide)	



Maite	 Berrogainek	 2005ean	 izan	 zuen	 Katalina	 Erausoren	 berri.	 Florance	

Delayren	 Catalina:	 Enquete	 liburua	 irakurri	 zuen	 eta	 Euskal	Herrian	 arrotz	 eta	

munduan	 ospetsua	 zen	 emakume	 borrokalaria	 aurkitu	 zuela	 iruditu	 zitzaion.	

Pertsonaia	hark	osagai	asko	zituen:	armada,	eliza,	borrokak,	emaztea	izatea,	sexu	

orientazioaz	zalantzak...	alegia,	pastorala	egiteko	gai	bikaina	iruditu	zitzaion.	

	

Hamaika	urte	ondoren	Baionan,	ekainaren	5ean,	3.000	lagunek,	Lauga	kiroldegia	

leporaino	beteta,	Katalina	Erausoren	 lehen	emanaldiaz	gozatu	ahal	 izan	zuten.	

Ikus-entzuleak	 bero	 sapa	 ahaztuta,	 arizaleen	 esanei	 erne	 ziren.	 Egokia	 iruditu	

zitzaienean	txalo	jo	zuten,	barre	egin	zuten,	eta	oihuak	ere	bai	gustuko	ez	zirenak	

entzun	 zituztenean.	 Donostiako	 Victoria	 Eugenia	 antzokian	 800	 lagunentzako	

tokia	 izango	 da.	 Baionan	 baino	 dezentez	 ikusle	 gutxiago	 eta	 pastorala	 ikusten	

ohitu	 gabeko	 hegoaldeko	 asko	 ziurrenik.	 Guillaume	 Irigoyenek	 (arizalea	 eta	

hainbat	 abestiren	 letragilea)	 kezka	 horixe	 adierazi	 digu,	 ea	 ikus-entzuleek,	

pastoralean	behar	lukeen	bezala,	parte	hartuko	duten:	“Baionan	ikusle	zirenen	

erdiek	pastoralen	batean	hartu	dute	parte	eta	beste	erdiaren	erdiak	parte	hartu	

nahi	du”.	

	

‘Katalina	de	Erauso’	jelkaldika	

	

Dirudienez,	1624an	Erauso	autobiografia	 idazten	hasi	zen	eta	hurrengo	urtean	

argitaratu	 zen.	 Dirudienez	 diogu,	 batzuen	 arabera	 memoriak	 baino	 norbaitek	

asmatutako	kontakizuna	baita.	

Ondorengo	 lerroetan	 Katalina	 Erausoren	 abenturazko	 bizitza	 kontatuko	 dugu	

Maite	 Berrogainek	 pastoralerako	 idatzitako	 prediku	 eta	 jelkaldiak	 narrazio	

haritzat	hartuz.	

	



1592an	 jaio	 zen	 Katalina	 Erauso	 Donostian.	Migel	 Erauso	 aita	 kapitaina	 zuen,	

Filipe	 III.a	Espainiako	erregearen	zerbitzura	zegoen	militarra.	Ama	María	Pérez	

Galarraga.	 Lau	 urtetan	 lau	 alaba	 izan	 zituzten,	 eta	 lehenagotik	 semea	 zuten.	

Familia	onekoa	zen	Katalina.	

	

Aspaldiko	urte	haietan	

Familia	sosdunetan	

Neskak	sartzen	ziren	

Ttipitik	komentuetan	

	

Lau	alabak	sartu	zituzten	domingotarren	komentuan.	Katalinak	lau	urte	baino	ez	

zituen.	Aitak	ez	zuen	ezkutatu	alabekiko	mespretxua:	

	

Alabak	hanitx	zaitzo	

Familiari	kostatzen	

Aldiz	semeek	deioe	

Hari	ohore	ekarten	

	

Baionako	 emanaldian	 entzuleei	 ez	 zitzaien	 batere	 gustatu	 aitaren	 jarrera	 eta	

kiroldegian	emanaldiko	lehen	gaitzespen	oihuak	entzun	ziren.	

	

15	urte	 inguru	arte	bizi	 izan	zen	komentuan.	Handik	ateratzeko	 irrikaz	zegoen,	

ordea.	Honela	hitz	egin	zion	serora	nagusiari:	

Hügü	dit	zure	manüa	

Joanen	nüzü	hebendik	

Ez	dit	maite	diziplina	

Badit	nik	beste	gogorik	



Eta	haserrealdi	batean	iritsi	zen	alde	egiteko	ordua.	 Ihes	egin	eta	bizi	berri	bat	

hasi	zuen,	gizon	jantzietan	hasi	ere:	

Biloak	dütüt	moztüko	

(E)ta	galtza	lüzeak	jauntsi	

Holaxe	niz	gizon	üdüri	

Gaztea	lerden	bühürri	

Geroa	esküetan	düt	

Düdarik	gabe	joanen	niz	

Barnean	dütan	sükarra	

Ez	zaüt	itzaliko	berriz	

	

Frantzisko	Loiola	izena	hartu	eta	Filipe	IV.a	erregearen	Gortearen	zerbitzura	jarri	

zen.	Mundu	Berrira,	Amerikara,	joan	nahi	zuen.	Txile,	Bolivia,	Panama,	Venezuela,	

Argentina	 eta	 Peru	 zeharkatu	 zituen,	 ezpata	 aldean,	 Espainiako	 Inperioko	

erregearentzat	zilarra	eta	urrea	biltzeko	ahaleginean.	

	

Osaba	Eginorekin	egin	zuen	Amerikarako	bidaia:	

	

Honki	jin	ene	lloba	

Noski	dakizün	bezala	

Zilar	ürre	ebasteko	

Denak	hortan	trebe	gira	

Itsas	ontziak	dirade	

Osoki	ürrez	betetzen	

Hau	denen	ontsa	zaintzea	

Zure	kargüa	da	izanen	

	



Holandarrek	espainiarren	lapurreta	gosea	ez	zuten	maite:	

	

Ürrez	ezin	aseak	zidee	

Deabrüen	bizkar	hotzak	

Aspalditik	gure	etsaiak	

Espainol	ohoin	ustelak	

	

Lapurretak,	 borrokak,	 ezpata	 dantzak,	 abenturak	 eta	 ihesaldiak	 izan	 ziren	

eguneroko	ogi	 Amerikan	 egin	 zituen	24	urteetan.	 Batzuetan	 ihes	 egiten	 zuen,	

uste	baitzuen	Frantzisko	Loiola	emakumea	zela	ohartzear	zirela.	Gizon	jantzietan	

emakumeekin	zuen	jarrerak	eman	du	zeresana	Katalina	Erausoren	historian.	Izan	

ere,	batzuetan	badirudi	emakumeren	batez	maitemindu	zela.	Maite	Berrogainen	

ustez	etengabe	egin	behar	zuen	antzerkia	inor	kontura	ez	zedin	emakumea	zela.	

Beste	 batzuen	 ustez,	 Ipar	 Amerikako	 lesbiana	 mugimendu	 batzuen	 arabera	

adibidez,	Erausok	emakumeak	zituen	gustuko.	

Hona	Berrogainek	gai	horri	lotuta	idatzitako	bi	ahapaldi:	

	

Xiletik	landa	niz	Perun	

Solarteren	zerbütxüko	

Nola	ez	aipa	alabak	

Izigarri	dütüt	gustüko	

Zoriona	düt	topatü	

Hanitx	jente	düt	ikusten	

Neskekin	denbora	pasa	

Lana	ez	düt	nik	senditzen	

	



Maitasun	 kontuak	 pixkatxo	 bat,	 baina	 gorrotoak	 gordinagoak	 ziren	 Amerika	

aldean.	 Baionako	 ikus-entzuleak	 ez	 ziren	 lozorroan	 eta	 berriz	 ere	 gaitzespen	

oihuak	zabaldu	ziren	Lauga	kiroldegian,	honela	mintzo	baitziren	Migeltxo	Erauso	

Katalinaren	anaia	lehendabizi	eta	Katalina	bera	ondoren:	

	

Heben	zidee	suntsitzeko	

Arraza	apalagoak	

Gük	garaitüko	dütügü	

Nausi	dira	xuriak	

Indiano	bürügorri	

Espainolek	zütüe	hilko	

Trumilka	jiten	beitira	

Amalürra	ebasteko	

	

24	urteko	bizialdiaren	ondoren,	Europara	joan	zen	eta	emakume	zela	aitortu	eta	

gizon	 itxuran	 bizitzen	 jarraitzeko	 baimena	 eskatu	 zion	 aita	 santuari.	 Haren	

arrapostuak	 publikoa	 aztoratu	 zuen	 eta	 Erausoren	 erantzunak	 berriz,	 txaloak	

harrotu	zituen.	

	

Lehenik	jakin	behar	dit	

Beti	birjina	zirenez	

Hebenko	bi	emagintsek	

Erranen	düe	bai	ala	ez	

Gizon	bati	ez	deiozüe	

Galtatzen	denez	birjina	

Gizon	emazteen	arteko	

Injüstizia	bat	haboro	da	



Ez	zen	Europan	errenditu.	Berriz	ere	Amerikara	alde	egin	zuen,	Mexikora,	eta	

1650.	urtean	hil	zen	moja	soldadua.	

	

MAITE	BERROGAIN	ITHURBIDE,	PASTORALAREN	IDAZLEA	

"Katalina	ere	ardi	beltza	da"	

	

Zer	moduz	joan	zen	Baionako	emanaldia?	

Enetako	 izugarri	ontsa	zeren	eta	publikoak	parte	hartu	zuen.	Zinez,	plazer	egin	

dit.	Horrek	harrapatu	nau,	ustekabe	ona	da	hala	ere.	

	

Donostian	publikoa	diferentea	izango	da.	Nola	erantzungo	duela	uste	duzu?	

Nola	jakin!	Batzuek	erraten	dute,	“Ez	da	holakorik	izanen	beste	lekuetan”.	Bada	

ez	dakit.	Pentsatzen	dut	baietz,	zeren	eta	gorri	eta	urdinen	arteko	borroka	hor	da,	

emaztetasunaren	 aldeak…	 Pentsatzen	 dut	 baietz,	 jendeak	 pastoralean	 parte	

hartuko	duela.	

	

Katalina	 Erausoren	 historiak	 pastoralerako	 osagai	 guztiak	 dituela	 diozu.	

Erausoren	zein	aurpegi	erakutsi	nahi	izan	duzu?	

Lehenik	 emaztearen	 gauza.	 Askatasun	 gose	 hori.	 Emazteak	 ez	 dira	 behar	 izan	

komentuan	edo	ezkondu,	bazuten	beste	asmorik	 ere,	denbora	horretako	beste	

emazte	batzuek	ere.	Zeren	eta	geroztik	 irakurria	dut	Kristobal	Kolonekin	 joaten	

zirenak	denak	gizonak	zirela,	eta	Pizarro	eta	Cortesekin	emazteak	ere	joaten	ziren	

konkistarat.	Beraz,	ez	zen	hain	harrigarria	emazteak	ikustea,	nahiz	eta	Katalina	

gizonez	 emana	 zen.	 Hala	 ere,	 momentu	 batzuetan	 emazte	 agertu	 da.	 Eman	

dezagun,	bere	osabaren	itsasontzia	hartu	duelarik	bere	osabak	bazekien	emaztea	

zela.	



	

(Bob	Edme)	

	

Aurpegi	gehiago	ere	baditu	Erausok.	

Borrokazalea.	Denbora	haietakoa	zen	konkista.	Gaurko	egunekoa	baldin	bazen	

beste	gauza	batzuk	defendatuko	zituen	beharbada,	ez	dakit.Beste	aurpegi	bat:	

Emazteen	 arteko	 maitasuna.	 Ezin	 dugu	 jakin	 zuzen	 ordea,	 emazteak	 maite	

zituenik.	Bakoitzak	pentsa	dezala	nahi	duena	hortaz.	

	

Pasarte	batean	Erausok	emakume	batenganako	desioa	adierazten	du.	

Egia	erran,	gizona	zela	eta	emazteak	maitatzeko	prest	zela	behar	zuen	erakutsi.	

Ez	nintzen	urrunago	joaten	ahal.	

	

Antzerkia	egin	behar	zuen	gizona	zela	garbi	gera	zedin	momentu	oro.	

Nire	ustez	hori	zen,	behar	zuen	komedia	bururaino	eraman.	Pastoralean	ez	dugu	

dena	 eman	 ahal	 izan	 ere.	 Momentu	 batez,	 Andeetako	 basamortua	 pasatuta,	

emazte	beltz	batek	eta	bere	alabak	etxera	eraman	zuten.	Alabarekin	ezkontzeko	

eskatu	zion	amak.	Guk	ez	dugu	agertu,	baina	testu	batean	erraten	du	emaztea	



hain	 zela	 itsusia	 ez	 zuela	 nahi	 harekin	 ezkondu.	 Eta	 beharbada	 estakuru	 bat	

topatu	du,	ihes	egiteko.			

	

Zaila	da	jakitea	emakumeak	desio	zituen	ala	ez.	

Hori	 da.	 Batzuek	 ideia	 hori	 bereganatu	 dute,	 Ipar	 Amerikako	 elkarte	 batzuek,	

lesbiana	mundukoek.	

	

Euskal	nortasuna	ere	bistan	da	pastoralean.	

Izugarrikoa	izan	da.	Hango	eliz	buruak,	epaileak,	korrejidoreak,	euskaldunak	ziren	

eta	elkartasuna	adierazten	zuten,	beti	Katalinaren	alde.	Ez	dugu	agertu,	baina	bi	

aldiz	hiltzera	kondenatua	izan	zen	eta	azken	momentuan	bazen	norbait	errateko	

Katalina	bizkaitarra	zela	eta	salbatu	behar	zela.	Beti	atera	da	horrela.	

	

Espainiarra	ere	bada.	Erregearen	alde	ari	da	eta	konkistatzaile	da.	

Ez	dakit	izan	zaren	Hego	Amerikan,	baina	joaten	bazara	edozein	lekutara	denetan	

badituzu	euskal	izenak,	karriketan,	etxeak…	Gure	historia	beltza	da.	Katalina	ere	

ardi	 beltza	 da.	 Konkistan	 parte	 hartu	 dute	 euskaldunek	 Espainiaren	 eta	

Frantziaren	alde.	Euskaldunak	zepoan	harrapatuta	ginen,	bien	artean.	

	

Donostian	bada	brontzezko	bustoa,	kale	bat	ere	bai	bere	izenarekin,	elkarte	baten	

izena...	baina	Donostiatik	kanpo	ez	da	batere	ezaguna.	Bere	historia,	ene	ustez,	

gordea	izan	da.	

	

Gordea	izan	dela	esango	zenuke?	

Katalinak	ez	baititu	biltzen	euskaldunen	baloreak.	Erraten	ahal	dut	pastoral	hori	

ez	dutela	sekula	emanen	Zuberoan.	Pertsonaia	tradizionaletik	kanpo	da.	Pentsa	



ezazu	pastoral	hau	zer	den	adin	batekoentzat,	batzuek	mutur	egiten	dute	Elizako	

historia	aipatzen	baita,	haserretu	dira.	

	

Aita	 santuak	 Erauso	 birjina	 den	 jakin	 behar	 dela	 esaten	 du	 eta	 ikus-entzuleek	

arbuioz	erantzun	zuten	Baionan.	

Bai,	bai,	izugarri.	

	

Sujeta,	Katalina	Erauso,	gorria	da.	Ohikoa	urdina,	ona,	izatea	da.	

Gorrietan	sarrarazi	dugu.	Zuberoan	ez	dute	sekula	egin,	eta	ez	dakit	eginen	duten.	

Uste	baldin	bada	beti	ona	behar	duela	izan,	beti	urdina...	ene	ustez	sujeta	ez	da	

beti	ona.	Izan	delarik	konkistan,	Espainiako	armadan,	guk	gorrietan	ezarri	dugu	

eta	 indarra	 eman	 diegu	 indianoei,	 maputxeei,	 beren	 kexua	 agertzeko.	

Batzuentzat,	sujeta	gorri	ematea	iraultza	da,	guri	iruditzen	zaigu	ez	genuela	beste	

maneraz	egiten	ahal.	

	

Aldaketa	jendeak	ondo	hartu	duela	iruditzen	al	zaizu?	

Batzuk	ez	dira	ohartu	ere	egin.	Batzuk	ez	dakite	sujetak	urdina	behar	duela	izan,	

kode	horiek	 ere	 ez	 dakit	 non	diren	 [barrez	 ari	 da],	 ahozko	 tradizioa	baita.	Niri	

batek	erran	dit	hautsi	ditugula	kodeak,	eta	erran	dut	pozik	naizela	kodea	hautsi	

badugu.	

	

Ez	zaizu	inor	etorri	esanez	ez	zaiola	pertsonaia	gustatu.	

Ez,	horrelakorik	ez.	Gaurkotasuna	du	historia	horrek,	eta	denak	harritu	dira,	ez	

zen	 ezaguna	 historia.	 Baditut	 ilobak	 Ipar	 Amerikan,	 eta	 unibertsitatean	 ikasia	

zuten,	badakite	nor	den	moja	militarra,	hemen	batere	ez.	 Iruditzen	 zait	Euskal	

Herritik	kanpo	nahiko	ezaguna	dela.	

	



	

	

Euskal	Memoria	osatzen	

AMAIA	ALVAREZ	URIA*	

	

XVI.	mendearen	amaieran	Donostian	jaio	zen	Katalina	Erauso,	La	monja	Alferez	

edo	The	Lieutenant	Nun	ezizenez	ezaguna.	Bere	autobiografia	idatzi	eta	1625ean	

argitaratu	 zuen	 Espainiako	 erregeari	 egindako	 zerbitzuaren	 truke	 biziarteko	

pentsioa	eskatzeko	eta	garaiko	aita	 santuari	gizon	 jantzita	 jarraitzeko	baimena	

lortzeko.	Biak	eskuratu	zituen	eta	testu	horri	esker	heldu	zaigu	haren	berri.	

	

Moja	izan	behar	zuenak	soldadu	eta	merkatari	izatea	erabaki	zuen,	emakume	izan	

behar	 zuenak	 gizon	 bizitzea	 aukeratu	 zuen,	 heterosexual	 behar	 zuenak	

lesbianismoari	 zirrikitu	 bat	 ireki	 zion,	 euskaldun	 behar	 zuenak	 espainiar	 eta	

mexikar	ere	izan	zen.	Horrela	bihurtu	zen	pertsonaia	historiko	eta	mito	literario.	



Donostian	 Miramarren	 edo	 Tabakaleran	 aurki	 dezakegu,	 baina,	 zenbateraino	

ezagutzen	du	euskal	jendeak?	Nork	eta	nola	eman	digu	haren	berri?	

	

Bizitza	 ‘liluragarria’	 izan	 zuela	 errepikatzen	 da	 nazioartean	 berari	 buruz	 idatzi	

diren	testuetan.	Azken	mende	aldaketarekin	areagotu	egin	zen	bere	presentzia	

argitalpen	zientifikoetan	eta	gerora	apaldu	den	arren	urtero	idazten	dute	berari	

buruz.	Testu	gehienetan	bere	genero	identitatea	eta	sexualitatea	sailkatu	nahian	

ibiltzen	dira	eta	ohiz	kanpoko	irudi	bat	izan	zela	diote.				

	

Argitalpenen	%1	euskaraz	idatzitakoak	dira.	Zergatik	idatzi	da	hain	gutxi	Erausori	

buruz	bere	sorterrian?	Zein	da	euskaraz	eraiki	den	bere	irudia?	Lau	liburu	ditugu:	

antzezlan	bat	 (Erauso	Kateriñe,	 Katalina	 Eleizegi,	 1962);	 bere	 autobiografiaren	

egokitzapen	 bat	 (Katalin	 Erauso,	 Iñaki	 Azkune,	 1976);	 biografia	 dibulgatzailea	

(Katalina	 Erauso,	 Aitor	 Zuberogoitia,	 1997);	 eta	 pastorala	 (Katalina	 de	 Erauso,	

Maite	Ithurbide,	2008).		

	

Eleizegiren	 antzezlanean	 askatasunaren	 bila	 bere	 ametsa	 betetzera	 doan	

pertsona	 irudikatzen	 da.	 Azkuneren	 autobiografiaren	 egokitzapenean	 “gizon	

arima	eta	indarra”	zituela	eta	“beste	emakumeak	bezalakoa	ez	zela”	esaten	da,	

“gehiegikeriaz	 eta	 zoritxarrez	 betetako	 bizitza”	 izan	 zuela	 gaineratuz.	

Zuberogoitiak	Erausori	buruz	diosku	“hain	emakume	indartsua	topatzeak”	harritu	

zuela,	 “baina	 gehien	 hunkitu	 ninduena	 bere	 barne	 borroka	 izan	 zen	 (…)	 eta	

etengabe	 ihesi	 egoteak	 sortzen	 zion	 tentsioa”.	 Ithurbidek	 Erausori	 buruz	

hurrengoa	dio:	“munduan	ezaguna	den	arren	hemen	ez	dutela	berari	buruz	ezer	

jakin	 nahi”	 eta	 “generoaren	 afera	 egungo	 jendartearen	 aldarrikapenetako	 bat	

d(el)a”.	

	



Sherry	 Velascok	 (2000)	 dioen	 moduan	 kultura	 hegemonikoak	 Katalina	 Erauso	

eraiki,	 interpretatu	 eta	 merkantilizatu	 egin	 du,	 izan	 ere	 pertsonaia	 honek	

irakurle/ikus-entzuleen	beldur	eta	desirak	agerian	uzten	ditu.	Erauso	heroi	eta	

arerio	gisa	 irudikatu	 izan	da,	nazio,	historia	eta	kultura	desberdinen	ordezkari;	

oso	 aldagarria	 eta	 maneiatua	 izan	 den	 pertsonaia	 da.	 Garai	 bakoitzak	 sexua,	

generoa	eta	sexualitatea	modu	desberdinetan	arautzen	ditu,	baina	errealitatea	

beti	 da	 anitza.	 XXI.	 mendean	 hiru	 eremu	 hauei	 malgutasunez	 eta	 dinamikoki	

begiratzeko	erronka	dugu,	normal	izateko	eguneroko	borroka	antzuaz	jabetu	eta	

denak	diferente	garela	onartzeko	garaia	badelako.	

	

*”Genero	eta	nazio	identitateak	Katalina	Eleizegiren		

antzezlanetan”	tesiaren	egilea.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Eskemak	apurtu	dituen	puntista	
MIKEL	GARCIA	IDIAKEZ		
2016ko	irailaren	18a	

	

“Ez	 amestu	 bizitzie,	 bizi	 zure	 ametsak!”	 dio	Markina-Xemeingo	 frontoi	 alboan	

dagoen	muralak.	Izaro	Arbe	zesta-punta	jokalariak	parte	hartu	zuen	muralean	eta	

ongi	 barneratua	 du	 leloa:	 ezkerra,	 atzelaria	 eta	 gizonen	 munduan	 emakume	

bakarra	urte	luzez,	bere	lekua	irabazi	behar	izan	du	frontoietan.	

	

	

Argazkiak:	Dani	Blanco.	

	

Entrenamendu	eguna	du	gaur	Arbek.	Xistera	urez	busti	du,	zumitzak	hezetasuna	

behar	duelako,	apurtu	ez	dadin.	Etxeko	komunean	gordetzen	duela	kontatu	digu.	

“Mimoz	zaindu	beharra	dago”.	25	ordu	inguruko	artisau-lana	du	xisterak	eta	gaur	



egun,	 apenas	 dagoen	 saskigilerik,	 denera	 bost	 bat	 omen	 dira	 Euskal	 Herrian,	

ofizioa	 ikasiko	 duten	 belaunaldi	 gazteek	 lekukoa	 hartzea	 behar	 dutenak.	

“Karbonozko	 saskiak	 probatzen	 ari	 dira	 orain,	 material	 berriak	 aztertzen...”.	

Kaskoa	 jarri	eta	 frontoira	egin	du	salto,	bi	mutiko	eta	entrenatzailea	ditu	zain.	

Tamainaz	 txikia	 da	 Arbe,	 baina	 hazi	 egiten	 da	 jokalekuan,	 sekulako	 zartakoak	

eman	dizkio	pilotari.	Ikuskizuna	itzela	da	harmailetatik;	diotenez,	munduko	joko	

bizkorrena	 da,	 pilotak	 hartzen	 duen	 abiaduragatik.	 22	 urteko	 markinarra	 ere	

txikitatik	 liluratu	 zuen	 zesta-puntak.	 “Pilota	 xisterarekin	 hartzeko	 modua,	

ateratzen	duen	hotsa,	eskuz	egindako	saskiak	duen	xarma,	bertako	kirola	izatea…	

Beste	kirolen	aldean	berezia	da	zesta-punta”.	

	

11	urterekin	 jantzi	 zuen	 xistera	 lehenengoz,	 Jokin	Arbe	neba	nagusia	 jokatzen	

ikusteak	kitzikatuta.	Gurasoen	laguntzaz,	Markina-Xemeingo	klubean	eman	zuen	

izena,	eta	harrera	ona	egin	zioten.	Neska	bakarra	izanik,	ordea,	oztopo	ugari	izan	

ditu	bidean.	“Frontoia	eremu	erabat	maskulinizatua	da	eta	‘zer	egiten	du	honek	

hemen?’	 izan	 zen	 besteengandik	 hasieran	 jaso	 nuen	 inpresioa.	 Era	 guztietako	

jendea	 dago	 eta	 denetik	 entzun	 behar	 izan	 dut”.	 14	 urteen	 bueltan,	 indar	

kontuetan	mutilekiko	aldea	nabaritzen	hasi	zenean,	txapelketa	bat	jokatu	ostean	

antolatzaileak	 zera	 esan	 zion:	 “Zuk	 dagoeneko	 mutilekin	 ez,	 neskekin	 aritu	

beharko	zenuke”.	Minduta	gogoratzen	du	Arbek:	“Beste	neskarik	ez	zegoen	eta!	

Ni	bota	nahian	ari	zen,	ala?	Baina	adin	horrekin	ez	daukazu	halakoei	aurre	egiteko	

nahikoa	 tresnarik.	 Bakarrik	 zaude,	 besteen	 berdina	 egiteko	 ahalegin	 bikoitza	

egiten,	eta	baloratu	ordez	horrelakoak	entzun	behar”.	Aurkarien	ahotik	“neska	

baten	aurka	jokatu	behar	al	dut?”	aditzea	ere	egokitu	izan	zaio,	batzuk	deseroso	

sentitzen	direlako,	neska	baten	kontra	 jokatzeagatik	edota	galtzeagatik.	“Baina	

orokorrean,	 nire	 inguruan	 behintzat,	 oso	 ondo	 eraman	 naiz	 jokalariekin”,	

nabarmendu	nahi	izan	du.	



Batzuetan	bakarrik	sentitu	arren,	etxekoen	babesa	funtsezkoa	izan	da.	“Neba	izan	

dut	 beti	 alboan,	 beti	 erakusteko	 prest,	 batik	 bat	 hasierako	 aurpegi	 eta	

komentario	itsusien	aurrean”.	Egun,	Jokin	Arbe	profesional	dabil	AEBetan,	pasa	

den	urtarriletik.	

	

Gainera,	ezkerra	

	

Indarra	ezaugarri	garrantzitsua	da	zesta-puntan	eta	une	batetik	aurrera	mutiko	

gazteagoen	kontra	hasi	zen	markinarra,	partidu	parekatuak	jokatzeko.	Nagusiena	

izateaz	gain,	txapelketa	ofizialetan	parte	hartzeari	utzi	behar	izan	zion,	kategoriak	

eskatzen	zuen	adinaz	kanpo	zegoelako,	eta	Federazioak	ez	zuelako	ezer	egin	horri	

irtenbideren	 bat	 aurkitzeko.	 Txikiekin	 entrenatu	 eta	 entrenatu,	 partiduen	

pizgarririk	gabe,	“motibazio	aldetik	gogorra	izan	zen”,	dio.	Bolada	batean,	beste	

neska	bat	aritu	zen	berarekin,	baina	panorama	ikusita	laga	egin	zuen	azkenean.	

Arbe,	haatik,	ez	da	lagatzen	duen	horietakoa,	batez	ere	aintzat	hartuta	hasieran	

zenbat	kostatu	zitzaion:	ezkerra	da	bera,	eta	derrigorrezkoa	da	eskumaz	jokatzea,	

saskia	 ezin	 da	 ezker	 eskuz	 hartu;	 urtebete	 eman	 zuen	 jo	 eta	 su,	 eskuin	 eskuz	

jokatzen	 ikasi	 zuen	 arte.	 Ezkerrez	 jokatu	duenik	 egon	da,	 baina	 arauetan	 ezer	

jartzen	ez	badu	ere,	ez	omen	da	halakorik	onartzen.	Galdetu	diogu	ea	ez	al	zen	

saiatu	 ezkerrez	 jokatzen.	 “Neska	 eta	 gainera	 ezkerrez!	 Baina	 zer	 nahi	 duzu,	

zuzenean	frontoietatik	bota	nintzatela?”,	erantzun	du	barrez.	

	

Motibazioz	pattal	zebilen	sasoian,	zesta-puntaz	gain	palari	ere	ekin	zion.	Azken	

finean,	 Emakumea	 Pilotari	 bezalako	 proiektuei	 esker,	 frontoietan	 pala	 da	

emakume	 gehien	 biltzen	 dituen	 modalitatea.	 Azpiegiturak,	 txapelketak	 eta	

erraztasunak	jartzeak	emaitzak	ematen	dituelako.	“Esanguratsua	da,	gaur	egun	

palaz	 ari	 diren	 emakumeen	 %80tik	 gora	 beste	 modalitate	 batzuetatik	



eratorritakoak	 dira.	 Elitean	 dabiltzan	 emakumezko	 palista	 asko	 aurrez	 eskuz	

aritutakoak	 dira”.	 Arbe	 ohartu	 zen,	 baina,	 “benetan	 betetzen	 ninduena	 zesta-

punta	zela,	eta	bidea	egin	nahi	banuen	nik	neuk	egin	behar	nuela,	inork	ez	zuela	

nigatik	 egingo”.	 Pala	 utzi,	 zestaren	 aldeko	 apustua	 egin	 eta	 jarraitzea	 erabaki	

zuen,	egoerari	buelta	emateraino,	belaunaldi	berriei	bidea	irekiz.	

	

Desmotibaziotik	indartsu	bueltatzera	

	

“Pixkanaka,	 nire	 esparrua	 irabazi	 dut.	 Kostata	 izan	 da,	 baina	 lortu	 dut,	 eta	

Markina-Xemeinen	bat	gehiago	naiz	frontoian.	Nire	ibilbidearen	balorazioa	egin	

beharko	banu,	esango	nuke	nahi	dudan	horri	uko	egin	ez	dion	pertsona	naizela”.	

Eta	 ez	 da	 gutxi.	Gasteizen	 Irakaskuntza	 ikasi	 ostean,	 herrira	 gogotsu	 itzuli	 zen	

Arbe:	egun,	astean	bi	bider	entrenatzen	du,	lagunarteko	partidua	du	ostiralero,	

adin	ugariko	mutilekin	(11,	15,	18...),	eta	Xistera	proiektuaren	baitan	emakumeen	

arteko	 txapelketak	 antolatzen	 hasiak	 dira	 –hiru	 egin	 dituzte	 dagoeneko–.	 Izan	

ere,	 jokalari	 frantsesak	 eta	 katalanak	 badira,	 eta	 horiekin	 topaketak	 egin	 izan	

dituzte.	 Urri	 amaieran,	 denak	 elkartzea	 da	 asmoa,	 Euskal	 Herrian.	 Katalunian	

hamar	 bat	 emakumetik	 bira	 jaitsi	 dira	 puntistak,	 baina	 Frantzian	 gora	 egin	 du	

kopuruak,	15	bat	ari	dira	uneotan.	Iaztik,	helduen	mailan	beste	emakume	bat	ari	

da	 Donostian:	 Leire	 Arribas.	 Eta	 garrantzitsuena,	 neska	 jokalarien	 harrobia	

sortzen	ari	da,	tartean	Izaro	Arbe	beraren	entrenatzaile	lanari	esker.	

	

Gainbehera	dagoen	modalitatea	da	zesta-punta.	Euskal	Herriko	elkarte	puntistak	

batu	eta	Xistera	proiektua	sortu	dute,	kirol	hau	indartu	asmoz.	Hiru	adar	nagusi	

ditu	 ekimenak:	 afizionatu	 mailan	 txapelketak	 sustatzea,	 emakumeen	 parte-

hartzea	 bultzatzea,	 eta	 ikastetxeetan	 haur	 eta	 gazteei	 zesta-puntaren	 berri	

ematea.	 Hirugarren	 adar	 horretan	 buru-belarri	 ari	 da	 markinarra,	 eta	 pauso	



handia	dela	dio:	“Ikasturte	honetan	hamabi	herritara	joango	gara	eta	horrek	esan	

nahi	du	 ikasle	pila	batek	ezagutuko	duela	kirol	hau.	Umeek	dena	probatu	ahal	

izatea	da	helburua,	eta	erreferentzia	emakumezkoa	izatea	ere	oso	inportantea	

da:	duela	hiru	urte,	umeak	zesta-puntan	entrenatzen	hasi	nintzen	Durango	eta	



Berriatuan;	aurretik	gizon	bat	zuten	entrenatzaile,	eta	zero	neska	aritzetik,	ni	jarri	

eta	bi	astera	14	neskek	eman	zuten	izena	kolpean!”.	

	

Arbek	 berak	 erreferente	 gutxi	 izan	 ditu,	 emakumerik	 apenas	 aritu	 delako	

zestalari.	“Probatu	emakume	ugarik	probatuko	zutela	pentsatzen	dut,	baina	ez	

zuten	 aurrera	 egin.	 Kurioski,	 euskal	 pilotan	 emakumearen	 sarbidea	 zesta-

puntaren	bidez	 izan	zen:	Maria	Unzueta	eibartarra	 zesta-puntan	aritu	 zen	XIX.	

mende	 bukaeran,	 jokalari	 ona	 zen	 eta	 profesional	 aritzeko	 proposatu	 zioten,	

baina	aitak	debekatu	egin	zion”.	

	

“Orain,	zesta-puntan	aritu	nahi	duen	8	urteko	neska	ez	dago	bakarrik”	

	

Durango	 eta	 Berriatuan	 umeei	 zestan	 irakatsi	 ondoren,	 euskal	 pilotako	

entrenatzaile	 titulua	 atera	 eta	 iaztik	 Markina-Xemeinen	 dihardu	 Arbek.	

Bekobenta	ikastetxean	dabil,	6-12	urte	arteko	gazteekin.	20	bat	dira,	horietatik	

14	neska	inguru.	“Asmoa	da	pixka	bat	ikasten	dutenean	frontoi	handira	joatea”.	

Guztira	100	bat	zestalari	ari	dira	herrian.	

	

Partidua	bota	eta	etxera,	Arbek	ez	du	halako	saiorik	gidatu	nahi.	Zesta-puntan	

aritu,	kirolari	lotutako	jolasak	egin,	talde	giroa	sortu…	Jarduera	fisikotik	harago,	

baloreak	lantzen	saiatzen	da	entrenamenduetan.	“Denak	batera	aritzen	dira,	hala	

behar	 du	 Lehen	 Hezkuntzan:	 neska	 eta	 mutil,	 jatorria	 dena	 delakoa,	 adinak	

nahastuta…	Elkarbizitza	lantzeko	tresna	aproposa	da	kirola,	harremanik	ez	duen	

jendea	elkarrekin	aritzeko	aitzakia,	eta	hori	guztia	jorratzen	ahalegintzen	naiz,	ez	

dadila	egon	mutilik	esango	duenik	‘nik	ez	dut	neska	batekin	jolastu	nai’”.	

	



Gustura	 dago	 bizkaitarra,	 esfortzua	 fruituak	 ematen	 ari	 dela	 nabaria	 da	 eta	

neskaz	ere	osatutako	taldea	itxaropenez	ikusten	du:	“Orain,	zesta-puntan	aritu	

nahi	duen	8	urteko	neska	ez	dago	bakarrik,	taldean	neska	gehiago	ditu,	eta	taldea	

egonik,	 errazagoa	 da	 etorkizunean	 jarraitzea”.	 Pozarren	 dago	 Izaro	 Arbe,	

entrenatzaile	lanak	bete	egiten	duelako,	eta	jokalari	moduan	gustura	dabilelako.	

Zenbat	 aurreiritzi	 apurtu	 dituzu?	 “Aurreiritziak	 ez	 dakit,	 jendearen	 eskemak	

apurtu	ditut,	hori	bai.	Denetik	egongo	da:	batzuek	esango	dute,	‘zer		ari	da	hau	

zestalari?’,	 eta	 beste	 batzuek	 berriz,	 “aupa	 Izaro!	 Nik	 egin	 ez	 nuena	 zuk	 egin	

duzu”.	

	

Argazkian,	Arberekin	eta	Xistera	proiektuko	presidentearekin	batera,	Markina-

Xemeingo	Bekobentako	eta	frontoi	handiko	taldeetako	umeak.	Bekobentan	20	

bat	dira	Izaro	Arbek	entrenatzen	dituen	gazteak,	horietatik	14	neska	inguru.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Espainia	ongi	doa	eta	Euskadi	ere	bai	
XABIER	LETONA		

2016ko	irailaren	27a	
	 	 	

Espainia	ongi	doa,	 zioen	Aznarren	PPk	bere	 kanpaina	ospetsu	batean.	 Euskadi	

ongi	 doa,	 errepikatzen	 die	 EAJk	 etengabe	 herritarrei,	 eta	 mezua	 burmuinean	

iltzatu	zaio	boto-emaileen	%37ri.	

	

	

Argazkia:	Marisol	Ramirez	/	Argazki	Press	

	

Boto	 jeltzalea	oinarri	sendoa	den	 ideiak,	“ongi	goaz”	 ideiak	azken	 lau	urteetan	

sarean	harrapatu	ditu	beste	esparru	politikoetako	boto-emaile	ugari,	hasi	PPtik	

eta	EH	Bilduraino.	

	

Zentralitate,	 egonkortasun	 eta	 moderazioaren	 paradigma,	 EAJk	 eroso	

gobernatzeko	alfronbra	gorria	du,	alfonbra	azpian	sartu	ezin	diren	arazo	sozialek	

horretarako	aukera	izorratzen	ez	badiote	bederen.	

	



Nola	 egingo	 du	 hori?	 Nahieran.	 Logikoena	 litzateke	 beren	 moldera	 gehien	

hurbiltzen	 den	 PSEko	makulua	 baliatzea,	 eta	 denak	 adierazten	 du	 hala	 izango	

dela.	Bide	hori	PSEren	hilobirako	bidea	izan	daiteke,	baina	gaitza	da	PSE	Elkarrekin	

Podemos	 eta	 EH	 Bildurekin	 egiazko	 harresi	 soziala	 eratzen	 irudikatzea.	 Eta	

gainera,	 ausartuko	 balitz	 ere,	 EAJren	 eta	 PPren	 zentro-eskuinak	 38	 boto	 ditu,	

gehiengo	osoa.	

	

Ezkerrak	jai	

	

EH	Bilduk	hegemonia	lehiatu	zion	EAJri	2012ko	saioan.	Azken	hauteskundeetako	

Podemosen	 indar	 erakustaldiak	 piztu	 izan	 du	 horretarako	 ametsik	 aldaketa	

ezkerretik	 amestu	 dutenen	 artean.	 Hauteskunde	 eguna	 hurbildu	 ahala,	 baina,	

ametsa	 samur	 desegin	 da,	 hegemonia	 lehiari	 uko	 egin	 baitiote	 EH	 Bilduk	 eta	

Elkarrekin	Podemosek.	

	

Egia	 esan,	 hegemonia	 kontuetan	 pentsatzeko	 baino,	 EH	 Bilduk	 nahikoa	 zuen	

azken	 boto-zauri	 mingarrietatik	 sendatzeko	 formulen	 bila	 jardutearekin.	

Elkarrekin	Podemosek	oraindik	ere	 ihes	egiten	dio	EH	Bildurekin	aldez	aurretik	

ezer	 bateratu	 saltzeko	 aukerari;	 lehiakide	 izateaz	 gain,	 Podemoseko	 egoitza	

zentrala	Madrilen	izateak	badu	eraginik	oraindik.	

	

Emaitzak	ikusita,	beraz,	pentsa	liteke	denak	bere	horretan	jarraituko	duela	joko	

instituzionalean.	 Ekonomia	 suspertzen	 jarriko	 du	 indarra	 EAJk,	 orain	 arteko	

bideari	 eutsiz.	 Espainian	 eskuina	 zentralistaren	 indarra	 ikusita,	 autogobernuan	

ezin	espero	bultzada	handirik,	are	gutxiago	Madrilekiko	konfrontazioa	elikatzeko	

bada:	“Vade	retro	Katalunia”.	

	



Betor	Kolonbiako	haizea	

	

Behin	EH	Bilduren	mehatxua	gainetik	kenduta,	gatazkaren	amaiera	ordenatuaren	

esparruak	har	dezake	beste	indarrik	legealdi	honetan,	batez	ere	horretarako	inoiz	

baino	sostengu	sendoagoa	izan	dezakeelako	Eusko	Legebiltzarrean.	

	

Kolonbiako	bake	prozesuaren	haizeak	dokumental	eta	erreportajeetarako	baino	

gehiago	ere	balio	beharko	luke	hemen;	areago	oraindik	Espainian	eta	Frantzian	

ia	400	preso	direnean	 sakabanatuak	eta	baldintza	estuetan.	 Ez	da	 kanpainako	

gaia	izan,	baina	izan	beharko	luke	legealdikoa.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Negozio	txarra	Gipuzkoako	herrientzat	
URKO	APAOLAZA	AVILA		

2016ko	urriaren	02a	
	 	 	

Udazken	honetan	esleituko	du	Gipuzkoako	Hondakinen	Partzuergoak	Zubietako	

errauskailuaren	lehen	fasea.	Udazken	honetan	ere,	hainbat	udalerrik	esku	artean	

izango	 dute	 partzuergotik	 ateratzeko	 azterketa.	 Proiektuaren	 kostuak	 –mila	

milioi	eurotik	gora–	eta	hori	pagatzeko	ezarriko	diren	baldintza	gogorrek,	hankaz	

gora	jarriko	dute	hondakinen	kudeaketa	jasangarrirantz	udalerri	horietan	orain	

arte	egindako	lana.	Herritarrak	prest	al	daude	ondorengoei	halako	zorra	uzteko?	

	

Herritar	 asko	 bakantzetarako	 –edo	 udako	 behin-behineko	 lanaldia	 hasteko–	

zenbat	 egun	 geratzen	 ziren	 kontatzen	 ari	 zirela,	 data	bat	 gorriz	markatu	 zuen	

Gipuzkoako	 Hondakinen	 Kontsortzioak	 (GHK)	 egutegian:	 uztailaren	 28a.	

Ikasturteko	 azken	 aurreko	 eguna	 aukeratu	 zuen	 ikasturteko	 erabaki	

inportanteena	 hartzeko,	 Zubietako	 erraustegiaren	 eraikuntza	 eta	 gestioa	

esleitzeko	baldintza-pleguak	onartzea.	

	

Bateko	 Gipuzkoa	 Zutik-en	 protesta	 baketsu	 eta	 ikusgarriak,	 besteko	 GuraSOS	

elkartearen	 eta	 osasunaren	 aldeko	 mediku	 taldearen	 kritikak,	 errausketaren	

kontrako	 mugimenduak	 estualdian	 sarturik	 zituen	 uda	 hasieran	 Gipuzkoako	

Aldundiko	arduradunak.	Uztail	amaieran	 jende	gehiena	hondartzan	 izango	zela	

aurreikusi	zuen	agian	GHK-k	–Zubietako	proiektua	bultzatzen	dabilen	sozietate	

publikoa	da,	Aldundiaren	eta	udal	mankomunitateen	artean	osatua–,	baina	hala	

ere	ehunka	lagun	bildu	ziren	Donostian	izara	zuriak	hartuta	Zuen	negozioa,	gure	

minbizia	 lelopean,	“Gipuzkoan	 inoiz	egin	den	diru	xahuketa	handienetako	bat”	

salatzeko.	



	

Uztailaren	28an	Donostiako	Gipuzkoa	Plazan	ehunka	lagun	bildu	zen,	modu	

ikusgarrian	salatzeko	GHK-k	Zubietako	erraustegia	eraikitzeko	emandako	

urratsa.	Hondakinen	partzuergoak	udazkenean	onartu	nahi	du	azpiegituraren	

esleipena.	(Argazki	Press	/	Juan	Carlos	Ruiz)	

	



	

Hori	 gertatu	 bitartean,	 askoz	 oharkabeagoan	 igaro	 ziren	 hainbat	 udaletan	

ematen	 ari	 ziren	 mugimenduak,	 200.000	 tona	 zaborrentzako	 erraustegiaren	

proiektuak	zertara	lotuko	zituen	jakin	ostean.	

	

Hitz	modernoak,	formula	zaharra	

	

Hondakinen	 kudeaketa	 udalerrien	 eskumenekoa	 da	 eta	 horiek	

mankomunitateetan	bildu	izan	dira.	Gero	hondakinen	kontsortzioa	sortu	zuten,	

hark	berriz	2007an	GHK	sozietatea,	erraustegia	eraikitzeko.	Zentralizatze	bidean	

emandako	 urratsei,	 pribatizatzerantz	 emango	 direnak	 gehitu	 behar	 zaizkie.	

Partzuergoaren	planaren	arabera,	35	urtez	kontratista	baten	esku	geratuko	dira	

erraustegia	 eta	 herritarren	 hondakinak.	 Aldundiko	 arduradunek	 public-private	

partnership	 edo	 “adiskidetasun	 publiko-pribatu”	 bezala	 deskribatu	 dute	

operazioa.	

	

Ingelesezko	hitzez	jantziriko	formula	zahar	eta	aski	ezaguna	da.	Enpresak	zerbitzu	

publiko	 bat	 bereganatuko	 du,	 eta	 errentagarria	 suertatzen	 ez	 bazaio	

administrazioak	 bermatuko	 dizkio	 etekinak,	 horretarako	 herritarrei	 oinarrizko	

beste	 zerbitzu	 batzuk	 eskaini	 behar	 ez	 badizkio	 ere.	 Halakoez	 ondo	 dakite	

Tesalonikan	 uraren	 defentsan	 ari	 direnek,	 Txilen	 GHK-k	 uztaileko	 bilera	

erabakigarria	egin	aurretik,	 erraustegiaren	esleipenak	gipuzkoarrei	 jarriko	dien	

motxila	astunaren	berri	bagenekien	prentsaren	bidez:	mila	milioi	eurotik	gorako	

kostua,	%10,5eko	interesa	enpresentzat	(ikusi	26.	orrialdeko	grafikoa),	erabileran	

baino	tarifa	bakarrean	oinarritutako	kuota	bidegabeak…	Ba	al	dago	inor	horrelako	

klub	bateko	kide	izan	nahi	duenik?	

	



Deloitte	aholkularitza	etxeak	GHK	partzuergoarentzat	egindako	azterketa	batek	

are	 argiago	 utzi	 du	 nola	 amarratu	 nahi	 dituzten	 udalak	 erraustegira.	 Hamar	

orrialdeko	 fiskalizatze	 txostenean	 dioenez,	 Zubietako	 plantaren	 eraikuntza	 eta	

kudeaketak	 sorturiko	 zorra	 “derrigorrez	 eta	 lehentasunez”	 ordaindu	 behar	

izango	dute	Gipuzkoako	udalek	35	urtez,	beste	edozein	gasturen	aurretik.	

	

Erraustegia	ustiatuko	duen	enpresa	pribatuak	“salvaguarda”	gehiago	ere	izango	

du	 gure	 hondakinetatik	 negozioa	 egingo	 duela	 ziurtatzeko.	 Udal	 batek	

partzuergoak	inposatutako	tarifa	ordainduko	ez	balu,	Aldundiak	beste	kontzeptu	

batzuetatik	 “kitatuko”	 dio	 dirua	 –foru	 funtsetik	 jasotzen	 dute	 udalek	 urteko	

aurrekonturako	diru	 poltsa	 handiena–.	Gainera,	 ezin	 izango	dizkio	 hondakinak	

beste	 inori	 saldu,	 merkeagoa	 eta	 hobeagoa	 izanagatik	 ere.	 Eta	 partzuergotik	

ateratzea	 erabakiz	 gero?	Berdin	 ordaindu	 beharko	du	 zorra,	 baita	 banantzeak	

gainerako	udalei	sorturiko	kalteordaina	ere.	

	

Baina	sartzea	posible	bada,	 irtetea	ere	bai.	Esleipena	ez	da	oraindik	sinatu	eta	

hainbat	 udalek	 iragarri	 dute	 aztertuko	 dutela	 aukera	 hori.	 Hondakinen	

kudeaketan	pauso	esanguratsuak	eman	dituzten	herriak	dira,	birziklapen	tasa	oso	

altuak	 dituzte,	 biztanleko	 errefus	 kilo	 gutxi	 sortzen	 dute	 eta	 Europako	

erakundeek	 eredugarritzat	 jarri	 dituzte	 behin	 baino	 gehiagotan.	 “Usurbilek	

%83tik	 gora	 birziklatzen	 du,	 nolatan	 ez	 dugu	 ba	 aukera	 hori	 aztertuko?”,	 dio	

Xabier	Arregi	Usurbilgo	alkateak.	

	

Zubietan	erraustegia	egin	behar	den	tokitik	oso	gertu	dagoen	Usurbilen	(6.000	

bizt.)	 proiektu	 horren	 kontrako	 borrokan	 nabarmendu	 izan	 dira	 herritarrak.	

Urriaren	 21etik	 23ra	 erreferenduma	 antolatu	 dute,	 erraustegiaz	 Gipuzkoan	

egingo	den	lehena:	“Oso	aintzat	hartuko	dugu	emaitza	–dio	Arregik–	herritarren	



hitza	 agindu	 zehatza	 delako	 guretzat”.	 	 Uztailaren	 26an	 udal	 plenoak	mozioa	

onartu	 zuen	 esanez	 Usurbilek	 Gipuzkoako	 “hondakinen	 arkitektura	

instituzionalean”	 ez	 duela	 tokirik,	 eta	 batzorde	 bat	 sortzea	 erabaki	 zuen	

aztertzeko	teknikoki,	juridikoki	eta	ekonomikoki	nola	atera	daitezkeen	San	Marko	

mankomunitatetik.	Batzorde	horrek	memoria	bat	aurkeztuko	du	“bi	hilabeteko	

epean,	gehienez	ere”.	

	

Gauza	 bera	 onartu	 zuten	 Oiartzunen	 eta	 Zaldibian,	 baita	 Hernanin	 ere,	 hor	

azterketa	udalak	berak	hartu	du	bere	gain	ordea.	Abiadura	eta	 tempoak	ondo	

neurtu	behar	diren	aldagaiak	dira	asunto	honetan:	enpresek	hemendik	aste	gutxi	

arte	dute	konkurtsora	aurkezteko	epea	eta	partzuergoak	obrak	urri	hondarrean	

esleitu	nahi	ditu.	

	

Zama	ekonomiko	itzela	

	

Udalerri	horien	exit-a	gauzatuko	balitz,	GHK-ko	barne	orekan	zer	eragin	 izango	

duen	jakitea	zaila	da,	baina	bistan	da	beste	bazkideei	are	astunago	egingo	zaiela	

errauskailua	 eraiki	 eta	 mantentzea.	 Eta	 lehendik	 aurreikusitako	 zama	

ekonomikoa	 ez	 da	 nolanahikoa,	 ARGIAk	 eskuratu	 ahal	 izan	 duen	 dokumentu	

baten	arabera.	

	

Gipuzkoako	 udal	 kontu-hartzaile	 batek	 simulazioa	 egin	 du,	 lurraldeko	 herri	

guztiek	 35	 urtean,	 eta	 urtero,	 erraustegiagatik	 ordaindu	 beharrekoa	 zein	 den	

jakiteko.	Horretarako	mila	milioi	euroko	zifra	“kontserbadorea”	hartu	du	aintzat,	

enpresek	 esleipenean	 beheranzko	 eskaintzak	 egingo	 dituztelakoan	 –nahiz	 eta	

askok	 ziurtzat	 ematen	 duten	 amaieran	 proiektuaren	 kostua	 askoz	 handiagoa	

izango	dela;	Deloittek	berak	1.407	milioi	eurokoa	izango	dela	dio–.	



	

Simulazioaren	 arabera,	 adibidez,	 Donostiak	 7,4	 milioi	 euro	 jarri	 beharko	 ditu	

urtero	2051	arte	hondakinak	erretzeko,	Tabakalerari	ematen	diona	halako	hiru.	

Zumarragak	13	milioi	euroko	faktura	ordaindu	beharko	du	orotara	epe	horretan,	

Arcelorrek	 altzairu	 planta	 irekita	 mantentzeko	 Jaurlaritzari	 eskatzen	 zion	

kopuruaren	 adina.	 Gipuzkoako	 herri	 demografikoki	 txikienean,	 Gaintzan,	 bere	

120	 biztanleek	 167.000	 euroko	 hipotekari	 aurre	 egin	 behar	 izango	 diote	

hemendik	aurrera.	Hernanin	berriz,	erraustegiarentzat	urtero	gastatu	beharreko	

780.000	 euroekin	 udalak	 etxez	 etxeko	 laguntza	 zerbitzua	 ordaindu	 dezake,	

bertako	Zero	Zabor	 taldearen	arabera.	Baina	 talde	honek	beste	kalkulu	batzuk	

ere	egin	ditu	Hernaniko	kasurako,	hainbat	datu	eskuan	hartuta.	

	

Badira	 sei	 urte	 Hernanin	 (19.000	 bizt.)	 hondakinak	 jatorrian	 sailkatzeko	 atez	

ateko	bilketa	sistema	jarri	zutela.	Geroztik	%75etik	gorako	birziklapen	tasa	dauka	

eta	auzo-konposta	ere	herriko	 toki	gehienetara	hedaturik	dago.	Baina	emaitza	

berak	dituzten	beste	herri	batzuen	kasuan	bezala,	GHK-k	ahalegin	hori	 zigortu	

egiten	du	saritu	beharrean:	errefusaren	tarifa	%11	igo	du	partzuergoak,	eta	aldiz	

hondakin	 organikoarena	 %77.	 Eta	 hala	 ere,	 Hernaniri	 askoz	 karuago	 aterako	

litzaioke	 erraustegia	 izatea	 oraingo	 sistemarekin	 jarraitzea	 baino,	 zehazki	 21	

milioi	euro	gehiago.	

	

“GHKren	kudeaketa	eredua	ez	da	jasangarria	inorentzat	eta	gutxiago	ondo	egiten	

duten	 udalentzat	 –dio	 Hernanin	 Zero	 Zabor	 taldeak	 darabilen	 lan-dokumentu	

batek–.	Oso	denbora	 laburrean	hankaz	gora	 joango	da	azken	sei	urteotan	oso	

emaitza	onekin	landu	dugun	eredua”.	Hernaniarrek	osasunean	eta	zerbitzuetan	

ez	 ezik,	 lanpostuen	 galeran	 –Manu	 Robles	 Arangiz	 fundazioak	 ikertu	 duenez,	

7.000	enplegu	sor	daitezke	EAEn	eta	900	Nafarroan	hondakin	guztiak	 jatorrian	



sailkatuz	 gero–	 eta	 euren	 poltsikoetan	 ere	 nozituko	 dute	 erraustegiak	 utziko	

duen	zuloa,	familia	bakoitzak	udalari	ordaintzen	dion	zaborraren	urteko	tasa	95	

euro	izatetik	300	euro	izatera	igaro	baitaiteke.	

	

Martxoaren	2an	Ermuko	alkate	Carlos	Totorikak	galdera	egin	zion	partzuergoari	

ea	erakundetik	 irtetea	zenbat	kostako	litzaiokeen	Bizkaiko	udalerriari	–Bizkaian	

dagoen	 arren	 Debabarreneko	 kide	 da–,	 hondakinak	 Zabalgarbira	 eramatea	

merkeago	 izango	 zutelakoan.	 GHK-k	 prezioa	 jarri	 eta	 haren	 presidente	 eta	

Ingurumen	diputatu	Jose	Ignacio	Asensiok	jakinarazi	zion:	9	milioi	euro.	Zakuan	

sartu	zituen,	besteak	beste,	erakundeak	orain	arte	pilatu	duen	zorra	–bankuekin	

sinaturiko	 swap	ezagunak	barne–,	baina	baita	 Zubietako	erraustegia	eraiki	 eta	

ustiatzeak	 hurrengo	 bi	 hamarkadetan	 eragingo	 dituen	 gastuak	 ere,	 oraindik	

esleitu	gabe	dagoen	arren.	

	

Zifra	 desorbitatu	 hori	 mezu	 garbia	 izan	 zen	 GHK	 abandonatu	 nahi	 duten	

guztientzat.	Hernanin	Zero	Zabor	taldeak	hainbat	iturrirekin	kontrastatu	duenez,	

ordea,	1,4	milioi	euroan	errenditu	daiteke	kopurua	Hernaniren	kasuan,	eta	asko	

jota	2	milioitan.	 Izan	ere,	kitapenean	etorkizuneko	 inbertsio	eta	zorrak	sartzea	

legezkoa	 ote	 den	 oso	 zalantzan	 dago.	 Talde	 honen	 esanetan	 “merezi	 du	

kudeaketa	propioaren	alde	egitea	eta	GHKtik	irtetea.	Han	segitzea	ruina	bat	da	

Hernanirentzat”.	

	

Lubaki	 juridikoa	 prestatzea	 da	 orain,	 beraz,	 partzuergoaren	 saretik	 irten	 nahi	

duten	 udalen	 zeregin	 nagusietakoa.	 Biharamunean	 hondakinei	 zein	 aterabide	

eman	 ez	 dirudi	 teknikoki	 hain	 gaitza	 izango	 denik,	 kudeatu	 beharreko	 errefus	

kopurua	 murritza	 baita	 beste	 herri	 batzuekin	 alderatuta.	 Barruan	 geratzen	



direnek,	 erraustegiak	 utzitako	 zorraz	 gain,	 proiektuaren	 bigarren	 fasearen	

inkognitei	egin	beharko	diete	aurre.	

	

	

	

	

	

	



Nork	erabakitzen	du?	

	

Gipuzkoako	Hondakinen	Kontsortzioan	ordezkatuak	daude	Aldundia	eta	udalak	

mankomunitateen	 bidez.	 Baina	 GHK-ko	 batzarretan	 denek	 ez	 dute	 pisu	 eta	

erabaki	 ahalmen	bera,	 pisu	 demografikoaz	 gain,	mankomunitatea	 zein	 alderdi	

politikoren	kontrolpean	dagoen	funtsezkoa	da	balantzak	alde	batera	edo	bestera	

egiteko.	Uztailaren	28n	erraustegiaren	baldintza-pleguak	onartzearen	alde	89,7	

boto	egon	ziren	(grisez)	eta	kontra	10,3	baino	ez	(arrosaz),	beheko	zerrendan	ikus	

daitekeenez.	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



"Hizkuntza	asko	hitz	egiten	diren	tokian	zergatik	eman	
behar	diogu	leku	berezia	gaztelaniari?"	

ARGIA		
2014ko	azaroaren	02a	

	

Aski	 ezaguna	 da	 Carme	 Junyent	 (Masquefa,	 1955),	 Euskal	 Herrian	 hizkuntza	

munduan.	Vilaweb	agerkari	digitalak	elkarrizketa	mardula	egin	dio,	eta	orriotara	

hainbat	 pasarte	 ekarri	 dugu	 euskaratuta.	 Independentziak	 ez	 duela	 zertan	

katalana	salbatu	esan	digu,	eta	gaztelania-katalana	bikotea	baztertu	eta	Herrialde	

Katalanetan	milaka	lagunek	hitz	egiten	dituzten	beste	hizkuntzei	begira	hasteko	

garaia	dela	dio. 		

	

	

	



Hizkuntza	 aniztasunaren	 apologia	 egiten	 duzu	 beti.	 Orain	 dela	 ehun	 urte	

Herrialde	Katalanak	elebakarrak	ziren.	Egoera	hura	txarra	al	zen?	

Elebakartasuna	zen	orduko	egoera,	eta	oso	ondo	zegoen.	Baina	orain	dela	ehun	

urte	 ez	 zegoen	 internetik,	 telebistarik,	 irratiak	 lehen	 urratsak	 eman	 zituen.	 Ez	

zegoen	gaur	 egun	munduarekiko	dugun	komunikaziorik.	Hizkuntza	ordezkapen	

prozesuetan,	hizkuntza	menperatzailea	datorrenean	 ikus	dezakegu	nola	eremu	

homogeneoak,	 itxiak,	 sentikorrenak	 diren.	 Aldiz,	 hizkuntza	 menperatzaileak	

hizkuntza	 aniztasuna	 duenean	 parean	 erasoei	 hobeto	 eusten	 zaie.	 Pentsarazi	

beharko	 liguke.	 Soziolinguistika	 kanonikoak	 mundu	 homogeneo	 ideal	 hori	

marrazten	dizu	beti,	eta	ez	zait	hainbeste	interesatzen	soziolinguistika	mota	hori,	

zaurgarriago	egiten	zaituelako.	Garai	hartan	elebakartasuna	oso	ondo	zegoen.	

Orain	bestelako	egoerak	ditugu	eta	ez	badakigu	ondo	kudeatzen,	hau	da,	 ideal	

elebakarra	badugu	helburu,	desagertzeko	arrisku	handia	daukagu.	

	

Teoria	klasikoak	dio	bi	hizkuntza	harremanetan	daudenean	bi	irtenbide	daudela:	

ordezkapena	edo	hizkuntzak	aurrera	egitea.	

Kontua	 ez	 da	 teoria	 horrek	 ez	 duela	 balio,	 baizik	 eta	 teoria	 bat	 gehiago	 dela.	

Errealitateak	 esaten	 digu	 beti	 ordezkapena	 gertatzen	 dela.	 Nik	 ez	 dut	

normalizazio	kasurik	ezagutzen,	bat	bera	ere	ez,	mundu	osoan,	historia	osoan.	

Eta	urteak	daramatzat	bila.	Egonkor	mantendu	den	ele	biko	komunitaterik	ez	dut	

ezagutu,	eta	ezagutu	ditudan	guztiek	hizkuntza	ordezkatuta	bukatu	dute.	

	

Herrialde	Katalanak	orain	ez	al	gara	ele	bikoak?	

Zorionez	 ez.	 Elebitasunak	 desagertzera	 ginderamatzan.	 Aniztasun	 handiagoa	

egotea	da	interesgarria,	baldin	eta	artikulatzen	badakigu.	Baina,	orain	oro	har,	

aniztasuna	gaztelaniak	bereganatzen	du.	Elebitasun	hori	are	arriskutsuagoa	da.	



Hizkuntzak,	 katalana	 barne,	 birkokatu	 behar	 direla	 onartzeko	 gai	 bagara,	

itxaropena	izan	dezakegu.	

	

Elebitasuna	eta	diglosia	kontzeptu	zaharkituak	al	dira?	

Beti	 esan	 dut:	 ez	 dut	 uste	 politikak	 hizkuntzak	 aldatuko	 dituenik.	 Jordi	 Solé	 y	

Camardonsek	–lagunak	gara	inondik	ere–	uste	du	independentziak	katalanaren	

egoera	konpontzeko	balioko	duela	eta	nik	ezetz	esaten	diot.	Horretan	sinesten	

badugu	 oso	 gaizki	 daukagu,	 zeren	 politika	 oso	 eraginkorra	 izan	 da	 hizkuntzak	

hiltzeko,	eta	ez	haiek	berpizteko.	Israelen	adibidea	azaleratzen	da	beti,	errepika	

ezina	 da.	 Aurrera	 egin	 nahi	 badugu,	 egiaz	 hizkuntzak	 bizirautea	 nahi	 badugu,	

eredu	berriak	bilatu	behar	ditugu.	

	

Hiztunen	arteko	loturetan	gehiago	sakontzea	proposatzen	duzu.	

Ohartzen	 zara	 hizkuntza	 asko	 galdu	 direla	 hiztun	 komunitateen	 arteko	

komunikazio	 bideak	 aldatu	 direlako?	 Eta	 hizkuntza	 berreskuratu	 nahi	 izan	

denean,	 ez	 dira	 saiatu	 sare	 hori	 berrosatzen,	 baizik	 eta	 hizkuntza	 jakin	 bat,	

hizkuntza	 isolatua,	 berreskuratzen	 saiatu	dira.	 Berriro	 diot,	 ez	 da	bat	 bera	 ere	

berreskuratzen.	Kontua	sarea	berriz	 jostea	edo	berria	egitea	da.	Ez	diot	zentzu	

handirik	hartzen	“onik	atera	dezagun	katalana”	esateari,	katalana	hitz	egiten	den	

lurralde	guztietan	zer	gertatzen	den	ahazten	badugu.	Katalanez	bikain	hitz	egiten	

duen	 amazighari	 gaztelaniaz	 hitz	 egingo	 diote,	 jendeari	 horixe	 sartu	 zaiolako	

kaskezurrean:	kanpokoa	dela	uste	dugunari	gaztelaniaz	egiten	diogu,	hizkuntza	

ez-markatuan.	Sare	hori	aireztatu	behar	da	eta	harremanak	aldatu.	

	

	

	

	



Unibertsitateak	bultza	dezake	pentsaera	aldaketa?	

Bai,	 baina	 ez	 dakit	 oso	 garbi	 daukan.	 Denok	 ingelesari	 begira	 gaude.	

Hirueletasuna	eleaniztasunaren	gorena	iruditzen	zaigu:	ingelesa,	gaztelania	eta	

katalana.	Horrek	ez	du	ezer	aldatzen.	

	

Aldaketa	politikariek	ez	badute	egiten	nork	sustatu	behar	du?	

Jendeak.	Nola	iritsi	jendearengana?	Politikarien	bidez?	Begira,	ondoko	gertaerak	

dena	 azaltzen	 du.	 Frankismoan	 orain	 baino	 gehiago	 hitz	 egiten	 zen	 katalana,	

ezta?	Politika	aurka	daukazu	eta	hizkuntza	aurrera	doa...,	 eta	 teorian,	 politika	

zure	alde	izan	duzunean	hizkuntzak	atzera	egin	du.	Paradoxak	pentsarazi	beharko	

liguke.	 Ziurrenik	 politikariak	 beharko	 ditugu	 gizartea	 dinamizatzeko,	 baina	 nik	

uste	 dut	 goitik	 datozen	 gauzek,	 hizkuntza-kontuetan,	 gutxiespena	 eragiten	

dutela.	Horrelako	adibide	gehiago	daude.	Guaranieran	erreakzio	hori	deskribatu	

da,	 baita	 maorieran	 ere.	 Adibide	 horiek	 jartzen	 ditudanean	 jendeak	 uste	 du	

hirugarren	mundukoak	direla	eta	ez	digula	eragiten.	Baina	hiztunak	berdinak	gara	

toki	guztietan.	

	

Hizkuntza	hilko	den	herrialde	independentea	izatea	gerta	liteke?	

Bai,	baina	ez	dugu	utzi	behar	hori	gerta	dadin.	Horregatik,	ez	ditut	bateratu	nahi	

independentziaren	prozesua	 eta	hizkuntzarena,	 erritmo	desberdinak	baitituzte.	

Independentziaren	 prozesua	 egun	 batetik	 besterakoa	 izan	 daiteke.	 Bat-batean	

gauzak	asko	aldatu	dira.	Hizkuntzarekin	kontuak	ez	dira	horrela	gertatzen.	

	

ERCko	presidente	Oriol	Junquerasek	gaztelania	ofiziala	izango	dela	dio.	Zer	iritzi	

duzu?	

Hauteskundeei	begira	uler	nezake	aukera	hori,	baina	horrela	ere	ez	dut	ulertzen.	

Irakurri	diodan	azken	artikuluan	La	 llengua	dels	meus	amics,	de	 la	meva	gent,	



nepotista	iruditzen	zait.	Nire	lagunek	eta	nire	jendeak	hizkuntza	asko	hitz	egiten	

dituzte:	beraz,	ez	dago	hizkuntza	bakarra.	Eta	katalanari	zer	gertatzen	zaio?	Ez	

da	 zure	 jendearen	 hizkuntza?	 Hizkuntza	 asko	 hitz	 egiten	 diren	 tokian	 zergatik	

eman	 behar	 diogu	 leku	 berezia	 bati?	 Ez	 dut	 ulertzen,	 inondik	 begiratuta	 ere.	

Historialari	 izanda,	 ikuspegi	historikoa	 izan	beharko	 luke,	eta	berak	 irudikatzen	

duena	gertatuko	balitz	gaztelaniak	katalana	ordezkatuko	du.	Ez	dut	ulertzen,	eta	

gainera	uste	dut	ez	duela	boto	gehiago	 lortuko.	Boto	gehiago	 irabaz	ditzakezu	

denak	konpromisoa	hartzera	behartuko	dituzun	planteamendu	bati	esker.	Hemen	

gehien	 hitz	 egiten	 diren	 hizkuntzetako	 hiztunak	 behar	 ditugu,	 hizkuntza	

aniztasuna	 zaindu	 nahi	 badugu.	 Haien	 konpromisoa	 behar	 dugu,	 eta	 ez	 dut	

zalantzarik	gehienena	badugula.	Beraz,	hori	artikulatzeko	aukerak	sor	ditzagun.	

Zergatik	 izan	 behar	 dugu	 talde	 zehatz	 batekin	 jokaera	 berezia?	 Haien	 ustez,	

gehiengoa	 dira,	 eta	 egiazki	 ez	 da	 hainbesteraino.	 Bestalde,	 gaztelania	 hizpide	

denean,	gaztelania	bakarrari	buruz	hitz	egiten	da,	eta	asko	daude.	

	

Derrigorrezko	 Bigarren	 Hezkuntza	 bukatuta,	 denek	 katalana	 eta	 gaztelania	

menperatu	behar	al	dituzte?	

Eta	 hizkuntza	 gehiago,	 eta	 ez	 derrigorrez	 ingelesa.	 Ez	 dakit	 handiegia	 botako	

dudan,	baina	derrigorrez	gaztelania	 izan	beharrik	ere	ez	dago.	Beste	hizkuntza	

batzuk	 ikas	 daitezke.	 Bertakoa	 katalana	 da.	 Bestelako	 bideak	 jorra	 daitezke.	

Erromaniko	 jarraitua	sustatu	daiteke.	Orain,	aukera	horiek	denak	 ingelesagatik	

desagertzen	dira.	Ikasleen	familietako	hizkuntzak	bultza	daitezke.	Denak	ezin	da,	

baina	asko	bai,	gizarteak	behar	ditu.	

	

Azalduko	hobeto?	

Katalunian	40	bat	hizkuntza	daude,	zeinak	hiztun	kopuruagatik	bakarrik	babestea	

mereziko	 lukeen.	 Gaur	 egun,	 diru	 denak	 xahutzen	 ditugu	 hizkuntza	 eskolak	



ordaintzen,	ez-dakit-zer	ikasi	nahi	dugulako.	Baina	gure	artean	dauzkagu	txinera,	

errusiera,	arabiera…	Ziurrenik	elkarbizitzarako	balioko	liguke	eta	hainbat	hiztun	

komunitateren	 jakintza	 jasoko	 genuke.	 Aniztasuna	 artikulatzeko	 modu	 bat	

litzateke.	Eredua	hau	da:	katalana	hizkuntza	ardatza,	eta	gero,	hemen	hitz	egiten	

diren	hizkuntzei	esker	sortzen	diren	aukerak	baliatu.	

	

Laburbilduz,	etorkizuneko	Kataluniako	Estatu	berriko	presidenteari	hiru	aholku	

emango	al	zenizkioke?	

Erokeriak	esateko	gogoa	ematen	dit,	bat	ala	beste	esan,	inoiz	ez	naute	kontuan	

hartuko	 [barrez].	 Lehenengoz,	 Hizkuntza	 Politikako	 zuzendaritza	 orokorra	

kenduko	nuke.	Hizkuntza	denena	da	eta	denek	hartu	behar	dute	konpromisoa.	

Gotorlekuan	edukita,	besteek	bere	ez	egitea	lortu	da.	Osasun	edo	Industria	Sailari	

berdin	die	katalana,	txokoan	dagoen	zerbait	baita.	Bigarrena,	jendea	adoretzeko	

moduak	bilatu.	Ezinbestekoa	da.	Eta	batik	bat	elkarbizitza,	partekatzea	eta	ilusioa	

sustatu.	Onartu	behar	da,	azkenean	lortzen	badugu,	denon	kontua	izango	dela,	

ez	katalan	hiztunona	bakarrik.	Hirugarrena,	gutxienez,	gauza	guztiek	katalanez	

funtzionatzeko	 baliabideak	 ezarri.	Murrizketak	 ez	 ditzatela	 katalanek	 izan.	 Eta	

murrizketak	dituztenei	baliabide	guztiak	eskaini:	itzuli	egin	behar	bada,	pazientzia	

eduki	behar	bada…	beharrezko	guztia	eskaini	beharko	genuke.	Garbi	gera	dadila	

ordea,	 herrialde	 honetako	 hizkuntza	 katalana	 dela	 eta	 lurralde	 zati	 batean	

okzitaniera.	

	

	

	

	

	

	



Badator	hizkuntza	eskubideen	alde	borrokatzeko	tresna	
berria	

ONINTZA	IRURETA	AZKUNE		
2016ko	urriaren	23a	

	 	 	

Europako	 hizkuntza	 komunitate	 gutxiagotuetako	 200	 gizarte	 eragile	 ingururi	

galdetu	diete:	zuen	hizkuntza	eskubideak	errespetatzeko	zein	neurri	hartu	behar	

direla	 uste	 duzue?	 400dik	 gora	 ekarpen	 egin	 dituzte.	 Hizkuntza	 Eskubideak	

Bermatzeko	 Protokoloaren	 bultzatzaileak	 Donostia	 2016	 Europako	 Kultur	

Hiriburua	eta	Kontseilua	dira.	Protokoloa	ez	dute	paper	hutsean	geratzeko	landu,	

etorkizunerako	 tresna	 izatea	 da	 nahia.	 Gizarte	 eragileek	 proposatu	 dituzte	

protokoloaren	nondik-norakoak,	eta	hemendik	aurrera	lanabes	izango	dute.	

	

	

Euskalgintzak	 hiztunak,	 espazioak,	 tresnak	 sortu	 ditu,	 eta	 aldarrikapenak	 egin	

ditu.	Badaki	zer	den	hizkuntza	eskubide	urraketa,	eta	buruz	dakizki	eskubideak	



bermatzeko	 hartu	 beharreko	 neurriak.	 Europako	 hizkuntza	 gutxiagotuetako	

eragile	 sozialei	 beste	 hainbeste	 gertatzen	 zaie.	 Horregatik,	 protokoloaren	

prozesuan	 badira	 bi	 sustatzaile	 (Donostia	 2016	 Europako	 Kultur	 Hiriburua	 eta	

Kontseilua),	 bada	 talde	 antolatzaile	 bat	 (Linguapax,	 Gutxiengoen	 Gaietarako	

Europako	 Zentroa,	 PEN	 Itzulpen	 eta	 Hizkuntza	 Eskubideen	 Batzordea,	

Ordezkaturik	 Gabeko	 Herri	 eta	 Nazioen	 Erakundea,	 Europako	 Hizkuntza	

Berdintasunaren	Aldeko	Sarea	eta	CIEMEN)	eta	bada	batzorde	zientifikoa,	baina	

protokoloaren	oinarriak	Europako	200dik	gora	eragilek	ezarri	dituzte.	

	

Zertarako	da	protokoloa?	

	

Hizkuntzen	 aldeko	 herri	 mugimenduek	 eskubideak	 bermatzeko	 400dik	 gora	

neurri	 proposatu	 dituzte.	 Neurriak	 eta	 adierazleak	 dira	 protokoloko	 hitz	

giltzarrietako	bi.	Zer	esan	nahi	duten	azaltzeko	adibide	pare	bat.	

	

Beste	hizkuntzetan	sortzen	den	literatura	gure	hizkuntzan	irakurtzeko	eskubidea	

daukagu.	Beraz,	eskubide	hori	bermatzeko	neurriren	bat	hartu	beharko	da.	Eman	

dezagun	 ezartzen	 dugula	 neurria	 zeinaren	 arabera	 hurrengo	 bost	 urtetan	 50	

liburu	itzuliko	ditugun	euskarara.	Neurria	betetzen	den	edo	ez	jakin	behar	dugu	

ondoren,	eta	horretarako	bi	adierazle	gertutik	jarraitu	behar	dira:	hitz	eman	diren	

epeak	 eta	 neurri	 hori	 betetzeko	 ardura	 nork	 duen	 (herriko	 etxeak,	 foru	

aldundiak...).	

	

Telebistaren	 adibidea	 da	 beste	 bat.	 Neurri	 bat	 izan	 daiteke	 eskatzea	 telebista	

kateen	artean	bat	hizkuntza	gutxiagotuan	aritzeko	gorde	behar	dela.	Neurri	hori	

betetzen	den	ala	ez	jakitea	erraza	da,	edo	badago	korsikerazko	katea	edo	ez	dago.	

Beste	kontu	bat	litzateke	ordea,	kate	oso	bat	eskatzeaz	gain,	gainerako	kateetan	



korsikera	 entzun	 dadin	 hizkuntza	 irizpideak	 jartzea,	 esate	 baterako	 korsikera	

hiztunei	hizkuntza	horretan	egiten	uztea	nahiz	eta	katea	frantsesez	izan.	Norena	

da	hizkuntza	gutxiagotua	telebista	kateetan	egotearen	ardura?	Zein	epetan	eta	

zein	 portzentajetan	 agertu	 behar	 du	 korsikerak?	 Galdera	 horiek	 erantzun	

beharko	dira.	

	

Besapean	kaiera	hartuta	

	

Kaiera	da	beste	hitz	giltzarria.	Hizkuntza	komunitate	bakoitzak	eta	gizarte	eragile	

bakoitzak,	bere	kaiera	izango	du.	Protokoloak	ez	du	denentzat	berdin	balio.	150-

180	neurri	 inguru	 izango	dira	guztientzat.	Alabaina,	bederatzi	milioi	pertsonek	

hitz	egiten	dute	katalana	eta	hizkuntza	ofiziala	da	hiztun	askoren	bizitokian.	Ezin	

katalanaren	pare	jarri	okzitaniera	(580.000	hiztun),	frisiera	(400.000	hiztun)	edo	

aragoiera	 (12.000	 hiztun).	 Litekeena	 da	 katalanek	 protokoloak	 proposatzen	

dituen	neurrien	%90	beteta	izatea,	eta	oso	litekeena	beste	hainbat	hizkuntzatan	

%90	betetzeko	egotea.	

	

Horregatik	 kaiera.	 Hizkuntza	 komunitate	 edo	 eragile	 bakoitzak	 bere	 buruari	

galdetu	beharko	dio,	“guk	zein	eskubide	dugu	urratua,	nolako	neurriak	hartu	nahi	

ditugu,	zein	epe	jarriko	ditugu,	nori	eskatuko	dizkiogu	kontuak?”.	

	

Donostiako	euskalgintzak	adibidez	bere	kaiera	 izan	dezake:	Donostiako	Udalak	

zer	 egin	 beharko	 luke	 protokoloa	 betetzeko?	 Hau,	 hori	 eta	 hura	 egin	 ditzake	

Udalak.	 Gizarte	 eragileen	 lana	 litzateke	 eskumenak	 zehaztu	 eta	 neurriak	 eta	

epeak	jarraitzea.	

200etik	gora	herri	mugimendu	

	



Euskal	Herrian	100etik	 gora	 eragile	 ibili	 dira	 protokoloaren	bueltan.	Horietako	

askok	 sektorekako	 lanketetan	 hartu	 dute	 parte,	 hau	 da,	 hezkuntza,	

administrazioa,	sozioekonomia,	kultura/hedabideak	eta	izen	bereziak	(toponimia	

eta	antroponimia)	ataletan.	

	

Euskal	 Herritik	 kanpo	 80tik	 gora	 eragilek	 hartu	 dute	 parte.	 Ondoko	 hizkuntza	

komunitateetakoak	 aritu	 dira	 lanean:	 Irlandako	 gaelikoa,	 Eskoziako	 gaelikoa,	

galesera,	 kornubiera,	 galiziera,	 katalana,	 asturiera,	 okzitaniera,	 bretoiera,	

korsikera,	friulera,	sardiniera,	frisiera,	ipar	frisiera,	samiera	eta	ninorsk.	

	

Beste	 hauek	 ez	 dute	 neurririk	 proposatu	 baina	 protokoloari	 atxikimendua	

emateko	prest	daude:	voro	hizkuntza,	udmurtera,	erzyera,	kaxubiera,	aragoiera,	

tatar	hizkuntza	Estonian,	Krimeako	 tatar	hizkuntza,	aromaniera,	Transilvaniako	

hungariera;	daniera	(Alemanian)	eta	alemana	(Danimarkan).	

	

Atxikimendu	bila	

	

Urriaren	25ean	talde	antolatzailea	bilduko	da	eta	protokoloaren	testua	 itxitzat	

emango	 du.	 Neurriak	 zehaztuta,	 eragile	 sozialei	 protokoloari	 atxikimendua	

adierazteko	 eskatuko	 zaie.	 Abenduko	 ekitaldia	 bitartean	 ez	 du	 denborarik	

emango	 Europako	 eragile	 guztiengana	 heltzeko,	 baina	 erronka,	 gutxienez	

hizkuntza	komunitate	gutxiagotu	guztiak	ordezkatuta	egotea	da.	

	

Abenduaren	 15,	 16	 eta	 17ko	 ekitaldiek	 prozesuaren	 bukaera	 tankera	 hartuko	

dute.	 Lehen	 bi	 egunetan	 Europako	 Hizkuntza	 Aniztasunaren	 Foroa	 egingo	 da	

Donostian	eta	adituak	eta	alor	horietan	lanean	dabiltzanak	elkartuko	dira.	17an,	

Donostia	2016k	eta	Kontseiluak	protokoloa	aurkeztuko	dute.	



Hiru	 eguneko	 jardunak	 amaiera	 itxura	 baino	 ez	 du	 hartuko,	 izan	 ere	

protokoloaren	 egitasmoak	 jarraipena	 izango	 du.	 Nolabaiteko	 egitura	 osatzea	

aurreikusi	dute	protokoloari	bizindarra	emateko.	

	

Hemendik	 aurrera,	 Europako	herri	mugimenduek	 atxikimendua	eman	dezaten	

lanean	 segituko	 dute,	 eta	 Europako	mugak	 gaindituta,	 nazioarteko	 oihartzuna	

lortzen	 ere	 saiatuko	 dira.	 Protokoloa	 helaraziko	 zaie	 nazioarteko	 erakunde	

garrantzitsuenei,	 besteak	 beste,	 Europako	 Kontseiluari,	 Nazio	 Batuen	

Erakundeari	 eta	 Europako	 Segurtasun	 eta	 Lankidetzako	 Erakundeari.	

Erakundeekin	eta	ospeko	pertsonekin	egon	nahi	dute,	protokoloa	erakutsi	eta	

haien	 babesa	 lortzeko.	 Paul	 Bilbao	 Kontseiluko	 idazkari	 nagusiaren	 iritziz,	

“erakundeekin	 baino	 errazagoa	 izango	 dela	 uste	 dut	 pertsonekin,	 eta	

garrantzitsua	da	aita	eta	ama	pontekoak	edukitzea”.	

	

Berrespenak	lortzeko	ahalegina	egingo	dute	batzuek,	eta	gizarte	eragileek	berriz,	

kaiera	estreinatzeko	ordua	izango	dute.	Bakoitzak	bere	etxeko	lanak	prestatzeko	

aukera	izango	du.	

	

Zoritxarrez	ez	dute	aspertzeko	betarik	izango.	

	

	

	

	

	

	



“Hizkuntza	 hegemonikoetako	 eragileren	 batek	 protokoloarekin	 bat	

egitea	nahiko	genuke”.		

Paul	Bilbao,	Kontseiluko	idazkari	nagusia	

	

Zer	da	protokolo	bat?	

Kontatuko	dizut	han	eta	hemen	aurkezpenak	egin	ditudanean	zer	ariketa	egiten	

nuen	gizarte	eragileekin.	Entzuleei	esaten	nien,	“protokolo	hitza	esaten	dudanean	

zein	hiri	datorkizue	burura?”.	Eta	normalen	 jendeak	esaten	zuen:	“Kyoto!”.	Eta	

gero	galdetzen	nien,	“eta	‘Kyotoko	protokoloa’	hitzak	esaten	ditudanean	zer	gai	

datorkizue	burura?”,	eta	orduan	esaten	zuten:	“Ingurumena”.	Hurrengo	urratsa:	

“eta	nik	esaten	badut	Kyotoko-protokoloa-ingurumena,	hor	barruan	zer	dago?”.	

Eta	 jendeak	 esaten	 zuen	 gobernuek	 konpromisoak	 hartu	 eta	 bete	 egin	 behar	

zituztela.	 Modu	 juridikoagoan	 bestela	 litzateke,	 baina	 orokorrean	 esanda	

protokoloak	zer	dira	bada?	Nazioartean	onartzen	den	hitzarmen	bat	nola	bete	

zehazten	du	protokoloak.	Guk	1996ko	Bartzelonako	Hizkuntza	Eskubideen	Aldeko	

Deklarazio	Unibertsala	hartu	dugu,	eta	horren	protokoloa	egin	dugu.	Deklarazio	

horrek	hainbat	eskubide	aitortzen	du,	eta	guk,	hori	betetzeko	zein	neurri	hartu	

beharko	liratekeen	proposatuko	dugu.	

	

Zu	Europan	ibili	zara	protokoloan	parte	hartu	duten	gizarte	eragileekin.	Nola	bizi	

izan	dute	prozesua?	

Hasieran	errespetu	handiz	hartzen	 zuten	proposamena.	 Joan	aurretik	 txostena	

bidaltzen	nien	eta	hara	joaten	nintzenean	esaten	zidaten:	“Irakurri	dugu	txostena	

eta	ez	dakigu	ekarpenak	nola	egin”.	Baina	ariketatxoren	bat	egin	eta		“a,	hori	da?	

hori	egiten	badakigu!”.	400	ekarpenetik	gora	jaso	ditugu.	

	



Gizarte	eragileek	proposatutako	neurri	asko	oso	antzekoak	direla	esan	izan	duzu.	

Toki	desberdinetatik	datoz,	baina	oso	antzekoak	dira.	Hedabideena	adibidez,	oso	

argia	da.	 Lizentziak	aipatu	dizkigute,	baita	 	 	 telebista	kateetako	 irizpideak	ere,	

adibidez,	 hizkuntza	 gutxiagotuko	 hiztunak	 hizkuntza	 hegemonikoan	 emititzen	

duen	 katean	 bere	 hizkuntzan	 egiteko	 aukera	 izatea.	 Diru-laguntza	 publikoak	

jasotzen	 dituzten	 hedabideei	 hizkuntza	 kuotak	 jartzea	 ere	 eragile	 batek	 baino	

gehiagok	aipatu	digu.	

	

Protokoloak	balio	berezia	al	du	hizkuntza	komunitate	oso	txikientzat?	

Kornubierako	ordezkariekin	gogoratzen	naiz,	gurea	baino	askoz	makurrago	dago	

kornubiera.	 Haientzat	 protokoloa	 apustu	 handia	 da.	 Aldarrikapenen	 bat	 egin	

behar	duten	aldiro	 	“ez	gara	gu	bakarrik,	milioika	hiztun	daude	eskaera	honen	

atzean”	esan	ahal	izateari	balio	handia	ematen	diote.	Oso	gutxi	dira,	oso	laguntza	

gutxi	daukate	eta	duela	gutxi	Erresuma	Batuak	diru-laguntzak	eten	dizkiete	gau	

eskoletarako.	

Hizkuntza	 hegemonikoetako	 ordezkariek	 emango	 al	 diote	 atxikimendua	

protokoloari?	

Zoritxarrez	denak	 izango	dira	hizkuntza	komunitate	gutxiagotuetakoak.	Nahiko	

genuke	hizkuntza	hegemonikoetako	gizarte	eragileren	batek	bat	egitea,	esanez	

“hau	da	bidea	hizkuntza	eskubideak	bermatzeko,	bizikidetza	lortzeko”.	

	

Atxikimendu	horiek	lortzen	saiatuko	al	zarete?	

Bai,	baina	gure	errealitate	hurbilean	zaila	ikusten	dugu,	Espainiako	eta	Frantziako	

Estatuetan	alegia.	

	

	



“Protokoloa	ez	da	erakunde	publikoen	eskutik	egin,	behetik	egin	da”.	

Marcos	Maceira,	A	mesa	pola	normalización	lingüística.	

	

Marcos	Maceira	A	mesa	pola	normalización	lingüística	plataformako	presidentea	

da.	Plataforma	1986an	sortu	zen	eta	gizarte	eremu	guztietako	4.000	bazkide	ditu.	

Helburua	 galizieraren	 normalizazioa	 lortzea	 da.	 Kontseiluarekin	 zuzeneko	

harremana	izan	zuten	protokolorako	neurriak	lantzeko.	

	

Zer	iruditu	zaizue	Donostia	2016ren	gonbidapena?	

2000.	urtean	Santiago	izan	zen	Europako	Kultur	Hiriburua	eta	apenas	hizkuntza	

aipatu	zen.	Donostiak	gai	horri	buruz	utziko	duen	 legatua	garrantzitsua	 izango	

da.	Gizarte	erakundeek	ekarpenak	egitea	zeharo	beharrezkoa	da	eta	Kontseiluak	

eta	Donostia	2016k	aukera	hori	ematen	digute.	

	

Protokoloa	ez	dute	estatuek	egin,	gizarte	mugimenduek	baizik.	

Guk	 ez	 daukagu	 batere	 babes	 publikorik.	 Are	 gehiago,	 Galiziako	 Gobernua	

oldarkorra	da	gurekin	eta	galegoaren	alde	ari	diren	beste	eragileekin.	Guretzako	

Donostiakoan	parte	hartzea	onespen	bat	da,	guretzako	eta	Europan	hizkuntzaren	

alde	ari	diren	beste	mugimendu	guztientzako.	

Aspalditik	 ari	 gara	 salatzen	 Hizkuntza	 Eskubideen	 Karta	 Unibertsala	 ez	 dela	

betetzen,	 eta	 protokoloa	 horren	 guztiaren	 abiapuntua	 da.	 Protokolo	 hau	

desberdina	 da,	 ez	 da	 eremu	 zientifikora	 soilik	 murriztu	 eta	 ez	 da	 erakunde	

publikoen	eskutik	egin,	behetik	egin	da.	Galizian	gizarte	mugimendu	garrantzitsua	

dago,	era	guztietakoa,	protokoloa	bete	dadin	nahi	duena.	

	

	

	



Abenduan	Donostiako	ekitaldian	izango	al	zarete?	

Bai.	 Zeharo	 babesgabe	 gaude,	 gure	 gobernuak	 ez	 ditu	 konplitzen	 bere	

betebeharrak.	 Horrelako	 protokolo	 bat	 nahi	 dugu,	 eta	 behar	 dugu,	 Berlingoak	

alemanez	bizi	diren	bezala	gu	gure	hizkuntzan	bizi	gaitezen.	

	

“Erakundeei	interpelazio	zuzena	egiteko	balio	behar	du”.		

Leire	Txakartegi,	ELAko	euskara	arduraduna.	

	

Gustura	egindako	lanarekin?	

Parte	 hartzeko	 metodologia	 egokia	 iruditu	 zaigu.	 Kontseilua	 propio	 bildu	 zen	

gurekin	eta	ELA	barruan,	euskara	batzordean,	gaia	 lantzeko	aukera	 izan	dugu.	

Eragile	bakoitzarekin	lanketa	berezia	egitea	asko	eskertu	dugu.	

	

ELAk	nolako	ekarpenak	egin	ditu?	

Oso	 zehatzak	 egiten	 saiatu	 gara,	 beti	 ere	 lan	 munduan	 langileen	 hizkuntza	

eskubideak	 bermatzeko.	 Esparru	 publikoan,	 administrazioan,	 osasungintzan	

adibidez	nahiko	ekarpen	zehatzak	egin	ditugu	eta	esparru	pribatuan	kanpo	eta	

barne	erabileraz,	kontratazioez	egin	ditugu	ekarpenak.	Adibidez,	garrantzia	eman	

diogu	 negoziazio	 kolektiboa	 euskararen	 normalizazioan	 lan	 tresna	 bezala	

aldarrikatzea.	

	

Ekarpen	batzuk	aipatuko	mesedez?	

Enpresan	 terminologia	 normaltasunez	 erabiltzeko	 hiztegi	 propioa	 sortzea;	

langileek	 hizkuntza	 gutxituan	 lan	 egiteko	 behar	 duten	 ezagutza	 lortzeko	

baliabideak	 eskatzea;	 langileek	 dokumentazioa	 ele	 bitan	 jaso	 eta	 betetzeko	

aukera	 izatea;	 errotulazioa	 euskaraz	 egotea,	 euskara	 batzordea	 osatzea.	

Administrazioan:	hizkuntza	eskakizunak	kontratazioetan;	hizkuntza	eskakizunak	



betetzeko	 epeak	 eta	 irizpideak	 zehaztea;	Osakidetzan,	 garapen	 profesionalean	

hizkuntza	gutxituen	ezagutza	eta	erabilera	baloratzea.	

	

Zertarako	balio	du	protokoloak?	

Eragile	 sozialen	 ekarpenetan	 oinarritzen	 da	 eta	 neurri	 zehatzak	 izango	 dira.	

Horrek	erakundeei	interpelazio	zuzena	egiteko	balio	behar	du,	beste	era	bateko	

hizkuntza	politika	eskatzeko.	Beste	gauza	askotan	bezala,	guk	uste	dugu	eragile	

sozialok	akuilu	lana	egin	behar	dugula.	Interpelaziorako	tresna	izan	behar	da.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Blokeoaren	arrazoiak	
URKO	APAOLAZA	AVILA		

2016ko	azaroaren	06a	

	

Confebaskek,	 CCOOk	 eta	 UGTk	 Eusko	 Jaurlaritzaren	 babesarekin	 eragin	

mugatuko	 hitzarmenak	 sinatzeko	 egindako	 akordioak	 tentsioa	 areagotu	 du	

sindikalgintzan.	Espainiako	erreformek	estatu	mailako	hitzarmenei	atea	ireki,	lan-

baldintzak	 kaskartu	 eta	 negoziazio	 kolektiboa	 blokeatu	 dute.	 Egoera	 hori	

gainditzeko	akordioa	omen.	Baina	desblokeatu	al	daiteke	ezer	ELAk	eta	LABek	

EAEn	osatzen	duten	gehiengo	sindikala	bazterrean	utzita?	Prekarietateari	beste	

mamu	 bat	 gehitu	 zaio	 beraz	 lan	 harremanen	 esparruan:	 defizit	

demokratikoarena.	

	

	
Irailaren	20an,	EAEko	bozak	baino	bost	egun	lehenago,	manifestazioa	egin	zuten	ELA	eta	

LABeko	milaka	delegatuk	Gasteizen.	Negoziazio	kolektiboan	hauteskunde	sindikalen	emaitzak	

ez	direla	errespetatuko	salatu	zuten	(argazkia:	ELA).	



Ezohiko	irudi	batek	alarma	piztu	zuen	joan	den	uztailaren	14an	hedabideetako	

edizio	digitaletan.	ELAk	eta	LABek	agerraldi	bateratua	iragarri	zuten	goiz	partean.	

Egun	 horretan	 Berria	 egunkariak	 lan	 harremanei	 zegokien	 albiste-bonba	

plazaratu	 zuen	 filtrazio	 bati	 esker:	 enpresari	 handien	 interesak	 biltzen	 dituen	

Confebask	 patronalak,	 esku	 artean	 zuen	 bi	 sindikatuek	 Araba,	 Bizkaia	 eta	

Gipuzkoan	 osatzen	 duten	 gehiengoa	 saihesteko	 “formula”.	 Horren	 arabera,	

akordio	 orokorrik	 ezean,	 gutxiengo	 sindikalarekin	 adostuko	 zituen	 “eragin	

mugatuko”	 hitzarmenak,	 eta	 –hemen	 berritasuna–	 Jaurlaritzak	 onetsi	 egingo	

lituzke.	

	

Confebaskek	 ukatu	 egin	 zuen	 agiria	 berea	 zenik;	 Enplegu	 sailak,	 bere	 aldetik,	

“bitartekari”	lanak	baino	ez	dituela	betetzen	adierazi	zuen.	Baina	ELAk	eta	LABek	

eginiko	 agerraldian	 dokumentu	 bat	 erakutsi	 zuten,	 Eusko	 Jaurlaritzak	

“Elkarrizketa	 Sozialerako	 Mahaira”	 eramandako	 akordio-zirriborroa	 ei	 zena.	

Dokumentu	 horrek	 ere	 eragin	 mugatuko	 hitzarmenak	 bultzatzeko	 estrategia	

proposatzen	zuen:	“Jaurlaritzak	konpromiso	horrekin	bat	egin	eta	era	aktiboan	

kolaboratuko	 du	 bere	 hedapen	 eta	 ezagutza	 orokorrean	 –zioen	 testuak–,	

akordioak	 bildu	 eta	 argitaratuz,	 Langileen	 Estatutuaren	 Legeak	 eskatzen	 duen	

ordezkaritza	mailara	iristen	ez	direnean”.	

	

Hauteskunde	bidez	lorturiko	ordezkaritza	sindikalaren	kontrako	eraso	larritzat	jo	

zuten	 ELAk	 eta	 LABek	ustezko	 asmo	hori,	 eta	Angel	 Toña	 Enplegu	 eta	Gizarte	

Politiketako	sailburuaren	dimisioa	eskatu	zuten	berehalakoan.	Ez	zebiltzan	oker	

filtrazioari	 emaniko	 garrantzian:	 handik	 hamar	 egunera	 sinatu	 zuten	 akordioa	

UGT,	CCOO,	Confebask	eta	Jaurlaritzak.	

	



	

Prekaritatearen	kontra	LABek	deitutako	“Bideak	Batuz”	mobilizazioa	Bilbon	

(argazkia:	LAB)	

	

Negoziazio	 kolektiboan	 kosta	 ahala	 kosta	 hitzarmena	 lortzeko	 xedea	 EAEko	

patronalak	ELA	eta	LABen	kontra	darabilen	estrategiaren	barruan	kokatu	zuten	bi	

sindikatuok:	 “Eraso	 soka	 luze	 baten	 azkena	 da”,	 zioen	 LABeko	 idazkari	 nagusi	

Ainhoa	Etxaidek.	

	

Lehenago	ere	Confebaskek	demokraziaren	marra	gorriak	igarotzen	dituen	ideia	

eta	 asmoak	 ibili	 izan	 ditu	 buruan	 oposizioa	 paretik	 kentzeko.	 2014an	 EAEko	

patronalak	agiri	bat	bidali	zion	Espainiako	Estatuko	CEOE	enpresarien	elkarteari,	

eskatuz	sar	zezala	Lan	ministerioaren	aurrean	helegite	harrigarri	bat:	sindikatuak	

gordailutik	“baja”	ematea	euren	estatutuetan	zehaztutako	zereginera	ez	baziren	



mugatzen.	Confebasken	ustez	ELA	eta	LAB	“ez	dagokien	izaera”	hartzen	hasiak	

daude	eta	“boikot”	dinamika	daramate.	

	

Patronalarekiko	kritiko	diren	erakunde	sindikalak	de	facto	ilegalizatzea	zekarren	

ideia	horrek,	eta	kalapita	handia	sortu	zuen.	Confebaskek	orduan	ere	esan	zuen	

ez	zuela	zerikusirik	–gerora	CEOEren	helegitean	jatorri	hori	nabarmen	ikusi	zen	

arren–	 eta	 Eusko	 Jaurlaritzaren	 beraren	 iritziz	 “astakeria”	 zen.	 Edonola	 ere,	

aferak	erakutsi	zuen	zein	puntutan	dauden	blokeen	arteko	erlazioak	eta	noraino	

iristeko	 prest	 egon	 daitezkeen	 botere	 ekonomikoari	 loturiko	 ezkutuko	 eragile	

batzuk.	 Baina	 nola	 iritsi	 da	 sindikatuen	 eta	 enpresa-buruen	 arteko	 gatazka	

horraino?	

	

2007an	 krisia	 lehertu	 zenean,	 finantza-banku	 erregulatzaileek	 langileen	

eskubideak	 murrizteko	 baliatu	 zuten	 abagunea,	 Europan	 zein	 Euskal	 Herrian.	

Hala,	 Espainiako	 gobernuek	 urteotan	 egindako	 lan	 erreformek	 erabateko	

desoreka	ekarri	dute	negoziazio	kolektiboan;	ELAko	idazkari	nagusi	Adolfo	Txiki	

Muñozek	astekari	honi	gordin	azaldu	dio	erreformen	ondorioa:	“Patronalak	ere	

ez	zuen	espero	hainbeste	botere	emango	ziotenik”.	

	

Espainiako	lan	erreformak:	patronalak	joko-arauak	poltsikoan	

	

2011ko	ekainean	José	Luis	Rodríguez	Zapateroren	gobernu	sozialistak	negoziazio	

kolektiboa	erreformatzeko	lege	proiektua	onartu	zuen.	Besteak	beste	ahalmen	

gehiago	 eman	 zion	 enpresa	 bakoitzari	 aurretik	 adostutako	 hitzarmenak	

aldatzeko,	 sektore-hitzarmenen	 kalterako.	 Baina	 horretaz	 gain,	 hemengo	 lan	

harremanen	 esparrua	 bete	 betean	 jo	 zuen,	 estatu	 mailako	 hitzarmenak	

probintziakoei	 lehenetsiz	 eta	 aukera	 emanez	 Madrilgo	 sindikatuei	 (CCOO	 eta	



UGT)	eta	patronalari	(CEOE)	erkidegoetan	adostutakoa	galarazi	edo	mugatzeko.	

Hitz	bakarrean	esanda:	estatalizazioa.	

	

Eraikuntzaren	sektoreko	CNC	enpresen	konfederazio	nazionala	izan	zen	lehena	

mauka	 profitatzen.	 2012ko	 urtarrilean	 UGT	 eta	 CCOOrekin	 estatu	 hitzarmena	

sinatu	 zuen,	 beretzat	 gordez	 soldatak,	 mugikortasuna,	 lan-orduak	 eta	 beste	

hainbat	 gai	 garrantzitsu,	 eta	 edukiz	 hustuz	 euskal	 langileentzat	 askoz	 hobeak	

ziren	 lurraldeetako	 itunak;	 “lan	 baldintzen	 homogeneizazioa”	 zuten	 helburu.	

Geroztik	halako	beste	asko	etorri	dira.	

	

2011ko	abenduko	hauteskundeen	ondoren	Rajoyk	ia	hatz	bakarrarekin	ezarritako	

lan	 erreforma	 basatiari	 azken	 hamarkadetako	 greba	 orokor	 indartsuenarekin	

erantzun	 zioten	 langileek	 Euskal	 Herrian.	 Baina	 hala	 ere	 enpresa-buruek	

hainbeste	desio	zuten	ultraaktibitatearen	amaiera	ekarri	zuen:	lehen,	hitzarmen	

berria	 sinatu	 ezean,	 zaharrak	 jarraitzen	 zuen	 indarrean,	 iraungita	 egonik	 ere;	

orain,	 automatikoki	 estatu	 mailako	 hitzarmena	 edo,	 halakorik	 izan	 ezean,	

Langileen	Estatutua	aplikatzen	zaie	beharginei.	

	

Panorama	 ilun	 horretan,	 sindikatu	 abertzaleak	 negoziaziorako	 tresnarik	 gabe	

geratu	 dira	 joko-arauak	 poltsikoan	 dituen	 Goliat	 gorbatadunaren	 aurrean.	

Erremediorik	 gabe	 ekintza	 sindikala	 dute	 orain	 habaila,	 eta	 kalea	

konfrontaziorako	harri.	

	

Estrategia	 diferentea	 dute	 ordea.	 ELAk,	 sektore	 hitzarmenen	 ahulezia	 ikusita	

enpresetan	jarri	du	indarra.	LABek,	bere	aldetik,	hitzarmen	orokorrak	blindatzeko	

saiakerak	 egin	 ditu	 hainbat	 forotan,	 arrakasta	 askorik	 gabe	 baina:	 “Patronalak	

hitzarmen	merkeak	nahi	ditu,	eta	hori	askoz	errazago	lortzen	du	Madrilen”,	dio	



LABeko	 negoziazio	 kolektiborako	 arduradun	 Garbiñe	 Aranburuk.	 Hitzarmen	

autonomiko	edo	sektorialen	aldeko	ekimenekin	segiko	dutela	ziurtatu	du,	hala	

ere,	LABeko	kideak.	

	

Blokeoa	 datutan	 ere	 zenbatu	 daiteke.	 Lan	 Harremanen	 Kontseiluaren	 azken	

buletin	 soziolaboralean	 ikus	 daitekeenez	 abuztuan	 langileen	 ia	 erdiak	 (%46,2)	

oraindik	berritzeko	zuen	hitzarmena,	253.993	lagunek	hain	zuzen;	beste	110.167	

hitzarmenik	gabe	zeuden	(%20)	eta	soilik	heren	batek	(%33,8)	zuen	eguneraturik	

bere	lan	baldintzak	arautzen	dituen	testua,	hau	da,	185.472	langilek.	

	

Ez	ohiko	irudia:	Ainhoa	Etxaide	(LAB)	eta	Adolfo	Muñozen	(ELA)	agerraldi	

bateratua,	lan	hitzarmenetan	gehiengo	sindikala	baztertzeko	asmoa	zegoela	

jakin	eta	gero	(argazkia:	Argazki	Press)	

	

Ultraaktibitatearen	 amaierak	 zerikusi	 zuzena	 du	 estatistika	 horiekin.	 2013ko	

uztailaren	 7an	 300.000	 behargin	 geratu	 ziren	 hitzarmenik	 gabe,	 patronalak	



enpresa-buruei	eskatu	zielako	uztailaren	8ra	arte	ez	negoziatzeko,	egun	horretan	

indarrean	 sartu	 zen	 Rajoyren	 erreformak	 zekarzkien	 abantailak	 poltsikoan	

izateko.	Jokaldi	horrekin	soldata	jaitsierak	eta	baldintza	prekarioagoak	inposatu	

ahal	izango	zituzten.	

	

Lan	gatazkak	epaitegietara	eramatea	ekarri	du	horrek	guztiak,	hitzarmen	askok	

ultraaktibitatea	 blindatzeko	 klausula	 espezifikoak	 dituztelako.	 Auzitegi	

Gorenaren	epaiek	 lan	erreforma	nokeatu	dute,	baina	enpresariek	hari	helduta	

segitzen	dute	negoziazio	ororen	kartak	markatzeko.		

	

Elkarrizketa	Sozialerako	Mahaian	eseri?	

	

2014ko	abenduan,	Eusko	Jaurlaritzak	“Elkarrizketa	Sozialerako	Mahaia”	jarri	zuen	

martxan,	“konfrontazio	hutsak	etsaia	 identifikatzeko	baino	ez	du	balio”,	azaldu	

zuen	Enplegu	eta	Gizarte	Gaietarako	orduko	sailburu	Juan	Mari	Aburtok.	Baina	

mahaia	herren	jaio	zen,	LABek	eta	ELAk	uko	egin	diotelako	beraiek	“ilegalizatzeko	

azpilanean”	 ibilitako	 patronalarekin	 esertzeari;	 murrizketak	 “legitimatzeko”	

baizik	ez	du	balio	izango	haien	iritziz.	CCOOk	eta	UGTk,	ordea,	foro	horretan	parte	

hartzeko	 arrazoiak	 ikusi	 dituzte	 hasieratik	 “enplegua	 sortu	 eta	 pertsonen	

ongizatea	hobetzea	helburu”	izaki.	

	

Bi	urteko	ibilbide	gorabeheratsuan	Elkarrizketa	Sozialerako	Mahaiak	apenas	egin	

du	 urratsik	 lan	 harremanen	 arloan	 –CCOO	 sindikatua	 bera	 ere	 behin	 baino	

gehiagotan	altxa	da	mahaitik,	Eusko	Jaurlaritzak	ez	dituelako	martxan	 jarri	han	

adostutako	neurriak–.	Gehiengo	sindikal	abertzaleak	salatu	du	CCOO	eta	UGTren	

hipokrisia,	 Euskal	 Herrian	 mahai	 horretan	 hitzarmen	 sektoriala	 defendatzen	

duten	bitartean,	Zapateroren	erreforma	baliatzen	ari	direlako	estatalizazioaren	



bidez	negoziazioa	Madrilera	eraman,	monopolizatu,	eta	baldintza	kaskarragoak	

dituzten	itun	orokorrak	presaka	ezartzeko.	

	

Unai	 Sordo	 sindikatuaren	 idazkari	 nagusiaren	 ustez,	 baina,	 negoziazio	

kolektiboaren	 korapiloa	 ez	 dago	 estatuko	 legeek	 eta	 hitzarmenek	 esaten	

dutenagatik	harrapatuta,	baizik	eta	ELAk	–eta	neurri	batean	LABek–	hitzarmen	

kolektiborik	 ez	 izateko	 estrategia	 “kaltegarria”	 darabilelako,	 konfrontazioa	

enpresaz	 enpresa	 eramateko.	 Egoera	 horri	 irteera	 emateko	 sinatu	 dute,	

diotenez,	eragin	mugatuko	hitzarmenen	akordioa	uztailean.	

	

CCOOk	eta	UGTk	Jaurlaritzarekin	eta	Confebaskekin	negoziazio	kolektiboaz	egin	

akordio	 hori	 estatalizazioa	 gerarazteko	 dela	 ematen	 du	 aditzera	 onartutako	

testuak,	 “lurraldeko	 sektore	 hitzarmenaren	 aldeko	 apustua”	 egiten	 baitu.	

Besterik	 da	 zer	 nolako	 berme	 eta	 baldintza	 eskaintzen	 duten.	 Defendatu	 al	

daiteke	euskal	lan	harremanen	esparrua,	erabakimena	Madrilen	baldin	badago?	

	

Eragin	mugatuko	hitzarmenen	akordioak	“ez	du	ezer	blindatzen”	

	

Enpresa	edo	sektore	batean	aplikazio	orokorreko	itunik	ez	balego	–eta	ikusi	dugu	

asko	eta	asko	egoera	horretan	daudela	momentu	honetan–,	gutxiengoan	dauden	

sindikatuek	 patronalarekin	 lan	 baldintzak	 adostu	 ditzakete,	 eta	 langileek	

hitzarmen	horretara	gehitzeko	aukera	izango	dute.	Hori	dira	“eragin	mugatuko	

hitzarmenak”.	 Eusko	 Jaurlaritzak	erregistratu	eta	argitaratu	egingo	ditu,	 izaera	

ofiziala	emanez.	

	

“Zidor	 antidemokratikoa”,	 “iruzurra”,	 “aurrekari	 gabekoa”…	 LAB	 eta	 ELA	

sindikatuek	 hitz	 oso	 gogorrak	 erabili	 dituzte	 ituna	 sinatu	 denetik	 hura	



kalifikatzeko.	 Euren	 esanetan,	 langileek	 botoen	 bidez	 aukeratutakoari	 muzin	

egiten	dio	eta	gutxiengo	baten	nahia	inposatzen	dio	gehiengoari.	

	

Irailaren	 20an,	 Eusko	 Legebiltzarrerako	 hauteskundeen	 kanpainaren	 erdian	

Gasteizen	manifestazioa	egin	zuten	“euskal	 langileek	modu	erabat	zilegizkoan”	

hautatutako	ELA	eta	LABen	milaka	delegatuk.	Amaieran,	Muñozek	konparaketa	

ukigarri	 batekin	 azaldu	 zion	 Iñigo	 Urkullu	 lehendakariari	 nola	 sentitzen	 diren:	

“Baten	batek	esaten	badu	zure	alderdiaren	27	eserlekuak	parlamentuan	hutsaren	

hurrengo	direla,	ondo	irudituko	litzaizuke?	Ba,	hori	bera	egin	nahi	dute	gurekin”.	

	

Ángel	 Toña	 sailburuaren	 aburuz,	 aldiz,	 “maltzurkeria”	 da	 akordioa	

antidemokratikotzat	jotzea,	langileak	indibidualki	batzea	eskatzen	baitu	eta	ez	dio	

eragiten	sinatzen	ez	duenari.		“Demokrazia	parte-hartzea	da	–dio	Toñak–	baina	

baita	konpromisoa	ere,	eta	akordioak	lortzeko	beharrezkoa	da	irtenbideak	aurki	

daitezkeen	 foroetara	 jotzea”.	 Bere	 esanetan,	 hitzarmenik	 eta	 erreferentziarik	

gabe	 geratu	 diren	 380.000	 langileei	 alternatiba	 eskaini	 nahi	 diete.	 Raúl	 Arza	

euskal	 erkidegoko	 UGTko	 idazkari	 nagusia	 ere	 iritzi	 berekoa	 da,	 hots,	 langile	

horien	guztien	lan	baldintzak	“eguneratu”	ahal	izango	direla.	

	

Zaila	dute	ordea	gehiengo	 sindikalak	 apo	hori	 irenstea:	 “Akordioak	ez	du	ezer	

blindatzen	 –diote	 ELAk	 eta	 LABek	 elkarrekin	 egindako	 balorazio	 dokumentu	

zabalean–,	Confebaskek	ez	du	bertoko	negoziazio	kolektiboko	markoa	blindatuko	

duen	 egiturazko	 inolako	 akordiorik	 behar”.	 Euren	 esanetan,	 estatalizazioak	

segitzen	du	patronalari	aukera		ematen	milaka	langileri	“xantaia”	egiteko.	

	



	

Uztailaren	22an	sinatu	zuten	Lakuan	eragin	mugatuko	hitzarmenak	egiteko	

akordioa.	Irudian	ezker-eskuin:	Roberto	Larrañaga	Confebask	enpresarien	

elkarteko	presidentea;	Arantza	Tapia,	Ángel	Toña	eta	Cristina	Uriarte,	Eusko	

Jaurlaritzako	Ekonomia,	Enplegu	eta	Hezkuntza	sailburuak;	eta	Unai	Sordo	eta	

Raúl	Arza,	CCOO	eta	UGT	sindikatuetako	idazkari	nagusiak	(Argazkia:	Argazki	

Press)	

	

Ekaitza	eta	beste	lan	erreforma	bat	zerumugan	

	

Eta	 epe	 ertainean	 zer?	 Ezin	 esan	 konponbidea	 gertu	 dagoenik,	 ekaitz	 hodei	

trinkoak	 ikusten	dira	urrunean.	Jadanik	hasi	dira	eragin	mugatuko	hitzarmenak	

ezartzen.	 Araban	 metalgintzan	 akordioa	 sinatu	 dute	 duela	 gutxi	 SEA	

enpresaburuen	 elkarteak,	 CCOOk	 eta	 UGTk;	 eta	 Eusko	 Jaurlaritzak	 lurralde	

horretako	 aldizkari	 orokorrean	 argitaratu	 du,	 nahiz	 eta	 sindikatu	 horien	 pisua	

%30	ere	ez	den	metalaren	arloan.	

	

Euskal	 sindikatuek,	 bestalde,	 euren	 eskura	 dituzten	 tresna	 guztiak	 erabiliko	

dituzte	estatalizazioari	mugak	jartzeko.	ELAk	Europara	jotzeko	asmoa	ere	azaldu	



du	 estatu	 mailako	 ostalaritza	 ituna	 dela-eta.	 Madrilen	 sinatutako	 itun	 horren	

klausula	 batek	 galarazten	 du	 sektoreari	 dagozkionak	 beste	 inon	 negoziatzea	

kontrol	batzorde	baten	baimenik	gabe,	eta	ondorioz		langileek	euren	soldataren	

%50	 galdu	 dute,	 urteko	 lanaldia	 50	 orduz	 luzatu	 dieten	 bitartean.	 ELAk	

Estrasburgora	 eramango	 du	 kasua,	 sindikatu	 bati	 bere	 eremuan	 negoziatzeko	

ahalmena	ukatzea	nazioarteko	legearen	kontra	doala	uste	baitu.	

	

Baina	lainorik	potoloena	beste	bat	da	eta	atzean	dator.	Sindikatuek	behin	baino	

gehiagotan	adierazi	dute	kapitalaren	botere	faktikoak	beste	lan	erreforma	bat	ari	

direla	prestatzen	langileak	are	gehiago	estutzeko.	Zantzuak	hor	daude.	Esaterako,	

Garbiñe	Biurrun	epailearen	ustez,	Europako	Justizia	Auzitegiak	behin	behineko	

langileen	 kaleratze	 merkeak	 debekatuz	 emandako	 epaia	 “aitzakia”	 bezala	

erabiliko	dute,	lan	kontratuen	inguruko	legea	aldatzeko.	

	

Eta	batez	ere,	Troika	eskean	ari	da	berriz.	Bruselak	azaldu	berri	du	Espainiak	5.500	

milioi	 euro	murriztu	 behar	 dituela	 defizit	muga	 betetzeko.	 Eta	 ez	 du	 ematen,	

preseski,	diru	hori	aterako	denik	joko-arauak	egiten	dituztenen	poltsikotik.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Euskal	Herriko	azken	eskandalu	polizialaren	aurrean,	
20.000	pertsonak	Altsasuko	zazpi	gazteak	askatzeko	
eskatu	dute	

LANDER	ARBELAITZ		
2016ko	abenduaren	01a	

	

“Justizia	nahi	dugu,	atxilotuak	askatu”	izan	da	20.000	lagunen	aldarria	Altsasun.	

Txalo	hotsek	soilik	hautsi	dute	isiltasun	ozena.	Bi	astetik	gora	egin	dituzte	urriaren	

15eko	borrokaren	harira	atxilotutako	zazpi	gazteek	Madrilgo	Soto	del	Real	eta	

Alcalá	 de	 Henares	 espetxeetan,	 Sakanatik	 400	 kilometrotara.	 Hamar	 eta	

hamabost	urte	arteko	kartzelarekin	zigor	daitezkeen	delituak	egozten	dizkiete.	

Gertaerei	testuingurua	ematen	saiatuko	gara	datozen	lerroetan.	

	

	

	(Photo:	Ekinklik.org)	

	



Urriaren	 15ean,	 herriko	 feria	 eguneko	 goizaldeko	 5:00etan	 herriko	 taberna	

batean	 kalez	 jantzitako	 bi	 guardia	 zibilen,	 beren	 bikoteen	 eta	 altsasuar	 talde	

baten	 arteko	 borrokaren	 ondorioz,	 agenteetako	 batek	 txorkatila	 lesionatuta	

amaitu	du	alde	batean,	eta	ondorengo	zazpi	gazteak	espetxeratuta	daude	beste	

aldean:	 Iñaki	 Abad,	 Oihan	 Arranz,	 Jon	 Ander	 Cob,	 Julen	 Goikoetxea,	 Jokin	

Unamuno,	Aratz	Urruzola	eta	Adur	Ramirez.	Hamar	eta	hamabost	urte	arteko	

kartzela	zigorraren	arriskua	du	bakoitzak.	

	

Zer	gertatu	zen?	Bertsioak	kontrajarriak	dira.	

	

Urriaren	15etik	bertatik,	Espainiako	hedabide	handi	gehienek	guardia	zibilen	eta	

beren	 bikotekideen	 aurka	 50	 bat	 lagunen	 “erasoaz”,	 “enboskadaz”	 edo	

“lintxamentuaz”	mintzatu	dira.	Altsasuarrek	hurrengo	eguneko	prentsaurrekoan	

adierazi	 zuten	 ez	 zela	 horrelakorik	 izan	 eta	 “agenteek	 taberna	 batean	

probokatutako”	liskarra	izan	zela.	Guardia	zibiletako	baten	bikoteak	gau	horretan	

bertan	zioen	“erasotzaileak”	sei	lagun	zirela,	Nafarroako	Foruzaingoari	egindako	

testigantzan.	 Gau	 horretan	 ere,	 bi	 lagun	 atxilotu	 zituzten	 Altsasun	 eta	

Foruzaingoak	kargatu	ere	egin	zuen	atxilotuen	askatasuna	eskatzeko	koartelaren	

aurrean	bildu	ziren	herritarren	aurka.	

	

Albisteak	 berehala	 harrotu	 zituen	 hautsak	 eta	 hurrengo	 egunean	 Espainiako	

presidente	Mariano	Rajoyk	ere	adierazpenak	egin	zituen	guardia	zibilei	“babes	

osoa”	 eskaintzeko.	 “Ez	 da	 inpunitaterik	 izango”,	 esan	 zuen.	 Alderdi	 politikoen	

artean,	 Sortu	 izan	 da	 lehen	 unetik	 atxilotuak	 babestu	 dituen	 alderdi	 bakarra.	

Nafarroako	 Gobernuak	 lehen	 unetik	 erasoa	 gaitzesteaz	 gain,	 guardia	 zibilei	

babesa	adierazteko	urriaren	18ko	kontzentraziora	kide	bat	bidali	zuen.	Gerora,	

Geroa	 Baik	 eta	 Nafarroako	 Podemosek	 atxiloketak	 gaitzetsi	 dituzte,	 nahiz	 eta	



azken	alderdi	 horren	Madrilgo	egituretatik	 kontrako	norabidean	hitz	 egin	 izan	

duten,	Guardia	Zibilaren	bertsio	ofiziala	bere	eginez.		

	

Lehen	 asteburu	 horretan	 manifestazioan	 2.000	 lagunetik	 gora	 bildu	 ziren	

“muntaia	 polizialik	 ez,	 utzi	 pakean	 Altsasu”	 lemapean.	 Espainiako	 hedabide	

gehienek	ordea,	Covite	ETAren	biktimen	elkarteko	lau	lagunek	Guardia	Zibilaren	

aldeko	mezuak	nola	zabaldu	zituzten	bilakatu	zuten	albiste.	

	

	

	

Hamar	eta	hamabost	urte	arteko	kartzela	zigorrak?	



	

Elur	 bola	 handitzen	 joan	 da	 eta	 “terrorismoagatik”	 epaituko	 dituzte.	Nagusiki,	

Covitek,	 Auzitegi	 Nazionalak,	 hedabide	 espainiar	 nagusi	 gehienek	 eta	 alderdi	

unionistek	defendatzen	dute	“terrorismo”	delitua	egoztea	gazte	hauei.	Guardia	

Zibilak	 berak	 hasiera	 batean	 bere	 txostenean	 jaso	 zuen	 ez	 zuela	 “terrorismo	

ekintza”	gisa	ikusten,	izatekotan	“gorroto	delitua”	ikusten	zuen	polizia	erakunde	

espainarrak.	Nafarroako	Foruzaingoak	ere	ez	zela	ekintza	 terrorista	 izan	zioen.	

Guardia	 Zibila	 terrorismoa	 egoztea	 defendatzera	 ondoren	 igaro	 da.	 Azkenik,	

Iruñeko	Auzitegian	 ikertu	beharrean,	Auzitegi	Nazionalaren	esku	utzi	dute,	tesi	

horren	gainean	iker	dezan.	

	



	

	



Altsasuko	bertsio	ofiziala	zalantzan	jarri	zuten	herritarrak	jopuntuan	jarri	zituen	

Auzitegi	Nazionalak.	Gauean	bertan	izandako	bi	atxiloketak	salatu	eta	hedabideak	

zabaltzen	ari	ziren	bertsio	ofizialaren	aurrean	beren	iritzia	eman	zuten	herritarrak	

identifikatzeko	eskatu	zuen	epaileak,	baita	Altsasuko	gaztetxearen	Twitter	kontua	

kudeatzen	zutenak	ere.	

	

Orotara	hamabi	 gazte	 ikertzeko	eskatu	 zion	Poliziari	 eta	 azkenik	 zazpi	 lagunek	

amaitu	dute	auzipetuta.	

	

Borroka	 izan	 zen	 tabernaren	 kanpoaldean	 falangearen	 mehatxu	 pintaketak	

agertu	ziren	manifestazioaren	osteko	astelehen	goizean,	azaroak	7.	Egun	berean,	

kalez	 jantzitako	poliziak	herrian	zebiltzala	salatu	zuten.	Azaroaren	8an	“presio-

egoera	 jasanezina	 eta	 latza”	 salatu	 zuten,	 herritar	 batzuek	 kalez	 jantzitako	

poliziekin	talka	izan	ostean.	

	

Kontestu	 berean,	 azaroaren	 8an,	 Nafarroako	 Parlamentuan	 hainbat	 biktimak	

hartu	zuten	hitza.	Tartean	Oihan	Unai	Ataunek	bere	esperientzia	kontatu	zuen.	

Guardia	 zibilek	 torturatu	 zutela	 eta	 epaileek	 ez	 zutela	 ikertu	 salatu	 zuen.	

Azkenean,	Estrasburgok	Espainiako	Estatua	zigortu	zuen.	

	



	

	

Atxiloketak	astelehen	goizaldean	

	

Poliziaren	zerrendan	agertu	ziren	hainbat	gazte	Iruñeko	Auzitegian	aurkeztu	ziren	

beren	kabuz.	Hala	ere,	han	ez	zituzten	hartu.	Azaroaren	14an,	zortzi	gazte	atxilotu	

zituzten,	asko	eskolara	edo	lanera	bidean	zirela.	Madrilera	eraman	zituzten	eta	

gauerako,	sei	prebentiboki	espetxeratzeko	agindu	zuen	Carmen	Lamela	epaileak	

“ihes	egiteko	arrisku	nabarmena”	aipatuz.	Herrian	“beldur	giroa	sortzea”	egotzi	

die.	 Asteazken	 arratsaldean	 zazpigarren	 bat	 atxilotu	 zuten:	 Adur	 Ramirez,	 eta	

beste	bat	libre	utzi	zuten.	



berezia	 eragin	 du	 Iñaki	 Abad	 giltzapean	 sartzeko	motiboak:	 tabernan	 guardia	

zibilei	 eta	 hauen	 bikotekideei	 “begirada	 despektibo	 eta	 zuzenak	 egin	 izana”.	

Orain	arte	Espainiako	Estatuan	inor	sekula	ez	dela	horrelako	arrazoi	batengatik	

espetxeratua	izan	nabarmendu	dute	batzuek.	

	

Atxiloketak	 justifikatzeko	 epaileak	 erabili	 duen	 beste	 argudioetako	 bat	

ondorengoa	da:	Prentsaurrekoan	“Alde	hemendik!”	zioten	pankartetan	“ETAren	

ohiko	 logoa,	 bi	 puntako	 gezi	 okertsua”	 erabili	 izana.	 Bi	 puntako	 gezia	 Alde	

Hemendik	 kanpainako	 logoetako	 bat	 da,	 ETAz	 harago,	 Euskal	 Herrian	

aldarrikapen	hori	egin	nahi	izan	duen	edozein	kolektibok	erabili	du.	

	

		

	

	

	



Iñaki	Egaña	historialariak	mahai	gainean	jarri	duenez,	Euskadiko	Ezkerra	koalizioa	

osatu	zuen	EIA	izan	zen	“Que	Se	Vayan”	leloa	lehen	aldiz	erabili	zuena.	

	

Oraingoz	 atxilotutako	 bederatzi	 lagunak	 mugimendu	 sozialekin	

konprometitutako	 gazte	 aktiboak	 direla	 irakurtzeko	 aukera	 izan	 dugu.	 Ez	 dira	

talde	antolatu	biolento	bateko	kideak,	Auzitegi	Nazionalak	halakorik	iradokitzen	

duen	arren.	Garak	Altsasuko	 iturriak	aipatuz	mahai	gainean	 jarri	duenez,	 talde	

heterogeneoa	osatzen	dute.	Komunean	dute	gaztetxean	sarri	 ibiltzea	eta	herri	

mugimenduetako	ekimenak	antolatzen	aritzea	edo	horietan	parte	hartzea.	

	

Desmilitarizazio	aldarria	jopuntuan	

	

	

	

Carmen	 Lamela	 epaileak	 hasieratik	 baliatu	 du	 tabernako	 gertaera	 Ospa	

mugimenduko	 kideak	 atxilotzeko.	 Espainiako	 indar	 polizialek	 Euskal	 Herria	 utz	

dezatela	eskatzeko	ekimenak	Euskal	Herriko	hainbat	herritan	ere	egiten	dira	Alde	

Hemendik,	Fan	Hemendik	eta	antzeko	izenekin.	Oñatin	azken	urteetan	egin	diren	



ekimenek	sona	handia	lortu	dute,	adibidez,	kuartela	inguratuz	2015ean	egindako	

giza	kate	jendetsuak.	

	

Sakanan	baina,	aldarrikapen	honen	aldeko	borrokan	nabarmendu	egin	izan	dira	

Borroka	Garaia	Da	gunean	gogoratu	dutenez.	2001ean,	adibidez,	 Sakanako	15	

herritan	 herri	 kontsulta	 antolatu	 zuten	 “Guardia	 Zibilaren	 presentziaren	

egokitasunaz”,	nahiz	eta	azkenean	Nafarroako	Justizia	Auzitegi	Gorenak	bertan	

behera	utzi	eta	ez	zuten	egin.	

	

Norabide	 horretan,	 “Ospa	 Eguna”	 izan	 da	 azken	 bost	 urteetan	 aldarrikapena	

zabaltzeko	egun	nagusia.	 Jai	 giroan	egun	osoko	 festa	 antolatzen	dute	herrian.	

Azken	urteetan	polemika	eta	tentsioa	 izan	dira,	2014an	herriko	plazan	ehunka	

lagunek	guardia	zibilen	sinbolo	den	trikornio	erraldoia	erre	zutelako.	Hurrengo	

urtean,	2015ean	herriko	plazan	sartu	eta	Guardia	Zibilari	eta	Espainiako	militarrei	

erreferentzia	egiten	zieten	hainbat	karroza	kendu	zizkien	Guardia	Zibilak	bortxaz.	

	

Azken	 atxiloketen	 harira,	 Ospa	 mugimenduaren	 aurkako	 artikulu	 ugari	 idatzi	

dituzte	Espainiako	hedabide	atzerakoienetan.	

	

“Dena	ikusia	nuela	uste	nuen”	

	

Amaia	 Izko	 abokatuak	 hitz	 hauekin	 definitu	 du	 gertatzen	 ari	 dena:	 “Auzitegi	

Nazionalean	dena	ikusia	nuela	uste	nuen,	baina	astakeria	 juridiko	hau	ikusteko	

neukan.	Epaiketak	ez	du	inongo	funtsik”.	

	

Nafarroako	Gobernuko	Barne	Sailburu	María	José	Beaumontek	atxiloketen	aurka	

hitz	 egin	 du.	 “Ez	 zen	 beharrezkoa	 atxiloketa	 hauek	 egitea,	 eta	 are	 gutxiago	



goizaldean”.	 Gobernuko	 presidente	 Uxue	 Barkosek	 atxiloketak	 ez	 zirela	

beharrezkoak	 berretsi	 du.	 Nafarroako	 Ahal	 Dugu-ren	 iritziz,	 “larria”	 da	

gertakariak	“terrorismotzat”	jotzea	eta	EH	Bilduk	espetxeratuak	askatzeko	eskatu	

du.	 UPNko	 heledun	 Javier	 Esparzak	 Guardia	 Zibilaren	 lana	 goretsi	 eta	 “eraso	

koldarra”	gaitzetsi	du.	

	

Atxiloketak	 atsekabe	 eta	 haserre	 handia	 eragiten	 ari	 dira	 Altsasun	 eta	 Euskal	

Herriko	sektore	zabal	batean.	7.600	biztanleko	herria	kriminalizatzen	ari	direla	

sentitu	dute	altsasuar	askok.	

	

Ezker	 abertzaleko	 kideetatik	 hasita,	 Nafarroako	 Ahal	 Dugu	 eta	 EAJren	 ingurko	

ordezkari	 ugari	 mintzatu	 dira	 haserre.	 Alderdi	 Sozialistaren	 inguruko	 hainbat	

kidek	 ere	 aurkakotasuna	 adierazi	 dute	 (Altsasuko	 zinegotziek	 barne)	 nahiz	 eta	

PSNk	(eta	zer	esanik	ez	PSOEk)	hasieratik	hobetsi	duen	bertsio	ofiziala.	Bi	adibide	

jartzearren,	 hona	 Patxi	 Lopezen	 gobernuan	 sailburu	 izan	 zen	 Blanca	 Urgelen	

iritzia:	“Ez	dakit	zer	gertatu	zen	Altsasun,	baina	badakit	zerbait:	Espainia	zoroak	

jota	dago,	eta	ez	da	sendabiderik	ikusten	inondik”.	Baltasar	Garzon	epaileak	dio	

ez	dela	terrorismo	gisa	epaitu	behar.	“Gehiegikeria	ikusten	dut.	Badirudi	batzuek	

ez	dutela	nahi	hau	amaitzea,	eta	hori	oso	arriskutsua	da”.	

	

Posible	al	da	terrorismo	delitua	egoztea	erakunde	terroristarik	gabe?	

	

PPk	eta	PSOEk	2015ean	onartutako	Zigor	Kodearen	erreforma	dago	oinarrian.	

“Mendebaldeko	kultura	deitzen	dioten	horretako	Zigor	Koderik	gogorrena	izango	

du	Espainiako	estatuak”,	zioen	orduan	Rebelion	gunean	Endika	Zulueta	abokatu	

madrildarrak.	Terrorismo	kontzeptuaren	mugak	lausotu	eta	arriskutsuki	zabaldu	

zituzten	orduan.	“Bake	publikoa	larriki	alteratuz	gero:	terrorista”.		



Espainiako	 Auzitegi	 Nazionaleko	 Carmen	 Lamela	 epaileak	 Altsasuko	 borroka	

definizio	horretan	sartu	du.	Hala	ere,	penalista	asko	ez	dago	ados	horrekin.	El	País	

egunkarian	hainbaten	 iritziak	 jasoz	 idatzitako	artikuluan	adibidez,	Bartzelonako	

Unibertsitate	 Autonomoko	 Zuzenbide	 Penalean	 katedratikoa	 den	 Joan	

Queralekin	mintzatu	ziren.	“Beste	modu	batera	epaitu	behar	litzateke	(...)	Zigor	

Kodearen	 573	 artikulu	 hau	 zuhurtziaz	 aplikatu	 behar	 da,	 zentzu	 komunarekin	

gizarte	demokratiko	batean”.	

	

Sakanan	polizia	gehiegi	

	

	



Euskal	 Herria	 da	 Europako	 Batasunean	 polizia	 dentsitate	 handiena	 duen	

lurraldea,	Eusko	Jaurlaritzako	Herrizaingo	Sailak,	Espainiako	eta	Frantziako	Barne	

Ministerioek	eta	Europako	Eurostat	Ikerketa	Zentroak	emandako	datuen	arabera.	

mila	 biztanleko	 sei	 polizia	 baino	 gehiago	 daude	 Euskal	 Herrian,	 Europar	

Batasunak	gomendatzen	duenetik	urrun:	milatik	bi	agente.	Ez	da	ahaztu	behar,	

1980ko	 hamarkadatik	 soldaduska	 desagertu	 zen	 arte,	 Nafarroa	 “munduko	

hiriburu”	 izan	 zela	 soldaduskarekiko,	 armadarekiko	 eta	 militarismoarekiko	

intsumisioan,	Sabino	Cuadrak	gogoratzen	duenez.	

	

Hego	Euskal	Herrian	40	bat	etxe-koartel	ditu	Guardia	Zibilak,	irudi	osoa	egiteko,	

kopuru	 horri	 gehitu	 behar	 zaizkio	 Espainiako	 Poliziarenak,	 Espainiako	

armadarenak,	 Ertzaintzarenak	 eta	 Foruzaingoarenak.	 Ipar	 Euskal	 Herrian	

Frantziako	poliziarenak	eta	Jendarmeriaren	koartelak	daude.	

	

Sakanan	hiru	 koartel	 daude:	 Foruzaingoarena	bat	 eta	Guardia	 Zibilarenak	bi	 –

horietako	bat	Altsasun–.	Herriko	sarreretan	2016ko	lehen	bederatzi	hilabeteetan	

450	kontrol	egiten	dituztela	kontabilizatu	eta	askotan	gehiegikeriak	gertatu	izan	

direla	salatu	dute	behin	baino	gehiagotan	herritarrek.	

	

	

	



Gasteizko	Gobernuak	Euskal	Kriminologia	Institutuari	eskatutako	txosten	batean,	

1960	 eta	 2013	 urteen	 artean	 torturak	 eta	 tratu	 txarrak	 sufritutako	 4.000	

herritarren	 testigantzak	 jaso	 dituzte.	 Testigantza	 horietan	 torturatzaileen	

rankingeko	 lehen	 postuan	 Guardia	 Zibila	 dago.	 Egunotan	 Guardia	 Zibilak	

egindako	giza	eskubideen	urraketak	gogorarazi	ditu	askok	sarean.	

	

Altsasuko	Udalak	ere	asteotan	Guardia	Zibilak	herrian	eragiten	duen	“gehiegizko	

presioa”	salatu	du.	

	

EAJko	 Unai	 Hualderen	 hitzok	 asko	 adierazten	 dute:	 “Feria	 asteburuan	 Altsasu	

Guardia	Zibilak	‘hartu’	zuen	Gazako	zerrenda	balitz	bezala”.	

	

Gaia	 pil-pilean	 dela,	 azaroaren	 17an,	 Leitzako	 kaleetan	 Espainiako	 Armadako	

kideak	ibili	dira,	argazki	eta	bideoetan	ikusteko	aukera	izan	denez.		

	

Ahotsa.info	hedabideari	erasoa	

	

UPN	alderdi	unionista	eskuindarraren	adierazpen	baten	hariari	tiraka,	El	Mundo	

eta	Antena3	hedabideek	Ahotsa.info	herri	hedabidearen	aurkako	 informazioak	

zabaldu	dituzte.	Ahotsa	Estrasburgoko	Giza	Eskubideen	Epaitegian	Mozal	Legea	

salatu	 duen	 lehen	 hedabidea	 da,	 besteak	 beste.	 Altsasuko	 gertaerak	 izan	

zirenetik,	 bertsio	 ofiziala	 zalantzan	 jartzen	 duten	 informazioak	 argitaratu	 izan	

ditu.	

	

“Nafarroako	Gobernuak	Guardia	Zibilaren	aurkako	webgune	bat	diruz	laguntzen	

du”,	 idatzi	 zuen	 Fernando	 Lazaro	 kazetariak	 El	 Mundoko	 azalean.	 Ahotsako	

kazetari	Miguel	Angel	Llamasek	“Ahotsa.info	 itxi	nahi	dute,	alarma	gorria	piztu	



beharrean	 gaude”	 adierazi	 du	 Info7	 irratian.	 Sarean	 #GureAhotsa	 traola	

Espainiako	Estatu	mailan	Trending	Topic	izatera	heldu	da,	bestelako	informazioa	

sarean	jende	askori	zabalduz.	Asteburuan,	Iruñeko	hainbat	ordezkari	politiko	eta	

herri	mugimendurekin	bideo	bat	egin	dute.	

	

Elkartasun	mobilizazioak	Euskal	Herrian	

	

Altsasuarrekin	 elkartasunez	 eta	 atxilotuak	 askatzeko	 eskatuz	 protesta	 ugari	

egiten	 ari	 dira	 egunotan	 Euskal	Herrian.	 EH	Bilduko	Marian	 Beitialarrangoitiak	

adierazi	 du	 desmilitarizazioaren	 inguruko	 eztabaida	 politikoa	 kriminalizatzeko	

nahia	ikusten	dutela	auzibidean.	

	

	



Ekimenak	 egin	 dituzte	 ondorengo	 lekuetan	 gutxienez:	 Gasteizko	 Judimendiko	

gobernu	militarrearen	eta	Sansomendiko	Guardia	Zibilaren	kuartelaren	aurrean,	

Erromon,	Arrasaten,	Donostian,	Iruñean,	Tolosan,	Azpeitian,	Deustun,	Erandion	

eta	 Santurtzin;	 manifestazioak	 egin	 dituzte	 Bilbon,	 Beasainen	 eta	 Leioako	

unibertsitatean.	 Euskal	Herri	 osotik	 joanda,	 larunbatean	Altsasun	milaka	 lagun	

batu	dira	elkartasuna	adierazi	eta	atxilotuak	askatzeko	eskatzera.		

	

Nola	amaituko	da	hau	guztia?	Zigor	Kode	berriaren	muga	lausoetan	mugarri	bat	

jartzeko	 Euskal	 Herriko	 kasu	 bat	 erabiliko	 dutela	 dirudi.	 Espainiako	 ezker	

instituzionala	 isilik	 dagoen	bitartean,	 aukera	 handiak	 daude,	 gerora	 irakurketa	

hauek	Ebrotik	behera	aplikatzeko.	Garai	gogorrak	Altsasun.	Alberto	Barandiaran	

kazetariak	txio	batek	ederki	bildu	du	bidea:	“Altsasuko	herria	inoiz	baino	batuago	

ikusten	 dut	 samin	 eta	 amorru	 kolektiboaren	 inguruan.	 Ea	 indar	 eraikitzaile	

bilakatzen	den”.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Nondik	jo	presoen	aldeko	lanarekin?	
LANDER	ARBELAITZ		

2017ko	urtarrilaren	22a	
	 	 	

Beste	urte	batez	milaka	lagun	bildu	dira	Bilbon	euskal	presoak	Euskal	Herriratzeko	

eskatuz.	 349	 euskal	 herritar	 dauzkate	 Espainiako	 eta	 Frantziako	 espetxeetan	

gatibu	ETAk	borroka	armatua	amaitu	zuenetik	bost	urtera;	ehunka	 iheslari	eta	

deportatuk	ere	etxera	itzuli	ezinik	jarraitzen	dute.	Nola	askatu	korapiloa?	Kartzela	

oso	gertutik	bizi	duten	hainbat	lagunekin	mintzatu	gara.	Gaia	usteltzen	ez	uzteko	

gogoa	badago.		

	

	

	

	

Milaka	lagun	atera	dira	beste	urte	batez	Bilboko	kaleetara,	euskal	presoak	

Euskal	Herriratzeko	eskatuz.	(Argazkia:	Dani	Blanco)	

	



“Estatuari	eskatzen	diot	dispertsioa	amaitu	eta	legalitatea	bete	dezala”.	ETAren	

biktima	Rosa	Roderoren	hitzak	polbora	bezala	zabaldu	dira.	Ebrotik	behera	eta	

Aturritik	gora	zabaldutako	eskema	sinpleak	hausten	ditu.	Bigarren	urtez	jarraian,	

biktimen	izenean	euskal	presoen	giza	eskubideak	ez	urratzeko	eskatu	du.	Biktima	

gehiagok	 berak	 bezala	 pentsatzen	 duela	 dio,	 nahiz	 eta	 bera	 izan	 publikoki	

adierazten	duena.	

	

“Manifestazioaren	 arrakastak	 aurrera	 jarraitzera	 behartzen	 gaitu”,	 dio	 Sareko	

eledun	Joseba	Azkarragak.	“Jende	asko	dago	Saren,	ideologia	politiko	konkretuen	

gainetik,	giza	eskubideak,	bakea	eta	gatazkaren	konponbidea	defendatzen”,	dio.	

Dispertsioaren	aurkako	aldarria	zabaltzen	doala	uste	du.	

	

	

Giza	 eskubideen,	 konponbidearen	 eta	 bakearen	 alde,	 euskal	 presoak	 Euskal	

Herrira	pankarta	eramateko	lotu	dituzte:	abokatuak,	GALen	eta	ETAren	biktima	

bana,	 preso	 gaixoen	 senideak,	 preso	 ohiak	 eta	 kulturgileak.	 Manifestazioa	

babestu	dute	EH	Bildu	osatzen	duten	alderdiek,	eta	ELA,	LAB,	CCOO	eta	Steilas	

sindikatuek.	Ez	babestea	erabaki	arren,	EAJ,	Podemos	eta	PSEk	publikoki	adierazi	

dute	euskal	presoak	Euskal	Herriratzea	defendatzen	dutela.	Ahal	Duguko	idazkari	

nagusi	Nagua	Alba	Bilbon	izan	da	bere	izenean,	eta	Podemoseko	politika	idazkari	



Iñigo	 Errejonek	 publikoki	 dei	 egin	 du	 manifestaziora	 joateko,	 atxikimendu	

esanguratsu	batzuk	aipatzearren.	

	

Todos	los	derechos	para	todas	las	personas.	Ya	no	hay	excusas.	Bilboko	kaleak	

betetzera.	Nik	#SalatzenDut	☝	

—	Íñigo	Errejón	(@ierrejon)	2017(e)ko	urtarrilak	14	

	

Senide	eta	lagunen	jarrera	irmoa	

	

“Duela	28	urtetik	sakabanatuta	dauden	euskal	preso	politikoen	familiarteko	eta	

lagunak	 gara.	 Ez	 dugu	 guk	 erabaki	 horrela	 izatea;	 soilik	 horrela	 gara.	 Gure	

ahaideak	atxilotu	eta	espetxeratu	dituztenean,	haiek	ez	 abandonatzea	erabaki	

dugu.	 Erakundeetan,	 eragile	 politiko,	 sozial	 eta	 sindikaletan	 konpromisoa	 eta	

ardura	bilatzen	dugu”,	dio	Etxerat	elkarteko	Naike	Diezek.	

	

Santoñan	El	Duesoko	espetxean	preso	duten	aita	bisitatzen	duen	aldiro	Diezek	

334	kilometro	egin	behar	ditu.	Etxerati	buruz	galdetuta,	batzar	nazionaletan	500	

lagun	inguru	batu	ohi	direla	kontatu	digu,	eta	egun,	elkartea	batuta	ikusten	duela,	

eztabaidak	izan	arren.	Elkarteko	kide	gehienak	adinean	gora	doazela	ere	nabari	

dute,	horrek	dakarren	guztiarekin.	

	

Alderdi	eta	sindikatuekin	biltzean,	aldaketa	 ikusi	dutela	dio	Diezek.	“Orain	arte	

ezker	 abertzaleko	 txiringito	 bat	 bezala	 ikusten	 zuten,	 eta	 hori	 aldatzen	 ari	 da.	

Bere	bide	propioa	egiten	duen	eragilea	gara”.	

	



Azken	errondan,	alderdi	eta	sindikatu	guztiekin	bildu	dira	PP,	UPN,	PSN	eta	UGT	

Nafarroa	 salbu.	 “Hau	 amaitzeko	 gogoa	 badagoela	 ikusi	 dugu.	Gero	 zer	 egingo	

duten,	ez	dakigu,	baina	hori	adierazi	digute	eragileek.	Ea	hala	den”.	

	

"Eusko	Jaurlaritzak	oraindik	ez	du	onartzen	dispertsioaren	ondorioz	istripuz	

hildako	16	pertsonen	biktima	izaera".	(Dani	Blanco)	

	

Etxerat	Bruselan	izan	da	europarlamentariei	gaixo	diren	presoen	egoera	azalduz.	

22	preso	 larri	 daudela	 eta	 Frantziak	 eta	 Espainiak	 euren	 legea	hausten	dutela	

salatu	dute.	

	

	

	

	



Preso	ohien	itxialdia	Usurbilen	

	

Sareren	 manifestazioa	 hilabeteko	 beroketaren	 ostean	 heldu	 da.	 Abenduaren	

10ean	 hasita,	 Kalera	 Kalera	 dinamikan	 itxialdia	 egin	 dute	 ehunka	 preso	 ohik	

txandaka	Usurbilen.	

	

Ezkerretik	eskuinera,	Antton	Lopez,	Alberto	Matxain	eta	Oihana	Garmendia.	

Hirurak	preso-ohiak	eta	Kalera	Kalera	dinamikan	buru-belarri	ibilitakoak.	(Dani	

Blanco)	

	

“Giro	 polita	 izan	 dugu,	 nolabait	 esateko	 patioko	 giroa	 berreskuratu	 dugula	

esango	nuke”,	dio	Oihana	Garmendia	santurtziarrak.	2015eko	abenduan	askatu	

zuten	6	urte	kartzelan	egin	ostean.	“Grina	pizten	du,	hainbeste	preso	ohi,	40-30	

urteren	ostean,	barruan	geratu	diren	lagunak	ateratzeko	lanean	jarraitzen	dugula	

ikusteak”.	

	



Pertsona	 batzuek	 gau	 batez	 egin	 dute	 lo	 Usurbilgo	 plazan	 jarritako	 karpako	

literetan,	beste	batzuek	bost	gauez,	batzuek	bi	astez	eta	bada	ia	hilabete	osoa	

bertan	 eman	 duenik	 ere.	 Jasan	 duten	 hotzak	 eta	 asko	 gaixotu	 izanak	 ez	 du	

makurrarazi	beren	animoa.	

	

Dinamikaren	azken	egunean,	1000	preso	eta	iheslari	ohi	batu	ziren	Usurbilen.	

(Kalera	Kalera)	

	

Antton	 Lopez	 elorriarrak	 26	 urte	 egin	 ditu	 espetxean,	 eta	 2013an	 atera	 zen	

Estrasburgoko	 Giza	 Eskubideen	 Auzitegiak	 Parot	 Doktrina	 bertan	 behera	 utzi	

zuenean.	Bera	ere	Kalera	Kalera	dinamikan	buru	belarri	ibili	da.	Bi	helburu	jarri	

zituztela	 dio	 Lopezek:	 lehena,	 txinparta	 sortzea	 ezker	 abertzaleko	 oinarrietan	

eragiteko	eta	mobilizazioen	dinamika	abiatzeko.	Presoen	egoera	 sozializatzeko	

herriz	herri	antolatu	diren	hitzaldi,	kontzentrazio,	giza-kate	eta	beste	ekimenak	

ikusita,	 lortu	 dutela	 uste	 du.	 Ernai	 eta	 Aitzinako	 kideak	 testuinguru	 horretan	

kateatu	 ziren	Madrilgo	 Espetxe	 Zuzendaritzaren	 egoitzan,	 eta	 Parisen	 Justizia	

Jauregian,	hurrenez	hurren.	“Nire	ondorioa	da,	mobilizatzeko	esparruak	eskainiz	

gero	jendeak	erantzun	egiten	duela”.	



Bigarren	helburua	presoen	gaia	gizartearekin	konektatzea	da.	Alde	honetatik	ere	

pozik	 dira,	 Usurbildik	 pasa	 den	 eragile	 kopurua	 eta	 egin	 dituzten	 harremanak	

ikusita.	 Hala	 ere,	 gaia	 sozializatzen	 ikusten	 du	 Lopezek	 aurrera	 begirako	 lan	

nagusia.	Hala	ere,	Kalera	Kalera	ez	da	eragile	bat,	eta	Sortuk	hartuko	du	bere	gain	

ildo	hau,	Zohardia	txostenak	jasotzen	duenez.	

	

EPPK	aukera	berriak	irekitzeko	prest?	

	

Aurrez	 aipatutakoaz	 gain,	 Kalera	 Kalera	 dinamikarekin,	 preso	 ohiek	 babes	

politikoa	 adierazi	 nahi	 izan	 diete	 eztabaida	 prozesua	 ireki	 duten	 presoei.	

“Kartzelak	 husteko	 helburuarekin”,	 espetxez	 espetxe	 eztabaidatuko	 duten	

zirriborroa	 aurkeztu	 du	 EPPK-ko	 zuzendaritzak,	 preso	 bakoitzari	 bide	 juridiko	

berriak	erabiltzeko	aukera	irekiz.	

	

“Norberak	erabakiko	du	ildo	juridikoak	eskaintzen	dituen	aukera	horiei	heldu	ala	

ez	 —erredentzioak,	 kartzela	 destinuak,	 graduen	 aldaketa,	 baimenak,	 Euskal	

Herrira	 hurbiltzea,	 baldintzapeko	 askatasuna,	 eta	 abar—,	 eta,	 horretan,	 ildoa	

kolektiboki	onartu	denez,	taldearen	babesa	eta	laguntza	izango	du	une	oro.	Hori	

izan	behar	da	funtzionamendu	berriaren	izpiritua”,	dio	dokumentuak.	



	

Dispertsioaren	mapa,	2016ko	abenduaren	31n	eguneratuta.	

	

“Batu,	herriratu,	kaleratu”,	ideiak	nabarmendu	dituzte.	“Ildo	horretan	egindako	

urrats	 oro	 ontzat	 emango	 luke	 EPPK-k,	 betiere	 kidegoaren	 adostasun	 eta	

elkartasunez,	 eremu	 herritarren	 laguntasunez”.	 2015eko	 ekainean	 ARGIAri	

emandako	 elkarrizketan	 jakinarazitako	 marra	 gorriei	 eutsiko	 die	 Kolektiboak:	

damua	eta	salaketa.	

	

	



Eztabaidak	hilabete	batzuk	hartuko	ditu.	Ez	balitz	onartuko	txostena,	egindako	

ekarpenekin	 beste	 bat	 idatziko	 dute,	 eta	 onartuko	 balitz,	 presoen	 eskaerak	

berehala	 hastea	 aurreikus	 daiteke,	 Espainiako	 Auzitegi	 Gorenean	 tipologia	

berriko	auzibideak	irekiz	eta	esparru	juridikoan	kontraesanak	sortzea	bilatuz.	

		

“Irrikaz	helduko	diogu	eztabaidari”	

	

“Inpasse	 politiko	 batetik	 gatoz	 eta	 asko	 dugu	 egiteko	 eta	 esateko.	 Hiru	 urte	

hauetan	 ez	 dugu	 gaitasun	 kolektiborik	 izan	 egoera	 politikora	 egokitzeko”.	

Egoeraren	analisiak,	autokritikak,	proposamen	berriak	eta	eztabaida	prozesuak	

militante	 politikoentzat	 ezinbesteko	 elikagaiak	 direla	 dio	 Iurdan	 Martitegi	

durangarrak.	

	

Kartzelatik	erantzun	die	ARGIAren	galderei,	argi	utziz	ez	dela	inoren	izenean	ari,	

soilik	bere	burua	ordezkatzen	duela.	Martitegi	2009ko	apirilaren	18an	atxilotu	

zuten,	 Ipar	Katalunian	ETAko	buru	militarra	 izatea	eta	hainbat	 atentatu	egitea	

egozten	dizkiote.	Moulins-Yzeuren	daukate	preso,	jaioterritik	770	kilometrotara.	

“Eztabaidaren	 berpiztearekin	 animoak	 ere	 piztu	 zaizkigu	 nolabait,	 hainbeste	

deserturen	erdian”,	dio.	



	

Iurdan	Martitegi,	kartzelan	ateratako	argazki	batean.	

	

–	Zer	espero	duzu	estatuengandik?	

–	Egun,	bi	estatuengandik	ez	dut	ezer	onik	espero,	ez	bada	eztabaida	oztopatzeko	

trabak	 ugaltzea.	 Estatuei	 ez	 zaie	 Kolektibo	 bizi,	 saretu	 eta	 proposatzaile	 bat	

interesatzen	 eta	 adibide	 bezala	 har	 ditzakegu	 orain	 hiru	 urteko	 gure	 kaleko	

bitartekarien	 eta	 abokatuen	 atxiloketak	 eta	 espetxeratzeak.	 Proposamenik	 ez	

dutenez,	horretan	temati	segituko	dute.	

	



–	Nola	ikusten	duzu	gaia	hurrengo	urteetan,	epe	laburrean?	

–	Nahiko	nuke	gatazka	armatuaren	ondorioak	ezker	abertzalearen	ardura	izatetik	

Euskal	 Herriaren	 ardura	 izatera	 pasatzea.	 Egungo	 errealitateak	 eskatzen	 duen	

mailako	 alderdi	 politiko	 batzuk	 ikusi	 nahi	 nituzke,	 ofentsiban,	 interes	

alderdikoietatik	 harago,	 jendartearen	 gehiengoaren	 eskaria	 den	 gatazkaren	

ondorioetan	 lokatzetan,	Herri	 ikuspegiz	estatuen	blokeoarekin	konfrontazioan.	

Nahiko	nuke	gatazkaren	ondorioen	inguruko	adostasunak,	aliantzak	eta	batasuna	

izatea,	prozesu	independentista	baten	hastapenerako	tresna.	Estatuekin	kateak	

apurtu	 eta	 Herri	 adostasunetik,	 aldebakarreko	 prozesuaren	 irteera	 gune	

bilakatzea.	

	

Amnistia	helburu?	

	

Urtarrilaren	14ko	 ilunabarrean,	Sarek	deitutako	manifestazio	 jendetsua	amaitu	

ostean,	Bilboko	Alde	Zaharrean	beste	manifestazio	bat	atera	da	laugarren	urtez,	

Amnistiaren	Aldeko	eta	Errepresioaren	Aurkako	Mugimenduak	deituta.	Ehunka	

lagun	 batu	 dira	 Amnistia	 Osoa	 lelopean.	 Amaieran	 irakurritako	 idatzian,	

iraganean	 Euskal	 Herrian	 amnistiaren	 alde	 egindako	 borroka	 goraipatu	 dute,	

balorean	jarriz	errepresaliatuen	izaera	politikoa	nabarmentzen	zela	hor.	



	

'Amnistia	osoa'	lelopean	egindako	manifestazioa.	(Argazkia:	AAM)	

	

“Azken	urteetan,	ordea,	urtarrileko	manifestazioak	eduki	politikoa	galtzen	joan	

dira	presoak	soilik	ikuspegi	humanitariotik	defendatzera	helduz,	eta	iheslari	eta	

deportatuak	 albo	 batean	 utziz”.	 Mugimendua	 presoen	 egoera	 indibidualak	

hobetzearen	 alde	 dagoela	 adierazi	 dute,	 “beti	 ere,	 ez	 bada	 arreta	 azken	

helburutik	 okertzeko	 edo	 konponbide	 integral	 bateko	 bidetik	 ateratzeko	

baliatzen:	azken	helburua	amnistia	da”.	

	

Beren	 ustez,	 errepresaliatu	 politikoen	 gaia	 “soilik	 giza	 eskubideen	 alorrean	

geratzen	bada,	modu	aseptiko	eta	testuinguru	politiko	batetik	kanpo,	etorkizun	

hurbil	batean	herri	honen	gehiengoak	hurbiltzea	edo	preso	gaixoen	askatasuna	

defendatuko	 du,	 baina	 aldi	 berean	 defendatuko	 dute	 presoek	 egin	 zituzten	

delituengatik	ordaintzea,	nahiz	eta	izan	kartzela	politika	flexible	eta	humanoago	

baten	barnean”.	

	



EPPK-k	eztabaida	txostena	publiko	egin	berritan	(eta	txosten	honek	izenik	aipatu	

gabe	batzuei	 “presoen	egoera	baliatzea”	 leporatu	ostean),	ETAko	kide	ohi	 Jon	

Iurrebasok	 iritzi	 artikulua	 argitaratu	 zuen	 hainbat	 hedabidetan,	 orokorrean,	

presoen	bakarkako	erabakiek	ezberdintasunak	sortuko	dituela	salatuz	eta	ezker	

abertzalearen	ildo	ofiziala	kritikatuz.	

	

Kalera	 Kaleran	 ibilitako	 Antton	 Lopezek	 uste	 du	 sakonean	 proiektu	 politiko	

ezberdina	 defendatzen	 dutela.	 “Presoen	 auzia	 bakarrik	 balitz,	 hiru	 sesiotan	

konponduko	genuke.	Kontua	beste	gauza	bat	da,	ordea,	politikoa”.	

	

“Tristuraz	 bizi	 dugun	 gaia	 da	 ATArena,	 bai”,	 dio	 Iurdan	Martitegik	 espetxetik.	

“Sakoneko	ezberdintasunak	estrategia	politikoaren	aldaketan	ematen	direla	uste	

dudan	neurrian,	gustatuko	litzaidake	feminismoak	bere	baitako	adar	ezberdinak	

kudeatzeko	duen	gaitasun	berarekin,	gure	etxeko	iritzi	ezberdinak	zatikatzaile	eta	

kenkari	beharrean,	indargune	eta	biderkatzaile	izatera	pasatzea”.	

	

Gatazka	politikoaren	altzoan	genero	biolentzia	

	

“Hemen	gaude	egun	batez	Euskal	Herriaren	independentzia	eta	gizarte	justuago	

bat	helburu,	borrokan	hasi	ginen	emakumeak”.	

	

Horrela	 hasten	 da	 Hemen	 gaude	 manifestua,	 kartzelatik	 pasatako	 bost	

belaunalditako	60	emakume	presente	zirela	abenduko	azken	egunetan	publikoki	

irakurria	Kalera	kalera	dinamikaren	baitan.	“Diskurtso	komun	feminista	osatu	eta	

aurrera	begira	perspektiba	bat	pausatzea	zeregin	bat	da,	orain	arte	inork	eutsi	ez	

diona”,	dio	gaiarekin	buru	belarri	 ibili	 den	Olatz	Dañobeitiak.	 Lekeitiar	hau	 sei	

urtez	eduki	zuten	espetxean.	



	

'Hemen	gaude'	mainfestu	feministaren	irakurraldi	publikoa.	(Argazkia:	Kalera	

Kalera)	

	

“Gatazka	politiko	baten	testuinguruan	militante	politiko	gisa	erabaki	batzuk	hartu	

eta	 ondorio	 errepresibo	 batzuk	 pairatu	 ditugu.	 Hautu	 horretan	 egon	 garen	

emakumeok,	 estatuen	 eta	 gure	 mugimenduen	 partetik	 bizi	 izan	 ditugunak	

kontatzea	izan	da	helburua”.	

	

Manifestuan	ideia	asko	ukitzen	dituzte:	gizonak	eta	gogortasuna	ardatz	hartutako	

militantzia	 eredua,	 emakumeak	 poliziaren	 eskuetan,	 zaintza	 behar	 eta	 falta,	

babes	 femeninoa,	 amatasuna,	 komunikabideen	 tratua,	 eta	 premia	 eta	 min	

pertsonalak,	 besteak	 beste.	 Egun	 espetxean	 dauden	 52	 preso	 politiko	

emakumeen	askatasuna	aldarrikatuz	amaitu	dute	idatzia.	

	



Dañobeitiak	dio	harritu	duela	ekimenak	izan	duen	harrera	onak:	“Hala	ere,	guk	

urrats	 bat	 eman	 dugu,	 guretzat	 garrantzitsua,	 baina	 norabide	 horretan	 oinez	

jarraitzea	eragile	askoren	ardura	da,	euskal	gizarte	osoarena”.	

	

	

Olatz	Dañobeitia	sei	urtez	izan	zuten	espetxean.	Iraganaren	irakurketa	feminista	

egin	beharra	aldarrikatzen	du.	(Dani	Blanco)	

	

Aurrera	begirako	gakoak?	

	

Aurrera	begira	garrantzia	izan	dezaketen	gakoei	buruz	galdetuta,	Alberto	Matxain	

iruindarrak	 argi	 du.	 Honek	 sei	 urte	 eta	 bi	 hilabete	 egin	 zituen	 espetxean.	

“Kolektiboaren	eztabaida	gai	zentrala	 izango	da”.	Antton	Lopezen	ustez,	gakoa	

da	Kolektiboak	adierazi	duela	“erresistentzia	 fasetik	eraikuntza	 fasera”	 igaroko	

direla.	

	



Sareko	 Joseba	 Azkarragak	 uste	 du	 2017a	 urte	 erabakiorra	 izango	 dela	 euskal	

presoen	eskubideen	alorrean.	Batetik,	urte	honetan	ETA	desarmatu	egingo	dela	

ikusten	 duelako	 –“estatuen	 kolaborazioarekin	 edo	 gabe”–,	 eta	 bestetik,	

Kolektiboaren	eztabaida	txostena	onartzen	bada,	Estatuen	mezua	desarmatuko	

dutela	 uste	 duelako.	 “Urte	 erabakiorra	 da.	 Aurten	 ez	 badugu	 lortzen	

desblokeatzea	presoen	gaia,	arriskua	dugu	berriz	ere	geratu	eta	usteltzeko.	Bake	

prozesu	usteldu	bat,	berriz	ere	biolentzia	abiatzeko	arriskua	duen	prozesua	da”.	

	

Giza	eskubideen	esparruan,	alderdi	politikoak	akordio	minimoetara	hel	daitezela	

sustatzeko	txosten	bat	 idatzi	dute	sentsibilitate	ugaritako	juristen	iritziak	jasoz.	

Akordioa	bilatu	eta	hau	erakundez	erakunde	defendatzea	bilatuko	du	Sarek.	

	

	

Joseba	Azkarraga	Sareko	eledunaren	ustez,	2017a	urte	gakoa	izango	da.	(Dani	

Blanco)	



Iurdan	Martitegik	ondorengoa	dio	egoeraz	galdetuta:	“Faltan	somatzen	dut	Ipar	

EHko	egoera	politiko	sozialaren	hedapena	Hego	EHan.	Eragileen	eta	jendartearen	

gehiengoak	 gatazkaren	 konponbidearen	 inguruan	 egiten	 duen	 irakurketa	

egokiaren	 adostasuna	 eta	 bakoitzak	 dagokion	 eremuan	 erakusten	 duen	

konpromisoa”.	EPPK	eta	Euskal	Iheslari	Politikoen	Kolektiboaren	ildoetan	“kanpo	

eta	barruko	urratsak	diskurtso	politikoz	 jantzi	eta	herri	guztietan	 infanteria	 lan	

iraunkorrez	 zabalduko	 lukeen	 antolakunde	 berri	 bat	 beharrezko	 ikusten	 dut,	

espazio	publikoak	berpiztuz	eta	aktibatuz”.	

	

“Herritarren	jarrera	desobedienteen	hutsunea	ere	nabari	dut.	Inori	itxaron	gabe	

pauso	 bat	 aurrera	 eman	 eta	 injustizia	 oro	 salatzeko	 prest	 dagoen	 militantzia	

bizia”.	 90.	 hamarkada	 bukaeran	 presoekiko	 solidarioen	 tresnak,	 Ernai	 eta	

Aitzinako	 kideen	 “ekintza-zuzen	 txalogarriak”	 edota	 Grezian	 atxilotutako	 bi	

euskal	 herritarren	 elkartasun	 ekintza	 aipatu	 ditu	 adibide	 gisa.	 “Badira	 borroka	

tresnak	mahai	 gainean,	 bada	 non	 eragin	 eta	 zer	 salatu,	 eta	 bada	 giharra	 hori	

praktikara	eramateko.	Zeren	zain	gaude?”,	galdetzen	du.	

	

Oihana	Garmendiak	Kalera	Kalera	dinamikan	eragileekin	izandako	harremanaren	

berri	eman	digu.	“Badira	urgentziazko	gai	batzuk:	preso	gaixoena,	sakabanaketa,	

adinduen	 egoera...	 horiek	 berehala	 konpondu	 behar	 direla	 ados	 daude	 bildu	

garen	eragile	guztiak.	Planteatu	 izan	dugu	Espainiako	Estatuak	 indarrean	duen	

salbuespen	legedi	hori	indarrik	gabe	utzi	behar	dugula.	7/2003	legeak	ezinezko	

egiten	 du	 legedi	 arruntean	 aurrera	 pausoak	 ematea,	 beraz,	 legediak	 presoei	

onartzen	dizkien	eskubideak	aplikatzea.	Mendekuzko	politika	da,	gerra	garaikoa.	

Hori	amaitu	behar	da”.	



	

Ehunka	presoren	senide	eta	lagunek	milaka	herritarren	elkartasuna	jaso	zuten	

urtarrilaren	14an	Bilboko	kaleetan.	(Dani	Blanco)	

	

Eusko	 Jaurlaritzarentzat	 eta	 Nafarroako	 Gobernuarentzat	 espetxe	 eskumenak	

aldarrikatzea	ere	defendatzen	dute	eragileek.	

	

Antton	 Lopezen	 ustez,	 ezker	 abertzalearentzat	 gakoa	 da	 ongi	 kokatzea	 zein	

momentu	politiko	den	hau.	“Guk	prozesu	 independentista	burutu	behar	dugu.	

Eta	 subjektu	 determinatzaile	 hori	 nola	 egiten	 da?	 Herria	 eginez.	 Prozesu	

demokratiko	 batean	 gaude.	 Horrek	 esan	 nahi	 du	 kontatu	 behar	 dugula	 gure	

ideologiarekin	 bat	 ez	 datorren	 jendearekin,	 herriarekin	 bat	 egin	 behar	 dugu	

estatuarekin	 konfrontazioa	 egiteko.	 Alde	 horretan	 parteek	 ez	 dute	 balio,	

osotasuna	behar	da.	 Ideia	hori	barneratzea	oso	garrantzitsua	da”.	Horrez	gain,	

ezker	abertzaleak	kontraesanen	esparruan	bizitzen	ikasi	beharko	duela	uste	du.	

“Ezker	abertzale	zurrun	bat	egiten	badugu,	akatsa	izango	da”.	

	



Oihana	 Garmendiak	 ere	 herri	 prozesua	 sortzea	 ikusten	 du	 gako.	 “Heldu	 da	

momentua	 herritarrok	 hartzeko	 horren	 ardura	 eta	 lekukoa.	 Ez	 alderdi	

politikoetan,	 ez	 gobernuen	 arteko	 negoziazioetan...	 ez,	 guk	 dugu	 giltza”.	

Norabide	horretan,	bi	aldeko	negoziazio	eskemak	ez	duela	balio	argi	du.	

	

“Euskal	 gatazka	 zapalkuntza	 baten	 harira	 sortutako	 gatazka	 da,	 baina	 beste	

zapalkuntzekin	 gurutzatzen	 da,	 tartean,	 emakumeok	 patriarkatuarekin	 dugun	

gatazkarekin.	 Euskal	 gatazkaren	 errelato	 feminista	 egin	 behar	 dugu	 lehenik,	

gerora	konponbidearen	proposamen	feminista	egiteko.	Ez	daukagu	egina	ez	bata	

ez	bestea”,	dio	Olatz	Dañobeitiak.	Aurrera	begira,	lan	handia	dutela	egiteko	dio.	

Emakume	 talde	 hau	 ez	 da	 eragile	 bat,	 ekimen	 puntuala	 izan	 da	 Kalera	 Kalera	

barruan.	Hala	ere,	beste	formaren	batekin,	baina	lanean	jarraituko	dutela	diote.	

	

Etxerat	 elkarteko	 Naike	 Diezek	 ikusten	 du	 Foro	 Sozialak	 hartu	 duen	 lanak	

garrantzia	 izango	 duela	 epe	 laburrean.	Martxorako	 deitu	 dituzte	 ekitaldi	 bana	

Donostian	 eta	 Hendaian.	 “Desarmearen	 eta	 preso	 eta	 iheslarien	 inguruan	 zer	

gauza	egin	daitezkeen	aztertuko	dute”.	EPPK-k	hartzen	dituen	erabakiak-erabaki,	

Espainiako	 auzitegietatik	 hartutako	 neurrien	 aurrean	 Eusko	 Jaurlaritzak	 zein	

jarrera	hartuko	duen	gako	iruditzen	zaio	Diezi.	

	

Horrez	gain,	urtarrilaren	9an	Estrasburgoko	Giza	Eskubideen	Auzitegira	heldu	da	

dispertsioaren	 lehen	 kasua.	 Aurkeztuko	 dituzten	 ehunka	 kasutan	 lehena	 da	

Amaia	Izko	abokatuak	jakinarazi	duenez.	

	

	

	

	



Zikloa	ixteko	nahia	

	

“Kartzelak	 sinbolizatzen	 duen	 monstruosidade	 horri	 denari	 irmo	 aurre	 egin	

izanaren	harrotasun	apala	eta	duina	daramagu	herri	gisa	gurekin”,	dio	Martitegik	

espetxetik.	 “Ondare	 immaterial	 hori,	 ezabaezina	 da,	 barruan	 darama	 bizi-bizi	

edozein	 herri	 borrokalarik,	 eta	 Euskal	 Herriak	 nola	 ez,	 auto-errekonozimendu	

hori	merezi	du,	eta	merezi	du	horren	gainean	jardutea,	analizatzea	eta	gure	herri	

hau	zoriontzea”.	

	

	

660	kilometro	egin	behar	dituzte	Darocan	(Zaragoza)	dauden	presoak	ikustera	

doazenek.	(Lander	Arbelaitz)	

	

	

	

	

	



Urteko	azken	egunean,	Zaragozako	Daroca	espetxean	dauzkaten	Aitor	Olaizola	

eta	Kemen	Lertxundi	bisitatzera	joan	diren	bi	autok	topo	egin	duten	espetxeko	

aparkaleku	 hotzean.	 Bi	 ondarrutar	 eta	 bi	 donostiarrek	 elkarrekin	 egin	 dute	

bisitaren	 aurreko	 ordubetea,	 eta	 ateratzean,	 ia	 beste	 horrenbeste	 behar	 izan	

dute	elkar	agurtzeko.	Hormigoizko	eraikin	erraldoia	parean	dutela,	lagunak	berriz	

ere	 hor	 utziko	 dituztela	 jakitun,	 Angela	 Davisek	 hilabete	 batzuk	 lehenago	

aldarrikatutako	 kartzelen	 abolizioaz	 hizketan	 amaitu	 dute.	 “Horrenbeste	

belaunaldi	 daramatzagu	 kartzelaren	 inguruan	 bueltaka,	 harritzen	 nau	 nola	 ez	

dugun	oraindik	instituzio	hau	abolitzeko	ideia	geure	egin	oraindik”,	dio	batek.	

	

Espetxeen	 aurkako	 Tattoo	 Circus	 topaketetan	 horixe	 aldarrikatuko	 dute	

Donostiako	Firestone	lantegi	berreskuratuan,	martxoaren	31ko	asteburuan.	



	

	

	

	

	



'Egia	eredua'k	dakarren	iraultzak	badu	mapa	berria	
PELLO	ZUBIRIA	KAMINO		
2017ko	otsailaren	26a	

	 	 	

Donostiako	 Egiatik	 Agurainera,	 Amikuzen	 barna,	 paradigma	 berria	 ari	 da	

zabaltzen:	 ni	 euskaraz	 bizi	 naiz,	 zuk	 nahi	 duzun	 moduan	 erantzun	 eta	 kito.	

Elkarrizketa	elebidunak	mantentzetik	hasi	da	 iraultza	berria.	Baina	horretarako	

euskaldunoi	 hizkuntzari	 eustea	 eragozten	 diguten	 aurreiritziak	 gainditu	 behar	

ditugu.	Mapa	egokiari	begiratu,	alegia.	

	

	

	

Niretzat	 –kronika	 hau	 lehen	 pertsonan	 joango	 da,	 aitormena	 ere	 bai	 baita–	

deskubrimendu	 bat	 izan	 zen	 datua:	 bizi	 naizen	 Hernanin	 herritarren	 %80k	



ulertzen	duela	euskara.	Bestela	esanik,	gaztelania	guk	nahi	baino	askoz	gehiago	

entzuten	den	Hernani	industrial	hiritartuan	%20	baino	ez	direla	euskara	ulertzen	

ez	dutenak.			

	

Gure	 herriko	 “Eutsi	 Euskarari	 indar	 proba”,	 laugarren	 edizioa	 duen	 2016ko	

Euskara	 Ari	 Du	 kanpaina,	 Egiak	 antolatutako	 “Euskaraz	 Bizi	 Nahi	 Dut”	

operazioaren	uberan	etorri	da,	Lasarte-Oriakoa,	Astigarragakoa,	Aguraingoa	edo	

Arrigorriagakoa	bezala,	ARGIAko	orrietan	Onintza	Iruretak	azaldua	duenez.	

Hernaniarrei	 banatutako	 esku	 orrietan	 proposatzen	 zitzaien:	 “Ahal	 duzun	

guztietan	 hitz	 egin	 euskaraz.	 Bizi	 zaitezke	 euskaraz?	 Ez	 pasa	 gaztelaniara.	

Ulertzen	 baduzu,	 ez	 eskatu	 [nik]	 gaztelaniaz	 egiteko.	 [Zuk]	 ireki	 belarriak	 eta	

saiatu	 ulertzen”.	 Kanpainaren	 hasieran	 jende	 pila	 bat	 entrenatu	 gara	 sekula	

praktikatu	gabeko	kirol	berrirako	eta	hainbat	esperientzia	eta	bizipen	ezberdin	

bezain	kitzikagarriak	bizi	izan	ditugu.	

	

Nik	neuk	esango	nuke	euskaraz	hitz	egin	ez	baina	ulertzen	dutenekin	elkarrizketa	

elebidunak	mantentzea	ari	dela	gertatzen	iraultza.	Ziurrenik	paparrean	“Euskara	

Ari	Du”	txapatxoa	eramaten	segitzea	erabaki	duten	askok	berdin	sentitu	duela	

esango	nuke:	“Zuk	lasai	segi	zurean,	ez	dizut	eskatzen	aldatzea,	nik	neuk	aldatzea	

erabaki	dut”.				

	

Prentsa-saltzailearekin,	60	urterekin	gaztelaniaz	trakets	aritu	arren	euskaraz	hitz	

egiten	 ez	 duen	 kaleko	 euskaldun	 atzenduarekin,	 kafea	 hartzen	 duzun	 ostatua	

gaztelaniaz	betetzen	duten	arren	ia	denek	primeran	ulertzen	duten	funtzionario,	

komertziante	eta	jubilatuekin…	norekin	ezingo	duzu	euskaraz	hitz	egin	baldin	eta	

zure	herrian	%20	besterik	ez	bada	ulertzen	ez	duena?	

	



Aguraingo	 “Nik	 75”	 kanpainak	 astindu	 gaitu	 orduan,	 “baina	 hauek	 zeuzkatek	

barrenak…	 Agurainen	 75	 ordu	 euskaraz	 bizi?”	 Eta	 bai,	 zeren	 eta	 Agurainen	

euskara	ulertzen	omen	du…	%55ek!	Hernanin	ez	banuen	espero	%20	bezain	gutxi	

izatea	euskara	ulertzen	ez	dutenak,	Agurainen	ez	zitzaidan	burutik	pasako	%55ek	

ulertzea,	Jainkoak	daki	zein	sorpresa	aurkituko	nukeen	Barakaldon…	Zalantzarik	

gabe,	 Aginagan	 kale-baserritarra	 jaio	 nintzen	 honi	 maizter-konplexuak	

baldintzatu	 dit	 orain	 arte	 jokabidea,	 baina	 Euskal	 Herritik	 okerreko	 mapekin	

bidaiatzeak	ere	bai.				

	

Aztiker	 kooperatibako	 soziologo	 bati	 eskatu	 diot	 laguntza,	 nire	 herritik	

bidaiatzeko	mapa	berriak	behar	ditudalako,	eta	hasteko	hau:	ehunekotan,	gure	

herrietan	 zenbat	 jende	 dira	 euskara	 ulertzeko	 gauza?	 Horrela	 prestatuak	 dira	

kronika	honekin	doazen	kartak.	

	

Euskarari	kolorea	aldatu	zaio	

	

1.	mapa	 –kronika	 honen	 hasieran	 doana–	 bilakatu	 da	 niretzat	 tresna	 nagusia.	

Biltzen	ditu	ezagutzaz	Soziolinguistika	Klusterraren	EDB	Euskararen	Data	Baseak	

dauzkan	 daturik	 berrienak:	 euskaraz	 hitz	 egiteko	 gai	 ziren	 herritarrak	 gehi	

ulertzen	 zutenak	 2011n	 EAEn,	 2001ean	 Nafarroan	 (herri	 handienetan	 2011n	

eguneratuak)	eta	2011n	Iparraldean	lurraldeka,	hemen	ez	baita	ez	udaletako	eta	

ez	eskualdekako	informaziorik.	

	

Ezagutza	 maila	 bakoitzari	 eman	 diogu	 1979an	 Euskaltzaindiak	 plazaratutako	

Hizkuntza	Borroka	Euskal	Herrian	liburuaren	azken	orrietako	mapen	kolore	bera,	

gero	 begirada	 errazeko	 alderaketak	 egin	 ahal	 izateko:	 gorriz	 %80-100,	 hori-



laranjaz	%60-80,	urdinez	%40-%60,	berde	 ilunez	%20-%40	eta	berde	argiz	%0-

20.						

	

Niri	begiek	esaten	didate,	laburrean,	Gipuzkoan	ia	denetan	ulertzen	dutela	%80	

baino	 gehiagok,	 ez	 da	 ez	 herri	 eta	 ez	 hiri	 bakar	 bat	 (Eibar,	 Irun,	 Donostia,	

Errenteria…)	%60	baino	gutxiagok	ulertzen	duenik.	Bizkaia	gehiena	ere	gorri	edo	

hori,	eta	nire	harridurarako,	Bilbo	eta	Ezkerralde	osoa	ere	urdin,	%40tik	gorak	

ulertzen	dute.	 Txundituta	Arabak	utzi	 nau:	 ia	 osorik	 urdin	 (%40-60),	 Errioxako	

herri	batzuk	barne!	

	

Nafarroa	Garaiak	 azken	urteotan	Arabarekiko	 hartu	 duen	 atzerapena	bistakoa	

gertatu	 arren,	 harrigarri	 gertatu	 zait	 zenbat	 herritan	 (Iruñea	 eta	 ingurukoak,	

Lizarra	eta	Tafallaz	gain)	gainditzen	den	%20ko	marra.	Iparraldean,	Zuberoa	eta	

Nafarroa	Behereak	osotasunean	harturik	%60ko	marra	gainditzen	dute	oraindik,	

eta	 ez	 dakigun	 arren	 nola	 dabiltzan	 barneko	 hiri	 erdaldunenak	 (Maule,	

Donapaleu…)	ez	dirudi	esajeratua	horietan	ere	%40	gaindituko	dutela	pentsatzea.	

Lapurdikoa…	 beste	 upeleko	 ardoa	 da:	 Itsasu	 edo	 Sara	 bezalako	 herriak	 eta	

Angelu-Miarritze-Baiona	ezin	dira	parekatu,	baina	media	%20-40	artean	ibiltzeak	

euskaraz	bizi	nahi	duenari	ematen	dizkio	pistak.				

	

Seguru	 mapa	 honi	 aitzakiarik	 jarriko	 zaiola.	 Esaterako,	 zenbat	 ulertzen	 du	

“ulertzeko	 gai”	 dela	 aitortzen	duen	herritarrak?	Baina,	 oro	har,	 “Egia	 ereduko	

herritarren	 Euskal	 Herria”	 karta	 harturik	 (Interneten	 ipini	 dugun	 bertsioan	

xehetasun	 handiagoz	 ikus	 daitezke	 herriak)	 sentitu	 dut	 anitzez	 lasaitasun	

handiagoa	 euskaraz	 hitz	 egiteko	 edonori	 edonon,	 jakinda	 zenbat	 probabilitate	

dauzkadan	“no	te	endiendo	nada”	entzuteko	leku	bakoitzean.	

	



Soziolinguistikaz	dakitenek	aspalditik	dakizkiten	datuak	izan	arren,	ni	oraindik	nire	

buruari	galdezka	nabil	nola	ez	naizen	egoera	honetaz	 jabetu	 lehenago.	Esango	

nuke	errealitatearen	irudi	okerra	eduki	dudala	nire	bizitzan	zehar.	“Egia	ereduko	

herritarren	 Euskal	 Herriak”	 harritu	 nauela	 oso	 urrun	 dagoelako	 nire	 buruan	

neukan	mapatik.	Hau	posible	baldin	bada,	posible	baldin	bazen	atzo	bertan	ere...	

zein	maparekin	ibili	naiz,	ordea,	orain	arte?	Euskal	Herriaren	zein	okerreko	mapak	

baldintzatu	 du	 euskaltzale	 kontsekuente	 moduan	 bizitzen	 ahalegindu	 naizen	

honek	erdara	hainbeste	erabiltzea?			

	

Soziologoarekin	solasean,	beste	mapak	probatuz,	iruditu	zait	nire	buruan	euskara	

ulertzen	duen	Euskal	Herriaren	kartak	irudikatzen	zuela	gutxi	gorabehera	duela	

15	urte	1996an	euskara	hitz	egiteko	gai	zirenena.	

	

	



Ikusi	2.	mapa...	“Horrela	bai”,	horrela	bizi	izan	naiz	ni	azken	urteotan,	oharkabean	

beti	kalkulatuz	gutxi	gorabehera	leku	bakoitzean	(Lekeition,	Barakaldon,	Orexan,	

Agoitzen…)	 zenbat	 egon	 zitezkeen	 nire	 komunitatekoak,	 txikitatik	 euskara	 hitz	

egin	 dutenak	 gehi	 eskoletan	 ikasita	 hitz	 egiten	 dutenak	 gehi	 gau	 eskoletatik	

ateratako	 euskaldunberri	 militanteak…	 Horrela	 nola	 ausartu,	 ez	 dut	 esango	

Bilbon,	edo	Irunen…	nola	ausartu	Donostian	edo	Agurainen?	

	

Gu	zahartu	eta	euskara	gaztetu	

	

Baina	aurkeztu	didate	Egiatar	bizitzen	ahalegintzeko	beste	mapa	argigarriago	eta	

are	 itxaropentsugo	bat,	 hemen	doan	3.	 grafikoa:	 35	urtetik	 beherako	 gazteen	

artean	euskara	ulertzen	dutenen	karta.				

	



Begiratu	EAEk	zer	kolore	hartzen	dituen.	Baskongadak	ia	erabat	gorri!	2.	grafikoa	
ikusirik,	 nola	 galdetu	 edo	 erantzungo	 diot	 gaztelaniaz	 Bizkaia,	 Araba	 edo	
Gipuzkoako	gazte	bati?	Zuberoa	eta	Nafarroa	Beherea,	gainbehera	doazen	arren,	
oraindik	urdin,	Lapurdi	bera	eta	Nafarroako	herri	asko	berde	ilun	(%20-40)…							
	
Euskara	 2017an	 zenbatek	 ulertzen	 duten	 laster	 jakingo	 da,	 estatistika	 berriak	
martxoan	 plazaratzean	 ikusiko	 da	 urteotako	 aurrerapena.	 Oraingoz	 2001	 eta	
2011ko	 datuekin	 Euskal	 Herriak	 daukan	 benetako	 itxura	 hori	 ikusita…	 zer	
gertatuko	 da	 Egiako	 aitzindarien	 gibeletik	 zientoka	 batzuk	 eta	 gero	 milaka	
euskaldun	ari	baldin	bagara	euskarari	eusten	gure	egunerokoan?	
	
Gaztelaniadun	 monolingueei	 kontrako	 pisua	 egin	 ziezaieketen	 euskaldun	
elebakarrak	aspaldi	galdurik,	gaztelaniaz	baino	askoz	errazago	euskaraz	mintzo	
ziren	gure	gurasoak	hiltzen,	hedabide	espainol	eta	espainolduen	uholdean	gero	
eta	ugariagoak	dira	gaztelaniaz	aiseago	ari	direnak	eta	haien	umeetako	asko	D	
eredu	onenetan	heziak	izanagatik	berehala	pasatzen	dira	gaztelaniara	eguneroko	
bizitzan.			
	
Urrunegi	 joatea	 ote	 da	 esatea	 Egiatarrok	 eragina	 eduki	 dezakegula	 alde	
guztietatik	 erasotzen	 duten	 euskararen	 oreka	 pittin	 bat	 berreskuratzen,	
hiztunetan	asko	ahuldu	den	nukleo	gogorra	 sendotuz?	Edota	hori	dela	bide	 ia	
bakarra	gaztelaniaz	bizitzera	kondenatu	nahi	gaituzten	kolore	politiko	guztietako	
gure	lagun	ustez	euskaltzaleen	jarduera	aldarazteko?	
	
Egia	aitortzeko,	euskararen	etorkizunagatik	baino	gehiago	nire	interesez	ari	naiz	
Egiatar	 bizi	 nahian.	 Ohartu	 naiz	 nire	 jokabidea	 ez	 aldatzekotan	 hilko	 naizela	
zaintzaile	erdaldunarekiko	errespetuz	azken	urteak	gaztelaniaz	ematen	dituzten	
gure	 zaharren	moduan.	Eta	euskaldun	oso	bizi	nahi	nituzke	nire	azken	urteak.	
Amikuzen	eta	Agurainen	erakutsi	didate	lor	dezakedala.	
	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	



Isiltzen	denak	zorionik	ez	du	
AXIER	LOPEZ		

2017ko	martxoaren	19a	
	 	 	

Urtebetez	Mozal	Legeari	eta	haren	 izenean	Espainiako	Gobernuak	ezarri	 zigun	

isunari	 aurre	 egin	 izanak	 emaitza	 garrantzitsua	 ekarri	 du.	 Kazetaritzarekin	

lotutako	lehen	auzian	Mozal	Legeak	atzera	egin	du.	Eskubide	urraketen	aurrean	

isilik	ez	geratzea	hautatu	dugunok,	irribarre	txikia	ezpainetan,	informatzeko	eta	

eragiten	jarraitzeko	beste	arrazoi	bat	irabazi	dugu.	

	

	

	

“Si	te	mandan	una	carta,	y	no	va	perfumada,	es	del	Gobierno	Civil”.	Kojon	Prieto	

y	los	Huajalotes	taldeko	lagunek	XXI.	mendean	abesten	jarraituko	balute,	ziur	naiz	

Carlos	 Urquijorekin	 oroituko	 liratekeela.	 Azken	 lau	 urteotan,	 Espainiako	

Gobernuaren	 EAEko	 ordezkaritzaren	 helegite	 eta	 isunak	 jaso	 dituzten	 ehunka	



euskal	herritar,	antolakunde	eta	udalak	berarekin	oroitu	diren	bezala.	Egia	esan,	

ARGIAn	 ezustekoa	 izan	 zen,	 gure	 lana	 egitearen	 truke	 601	 euro	 eman	 behar	

genizkiola	irakurtzea.	Are	gehiago,	erabateko	bakardadean	PPk	bakarrik	babesten	

duen	Mozal	 Legea	erabiliz	 isunduko	gintuela	 ikustea.	 Eta	 zer	esanik	ez,	 Euskal	

Herrikoa	ezezik,	Espainiako	estatu	osoan	horrelako	gutun	ederrik	jaso	zuen	lehen	

kazetari	eta	hedabidea	ginela	jakitean.	

	

Euskarazko	 hedabide	 txiki	 eta	 independente	 bat	 Espainiako	 Gobernuaren	

salbuespenezko	 legediaren	 lehen	 jo-puntua.	 Iazko	 martxoaren	 3a	 zen,	

Euskaldunon	 Egunkariaren	 itxieraren	 13.	 urteurrenetik	 astebetera.	 Argudio	

zaharberrituak.	 “ETAren	 menpe”	 aritzea	 lehen;	 “ETAren	 eta	 Ospa	 eta	 Alde	

Hemendik	 mugimenduen	 mehatxua	 indarrean	 egonik,	 polizia-agenteen	 eta	

beren	 familiaren	 segurtasun	 fisikoa	 arriskuan	 jartzea”	 txio	 baten	 bidez,	 orain.	

Egun	Iberdrolaren	izenean	mintzo	den	Angel	Acebes	ministroak	“euskararen	eta	

herritarren	 eskubideen	 defentsan”	 zioen	 artean;	 “Broma	 hutsa	 da	 esatea	

Espainian	 arazo	 bat	 daukagula	 adierazpen	 askatasuna	 edo	 manifestatzeko	

eskubideekin	 lotuta",	 dio	 Kongresuan	 orain	 Mariano	 Rajoyk.	 Madrilgo	 jende	

inportantearen	 jarioa	ondo	konprenitu	gabe	 jarraitzen	dugu	euskal	kazetariok,	

antza.	

	

Euskal	hedabideon	elkartasuna	eta	babesa	ez	dira	urteetan	aldatu.	Pribilegiatuak	

gara	 kazetariok,	 kazetaritzaren	aurkako	erasoek	 gainerako	herritarren	aurkako	

urraketek	 baino	 zabalpen	 handiagoa	 izaten	 dute	 orohar.	 Baina	 arazoa	

kolektibizatzea	 izan	 da	 gakoa.	 ARGIAko	 lantaldeak	 isun	 bidegabea	 ez	 genuela	

ordainduko	 eta	 Mozal	 Legea	 desobeditzeko	 prest	 ginela	 lehen	 segundotik	

adierazteak	 azkartu	 zuen	 erantzun	 kolektiboa.	 Ondoren,	 euskal	 hedabide	 eta	

kazetarien	erantzun	paregabeak	tranpolin	paregabea	osatu	zuen	ordu	gutxiren	



buruan	 albistea	 nazioartera	 salto	 egin	 zezan.	 Eta	 hala,	 ARGIAri	 ezarritako	 601	

euroko	isun	administratibo	bat	milaka	kilometrotara	dauden	The	New	York	Times	

edo	Al	Jazeera	hedabideek	zabaldu	zuten.	Une	horretatik	aurrera	albistea	nola	

biderkatzen	zen	ikusi	genuen:	Mexiko,	Frantziako	estatua,	Errusia,	Grezia,	Italia,	

Irlanda,	Australia	 eta	 abar.	Gure	historia	 partikularrerako	 geratuko	dira	ARGIA	

Espainiako	Kongresuan	entzutea,	Onintza	Enbeitaren	eskutik,	edo	Jordi	Evoleren	

Salvados	 saioan	 parte	 hartzeko	 gonbita.	 Azken	momentuan	 atzera	 egin	 zuten	

ekoizleek.	

	

Isiltzea	erabaki	zutenak	ere	izan	ziren.	Gutxi,	baina	arrain	handiak.	The	Guardian	

euskal	 herritar	 bati	 ezarritako	 zigorraren	 berri	 ematen	 ari	 zela,	 hemengo	

egunkaririk	salduenek	txintik	ere	ez	zuten	esan.	Edo	El	Paísen	inoiz	argitaratu	ez	

zen	elkarrizketa,	zeinean	Madrilgo	kazetariak	galdetu	zidan	lehenengoa	izan	zen	

ea	 ezker	 abertzalearekin	 lotura	 edo	 harremanik	 ba	 ote	 nuen.	 Bi	 adibide	 ilun,	

jartzearren.	Auzia	irabazi	dugunean	ere	jarrera	bera	izan	dute.	

	

Eleak/Libre-ko	 lagunei	 esker	 kalera	 ere	 heldu	 zen	 salaketa,	 Hekimeneko	

hedabideen	bultzadaren	ostean,	 EAEko	Euskal	 Kazetarien	Elkarteak	bidea	 ireki	

zuen,	aurrena	Espainiako	Estatuko	kazetari	elkarte	gehienek	gurekin	bat	egiteko	

eta	 hortik,	 Europa	 mailako	 Mugarik	 Gabeko	 Erreportariak,	 Amnistia	

Internazionala	 edota	 mundu	 mailako	 gobernuz	 kanpoko	 100	 elkarte	 biltzen	

dituen	International	Freedom	of	Expression	Exchange	taldeak	gure	isunaren	eta	

Mozal	Legearen	aurka	hitz	egiteko.	



	

	

Legea	egiten	den	 lekura	 legea	ez	betetzeko	proposamen	batekin	azaldu	ginen.	

Lasarte-Oriako	gure	egoitzan	nagusi	den	eromen	zoragarriaren	adibidea	da.	Ate	

birakarien	 bultzadak	 zorabiatutako	 politikari	 ohiak	 bezala,	 lanak	 izan	 genituen	

gure	 txikitasunean	 handi	 ez	 sentitzen	 kasu	 egin	 zigutenean.	 Mozal	 Legea	 ez	

betetzeko	 konpromisoa	 Gipuzkoako	 Batzar	 Nagusiek	 eta	 Nafarroako	

Parlamentuak	begi	onez	 ikusteaz	gain,	Polizia	bat	kontrolatzen	duen	Gasteizko	

Legebiltzarrak	ia	aho	batez	gure	proposamena	onartu	zuen.	

	

Tamalez,	 denborak	 ARGIAren	 proposamenaren	 aurka	 bozkatu	 zuen	 bakarrari	

eman	 dio	 arrazoia.	 “Legez	 besteko	 proposamenak	 zentzurik	 gabe	 husten	 ari	

zarete,	oso	ondo	dakizuelako	–Carmelo	Barriok	EAJ	eta	PSE-EEko	ordezkariengan	

begirada	iltzatzearekin	batera–	gaur	onartu	duzuena	ez	duzuela	beteko”.	Orduz	

geroztik,	 Ertzaintzak	 2.857	 aldiz	 eman	 dio	 arrazoia	 popularrari	 eta	 Beltran	 de	

Heredia	barne	sailburuak	behin:	“Gu	legea	betetzeko	gaude”	soil	batez.	



Zientzia	 politikoetako	 irakasleak	 “Parlamentuan	 esandakoa	 sarri	 Parlamentu	

barruan	geratzen	dela”	azaldu	zuen	egunean	ez	ginen	klasera	joan.	Eta,	herabe,	

sinetsi	 genuen	 nahikoa	 izango	 zela	 herritarren,	 gizarte	 eragileen,	 alderdi	

politikoen	eta	parlamentuaren	gehiengoa	indar	polizialen	jarrera	aldarazteko.	

	

Zeren	aurrekari?	

	

Isuna	 jarri	 zigutenetik,	 kazetari	 elkarteek	 eta	 nazioarteko	 eskubideen	 aldeko	

eragile	 garrantzitsuek	 esandakoari	 entzungor	 egin	 dio	 Gobernuak.	 Espainiako	

Arartekoari	 –Soledad	 Becerril	 popularra–	 PPko	 militantea	 izatea	 ere	 ez	 zaio	

lagungarria	 suertatu,	 eta	ARGIAren	 isuna	 indargabetzeko	eskaerari	muzin	egin	

zion	Rajoyk.	Baina	hara	non,	epaiketa	egiteko	sei	egun	falta	zirela,	atzera	egitea	

erabaki	 duten.	 Isuna	 indargabetzeko	 forma	 arazoak	 argudiatu	 ditu	Urquijoren	

makila	 hartu	 duen	 Javier	 de	 Andresek.	 Auziaren	 mamiari	 hozka	 ez	 egiteko,	

'marroia'	 gainetik	 kentzeko	 ohiko	 argudio	 judizialetako	 bat	 erabiliz.	 Justizia	

egitearekin	eta	eskubideak	bermatzearekin	baino	erabakiak	unean	uneko	egoera	

politikoarekin	lotura	duela	inork	ez	du	zalantzatan	jartzen.	Ez	dute	Mozal	Legea	

eta	 Polizia	 grabatzeko	 eskubidea	 orain	 ikustea	 nahi	 epaitegietan	 eta,	 mihi	

gaiztoen	arabera,	PSOE,	EAJ	eta	PPren	arteko	elkarrizketak	goxo	jarraitzeko	gure	

kasuak	ez	zuen	laguntzen.	

	

Badakigu	ez	dela	aurrekari	juridikoa	izango,	sakoneko	gaiari	iskin	egin	diotelako.	

Ez	dute	bertan	behera	utzi	argudio	gabezi	bera	ala	handiagoa	duten	zenbait	zigor.	

Mozal	Legea	bide	judizialetik	geldiarazteko	saiakeraz	aparte,	urtebeteko	istorio	

honen	 amaierak	 badu	 ifrentzu	 politagorik.	 Nahi	 izanez	 gero,	 aurrekari	 izan	

daitekeena.	 Ez	 isildu	 izanaren	 ondorioz,	 irabaz	 daitezke	 argudioz	 jantzita	 eta	

txikitasuna	muga	beharrean	akuilu	hartuta,	hedabide	independenteen	eta	herri	



mugimenduen	 hauspoari	 esker.	 Gaur	 egun	 ere	 protestatzea	 merezi	 duela	

esateko	adibide	izatea	nahi	genuke,	autozentsuraren	aurkako	txerto,	kazetariok	

izan	 ez	 gaitezen	 gure	 eskubideei	 uko	 egiten	 diegunak.	 Espazio	 publikoan	

funtzionario	 publikoek	 egindako	 lanaren	 berri	 ematea	 ezin	 da	 inola	 ere	 delitu	

izan.	Eta	Mozal	Legea	eskura	edukita	ere,	erakutsi	dugu	posible	dela	botereari	

muga	justuak	jartzea.	

	

Oinek	ukitzen	duten	 lurraren	arabera	pentsatzen	du	buruak.	Egunetik	egunera	

zabaltzen	ari	den	ARGIAren	komunitatea	lurzoru	ederra	da	edonora	salto	egiteko.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Espainiako	Gobernuak	atzera	egin	du:	ARGIAk	irabazi	du	
Mozal	Legearen	auzia	

ARGIA		
2017ko	martxoaren	07a	

	 	 	

ARGIAko	kazetari	Axier	Lopezi	ezarritako	isuna	bertan	behera	utzi	du	Espainiako	

Gobernuak,	Javier	de	Andres	EAEko	Espainiako	ordezkariaren	bitartez.	Hedabide	

honek	 isunari	 ezarritako	 helegitearen	 ondorioz,	 martxoaren	 13an	 epaiketa	

egitekoa	 zen	 Gasteizen.	 Epaiketa	 egin	 gabe,	 ARGIAk	 ez	 du	 isunik	 ordaindu	

beharko	kazetaritza	egiteagatik.	

	

	

	

	

2016ko	martxoaren	3an	Espainiako	Poliziak	kalean	egindako	operazio	baten	berri	

emateagatik	ezarri	zioten	isuna	ARGIAri.	Ordutik	Espainiako	Gobernuak	urtebetez	

defenditu	ditu	ARGIAren	aurkako	zigorra	eta	isunaren	arrazoiak.	PP	alderdiaren	

erabateko	bakardade	politikotik,	kontra	egin	diete	eragile	ugarik:	Euskal	Herriko	

eta	Espainiako	Estatuko	kazetari	elkarte	guztiek,	adierazpen	askatasunaren	eta	



prentsa	 askearen	 aldeko	 nazioarteko	 eragile	 askok	 eta	 Espainiako	 Arartekoak	

berak,	besteak	beste.	

	

Txio	honen	harira	zigortu	nahi	izan	dute	ARGIA:	

	

	

		

Espainiako	Gobernuak	nahiago	izan	du	Mozal	Legea	ez	epaitegietara	heltzea	

Epaiketa	 egiteko	 egun	 batzuren	 faltan,	 auzian	 amore	 ematea	 erabaki	 du	

Espainiako	 Gobernuak,	 isunaren	 forma	 arazoak	 argudiatuz.	 Hau	 da,	 kasua	



epaiketara	iristear	denean,	duela	urtebete	isuna	jartzean	ez	zutela	behar	bezala	

argudiatu	 dio	 Gobernuak.	 Urtebetez	 guztiz	 kontrakoa	 defendatu	 ostean,	

Espainiako	Gobernuak	nahiago	izan	du	isun	zehatz	honen	aurrean	amore	ematea,	

Mozal	 Legea	 epaitegietan	 ezbaian	 ikustea	 baino.	 Forma	 arazoak	 argudiatuz,	

isunaren	 edukiaz	 –Mozal	 Legearen	 36.23	 artikulua	 eta	 Polizia	 grabatzeko	

eskubidea–	hitz	egitea	saihestu	dute.	

	

Mozal	 Legearen	 36.23	 artikulua	 aplikatuz	 zigortu	 duten	 lehen	 kasua	 izan	 da	

Espainiako	Estatuan.	Baita	haren	aurkako	lehen	garaipena	ere.	

	

Espainiako	Gobernuaren	EAEko	ordezkari	eta	PPko	politikari	Javier	de	Andresek	

sinatu	du	isuna,	eta	beraz	epaiketa,	bertan	behera	uzteko	agindua.	

	

36.23	artikuluaren	aplikazioaz	aurrekari	garrantzitsua	

	

Mozal	 Legearen	 artikuluen	 artean	 36.23	 da	 aurkakotasun	 handiena	 piztu	

duenetako	bat.	Artikulu	horrek	601	eta	30.000	euro	arteko	isuna	jartzeko	aukera	

ematen	du	polizien	irudiak	edo	datu	pertsonal	edo	profesionalak	zabaltzegatik,	

beti	ere	"agentearen	edo	bere	senideen	segurtasuna	arriskuan	jarriz	gero".	

	



Argazki	 edo	 datu	 horien	 "egokitasuna"	 aztertu	 eta	 isuna	 jartzeko	 eskumena	

Poliziarena	 da,	 tartean	 epailerik	 edo	 bestelako	 entitate	 independenterik	 izan	

gabe.	Polizia	"protagonista	eta	epaile"	bilakatzen	du.	Eskubide	zibil	eta	politikoen	

defentsan	 aritzen	 diren	 taldeak	 eta	 kazetari	 elkarte	 gehienek	 salatu	 dute	

funtzionario	publikoen	lanaren	berri	emateko	eskubidea	urratzen	duela	artikulu	

honek.	

	

Auzi	 honetan	 lortutako	 garaipena	 aurrekari	 garrantzitsua	 izango	 da	 poliziak	

lanean	grabatzea	herritar	eta	kazetari	guztion	eskubidea	dela	berresteko.	Hala	

aldarrikatu	dugu	ARGIAn	ere,	eta	horren	azken	froga	da	"Polizia	grabatzea	ez	da	

delitua"	 erreportaje	 sorta,	 Ahotsa,	 Topatu,	 Ekinklik	 eta	 Hala	 Bedi	 herri	

hedabideek	Eleak/Libre	mugimenduarekin	elkarlanean	sortutakoa.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



EAJ	eta	PSOE-ren	erreforma	saioak	"legea	berdin	
uzteko"	

XABIER	LETONA		
2017ko	martxoaren	19a	

	 	 	

EAJk	 eta	 PSOEk	 Herritarren	 Segurtasunerako	 Legea	 –Mozal	 Legea–	

erreformatzeko	 egin	 dituzten	 proposamenak	 aztertzen	 dira	 ondorengo	

lerroetan.	Eta	Eleak-Libre	erakundeak	lege	honen	aurka	egiteko	bideratuko	duen	

ekimena.	

	

	

ARGIAko	isuna	salatzeko	Eleak/Libre	mugimenduak	Donostian	egin	zuen	

elkarretaratzea	

	

No	 Somos	 Delito	 Espainiako	 Estatuko	 elkarteak	 egin	 du	 EAJren	 eta	 PSOEren	

proposamenen	azterketa:	“Legea	aldatu	nahi	da,	baina	funtsean	ezer	aldatu	gabe	

eta,	gainera,	herritarren	segurtasunari	buruzko	eztabaida	sakona	saihestuz”.	

	



Haien	 ustez,	 PSOEren	 proposamenak	 Mozal	 Legearen	 eta	 Corcuera	 Legearen	

(1992)	 txarrena	biltzen	du,	 kontzeptu	 juridiko	 zehaztugabeak	eta	orokorregiak	

erabiliz,	 eta	 herritarra	 defentsa	 barik	 utziz.	 EAJri	 dagokionez,	 plataformaren	

esanetan,	 greba	 eskubidea	 eta	 atzerritarren	 eskubideak	 zabaltzeaz	mintzo	 da	

azalpenetan,	baina	ondoren	ez	ditu	kontzeptuok	garatzen	artikuluetan.	

	

Herritarren	segurtasunaz	EAJk	duen	ikuspegia	oso	kezkagarria	da:	maila	berean	

jartzen	ditu	oinarrizko	eskubideen	babesa	eta	ondasunena.	Haien	idatzian,	eremu	

publikoa	 ‘erabilera	 eta	 gozamen	 publikorako’	 esparrua	 da,	 eta	 ez	 eskubideak	

bizitzeko	espazioa.	PSOEk	eta	PPk	ikuskera	bera	dute,	eta	herritarren	segurtasuna	

ordena	 publikoaren	 mantenuarekin	 nahasten	 dute”.	 Bien	 proposamenetan	

Mozal	Legearen	oinarrietako	bati	eusten	zaio:	polizien	esanak	froga	gisa	balioa	

duela.	Horrekin,	praktikan,	defentsarako	eskubidea	galtzen	da.	

	

Manifestazioa	eta	bilkura	eskubideari	dagokienez,	PSOEren	proposamenek	oso	

murriztaileak	 jarraitzen	 dute	 izaten.	 EAJren	 testuan	 ateak	 irekitzen	 zaizkie	

baimen	gabeko	bilkura	bapatekoei,	baina	beti	ere	 larrialdiko	kasuei	erantzuten	

badiete.	 Horrez	 gain,	 “EAJk	 migranteen	 kanporatze	 ‘beroak’	 –berehalakoak–	

mantentzen	ditu,	eta	hori	txirotasunaren	kriminalizazioa	da”.	

	

Hobekuntzak	ere	badira	proposamenetan,	“baina	gutxi”:	Hainbat	kasutan	PSOEk	

isunak	 txikitzen	 ditu.	 Hoberako	 aldaketa	 esanguratsuena	 EAJrena	 da,	 hainbat	

kasutarako	isunak	ezabatzea	proposatzen	baitu,	esaterako,	segurtasun	indarren	

argazki	ez	baimenduak	argitaratzeagatik,	Kongresu	eta	Senatu	aurreko	bilkurak	

egiteagatik	edota	kalea	oztopatzeagatik.	

	

	



Eleak-Libre	Mozal	Legearen	aurka	

	

Eusko	 Legebiltzarrak	 2016ko	 ekainaren	 22an	 Mozal	 Legea	 ez	 aplikatzeko	

konpromisoa	hartu	bazuen	ere,	Mozal	 Legea	8.087	aldiz	 erabili	 du	Ertzaintzak	

2015an	eta	2016an	(uztailetik	urte	amaierara	2.857	aldiz).	Estefania	Beltran	de	

Heredia,	 Eusko	 Jaurlaritzako	 Segurtasun	 sailburuak	 legea	 aplikatzen	 jarraituko	

duela	esan	du.	

	

Nafarroako	 Legebiltzarrean	 legearen	 aplikazio	 datuak	 eskatuko	 dira	 eta	 bere	

aplikazioa	 bertan	 behera	 uztea.	 EAEko	 Legebiltzarrari	 hiru	 neurri	 eskatuko	

zaizkio:	 bat,	 Mozal	 Legearen	 aurkako	 jarrera	 berrestea;	 bi,	 lege	 honek	 berriz	

norbait	zigortzen	badu,	salaketa	publikoa	egitea	eta	zigortuari	babesa	adieraztea;	

hiru,	legea	ez	aplikatzeko	konpromisoa	berrestea.	

	

Zer	egin	Mozal	Legean	oinarrituta	zigortzen	bazaituzte?	Eleak-Libreren	telefonoa	

eskainiko	da,	lurralde	bakoitzean	elkartearekin	elkarlanean	ari	diren	abokatuen	

telefono	 zenbakiak	 eta	 e-posta	 bat	 ere	 bai:	 mozalikez@riseup.net.	 Zigorra	

errekurritu	edo	desobeditzea	erabakiz	gero,	elkarteak	aholkularitza	emango	dio	

zigortuari.	 Herritarraren	 eskubideak	 zein	 diren	 azalduz,	 mugimenduak	

errepresioaren	aurkako	Gida	Liburua	kaleratuko	du.	“Polizia	Grabatu”	ekimena	

ere	abian	 jarri	du	–lehen	hiru	bideoak	sarean	dira	 jada–,	Ahotsa,	Topatu,	Hala	

Bideo,	 Ekinklik	 eta	 ARGIArekin	 batera.	 Azkenik,	 eskubide	 zibil	 eta	 politikoak	

bortxatu	 dituzten	 polizia	 ekintza	 guztien	 datu	 base	 bat	 ere	 osatu	 nahi	 du	

elkarteak.	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



“Zerbait	egin	behar	da.	Kalera	atera	behar	dugu.	
Gobernuak	igarri	egin	behar	du	gizartearen	haserrea”.		

MARIJO	DEOGRACIAS		
2017ko	apirilaren	30a	

	

Maitane	Azurmendi	Ongi	Etorri	Errefuxiatuak	Bizkaiko	taldeko	kideak	argi	dauka.	

Apirilaren	 29an,	 Gernikaren	 bonbardaketaren	 80.	 urteurren	 ekitaldien	 harira,	

milaka	 lagun	 ikusi	 nahi	 lituzke	 Gernikan.	 Muxikan	 dute	 hitzordua,	 handik	

Gernikara	martxa	 isila	egiteko,	 errefuxiatuei	babesa	erakutsi	 eta	orain	80	urte	

gertatu	 zena,	 eta	 gaur	 gaurkoz	 beste	 hainbat	 herrialdetan	 gertatzen	 ari	 dena,	

gogoratzeko.	

	

‘Ongi	etorri	Gernika	2017’	egitasmoaren	aurkezpenean	Europak	errefuxiatuekiko	

duen	jokabidea	salatu	zuten	elkarretaratze	batekin.	(Argazki	Press	/	Aritz	Loiola)	

	

“Nire	 amamak	bonbardaketan	pasatakoa	 kontatzen	 zidanean	haren	begiradan	

ikusten	nuen	beldur	bera	sumatzen	da	albistegietan	ikusten	dituzun	pertsonen	

begietan.	 Historia	 errepikatzen	 ari	 da,	 eta	 zerbait	 egin	 beharra	 daukagu”.	

Maitane	Uriarte	Atxikallende	Gernikako	bonbardaketa	bizi	izan	zutenen	lobatako	

bat	da.	“1937ko	apirilaren	26ko	triskantza	haren	testigantzak	lehen	eskutik	jaso	

dituen	 azken	 belaunaldia	 garela	 esan	 genezake”,	 azpimarratu	 zuen	 Uriartek,	

Gernikaren	 bonbardaketan	 80.	 urteurrena	 gogoratzeko	 aurkezpen-ekitaldian.	

Lobak	proiektuan	ari	da	bera,	beste	hainbat	kultur	sortzaile	gazterekin.	

	

Lobak	 proiektua	 ere	 aritu	 da	 apirilaren	 29an	 eta	 30ean	 Gernikan	 egingo	 den	

aldarrikapen-egitarau	 zabala	 osatzen.	 Gerraren	 kontrako	 eta	 errefuxiatuen	

aldeko	 nazioarteko	 topaketa	 egingo	 da	 Gernika-Lumon	 apirileko	 azkeneko	

asteburuan.	



Ongi	 etorri	 Errefuxiatuak	 plataformak	 hartu	 du	 bere	 gain	 asteburu	 horretan	

milaka	eta	milaka	pertsona	elkartu	nahi	dituen	egitasmoaren	gidaritza.	“Gernikan	

gertatu	 zena	 atzera	 ez	 dadin	 errepikatu”,	 dio	 Uriartek.	 Hala	 adierazi	 zuen	

aurkezpenean	ere:	“Mezu	argi	batekin	gatoz:	gure	aitona-amonak	ere	izan	ziren	

errefuxiatuak	 eta	 orain,	 guri	 dagokigu	 gerratik	 ihesi	 dabiltzan	 pertsonei	

laguntzea.	Gure	herria,	behin	bidegabekeriak	erraustutakoa,	izan	dadila	gaurkoan	

ongietorririk	beroenaren	habia”.	

	

Ongietorri	 sinboliko	 hori	 apirilaren	 29an	 egingo	 dute:	 errefuxiatuei	 babesa	

agertzeko	martxa	erraldoia.	Horretarako	Muxikan	elkartzeko	deia	egin	dute	eta	

hara	 bildutako	 guzti-guztiek	 Gernika-Lumoko	 herrira	martxa	 bateratu	 eta	 isila	

egingo	dute.	

	

Maitane	 Azurmendik	 izan	 zuen	 martxa	 egiteko	 burutazioa.	 Ongi	 etorri	

Errefuxiatuak	 plataformako	 kidea	 da	 bera,	 eta	 Lobak	 proiektuan	 ere	 badabil.	

2016ko	udan	Tesalonika	(Grezia)	hirian	egon	zen	No	Border	salaketa-ekitaldian.	

Beste	 hainbat	 lagunekin	 batera,	 errefuxiatuei	 elkartasuna	 adierazteko	 eta	

gobernuei	 presio	 politikoa	 egiteko	 joan	 zen	 hara.	 Esan	 digunez,	 “jendea	

Gernikara	 batzeko	 asmoa	 da	 gobernuei	 mezu	 bat	 helaraztea:	 errefuxiatuak	

lagundu	behar	ditugu!	Ez	dut	nahi	20	urte	barru	belaunaldi	oso	bat	galdetzen	

aritzea	ea	zer	egin	genuen”.	

	

Azurmendik	 ez	 dauka	 ahazteko	 errefuxiatuen	 kanpalekuetan	 ikusi	 zituen	

pertsonen	aurpegietan	ageri	zen	“desesperazioa”.	“Itxaron-ilarak	egitea	besterik	

ez	daukate	han:	gosaltzeko,	bazkaltzeko,	jantziren	bat	eskuratzeko,	seme-alabak	

garbitzeko,	manta	 bat	 lortzeko…	Denbora	 geratu	 izan	 balitz	moduan	bizi	 dira,	

ezer	 egitekorik	 gabe”.	 Hura	 ikusita,	 etxera	 itzultzean	 zerbait	 egin	 behar	 zuela	



besterik	 ez	 zuen	 buruan	 eta	 horrela	 sortu	 zen	 Ongi	 Etorri	 Gernika,	 2017	

egitasmoa.	

	

“80.	urteurrena	izanik,	hemen	ere	alde	egin	behar	izan	zuten	neskato-mutikoak	

egon	zirela	gogorarazi	nahi	dugu.	Euskal	Herria	harrera-leku	izatea	nahi	dugu”,	

azpimarratu	digu.	“Azken	batean	gerratik	ihesi	datoz	eta	ezin	dizkiegu	ateak	itxi.	

Ez	 dugu	 beldurrik	 izan	 behar,	 ez	 baitut	 imajinatu	 ere	 egin	 nahi	 gu	 geu	 atera	

beharko	 bagina,	 eta	 laguntzeko	 inor	 ez	 dagoela	 ohartuko	 bagina,	 zer	 egingo	

genukeen”.	

	

Herri	ekimena	

	

Azurmendik	 azaldu	 digunez,	 oso	 erraza	 izan	 da	 herriko	 taldeak	 egitasmoan	

inplikatzea	eta	egitarau	zabala	osatzea.	Izan	ere,	apiril	osoan	hainbat	eta	hainbat	

ekitaldi	 egin	 dira	 Gernikan	 80.	 urteurrena	 gogoan:	 bakearen	 inguruko	mahai-

inguruak,	 memoria	 historikoaren	 inguruko	 hitzaldiak,	 antzezlanak,	 film	

emanaldiak	eta	nola	ez	bonbardaketa	egunean	bertan,	apirilaren	26an,	sirena-

hotsa	 eta	 4	 minutu	 ekimena,	 Gernika	 Garretan	 herri-antzerkia	 eta	 kandelen	

manifestazioa.	

	

Aurten	 gainera,	 Gernika	 Garretan	 antzezlana	 berritu	 egin	 dute.	 Onintza	

Enbeitaren	laguntzarekin	gidoia	eguneratu	nahi	izan	dute,	errefuxiatuen	dramari	

lekua	egin	asmoz.	“Orain	dela	80	urte	Santurtzitik	4.000	ume	atera	ziren	Habana	

itsasontzian,	 gerratik	 ihesi.	 80	 urte	 geroago,	 salbamendu-jakak	 jantziarazten	

dizkiete	milaka	 eta	milaka	 umeri	 gerratik	 txalupetan	 ihes	 egin	 dezaten.	 Haiek	

bazekiten	nora	zihoazen;	gaur	egun	ez	dakite	 inora	helduko	diren	ere”,	diosku	



Azurmendik.	Horregatik,	egoera	horretan	ihes	egin	beharra	daukaten	pertsonak,	

haurrak,	gogoratzeko	keinua	ere	bada	antzelana.	

	

Gernika	2037	

	

Francoren	bilobari	gutuna	antzezlanaren	harira	Bertsolari	aldizkarian	zioen	Igor	

Elortza	 bertsolari	 eta	 antzezlanaren	 gidoilarietako	 batek,	 “kontatu	 barik	

kontatzen	diren	istorioek	sortzen	dituzten	zauriak	dira	sendatu	behar	direnak”.	

Kezka	horrekin	dabiltza	Ongi	Etorri	Gernika	2017	egitasmoa	antolatzen	dabiltzan	

guztiak.	

	

Lobak	taldeko	Uriartek	esaterako	dio,	gerra	osteko	beldurra	bizi	izan	zuela	beti	

euren	amama	zenak.	“Bakarrik	kontatzen	zigun	guk	geuk	galdetuz	gero,	eta	beti	

ere	 kontu	 handiz.	 Frankismoa	 amaituta	 ere	 berari	 beldur	 hori	 geratu	 zitzaion	

barruan”.	Are	gehiago,	bonbardaketaren	ondorengoen	loba	honek	dio	asko	igarri	

dutela	euren	etxean	urteetako	hutsunea.	“Herriko	historia	paralizatu	egiten	da,	

beldurragatik.	Gure	amama	bizi	zela	ere,	beti	esan	izan	digu	“kontuz	ibiltzeko”,	

hori	izan	du	beti	berak	barruan:	beldur	horrekin	hazi	eta	bizi	izan	da	beti,	dena	

amaituta	egon	arren”.	

	

Ildo	 horretan,	 Hannot	 Mintengia	 gernikarrak	 2016an	 zuzendu	 zuen	 Markak	

dokumentalean	 dio	 Bernardo	 Atxagak,	 “gogoratzeak,	 memoriak,	 lan	 asko	

eskatzen	du;	nahitaezkoa	da	euskarri	batzuk	egotea,	zerbait,	zeinu	batzuk	behar	

dira	gogoratzeko,	ze	normalena	ez	da	gogoratzea,	normalena	da	ahaztea”.	

	



Eta	 ez	 ahazteko,	 Lobak	 egitasmoan	 euren	 aurrekoen	 lekukotza	 hartu	 dute.	

Mintegiak	 zioen	bezala,	 “memoria,	orainean	ekitera	obligatzen	 zaituen	 zerbait	

bezala	ulertu	behar	baita”.	

Horixe	 da,	 hain	 justu,	 Lobak	 proiektua.	 2012an,	 kulturaren	 eta	 artearen	

sorkuntza-eremu	gisa	hasi	 zen.	Bonbardaketatik	bizirik	 atera	 ziren	haien	 lobek	

osatu	 zuten,	 “utzi	 diguten	 lekukotzarekin	 eta	 ondarearekin	 bakoitzak	 bere	

esparruan	egin	dezakeen	ekarpena	egin	dezan”,	azaldu	du	Maitane	Uriartek.	

	

		

	

Gernikako	 Astra	 fabrikan	 bonbardaketen	 aurka	 erabilitako	 sirena	 berritu	 eta	

martxan	 jarri	 zuten	 iaz:	 Yahia	 Koddo	 eta	 Ruba	Hassan	 siriarrek	 aktibatu	 zuten	

(Argazki	Press	/	Jaizki	Fontaneda)	

	

Markak	 dokumentalean	 parte	 hartu	 zuten	 haietako	 askok,	 euren	 testigantzak	

emanez	 eta	 sentimenduak	 adieraziz.	 Haren	 ondotik	 sortu	 da	 apirilaren	 20an	



Astran	aurkeztu	duten	Gernika	2037,	memoria	eta	espazio	publikoa	egitasmoa:	

Gernikako	ondare	historiko-fisikoa	berreskuratzen	saiatzeko	proiektua.	

	

“Turista	askok	galdetzen	dute	ea	ez	ote	dagoen	herrian	gertaeraren	arrastorik;	

baina	 kontua	 da	 bonben	 osteko	 Gernika	 erabat	 suntsituta	 geratu	 zela	 eta	

berreraiki	egin	behar	izan	zela”,	diosku	Uriartek.	“Egiaz	ez	dakigu	ezer	Gernikari	

buruz,	 bonbardaketa	 osteko	 Gernikari	 buruz.	 Markak	 dokumentalaren	

grabazioan	 zutabe	 bat	 deskubritu	 zuten	 gerra	 zibileko	 armen	 tiro-markak	

dituena.	Guk	hori	ez	dugu	jakin	eta	hori,	gura	ala	ez,	gure	ondare	historikoaren	

parte	da”.	

	

Horregatik	“asmoa	da	identifikatzea	bonbardaketatik	geratu	diren	leku-markak;	

gure	ondarea	berreskuratzeko	plan	bat	abiaraztea,	bai	gerra	zibilekoa,	aurrekoa	

zein	 ondorengoa”.	 Uriartek	 azaldu	 bezala,	 epe	 luzerako	 proiektua	 da,	

“bonbardaketaren	mendeurrenerako	erronka	bat”.	

	

Muxika-Gernika,	martxa	isila	

	

Zapatu-domekan	 egingo	 dira	 “Gernikan	 gertatutakoaren	 memoria	 bizirik	

eusteko”	eta	“gaur	egun	milioika	pertsona	 ihes	egitera	behartu	dituzten	beste	

“Gernika”	horietan	gertatzen	dena	geldiarazteko”	aldarrikapenak.	Bizkaiko	Ongi	

etorri	Errefuxiatuak	plataformak	antolatu	du	Gernika	batzordea,	Arrano	Kultur	

Elkartea,	Gernika	Garretan,	Sare-Gernika,	Lobak,	Gernika	Zine-kluba,	Gite-Ipes,	

Nkap	 eta	 Gernika	 Gogoratuz	 taldeek	 lagunduta.	 Zapatuan	 egingo	 dira	

errefuxiatuei	babesa	emateko	 ibilaldiak,	Euskal	Herriko	hainbat	 lekutatik	oinez	

zein	bizikletan	Gernikara	iritsiko	dira	denak	batera,	manifestazio	isilean.	

	



Domekan,	 berriz,	 gaikako	 tailerrak	 eta	 esperientzia-mahaiak	 antolatu	 dira,	

“jendeak	 ezagutu	 ditzan	 han	 eta	 hemen	 egiten	 ari	 diren	 bestelako	 elkartasun	

ekimenak	–dio	Azurmendik–,	eta	euren	artean	ere	elkarlana	sustatzeko.	Azken	

batean,	bilatzen	duguna	da	jendea	inplika	dadila,	eta	elkartasun	sarea	ahalik	eta	

gehien	sendotzea”.	

	

		

	

1937ko	 otsailean	 Zumaiatik	 kanporatutako	 emakumeak	 euren	 haurrekin.	

(Argazkia:	'Baleike')	

	

Bertolt	 Brechtek	 Langile	 baten	 galderak	 poesian,	 aditzera	 ekarri	 zuen	 herri	

xumearen	bazterketa.	Hitz	horiek	ongi	doazkie	1936	eta	1939ko	kinkan	erbestera	



joan	 ziren	milaka	 eta	milaka	 euskaldunei.	 Izan	 ere,	 goi	 mailako	 politikari	 zein	

intelektualen	 atzerriratzea	historiara	 eraman	eta	nonahi	 azaldu	den	bitartean,	

beste	 herritarren	 antzeko	 patua	 zokoratu	 egin	 izan	 da.	 Egun,	 harriduraz	 eta	

zerbait	 ezezaguna	 izanen	 balitz	 bezala	 egin	 dituzte	 omenaldiak	 euren	 herritik	

indarrez	 kanporatuak	 izan	 ziren	 emakumeen	 alde.	 Ba	 zen	 garaia!	 Memoria	

historikoan	 ahatetxo	 itsusiaren	 parean	 gelditzen	 ari	 den	 erbesteratzea	 puska	

batean	 bederen	 berreskuratzeko;	 egiari	 zor	 diogulako	 eta	 gaur	 Europan	

gertatzen	ari	diren	antzeko	tragedien	aurre-oihartzun	zuzena	delako.	

	

1936ko	 gerra	 zibilaren	 ondorioz	 izandako	 erbesteratzea,	 Espainiako	 Estatuko	

herrialdeen	 historian	 handiena	 izateaz	 gain,	 klase	 eta	 esparru	 guztietako	

herritarrak	 zanpatu	 zituen.	 Eta	 ez	 soilik	 Retirada	 ezagunean	 –1939ko	 otsailaz	

geroztik	Gironako	mugetatik	landa	izandako	hartan–,	baita	gerraren	hasieran	ere.	

Jakina	denez,	Espainiako	militar	errebeldeek	egindako	estatu	kolpearekin,	lehen	

momentutik	eman	zion	ihesari	jendeak,	multzo	txikiagotan	bazen	ere.	Frankistek	

aurrera	jo	zuten	heinean,	ihesaldi	horiek	hauspotu	zituzten.	

	

Lehen	 erbesteratze	 masiboa	 Irungoa	 izan	 zen.	 Milizianoekin	 batera	 milaka	

herritarrek	 zeharkatu	 zuten	 Bidasoa,	 haurrak	 eta	 helduak,	 Iparraldean	 babesa	

bilatzeko	 asmoz.	 Egun	 batzuetako	 ihesa	 izanen	 zelakoan,	 askorentzat	 gerra	

bitarteko	 bilakatu	 zen	 iraun	 bitartean,	 beste	 batzuentzat	 itzulerarik	 gabeko	

bidaia.	

	

Gerra	 frontea	 egonkortu	 arren,	 barne	 deserriek	 jarraitu	 zuten.	 Atzeguardian	

kokatuta	 zeuden	 herrietatik	 ehundaka	 andrazko	 kanporatu	 zituzten	 euren	

haurrekin,	susmagarriak	zirelakoan.	Hilabete	batzuk	geroago	Bizkaiaren	aurkako	

erasoaldiak	 sortutako	 bigarren	 erbesteratze	 masiboaren	 aurrekaria	 izan	 zen	



hura.	 Zarauztik,	 Zumaiatik,	 Getariatik,	 Azkoititik...	 ehundaka	 lagunek	 segizio	

tamalgarriak	 egin	 zituzten	 errepideetan	 barna.	 Baina	 latzena	 iristear	 zegoen:	

faxistek	inpunitate	osoz	egindako	bonbardaketek	argi	eta	garbi	utzi	zuten	inor	ez	

zela	salbu.	Erabateko	gerra	zen.	Hala,	haurren	erbesteratze	handiak	antolatzen	

hasi	 ziren	 Bizkaiko	 portuetatik.	 Ondorioa	 zein	 izan	 zen	 badakigu:	 20.000	 haur	

baino	gehiago	sortetxea	lagata	gerra	amaitu	arte	laketu	ziren	Britainia	Handian,	

Frantzian	 eta	 Belgikan,	 eta	 1960ko	 hamarkada	 arte	 Sobietar	 Errepublika	

Sozialisten	Batasunean.	

	

Haurren	deserriratze	horrek	erakutsi	zuen	zer	etorriko	zen	ipar	frontea	oso	osorik	

frankisten	esku	geratzen	zenean:	Kantauriko	kostaldeko	portuetatik	soldaduak,	

buruzagi	politikoak	eta	herritarrak	itsasoratu	ziren,	Nantesen,	Saint	Nazairen,	La	

Pallicen	edo	Pauillacen	lur	hartzeko.	Haietako	asko	Frantziako	kolonietan	geratu	

ziren,	beste	zenbaiti	hango	familiek	eman	zien	ostatu,	eta	askok	Kataluniara	 jo	

zuten,	behin-behineko	aterpe	bila.	

	

1939ko	 urtarrilean	 frankistek	 Katalunia	 jarri	 zuten	 jomugatzat.	 Orduan,	 behin	

betiko	 erbesteratzea	 iritsi	 zitzaien	 1936-1937tik	 etxetik	 kanpo	 zeuden	 euskal	

errefuxiatu	 horiei	 guztiei.	 Frankistak	 Bartzelonara	 hurbildu	 zirenean	 hasi	 zen	

ihesaldi	 handiena.	 Retirada	 hitzarekin	 historiara	 igaro	 den	 atzera-egite	 hark	

errefuxiatu	 kopuru	 ikaragarria	 sortu	 zuen.	 L’Illustration	 frantziar	 astekari	

eskuindarrak	 horrela	 deskribatu	 zuen:	 “Espainiarrek	 Frantzia	 aldean	 hasitako	

exodoa,	hartu	duen	muntarengatik,	irudiezina	da.	Herri	oso	bat	badoa:	aberatsak,	

pobreak,	 burgesak,	 merkatariak,	 nekazariak,	 beharginak,	 armadakoak,	 zama	

animaliekin,	gurdiekin,	autoekin,	gerra	tresnekin	nahastuta”.	Bat	datoz	lekukoak	

eta	historiagileak	esatean	500.000	inguru	izan	zitezkeela.	Era	berean,	Frantziako	

Gobernuak	errefuxiatu	horiekiko	izandako	jarrera	salatzeko	unean	ere	zalantzarik	



ez	dago:	 agintariek	azken	unera	arte	mugak	 itxi	 zituzten,	eta	onartu	 zutenean	

ihesean	 zetorren	 jendetza	 Frantzian	 hartzea,	 “harrera”	 berezi	 samarra	 eman	

zieten.	

	

Mugak	zeharkatutakoan,	jendarme	frantziarrek	milizianoak	desarmatu	eta	goitik	

behera	miatu	ostean,	gertuen	zeuden	kontzentrazio	guneetara	eta	Argeles,	Saint	

Cyprien	 eta	 Le	 Barcaresko	 kontzentrazio	 hondartzetara	 eraman	 zituzten,	

txarrantzez	eta	militarrez	inguratutako	eremuetara.	Miliziano	ez	zirenak,	berriz,	

barnealdeko	 aterpeetara	 bidali	 zituzten.	 Nolanahi	 ere,	 agintari	 frantziarrek	

egundoko	 indarra	 jarri	 zuten	 jendea	 lehenbailehen	 Espainia	 frankistara	 itzul	

zedin.	Askok	onartu	zuten	hori	egitea.	Halaber,	Frantzian	gelditu	zirenek	Estatu	

frantziarraren	desbideratze	faxista	jasan	behar	izan	zuten	II.	Mundu	Gerra	medio,	

lehenik	 Daladier	 eta	 Reynaudekin,	 eta	 ondoren	 Petainena	 Vichyko	

erregimenarenarekin.	

	

Mundu	gerra	amaitu	zenean	ez	zen	homologaziorik	izan	Espainia	eta	Europako	

garaile	demokratikoen	artean.	Erbestea	betiko	izanen	zen,	ez	bakarrik	goi	mailako	

agintari	edo	arduradun	politikoentzat,	baita	Bertolt	Brechtek	gogoratzen	zituen	

herritar	xume	horientzat	ere.	

	


