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2015ko abenduan jakinarazi zuen Euskal Konfederazioak EEPko Aholku Batzordea utziko zuela. ISABELLE MIQUELESTORENA

Euskal Elkargoak Garapen Kontseiluari galdegin dio euskalgintzaren biltzea, harekiko
eztabaidagunea litzatekeen Euskara Batzorde bati buruz proposamenak egin ditzan.

Euskalgintza berriz jin dadin
Iñaki Etxeleku Baiona

uela hiru urte pasa
jakinarazi zuen
Euskal Konfederazioak EEP Euskararen Erakunde
Publikoko Aholku Batzordean
parte hartzeari utziko ziola «ondoko urteetan eramanen den hizkuntza politikak ez dielako erantzunen euskara biziberritzeko
erronka nagusiei». Geroztik,
egoera ez da aldatu. Ekainean Elkargoak bozkatu zuen bere «euskararen aldeko hizkuntza politika», eta, duela zenbait aste, Garapen Kontseiluari lan bat manatu
dio: euskalgintzako eragileen biltzea elkarrekin gogoeta dezaten
nolako kontzertazioa nahi luketen Elkargoarekin.
Abenduan egin zuten bilkura
bat eztabaidaren abiatzeko, eta
horren eramateko hiru erreferente izendatu. Horietarik bat, Hur
Gorostiaga Seaskako zuzendaria.
Franko zuhur mintzo da orain
arte aipatu denaz: «Biltzen ari
gara, eta zenbait pista ikertzen.
Hortik gero zer aterako den, ez da
deus erabakia oraino. Hastapenhastapenean gara: bi bilkura baizik ez ditugu egin». Bigarren bil-

D

kura, joan den ostiralean iragan
zen. Gomita duten eragileei galdegina zitzaien, horra arte EEPrekin izan zen Aholku Batzordearen esperientziaz beren oharrak
eman zitzaten. Euskal Konfederazioak egin du ariketa, eta Garapen Kontseiluari urtarrilaren
24an helarazi zion, idatziz. «EEP
bere lehen hizkuntza proiektua
lantzen ari zelarik, egiazko kontzertazioa izan zen, eta herri mugimenduak ekarpenak egin ahal
izan zituen. Horren ondotik, pixkanaka deseginez joan da Aholku
Batzordearen ibilmoldea eta, ondorioz, eman zitzaion misioa ere
bai». Sar-hitzean hala dio Konfederazioak.
EEPko Aholku Batzordearekin
haren ustez zer ez doan zehaztu
du, gero: «Argi dugu azken erabakia EEP osatzen duten botere
publikoena izanen dela. Baina
erabakia eraikitzeko gogoeta partekatua izan behar da. Alta, EEPk
ez du inolako paradarik eskaintzen, euskalgintzak gogoeta gaiak
edo proposamenak egin ditzan».
EEPko estatutuen 20. artikuluaren kontra, dioenez.
Egiturazko arazoez gain, ibilmoldearekin trebes dituenak zerrendatu ditu Konfederazioak.

«EEPk ez du helbururik finkatzen hizkuntza politikan. Ondorioz, egiten den guzia ontzat ematen da. Aholku Batzordea zentzu
bakarreko bilkura bilakatzen da,
EEPk bere jardueraren bilana egiten baitu». Epe istorio: «Hizkuntza politikan ez da eperik finkatzen», eta, ondorioz, «politiken
denborako eboluzioen ikuspegirik» ez dela dio. Azkenik: «Guztia neurtzeko ebaluazio tresnarik
ez du eskaintzen EEPk».
Hizkuntzaren egoera itzulipurdikatzeko egiazko politika baten
falta azpimarratzen du segidan:
«EEPk oportunitateen politika
bat egiten du; egiazko politika bat
beharretatik abiaturik izan behar
da, behar horiek estaltzeko helburuak, epeak eta medioak definituz eta ondotik egin den politika
neurtzeko tresnak emanik».

Berriz biltzeko baldintzak
Euskal Elkargoak egin duen galde
berriari begira bere proposamenak aitzinatu ditu bigarren parte
batean, «Euskal Elkargoaren eta
herri mugimenduaren arteko
kontzertazioa ongi iragateko eta
EEPk egin akatsen ez errepikatzeko». Ibilmoldeari lotu oinarrizko
aholkuak lerrokatu ditu: «Urte

hastapenero, Elkargoak urtean
zehar garatu nahi dituen egitasmoen zerrenda egin, lortu nahi
diren helburuak finkatu, eta egitasmo hauek dispositiboko eragileei aurkeztu; proiektu horiek garatzen hasi aitzin, horien berri
dispositiboko eragileei eman, garatzeko moldeari buruzko iritzia

«Gaizki iduritzen zait,
inportanteenek
ez baitute parte hartzen
EEPko Aholku
Batzordean»
Beñat Arrabit
Hizkuntza Politikarako burua Elkargoan

emateko parada izan dezaten; urtean zehar dispositiboko eragileekin erregularki bildu garatzen ari
diren egitasmoei buruzko segipena egiteko; eta, urte bukaeran,
egitasmo guzien bilana egin».
Beñat Arrabit EEPko lehendakari eta Euskal Elkargoko Hizkuntza Politikarako lehendakariordeak egin dio galdea Garapen

Kontseiluari. Aterabidea aurkitu
nahi lioke gaur egungo kinkari:
«Gaizki iduritzen zait, inportanteenek [Euskal Konfederazioak]
ez baitute parte hartzen EEPko
Aholku Batzordean. Dolu dut, eta
Garapen Kontseiluari galdegin
diogu aztertzea Aholku Batzorde
komun bat egiten ahal denez».
Iduritzen zaio Elkargoa sortuz
geroz euskalgintzako elkarteak
entzun direla hizkuntza politika
marraztu denean: «Galdegin ziren gauza batzuk bete ditugu;
adibidez, Euskal Elkargoa sortzearekin aurrekontu bat ondu da.
Gero, hori baino gehiago ez dakit
egiten ahalko denez; denborak
erranen du. Aurten eta heldu den
urtean ez da izanen emendatze
handirik. Halere, hemendik goiti
Elkargoak bere gain hartzen ditu
neurri batzuk EEPren diruztatzea
arinduko dutenak. Erran nahi du
beste lan eremu batzuk jorratzen
ahalko ditugula».
Balizko aholku batzorde komuna nola ikus dezakeen zehaztu
du: «Joan den ekainean bozkatu
dugun hizkuntza politika jada
ikusia dugu elkarteekilan, baina
pentsatzen dugu badirela elkarteetarik haratago ere gizon eta
emazte interesgarriak, eta haiei
ere gomit egin behar zaie». Ez du
erran nor zuen buruan. Halere,
euskalgintzako elkarteak berriz
bildu nahi lituzke mahairat: «Uste dut eginahala eginen dugula
haien galderei erantzuteko».

Eperik ez
Elkargoak ez dio epe mugarik jarri garapen kontseiluko eztabaida
taldeari proposamen baten ekartzeko. Arrabit: «Epea urte hastapen honetako nahi genuen, baina
jakinez haien egitaraua ere onartu behar dela, ez dugu baitezpada
epe finkorik eman. Aurtengo bai;
2019an behar ditugu gauza guziak mahai gainean ezarri».
Gorostiagak, berriz, hasiberriak direla dio, eta ezin dela erran
noizko bururatuko duten: «Ahal
bezain fite, gure interesean delako
ere, baina oraingoz ez dugu epe
finkorik. Ez da gai erraza, aurrekariak izan baitira, eta ez baitezpada beti biziki onak».
Heldu den ekainean urtea eginen du Elkargoak bere «hizkuntza politika» bozkatu duela.
Arrabitek gogoko luke hemendik
harat gauzak aitzinatuak balira:
«Araiz lantalde bat hasiko dute
primadera honetan, araiz. Nahi
genuke urte bukaerako lan eremu batzuen proposatzea 2020an
helduko diren hautetsiendako».
Jakinez hizkuntza politikako Elkargoko hautetsien batzordea
bera bakan bildu dela orain arte.
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Hurbileko iragana eta iragan
hurbila liburu batean bildurik

Funtsean, herrian ikusten zuen
hizkuntzaren gibelatzeari buruz
zituen arrangurak azpimarratzen
ditu elkarrizketa egileak, hala
baitzion Txistuk: «Urgulu zozo
batengatik euskara eta euskaldungoa galdu du».
Euskara eta leku izenen istorio,
beti, Senpere herri izenaren jatorriak ere jorratzen ditu liburu
hastapenak. Mintzairaren alde
horrek ere interesa piztu dio Leiahitz egiten da, duela 40-50 urteko ne Madariagari, hain zuzen. Tokigiroaz, eta biziki aberasgarria ko euskalkiari leku egiten baitio
da». Giro horren kontalari, beste- nasaiki Ttikiak Handi liburuak:
ak beste, Txistu izengoitia zeukan «Guk batua ukan dugu etxean,
Ganizon Bergara. Txistua jotzen eta egia da Senpereko garai bate1936ko errefuxiatuek sortu Ere- ko hizkera entzutea, irakurtzea
soinka taldetik ikasi zuela, Aita biziki polita izan dela».
Azalaren diseinua If MatxikoDonostia ezagutu zuela, kontrabandoan ibilia zela beste anitz be- teri eginarazi dio 1609 elkarteak.
zala, eta preso altxatua zutela ere Hark egina da azaleko margolana, baita testu eta
argazkien kokatzeko
Dantxarinetik Donibane
Lohizunera doan Urdazuri ibaia maketazioa ere. Zuhaitz
enbor zahar bat irudi‘Ur Handia’ deitzen dute
Senperen eta ‘Ur Ertsi’ Azkainen katzen du liburuaren
azalak, aldaxka batzuk
Mont-de-Marsanera eramanez; dituela oraino bizigai mentura
handik nola atera zen. Elkarriz- gisa, eta enborrean jende buru eta
ketak berak oroitarazten du, bes- egoera batzuk marrazturik,
talde, Senpereko Cherchebruit zuhaitzak oroimenean atxikitzen
auzoaren euskal izena —Herbu- balitu bezala.
«Azalak erakusten du liburuaru— zein zen oroitarazi zuela Bergarak: «Gure haur denboran, ren nortasuna. Ikusten dira arboeremu hori dena Herburu deitzen lan buru diferenteak, eta pentsaginuen, eta gure amatxik erraten tzen ahal da badirela liburuko
zigun: ‘Zoazte, zoazte Herburura ahotsak. Biziki polita da», trenkatu du Madariagak.
jostatzera’».

1609 elkarteak ‘Ttikiak Handi’ liburua osatu du, Bigarren Mundu Gerlatik honako Senpereko
eta inguruko herrietako kontakizun batzuen oroigarri gisa b Abenduan plazaratu berri du
Iñaki Etxeleku

«Liburu honetan kontatuak diren gertakizunak, ez dira, beraz,
beste nehun gertatuak, hemen
berean garen tokian baizik, beren
aktore bakarrak gu gara, gure
igurukoak, gure familietakoak...
Bizi izan edo bizi dugunaren funtsa, ‘ttikia’ bezala askok kontsideratuko luketena, alderantziz, balio erraldoikoa zaigu... munduan,
bakarra delako!». Auxtin Zamorak Ttikiak Handi liburuaren aitzinsolasean izkiriatu erranaldiak
dira, liburuaren helburua eta funtsa markatzeko. 1609 elkarteak
agertu berria du, Senpereko eta
inguruko herrietako istorio, kontakizun eta gertakari batzuen herexa gisa egon dadin. Ttipi Ttapa
eta Herria kazetek eta Eusko
Ikaskuntzak agertu artikuluak
dira bildurik diren anitz, Zamora
bera eta Mixel Mendiburu izan direlarik frankoren idazleak, baina
ez bakarrik, beste dozena erdi bat

pasa lagun agertzen baitira idazleetan: Peio Chipi, Joana Mendiburu, Aitor Renteria, Mixel Jorajuria, Franck Dolosor, Goizeder
Taberna eta J.B. Etxeberri.
Aipatu bi egile nagusiek dei
egin diote Leiane Madariaga senpertar gazteari idazkien sailkatze,
transkribatze eta forma numerikora pasatzeko lanetan laguntzeko. Orotarik aurki daiteke kontakizunetan: Senpereko errugbi
taldearen lehen urratsak, ikastolaren sortzeaz lekukotasuna, Ibarrungo errota, Senpereko jauregia, Serres auzoa, II. Mundu Gerlari buruzkoak, Aljeriakoaz eta
abar. Beren biziaz mintzo diren
herritarren elkarrizketak, berez
idatzi artikuluak, argazkiak, bertsoak biltzen ditu liburuak.
Herriko eta inguruetako iragan
hurbilaz anitz gauzaren ikasteko
parada izan zaiola dio Madariagak, hala nola Aljeriako gerlaz
agertzen diren lekukotasunak direla medio: «Aljeriako gerlaz asko

ikasi dut. Bagenekien sarraski bat
izan zela, baina egia hor hurbilagotik ikusi ahal izan dudala. Ez da
berdin zuzeneko lekukotasun bat
ukaitea edo liburu batean gainetik irakurria». Kolonia gerla horretaz bildu eleen artean, Pierrot
Behaztegirenak irakur daitezke,
galdera-erantzun moldean emanak: «Balio al zuen hoinbertze sakrifizio? Zerentzat eta norentzat?», galdegin zaiolarik, halakoa du arrapostua: «Debaldeko
zela ezaguna zukan, mutikoa,
hantxe ikusten zen gerla debalde
egiten ginuela, bertzentzat ari ginela, aberatsentzat, petrolarentzat. Guk alde egin eta, petrola norena da? Hango gerlat gan gintukan bertze frantsesen laguntzeko,
baina ikusita politika nora joan
zen, debaldetan zen gerla».

Mintzairaren tokia
Muga inguruko eremua izaki, dagozkion istorioak ere baditu. Madariaga: «Anitz kontrabandoaz

Senpereko ikastolaren sorturteko —1981— lehen argazkia agertzen da Ttikiak Handi liburuan. HITZA
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Etorkinak laguntzen ari diren taldeak bildu ziren joan den asteburuan Baionan:
Goi Alpeetakoak, Irun eta Baionakoak. Bigarren hitzordu bat antolatu du Aman
Komunak sareak Irunen, otsailaren 23 eta 24an, alde politikoan zentratzeko.

Elkartasuna eta salaketa
Joanes Etxebarria Baiona

man Komunak sareak
etorkinen gaia
ardatz hartu
du hilabete
honetan. Hiru
hilabete oroz egiten duen biltzar
nagusia Irungo Lakaxita gaztetxean eginen du otsailaren 24an,
baina bezperatik afrikar migrazioen zergatiari erantzun batzuk
ematen saiatuko dira, besteak
beste, mapa batzuetan kolonizazioaren historia marraztuz, kronologikoki.
Lehen hitzordua joan den asteburuan ezarri zuen Aman Komunak taldeak Baionako Zizpa gaztetxean, etorkinak laguntzen dituzten taldeak juntatuz. Bi muga
ziren aipagai, Bidasoak marrazten duena batetik eta Alpeetakoa
bestetik. Bi errealitate.

A

Bidasoko bi aldeak
Irungo Harrera taldeak egin zuen
lehen aurkezpena, joan den uztailaz geroztik egiten duen lana
aurkezteko. Elkartasuna antolatu
den leku gehienetan bezala, instituzioek «egiten ez zutena» egiteko atera ziren herritarrak geroz
eta etorkin gehiago Irunera heltzen hasi zirenean.
Hastapenean, «jendeak geltoki
kanpoan lo egiten zuen. Jendea
hurbiltzen hasi zitzaien galdetzeko nola ziren eta erantzuteko elikaduraren arazoari», taldeko ki-

deek diotenaz. Geroztik Lakaxita
gaztetxea baliatu izan dute aterpe
gisa, informazioa emateko, arropak garbitu edo aldatzea eskaintzeko... «Instituzioek ez zuten
deus ikusi», diotenaz.
Taldeak etengabe presioa egin
izan du Irungo Udalak oinarrizko
laguntza hori eman lezan, baina
ez dira erantzunaz kontent: «Ez
zegoen non lo egin. Gero hogei
toki ireki zituzten, gero 24, 28...
soilik gaua pasatzeko zentro batean. Baina 24 toki ziren gauetan 40
pertsona agertzen ziren», diote
Harrerako kideek. Lakaxitan leku
gehiago eskaintzen ziren, eta
gauez soilik ez, egunez ere pausatzen egoteko.
Topaketaren interesak agerian
gelditu ziren emeki emeki. Irungo
kideek «Baionako sarea ezagutzea garrantzitsua» izan zela
erratean, adibidez. «Informazio
txarra» zutelarik ez bezala, bidea
aitzina segitu nahi nahi duten
etorkinentzat Baiona «beste etapa ziur bat» bezala aurkezten
hasi baitziren, lehen «ekiditea»
aholkatzen zietelarik.
Zizpako hizlarien zirkuluan,
Solidarite Migrants-Etorkinekin
taldea ere aurkeztu zuten. Gaur
egun bere sareko familietan ehun
etorkin aterpetuak dira Ipar Euskal Herrian, eta erdia adin txikikoak izanik eskolatuak izatea
bermatzen dute, besteak beste.
Cimadek deitu biltzar publiko
batetik sortu zen kolektiboak
egin izan dituen mobilizazioen

berri eman izan du astekari honek, BERRIA egunkariak bezala:
Migrazioaz Frantziak bozkatu leege berriaren kontra edo, besteak
beste, etorkinen beharrak instituzioek beren kontu har ditzaten,
legez behar lukeen bezala. Iruneko herriak baino erantzun baikorragoa eman zuen Baionakoak:
«behartua izan zen zerbait egitera» Etorkinekin eta Diakite kolektiboak aurkeztu zituen kidearen azalpenen arabera. 3.500 bat
pertsona pasa lirateke orain arte
aterpe horretatik.
Parez pare jarriak ziren Zizpako
juntan etorkinei bide berean urgentziazko laguntza eskaintzen
dieten bi talde. Baina elkar sobera
ezagutu gabe, «harreman informalen» bidez ez bada, izan gisa
bereko beste topaketa batzuetan,
edo Irunen berriko 5.000 bat lagun bildu zituen manifestaldian
elkar ezagutu pertsonen artean.

Aman Komunak
sareak egin duen
Afrikako mapa. HITZA

Goi Alpeetako esperientzia
Italia eta Frantzia bereizten dituen mugako bi aldeetatik jinak
ziren Aman Komunak sarearen
beste gomitak, arras bestelako esperientzia batekin. Hasteko,
muga hori «aspaldiko pasaia lekua» baita. Royan ibarra mediatikoki ezagun bilakatu da azkenaldian Cedric Herrou laborariaren borroka eta gorabehera
judizialen gatik: etorkinak muga
pasatzen lagundu eta bere etxaldean aterpetzeagatik auzipetua
izan da hainbat aldiz. Goi Alpee-

tako delegazioan aniztasuna nagusi zela frogatu zuen gaiak: batentzat «interesgarria izan da
mediatizazioa gaia erakutsi baitu», beste baten erranetan «Herrouk egiten duena ez da hainbestekoa». Eskualdea, dena den, elkartasunean dinamikoa dela
agerian utzi zuten hizlari desberdinek; baziren militante italiarrak
eta Briancon hiri frantziarrekoak
ere, besteen artean.
Muga zeharkatzeko azkenaldian gehiengoak hartzen duen bi-

dea 1.700 metroz goitikoa da. Mugako bi aldeetan berriz, Polizia
«oso bortitza», beren erranetan.
Etorkinekiko lehenik, kolpeak
eta bestelako bortizkeriak arteko.
Militanteekiko ere, geroz eta
gehiago: Herrou bezala, «auziak
izan dira eta kondenak ere edozein laguntza mota emateagatik».
Italiako Gobernuak bozkatu
migranteen kontrako lege-dekretu berriak «Italian bizi izan
den jendea handik ihes egitera»
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bultzatzen du, kolektibo desberdinetako kideen erranetan. Testuinguruaren bortizkeria ontsa
kokatzeko, «mafia italiarra eta
bestelako mafien presentzia handia» ere aipagai zituzten.
Aspaldiko pasaia bideak aspaldiko elkartasuna du erantzun,
haatik: goi-mendizaleen gaueko
ateraldiak muga zeharkatzen dutenei laguntza eskaintzeko; harrera zentro instituzionalak eta
etxe okupatuak. Azken horietatik
ibiliak ziren gehienik Baionara
hurbildu zirenak.
Chez Jesus edo Jesusen Etxea
parrokia okupatua ilusio bereziarekin aipatzen zuten. Claviere hiri
italiarrean gau batez poliziak 30
etorkin blokeatu zituen, ez aitzina ez gibelera; oraindik hango
eski estazioan turistak bazirenez,
«errepresiorik ez zen izan». Etxe
okupatua pausagune bilakatu
zen mendiko zeharkaldia abiatu
aitzin. «Irunekin konparatuz,
Claviere eski estazio txiki bat da»,
argitu zuen eskualde hartako militante batek segida kontatzeko:
«Sasoiz kanpo han soilik baginen
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«mugalari sareek gure ekintza
baliatzen dutela», elkartasuna
desbideratuz. Beste frontea Poliziarena da, italiarra bereziki, «geroz eta gehiago errepresioan ari
dena elkartasun sarearen kontra,
bereziki kritika politikoa egiten
dutenekiko». Baina harrera eta
elkartasuna ziurtatuak dira.

Arrazoi politikoak

Aman Komunak sareak biak beharrezkotzat jotzen ditu: etorkinekiko elkartasuna eta afrikar
migrazioa eragin duten arrazoi
politikoen salaketa. «Pentsatzen
dugu norbere etxetik joatea urraketa bat dela eta uste dugu ere horren arrazoi politikoa aipatu behar dela», Bruno Peron taldeko
kideak dionaz. Horretarako zortzi
mapa desberdinen erakusketa
eginen dute Irunen otsailaren 23
eta 24an, sarearen biltzar nagusiaren karietara.
Peron bera aritu da taldeko
beste kide batzuekin erakusketa
prestatzen eta «karrakatzen»:
kolonizazio hastapenetatik multinazionaletara, kronologikoki
aurkeztuko dute bere
erranetan atsotitz batek
laburbiltzen duen errealitatea: «Afrika da kapitalismoak hobekien gorGaur egun, kolonizazioak
lekua utzi dio mundializazioari, detzen duen sekretua.
Gaur egun, kolonizaziobetiere Mendebaldeko
ak lekua utzi dio mungobernuen laguntzarekin»
dializazioari, eta betiere
Mendebaldeko gober«Badakigu G7koan ez direla
nuen laguntzarekin, baiados jarriko afrikarren bizia
na orain multinazionahobetzeko, ez dute halakorik
lak dira bixkotxa parteegin azken 600 urteetan»
katzen dutenak».
Bruno Peron
Aman Komunak taldeko kidea
Biarritzen egitekoa
den G7 gailurra egutegiagu, poliziak eta etorkinak». Kan- ren «kasualitate» gisa aipatu du
poratu zituzten parrokiatik, bai- Bruno Peronek. «Desberdintasuna orduz geroztik mugaz bi aldee- nen kontrako G7 gailurra eginen
tako miltanteen artean loturak dutela» diote gailurraren antolamantendu direla diote. Gainera, tzaileek, eta «bakearen, klimaren
beste etxe bat ireki zen segida eta eskualdeen integrazioaren inhartzeko eta beste hainbat badira guruko gogoetan Afrika partaide
eskualdean, etorkinen harrera pribilegiatua izanen dela gehituz». Hori, Peronen ustez, «fartsa
gune edo bizitegi direnak.
bat» da: «Ontsa badakigu ez direla ados jarriko afrikarren bizia hoDudak eta galderak
Estatu frantziarreko bi muga des- betzeko, ez dute sekula halakorik
berdinetan errealitateak arras egin azken 600 urteetan», dio,
desberdinak dira eta lekukotasu- G7koa Afrikako herrialdeak euronek ere agerian uzten dute. par inperioen artean partekatu zi«Zuen ustez zergatik hain erre- tuen Berlineko Konferentziarepresio gutxi da hemen militante- kin parekatuz (1885. urtean).
Bi hitzorduen arteko zubia egiekiko?», galdetu zuen Euskal Herrira begira Goi Alpeetako batek. nez, elkartasuna «ezinbestekoBaionako kolektibo batek denbo- tzat» jotzen du Aman Komunak
ra aipatu zuen: «Italiatik aspal- sareko kideak, salaketa bezala.
dian zeharkatzen delako muga Salatuz ere errefuxiatu ekonomieta hemen femonemo berriagoa ko eta gerra errefuxiatuen arteko
bereizketa: «Ez dira ez bat ez besdelako», bere ustez.
Goi Alpeetan etorkinen lagun- tea, errefuxiatu politikoak dira,
tzaileen presentzia hain da azka- guk beren herrietan eramaten
rra, «egunerokoa», ohartu direla dugun politikaren ondorioz».

‘‘
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G7, mundua
ate joka
koizpena soziala dela
eta haren jabetze pribatua aipatu nuen aitzineko artikulu batean. Bereizketa horren eskasia ikusten
dut Maddi, ekoizpen sistemaz
egiten duzun kritika orokorrean.
Kontsumitzen dugun produktu
oro milioika langilek elkarlanean
burutu lan sozialaren emaitza da.
Ez da deus asmatu beharrik,
ekoizpen gaitasun hori kapitalaren diktaturatik askatu behar da,
etekinarentzat ekoiztu ordez, gizartearen hobe beharrez ekoitz
dezan. Eta horri iraultza deitzen
zaio, langileek ekoizbideen jabetza eskuratzea.
Ipar Euskal Herriko panorama
politikora halako eztabaida ekartzea, zientzia fikzioa dela pentsa
lezake askok. Baina zuk eman
duzun G7koaren adibidea hor da,
gure lurraldean bilduko dira
munduko handiak beren eztabaidak burutzeko. Azkenaldian,
Trump tarteko, ez dira testu komunik adosteko gai ere.

E

Ameriketako Estatu Batuek Bigarren Mundu Gerraren ondotik
zedarritu jokalekua, gudu zelai
bilakatu du presidente populistak. Kasu, ordea, pertsonifikazioei. Trump, haren ile orrazkera
eta txioekin, Ameriketako Estatu
Batuen gainbehera erlatiboaren
sinbolo da.
Txina buru, jada asko dira
bete-betean munduko merkatuaren zatiketan parte hartzen
duten potentzia berriak. Gauza
bat da AEBentzat munduko polizia izatea, munduko aberastasunaren erdia ekoiztean. Beste zerbait da ordea, errol hori jokatzea
aberastasunaren bostetik bat
ekoizten delarik.
AEBak, beraz, nazioartean
beren lekua berrikusi behar dute,
kapitalismoaren modu kaotikoekin, Irak, Siria edo Venezuela,
horren adibide. Potentzien arteko harremanen birdefinizioa,
historikoki ez da inoiz gerrarik
gabe eman. Azken adibide beldurgarria joan den mendekoa da.

ELEKETA
Ortzi Murua
Maddi Sarasua

Bestelako
bizi-ereduak
garatzea bainoago,
borrokak maila
egokian burutzeko
tresnak garatzea da
egungo erronka,
nik uste. Europar
Batasunak, langileen
mugikortasuna
ahalbidetuz, borroka
ere maila horretan
egiteko aukera
ematen digu

Britaniar inperioak bere nagusitasuna, bi mundu gerren bidez
galdu zuen. Europako potentzia
ekonomiko nagusia zen Alemania, ez zen mundua menperatzeko eredu bat topatzeko gauza
izan; amerikarrak, bai.
Lehen Mundu Gerra betean,
Europa guzian, langileak gerraren aurka altxatu ziren, langile
kontseiluak antolatuz, Errusian
eta Alemanian, adibidez. Boltxebikeek boterea hartu zuten Errusian. Alemanian, langileen saiakera iraultzailea, odoletan itoa
izan zen.
Alemaniar eta Errusiar iraultzaileen arteko ezberdintasun
nagusia antolakuntzan zetzan.
Leninek kapitalismoaren eta nazioarteko harremanen azterketatik, langile konzentrazio handietan alderdi iraultzailea errotzera
bideratu zituen indarrak, antolaketa borroka lehenetsiz. Bide horretatik, gerraren aurka jendea
kalera jautsi zenean, beren borroka gidatu zezakeen egitura
antolatua topatu zuten.
Eta halako egitura, nazioarteko
harremanen azterketan eta kontzientziazio lan luze batean formatzen da. Historiaren denborak
luzeak dira, pertsona baten bizi
denboraren aldean, baina borro-

ka batek, eraginkorra izango
bada, historiatik ikasi behar du,
akats berdinak errepikatu nahi
ez baditu.
Tokiko borrokak, potentzien
arteko borrokan erabiliak dira.
Kurduek, biziraungo badute,
amerikarren armak onartu behar. Palestinar langileak, Estatu
arabiarrek Israelen aurka burutu
kanpainaren martiri. Katalunia
paradoxalki, Estatu europarrago
bat sortzeko saiakeran, atzerriko
estatuek Europar Batasuaren
areagotze prozesuaren oztopo
gisa erabilia. Grezian Sirizak hauteskunde bidez gobernura iritsi
eta Europari hordagoa luzatu ziolarik, indar-harreman desorekatua gelditu zen agerian. Erantzunak Europa mailakoa izan behar
zuela aipatu zen. Berdin langileen greba mugimenduekin.
Bestelako bizi-ereduak garatzea bainoago, borrokak maila
egokian burutzeko tresnak garatzea da egungo erronka, nik uste.
Europar Batasunak, langileen
mugikortasuna ahalbidetuz, borroka ere maila horretan egiteko
aukera ematen digu.
Ongi etorria, beraz, G7 Ipar
Euskal Herrira, munduko egoeraren kontzientzia hartzen laguntzen ahal badu!

«Sorzabalen torturapeko
deklarazioek prozeduraren
funtsa ez dute aldatzen, baina
elementuak ematen. Frogatua
da torturak egon direla»

Irudia b Makea

Xantiana Cachenaut
Abokatua, Pla eta Sorzabalen auzian

Euskal Herriko eraldaketa sozial eta
ekologikoaz ikastaroa antolatu du Bizik

Gordin, abil, kilika, bipil... hots, zirtzil
Libertimeduen aroari mitxaz beterik eman zion abiapuntua Makeakoak iragan igandean. Jaka Horiak, Seaska,
euskara trebes duten abertzaleak, Uztaritzeko euskara hautetsiaren auzia, Euskal Elkargoa eta haren buruzagiak, Bizi, veganoak, bizikleta motordunen herritar talde bat edo Luhusoko pala txapelketa ezin antolatua. Gai
orotarik bota dute Makea, Luhuso, Lekorneko zirtzilek plaza erdira, umorez eta abileziaz. Ondoko libertimendua Amikuzen eginen da, otsailaren 24an. ISABELLE MIQUELESTORENA

DONIBANE GARAZI b Otsailaren 22tik, martxoaren 3ra, atal ezberdinetako ikastaroa antolatu du Bizi mugimenduak «klimaren erronkaz,
kapitalismoaz, estrategia eta ekintza moduez eta Euskal Herria Burujabe proiektuaz». Donibane Garaziko landetxe batean eginen du ikastaroa. Lehen asteburuan ondoko galderei erantzuten entseatu nahi
luke: «Nola handitu eraginkortasun maila jendarte aldaketari buruzko ekintzetan? Nola hobetu gure ekintzak, gure kanpainak, gure elkarte jarduerak? Nola indartu gure mobilizazioak eta jende gehiago
lotu gure ideiei?». Bigarren asteburuan, Euskal Herriko historia eta
oraina izanen dute jorragai: «Euskal Herria hobeki ezagutu, prehistoriatik gaur egun arte, bertan jendarte jasangarri eta solidario baten
eraikitzeko. Euskal Herria Burujabe proiektua: gure bizi baldintzak
berreskuratuz, Euskal Herrian eta Munduan» jarri dituzte aipagaietan. Aterpe eta hazkurriak dohainik dira, baina izena aitzinetik ematekoa da.
Xehetasunak, https://bizimugi.eu/ atarian aurki daitezke.

%

Ipar Euskal Herriko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400
karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitzak
mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria
adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
ieh@hitza.info.
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Irudia b Senpere

Oreina filmaren aurkezpena.
Koldo Almandoz film egilea Donibane Garaziko Vauban zinema gelara etorri zen gaualdia. Filmaren
ondotik, Almandozek publikoaren
galderei erantzun zien. Orain, Okzitaniako Tolosa eta Naoned hirietan aurkeztuko du bere lana.

Senperen eginen dute aurtengo ‘BECtso saioa’
Aurten ere, azken Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko zortzi finalistak kantatzera etorriko dira Seaskaren alde. Iazkoa Baionan egin zen,
eta aurtengoa Senpere Larreko kulturgunean izanen da, igandean, 16:00etan, zortzikote honekin: Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Sustrai Colina,
Aitor Mendiluze, Igor Elortza, Aitor Sarriegi, Ben
̃at Gaztelumendi eta Unai Agirre. Go!azen-en emanaldia ere iragarri du Seaskak 50. urtemugaren
ospatzeko, otsailaren 14an, Hendaiako Sokoburuko gelan, 18:30ean; eta 16an, Biarritzeko Irati gelako kontzertu handia. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Gaur
20:00. Errugbia: Baiona-Carcasona.
Bihar
18:00. Kirol magazina.
19:00. Eskubaloia, Irisarritik.
Etzi
19:00. Adi emankizuna.

ERAKUSKETAK
INAUTERIAK
ARBONA Santa Agate markatuko

dute etxez etxe eskean ibiliz,
Amets Arzallus eta Ortzi Idoate
bertsolariak lagun.
b Bihar, 10:00etarik goiti.
BASUSARRI Biez Bat ikastolak

inauteriak ospatuko ditu: istorio
kontaketa, krakada, desfilea eta
zanpantzarren erretzea.
b Bihar, 15:30etik goiti, herriko
plazan.
DONAPALEU Ostatuz ostatu ibili-

ko dira santibatekariak, Ramuntxo
Christy, Mattin Irigoien, Paul Moal,
Pettan Prebende eta Bittor Thikoipe bertsulariekin.
b Bihar, 18:00etarik goiti, Merkatu
estalitik.

b Igandean. 10:00etan barrikadak,

karriketan; eta bazkalondoan
joko nagusia, plazan.

MUSIKA

HITZALDIAK
BAIONA ZAD bizi dutenen ahotik

liburuaren aurkezpena.
b Gaur, 19:00etan, Epaiskan.

BAIONA Iñaki Salvador Sextet

BAIONA Herri zatitua eta euskara,

taldeak Omenaldia Mikel Laboari
emanen du. Sartzea, 25 euro.
Haurrentzat, 18 euro.
b Gaur, 20:30ean, hiriko antzokian.

ondorioak Ipar Euskal Herrian hitzaldia emanen du Eneko Bidegainek. Ondotik, eztabaida, jateko
eta edateko.
b Otsailaren 12an, asteartean,
18:30ean, Zizpa gaztetxean.

BAIONA Love Music Hate Racism

kontzertua: Perlata, Krav Boca,
Yacovlev 42 eta DJ Flop.
b Bihar, 21:00etan, Zizpa
gaztetxean.
KANBO Errobi ikastolak antolatu

kontzertuak: Xutik, If Renaud
Was a Punk, Dj Balpores. Sartzea,
5 euro.
b Gaur, 22:30ean, gaztetxean.

BARKOXE Xabier Amurizak, hitzez

eta kantuz, bere biziko istorioak
kontatuko ditu sutondo txokoan.
b Gaur, 21:00etan, Xiloeneko
ostatuan.
DONAPALEU Juan Karlos Etxe-

esnatzea hiriburuekin, zirtzilekin
eta beste hainbat pertsonaiarekin.
b Bihar, 10:30ean, merkatutik.

b Bihar, 22:00etan, gaztetxean.

goien Xamar idazle garaldarra
Otsail Ostegunetan izanen da
Etxera bidean bere azken liburuaren aipatzeko.
b Otsailaren 14an, 20:30ean,
Herri Elkargoko gelan.

DUZUNARITZE-SARASKETA Ipar

MAULE-LEXTARRE Aman Komu-

KANBO Historiaurrea Euskal

Iratiko santibate eginen dute.
b Gaur, 20:00etarik goiti, Etxartian.

nak autogestio eta herrigintza
proiektuaren sustengu gaualdia:
Zoo eta Tiocfaidh’ar’la.
b Bihar, 20:30etik goiti, Zinka
ostatuan.

Herrian hitzaldia eskainiko du
Pablo Martikorena arkeologoak,
frantsesez.
b Bihar, 11:00etan, hiriko
mediatekan.

DONIBANE LOHIZUNE Hartzaren

ESKIULA Urdiñarbeko gazteen

maskarada.

SARA Metal gaua, Dama eta

Inertziarekin.

MAULE-LEXTARRE Barnekaldeko
Irakurleen KlubaXabier Amuriza
bertsolariaren Neska bat leku
inposiblean liburuaren inguruan
bilduko da.
b Bihar, 10:00etan, Hebentikenean.

IKUSKIZUNAK
DONAPALEU Rouge Elea dantza

eta antzerki konpainiaren Hau da
nire ametsen kolorea. Sartzea,
10 euro; apalduak, 6 euro.
Aurretik eskolentzako saioak
egingo dituzte.
b Gaur, 20:30ean, Saint-Louis
gelan.

BAIONA Hartzaro, itzaletik argira,

argazki, jantzi eta tresna erakusketa. Urririk.
b Otsailaren 15 arte, irekitze
tenoreetan, euskal museoan.
BAIONA Poema bat da herri hau,
Severine Dabadieren argazki
erakusketa.
b Martxoaren 30era arte,
hiri barneko mediatekan.
DONIBANE LOHIZUNE Ttitto

Agerreren zizelketa erakusketa.
b Otsailaren 15 arte, irekitze
tenoreetan, largi Urdina galerian
(28 Thiers etorbidean).
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Joanes Etxebarria Hendaia

Dudarik gabe chavismoarekin
«%100 lerrokatua» da Joakin
Arregi Txe (Zizurkil, 1953), Venezuelan 25 urtez bizi izan ondotik.
Hendaiatik hartzen du orain hango egoera politikoaren berri.
Venezuela kinka larrian da. Kezkarekin bizi duzu momentua?
Izugarrizko intentsitatearekin bizitzen ditut momentu hauek, zeren sentitzen naiz euskaldun
hainbeste venezolano. Han gertatzen ari den guztiari kasu egiten
diot, batere exajeratu gabe, ordutik ordura. Neure buruarekin estutu egiten naiz, gainera; zeren
oso larria da gertatzen ari dena,
eta hona etortzen den informazioarekin haserretu egiten naiz.
Hona bi gisaz heldu da informazioa: Venezuelan bitartekako
presidente bat badela edo Estatu kolpe bat gertatzen ari dela.
Estatu kolpe bat da, zeren Venezuelako barne arazoetan sartzen
dira kanpoko indar inperialistak.
Ikusten dut jende gehiena hona
iristen den informazioarekin geratzen dela, eta besterik ez badu
bilatzen... Jende askok ez du
gehiago jakin nahi ere, nahikoa
izaten du iristen den informazio
ofizialarekin. Niri horrek ezinegon bat sortzen dit: ez da alde batekoa bakarrik izango egia!
Venezuela azken finean inorekin sartzen ez den herri bat da, eta
berekin erabat sartzen ari dira
kanpotik. Autoaldarrikatu den
presidente hori ez da legezkoa.
Badago presidente bat hauteskundeetan zilegi irabazi zuena.
Oposizioan, batzuek ez zuten
parte hartu, beraiek pentsatutako
beste zerbait zeukatelako gogoan.
Euskal Herriko hedabideetan
nola tratatua da gaia zure ustez?
Nik batzuetan sentitu izan dut
mina. Uste dut badirela bizitzan
momentu batzuk ezin zarena erdibidean egon; Venezuela bizitzen ari den momentuan egon behar duzu alde batean edo bestean.
Hala uste dut. Badakit bizitza kolore askotakoa dela normalean,
baina momentu honetan ia zalantzan ezin da ibili, nahiz bakoitzak bere barruan kontraesanak
eduki. Badaude salbuespenak,
euskal kazetari eta lan oso zehatzak, eta, tarteka, irakurtzean indarberritu egiten naute.
AEBen esku hartzea begi bistakoa da. Han bizi zinelarik presioa sentitzen zen?
Hasiera-hasieratik, [Hugo] Chavezek boterea hartu zuen momentutik nahi izan zuten kendu,
eta indar txikiagoarekin, baina

JOANES ETXEBARRIA

«Hemen ez nuke
maitatuko inor
Hugo Chavez bezala»
Joakin Arregi Txe b Iheslari ohia
Venezuelara 1981ean joan, eta 2005ean itzuli zen Euskal Herrira. Hugo
Chavez boterera iristen ikusi zuen, eta pertsonaiaz «maitemindu» zen.
Hango egoera politikoaren berri egunero eta «orduz ordu» hartzen du.
beti egin dute presioa. Konturatu
zirenean Chavez noraino irits zitekeen eta zer gauza egiteko prest
zegoen, lehen beti agindu zutenek eta Estatu Batuen arabera bizi
izan direnek ez zuten onartu.
Usu aipagai da Venezuela: besteak beste, hango krisi ekonomikoa eta herritarren ezinegona.
Nire garaian, jendea ez zen orain
baino hobeto bizi; horiek 1981eko
kontuak dira. Gero, Chavez iritsi
zen 1998an, eta pixkanaka-pixkanaka hartzen zituen neurriak,
betiere azpira begiratuta, beheko
jendeari. Gaur egungo krisi ekonomikoa izugarria da, gerra ekonomikoa oso ongi antolatua daukate haiek. Kontuan hartu behar
dugu etsaia oso handia dela eta alde batetik edo bestetik beti ari direla horretan, Venezuelako herri

xehea kontraesanean jartzeko gobernu bolivartarraren aurka.
Ahalegin guztia hortik egin dute.
Dagoen krisia ere pentsatua dago
horretara iristeko.
Hala eta guztiz ere, horrenbesteko maitasuna da Chavezek lortu
zuena herri xehearengan, posible
zela sinisten zen, eta oraindik ere
sinisten da. [Nicolas] Maduro kritikatuko da zenbait neurrirekin ez
duelako asmatu, baina edozein
gobernuk munduan ezin du dena
asmatu. Akatsak egin ditu, eta
eginen ditu, baina chavismoak
oraindik indarrak dauzka. Hemen ematen du jada dena galduta
dagoela, baina nik jasotzen dudan
informazioaren arabera chavismoak ere kalera jendea ateratzen
du, atera behar duen momentuetan eta lekuetan. Oso zaila dauka-

te, baina agertoki ezberdinetan
borrokatzeko prest daude.
Iraultza Bolivartarrak terrenoa
galdu duela iduri zaizu?
Bizirik irauteko ahaleginean ari
zarenean egunero, azken finean,
egunerokoa duzu lehenbizikoa.
Horrek eramango ditu agian frustrazio batzuetara, eta Chavezek
garai batean zeukan sostengu
masibo hura gaur egun ez dakit
zenbateraino egongo den. Badakit baduela indarra, baina galduko zuen portzentajean, segur aski.
Hugo Chavezen figuraz maitemindu zinen. Euskal Herrian kolektiboa izan ohi da nagusi, halako batez maitemindu zintezke?
Iruditzen zait ezetz. Herri baten
izaera kontuan hartuta, pertsona
baten figurak izugarrizko eragina
dauka. Hori da errealitatea. Hugo

Chavezekin bizi egin behar zen,
han zegoen bizipoza; beti behera
begiratzen zuen jendea —lotsatuta
bezala— Chavezek nola parez pare
begiratzera jarri zuen. Lider batek
behar du izan benetakoa. Hemen
gauzak ikusteko beste modu bat
bada, kolektiboari beti eman diogu indarra, baita han ere, baina lider batekin. Chavez Chavez zen,
eta bera bezalako liderrak, mundu honetan, noiztik behin sortu
egiten dira. Hemen ez nuke maitatuko inor Chavez bezala.
Hego Amerikan gobernu progresistak bat bestearen ondotik
erortzen ari dira. Venezuela izan
daiteke ondokoa?
Itxuraz, hala ematen du. Nola
erori diren ere aztertu beharko litzateke: zer egin zuten Brasilen,
zer egin zuten Paraguairekin, zer
egiten duten Argentinan... Venezuela hor gelditzen zaie, eta nahi
dute eroriz gero gelditzen diren
bakarrak segituan erortzea. Horregatik da ahalegin guztia egiten,
eta Venezuelak dauzkan baliabideengatik. Ezagutzen ez baduzu,
ematen du Venezuela ere eroriko
dela eta azkenean lortuko dutela.
Zer pena gaur egun Chavez ez
egotea, hark alanbre gainean bazekien egoerarik estuenean ere...
Zuretzat, zaila da momentu
hauetan handik urrun egotea?
Bai! Fisikoki urrun nago, baina
sentimentalki oso gertu sentitzen
naiz. Bihurtzen da auto-arazo bat.
Egunero, ordu denetan, batzuetan nekatu ere egiten naiz hango
irratia, hango telebista... Beti gose
horrekin nago, nahiko nuke
ekarpen bat egin, baina hemendik ezin. Hemen eramaten dudan
egunerokotasunak ez dauka zerikusirik han eraman dezakedanarekin, baina Venezuela barru-barruan daukat; izugarri eman zidan, eta beti jasotzen ari naiz.
Hango egoera gerra zibilera lerra daitekeela aipatzen da.
Espero dut gerra zibil batera ez
iristea, zeren nik maite dut Venezuela, eta hori odoluste bat litzateke. Edozeinek ikusten du arriskua handia dela eta edozer gerta
daitekeela. Nahiz oposizioa agertu bakezale eta lege aldetik zilegi
balitz bezala, nik uste dut nahi
dutela indar armatuaren zatiketa.
Gakoa indar armatua dute; orain
babesa ematen dio gobernu bolivartarrari, eta uste dut eutsiko
diola. Baina hotzean pentsatzen
hasita, uste dut irits daitekeela indar armatuaren zatiketa bat. Hori
gertatzen bada, ez dakit zer gerta
daitekeen. Kanpoko indarrak
sartzen badira ere; eta sar daitezke. Gerra zibilik ez dut nahi.

