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Edurne Elizondo Iruñea

B
oterea bere esku
duenean, aurretik
egindako urratsak
hutsean uzten ditu;
oposizioan denean,

berriz, bertzeen politikak oztopa-
tzea da bere helburu bakarra».
Horixe erran du Jose Luis Gar-
ciak, Nafarroan eskuinak sexu
heziketaren inguruan izan duen
«estrategiari» buruz. Gai hori
landu du Sexo, poder, religión y
política (Sexua, boterea, erlijioa
eta politika) izenburuko bere az-
ken liburuan. Sexologoa da, eta
35 urtez egin du lan sexu hezike-
taren esparruan, Nafarroan.
Bertzeen politikak oztopatzeko

eskuinaren estrategiak, bertzeak
bertze, polemikaren bidetik egin
du aurrera. Horren adibide argia
da azken garaian gertatu den
Skolae hezkidetza programaren
aurkako kanpaina. Skolaeren in-
guruko eztabaidak eztanda egin
aurretik bukatu zuen Garciak
bere liburua, baina azken hamar-

kadetan sexu heziketaren ingu-
ruan piztutako bertze hainbat ga-
tazkaren testuinguru berean ko-
katu du egileak oraingoa ere.
Gatazkak sortzeko bide horre-

tan, eskuinak Eliza izan du beti la-
gun. «Zentsura ezartzeko tan-
dem boteretsua osatu dute politi-
kak eta erlijioak», salatu du
Garciak. Kontua da sexu heziketa
jomugan izan duen zentsurarako
estrategia horrek ondorioak badi-
tuela: «Polemikak jendea izutu
egiten du; sexuaren inguruko
gaiak natural jorratzeko proze-
suak hutsean utzi nahi izan dituz-
te polemika horiek, eta ekarri
dute haur eta gazteak sexu hezi-
ketarik gabe gelditzea. Hori dra-
ma bat da».
Salamancatik (Espainia) etorri

zen Garcia Nafarroara, psikologia
eta sexologia ikasketak amaitu
eta gero. 1980ko hamarkadaren
hasieran etorri zen, COFES zen-
troak martxan jarri zirenean, ale-
gia. Proiektu horrek ekarri zuen
herrialdera, hain zuzen ere.
«1981. urtean hasi ginen lanean.

Proiektua ezagutu bezain pronto
erabaki nuen parte hartu nahi
nuela. Etorri, oposizioetara aur-
keztu, eta lanpostua lortu nuen»,
gogoratu du sexologoak. Bost ur-
tez izan zen COFES zentroen zu-
zendari, eta Iturramakoan aritu
da, duela hiru urte erretiroa hartu
zuen arte.

Familia plangintzarako eta
sexu heziketarako ziren COFES
zentroak. 1978. urtean Iruñeko
Txantrea auzoan Andraize jarri
zuten martxan, zentro horien ai-
tzindari. Euskal Herrian izan zen
aitzindari, bai eta hemendik kan-
po ere, garai horretan gisako au-
rreneko zerbitzu publikoa izan

baitzen. Auzokideen eta emaku-
meen elkarteek bultzatu zuten,
garaiko Iruñeko Udalaren babe-
sarekin.
Andraizek irekitako bidean

urratsak eginez jarri zituen Nafa-
rroako Gobernuak COFES zen-
troak martxan, gero. 1981ean,
Nafarroako Parlamentuak berak

onartu zuen sexu hezi-
keta eta familia plangin-
tza eskaini behar zitzaio-
la gizarteari, eta admi-
nistrazioak hartu behar
zuela zerbitzu horiek
emateko ardura. Apustu
horrek Familia Plangin-
tzarako eta Sexu Hezike-
tarako Zentroen sarea
ekarri zuen, 1985etik au-

rrera. Sare horrekin bat egin zuen
Andraizek ere, 1989. urtean.
«Sexu heziketaren esparruan

erreferente bilakatu ziren COFES
zentroak. Ehunka hitzaldi, tailer
eta ikastaro egin genituen. De-
nentzako zentroak ziren», gogo-
ratu du Jose Luis Garciak. Lortu-
takoa nabarmendu, aitortu eta

txalotu du sexologoak. Izan ere,
kontuan hartu behar da Andraize
martxan jarri zenean, adibi-
dez –1978ko azaroan–, despenali-
zatu berri zutela antisorgailuen
erabilera, tronpen loturak eta ba-
sektomiak egiteko erabateko as-
katasunik ez zegoela, oraindik
ere, eta homosexualitatea delitua
zela.
COFES zentroak giro horretan

sortu ziren. Abortuaren inguruko
eztabaida ere pil-pilean zegoen
garai horretan Nafarroan. 1987an,
Andraizeko hiru ginekologoren
aurkako epaiketa abiatu zuten,
hain zuzen. «Lankide nituen, la-
gun. Sekulakoa izan zen paraitu
zutena», erran du Garciak.
1990eko epaiak, errugabetzat jo
zituen Elisa Sesma, Pablo San-
chez-Valverde eta Mari Cruz Lan-
da. Udalak Iruñeko Zapia eman
zien, iaz.
«Eskuinak, saria emateko

egun horretan ere, eztabaida piz-
tu nahi izan zuen». Elkarretara-
tzea egin zuten Udaletxe plazan,
herriko etxean saria emateko eki-
naldia egiten zuten bitartean.
«Eskuinak eta Elizak, halere, bo-
rroka hori galdu dute. Gizarteak
ezin du atzera egin. Abortuaren
aurkako mezuak mahai gainean
jarri dituzte, berriz ere, baina argi
dut mugimendu feministak ez
duela atzerapausorik onartuko».
Borrokari eusteko beharra da-

goela argi du sexologoak, halere.
Lortutakoak galtzea zer den eder-
ki daki. Izan ere, 1980ko eta
1990eko hamarkadetan COFES
zentroen bidez aurrera egindako
urratsak hutsean utzi zituen
UPNk kolpe batean, agintea bere
esku hartu zuenean.
1997an, Familia Plangintzara-

ko eta Sexu Heziketarako Zentro-
ak bilakatu ziren Emakumeen
Arretarako Zentro. «Bat-batean,
sistemak ardura guztia emaku-
meen esku utzi zuen, eta gizonez-
koen parte hartzea eta arreta de-
sagerrarazi zituen zentroetatik».
Sexu heziketaren esparruan ai-
tzindari izandako COFES etxeak,
ondorioz, sexu heziketarik gabe
gelditu ziren.

Zakil baten marrazkia
UPNren gobernuak COFES zen-
troen egitura eta espiritua molda-
tu aurretik ere, hamaika oztopori
egin behar izan zioten aurre sexu
heziketaren arloko profesiona-
lek. Horien inguruko kontakizu-
nak eta gogoetak jaso ditu Jose
Luis Garciak bere azken liburuan.
«Ez duzu Etxarriko zakila go-

goan?», galdetu du sexologoak.
1982koak ekarri ditu gogora. Es-
kolako bi irakasleren eta ikuska-
tzailearen aurkako txosten bana

Sexu heziketak Nafarroan egin duen bideari eskuinak eta Elizak nola eragin dioten
aztertu du Jose Luis Garcia sexologoak: «Polemika piztea izan da haien estrategia».

Zentsura ezartzeko tandema

Jose Luis Garcia psikologo eta sexologoa, bere liburua eskuetan duela. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

COFES zentroak erreferente
bilakatu ziren sexu heziketaren
esparruan; ehunka tailer 
eta hitzaldi egin genituen»
Jose Luis Garcia
Sexologoa

‘‘
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zabaldu zuen Nafarroako Gober-

nuko orduko Hezkuntza kontsei-

lari Javier Markotegik, haur batek

egindako marrazkiaren harira.

Marrazkian bi irakasleak ager-

tzen ziren, elkarri besarkada

ematen. Bikotea ziren. «Haurrak

gizonaren zakila tente marraztu

zuen». Xehetasun horrek eragin

zituen departamentuaren txoste-

nak. Espainiako Hezkuntza Mi-

nisterioak ere esku hartu zuen

auzian, eta 1982ko martxoaren

23an, ondorioz, greba egin zuten

Hezkuntzan, irakasleei elkarta-

suna adierazteko. «Izugarria izan

zen».

Maria Teresa Graciaren izena

ere memorian fresko du Garciak.

1984. urtean, sexu heziketari bu-

ruzko jardunaldiak egin zituzten

Iruñean, lehen aldiz. GITEk eta

Andraizek antolatu zituzten.

«Egun batean, Maria Teresa Gra-

cia Coalicion Popular taldeko zi-

negotzia sartu zen, bertze hainbat

pertsonarekin, oihuka eta meha-

txuka; ez zuten jardunaldian ize-

na eman; boikotatzeko asmo hu-

tsarekin etorri ziren».

Zinegotziaren eta gainerakoen

bisita ez zen izan boikot horren

ondorio bakarra. «Iruñeko Uda-

lak bazuen jardunaldietan landu-

tako materiala argitaratzeko kon-

promisoa, baina ez zuen hitza

bete».

Nafarroako Unibertsitate Pu-

blikoan ere aritu izan da Jose Luis

Garcia lanean. Erakunde horren

hastapenetan, sexu heziketari eta

sexologiari buruzko ikasgaia jarri

zuten martxan, NUPen, eta Gar-

ciak hartu zuen bere esku haren

ardura. «Berrehun ikasle ni-

tuen». Baina egitasmo hori ere

hutsean utzi zuten. «Zerbitzuko

burua Opus Deikoa zen, eta aitza-

kia bat baliatuz, ikasgaia kendu

zuen». Ikasleek eman zioten

erantzuna, halere, erabaki horri:

«1996an, Zurekin ligatu nahi dut

izenburuko tailerra egin zuten»,

gogoratu du Garciak, harro.

«Herriz herri egin genituen

gisa horretako tailerrak, sexu he-

ziketa bultzatzeko. Zarrakazte-

lun, adibidez, udalak antolatu

zuen sexu heziketaren eta droga

eta alkohol kontsumoaren ingu-

ruko programa zabal bat, inguru-

ko gazteentzat. La Olivako mo-

nasterioan egin behar genuen,

baina hasi baino egun bat lehena-

go ezezkoa eman ziguten. Azke-

nean, taberna batean egin ge-

nuen».

Garciak argi du haur eta gazte-

ekin sexuaz garbi hitz egin behar

dela, «etxean eta eskolan», eta

hasieratik. «Egun, pornografiara

jotzen dute gazteek, eta horrek

biziki kezkatzen nau. Haurrek

etxean ikasi behar dute errespe-

tuzko eta berdintasunezko harre-

man bat zer den».

Sexu heziketaren helburua da,

Garciaren hitzetan, «nahi due-

nak sexuaz modu osasuntsu ba-

tean gozatzea, arduraz». Egungo

gobernuak UPNk desegindakoa

lehengoratzeko egindako ahale-

ginak nabarmendu ditu, baina ez

du uste betean asmatu duenik.

«Lehen COFES zentroak ziren

horietatik kanpo utzi dute sexu

heziketa, eta hori ez da egokia».

Sexu heziketari duen garrantzia

aitortzeko eskatu du.
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Mugimendu feministaren protesta, Iruñean, Opus Deiren aurka. JAGOBA MANTEROLA / FOKU



Ane Eslava Iruñea

G
eneroa eta adina.

Bi faktore horiek

direla-eta bi aldiz

zapalduak eta baz-

tertuak direla sala-

tu dute Euskal Herriko emakume

pentsiodunek. Bizitza osoa lane-

an eman ostean, azken arora hel-

tzerakoan ikusten dute egindako

lanak ez duela baliorik, eta horrek

pobreziara eramaten dituela

haietako asko. «Bidegabekeria»

hori salatzeko eta egoera aldatze-

ko neurriak eskatzeko sortu dute

Oneka Euskal Herriko Emakume

Pentsiodunen plataforma. «Ka-

lera eta agenda politikoen erdigu-

nera» eraman nahi dituzte alda-

rrikapenak. Nafarroako taldea

aurkeztu berri dute. 

Azkenaldian indar handia har-

tu dute pentsiodunen mobiliza-

zioek, eta haien aldarrikapenak

eztabaida publikoaren erdigune-

ra heldu dira. Onekako kideek

esan dutenez, bat egiten dute mu-

gimendu horren aldarrikapene-

kin; baina, emakumezko gisa,

«arazo eta premia bereiziak» di-

tuzte. 

Hori dela eta, iaz, ikusi zuten

«beharrezkoa» zela beren artean

antolatzea, emakume eta pen-

tsiodun gisa dituzten beharrei

«bidezko erantzuna» eman ahal

izateko, eta beren ahotsaren jabe

izateko: «Guk geuk izan nahi du-

gulako bozeramaile gizartearen

eta instituzioen aurrean». Urrian

egin zuten urratsa: Oneka taldea

aurkeztu zuten, Donostian, eta

han izan ziren Nafarroako hain-

bat lagun ere. Baina, Ana Sarobe

kideak azaldu duen moduan, au-

tonomia erkidego bakoitzeko ad-

ministrazioak funtzionamendu

bat duenez, tokian-tokian anto-

latzea erabaki zuten. Hala, astele-

henean erregistratu zuten ofizial-

ki Nafarroako taldea.

Zaintza lana
Oneka taldearen eskaera nagu-

sietako bat da «zaintza lanak ba-

lioestea», Sarobek adierazi due-

nez. Haren hitzetan, gizarteak ez

ditu aintzat hartzen emakume as-

kok bizitzan egiten dituzten la-

nak, eta horrek eragiten du haien

pentsioak gizonezkoenak baino

«askoz ere txikiagoak» izatea.

«Gutako askok bizitza osoa eman

dugu lanean, gure inguruko per-

tsonen bizitzak zaintzen; baina

gizarteak ez du hori ikusten, ez du

onartzen». Gaineratu du andre

asko «eskubiderik gabe» heltzen

direla zahartzarora, kobratu ga-

beko eta kotizatu gabeko lanak

egin izanaren ondorioz.

Pentsioen arrakala desagerra-

razteko, Onekako kideek eskatu

dute Babes eta Gizarte Seguran-

tzako sistema kudeatu eta bidera-

tuko duen organo bat sortzeko.

Organo horren bitartez, haien es-

kaerei erantzuteko formulak bi-

latuko dituzte. Pentsiodunen

mugimendu orokorrak eskatzen

duen moduan, 1.080 euroko gu-

txieneko pentsioa nahi dute. Izan

ere, Nafarroako emakume pen-

tsiodunen %79k kopuru hori bai-

no gutxiago jasotzen dute, eta

emakumeen gutxieneko pentsioa

gizonena baino %45 txikiagoa da.

Era berean, neurri sozial eta poli-

tikoak eskatu dituzte «autono-

mia» eta «indarkeriarik gabeko

zahartzaroa» izateko.

Pentsioen datuak atalka azter-

tuz gero, ikus daiteke Nafarroako

emakume pentsiodunen %29k

150 eta 600 euro arteko pentsioa

jasotzen dutela; gizonezkoen

%10ek baino ez dute diru hori ko-

bratzen. Haatik, diru gehien jaso-

tzen dutenen artean —2.000 euro

baino gehiagoko pentsioa—, as-

koz gizon gehiago daude: %21

dira, eta emakumezkoak, berriz,

%4. Bestalde, gizonek ez bezala,

andre askok alargun pentsioa ja-

sotzen dute, eta, Onekako kideak

gogorarazi duenez, askok, ezta

hori ere: «Pobreziak emakume

aurpegia du, eta miseriak, berriz,

emakume helduarena». 

Ezaugarri bereziak dituztelako

beren borroka propioa egitea era-

baki duten arren, Onekako kide-

ek ziurtatu dute pentsiodunen

gainontzeko plataformekin el-

karlanean ariko direla. Horretaz

gain, Euskal Herriko mugimendu

feministaren aldarrikapenak

bere egin dituzte, eta prest azaldu

dira emakumeen arteko alian-

tzak sortzeko, batik bat Martxoa-

ren 8ko grebari begira. «Grebak

erdigunean jarriko du gure alda-

rrikapen nagusia, zaintza lanen

balioa; beraz, babestu egingo

dugu». Emakume pentsiodunek

greba egunean parte hartzearen

garrantzia nabarmendu du:

«Hala, egiten dugun guztia azale-

ratuko da». 

Euskal Herriko emakume pentsiodunek, berezko ahotsa izatea erabaki, eta Oneka taldea
sortu dute. Tokian-tokian antolatu dira, eta Nafarroako taldea aurkeztu berri dute.

Andre helduak antolatu dira

Euskal Herriko emakume pentsiodunek Oneka plataforma sortu dute. Iragan astean, Nafarroako taldea aurkeztu zuten, Iruñeko Katakraken. ONEKA
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Edurne Elizondo Iruñea

A
rauak normaltzat

jotzen duenare-

kin bat egiten ez

duten ikasleek

gainerakoek bai-

no zailtasun gehiago izan ditzake-

te gelan ezarritako erritmoari ja-

rraitzeko. Haiei laguntzea da

Hezkuntzako zaintzaileen lana.

Zeregin hori, halere, ezin dute be-

har bezala egin, profesionalok sa-

latu dutenez. Egun dituzten lan

baldintzak jo dituzte arazo nagu-

sitzat: bederatzi orduko lanaldia

dute, eta behin-behinekotasuna

%80koa da. Karrikan egin dute

protesta, errealitate hori aldatze-

ko asmoz.

«Gure eskaerekin bat egin du

gobernuak, hasieratik; harrera

beti izan da ona, eta hitzak gure

aldekoak», azaldu du Hezkuntza

Zaintzaileen Talde Eragileko kide

Joxe Paulosek. Ekintzak falta

dira, ordea. Legegintzaldia hasi

zenean, egungo lan baldintzak

ezartzen dituen 2012. urteko

ebazpena bertan behera uzteko

konpromisoa hartu zuten gober-

nua babesten duten taldeek, eta

Hezkuntza Departamentuak ere

egin zuen urrats horren alde;

pausoa, ordea, ez dute eman

oraindik ere, eta hauteskundeak

egiteko hiru hilabete baino ez dira

falta. «Bete dezatela emandako

hitza».

Berrehun zaintzailek baino

gehiagok osatzen dute egun Hez-

kuntzan lanean ari den taldea.

Paulosek argi du gehiago behar

direla dauden behar guztiei egoki

erantzun ahal izateko. Izan ere,

egungo lan baldintzen eraginez,

zaintzaileek lanaldi osoa arreta

zuzenera bideratu behar dute,

eta, ondorioz, ez dute denborarik

eta aukerarik koordinaziorako

edo plangintzarako. «Horrek,

noski, kalte egiten dio eskaintzen

dugun zerbitzuaren kalitateari»,

onartu du Paulosek.

Zaintzaileak azaldu du ikasleek

zerbitzua jasotzeko eskubidea

dutela, eta Nafarroako Gober-

nuari dagokio, hain zuzen ere,

eskubide hori bermatzea. Paulo-

sek uste du hori lortzea zaila dela,

egun indarrean den ebazpenak

ezarritako baldintzengatik.

«Lanaldi osoa eman behar badu-

gu ikasleak zuzenean artatzen, ez

dugu aukerarik gainerako profe-

sionalekin koordinatzeko, mate-

rialak prestatzeko edo bilerak

egiteko. Eta lan hori guztia beha-

rrezkoa da ikasleari arreta kohe-

rente bat eskaini ahal izateko».

Paulosek nabarmendu du

zaintzaileen laguntza behar duen

ikaslearekin ari diren profesional

guztien arteko elkarlana «ezin-

bertzekoa» dela, denek irizpide

berberak erabili ahal izateko.

«Bertzela, koordinaziorik eta

elkarlanik gabe, nor bere kabuz

aritzen da, eta nork bere irizpide-

ak ezartzen ditu; horrek ez dio

mesede egiten ikasleari».

Arazoa da egungo ordutegiek

ez dutela aukerarik ematen plan-

gintzarako eta koordinazioa bul-

tzatzeko lan hori guztia egoki egi-

teko. Behin-behinekotasunak

ere kalte egiten die asmo horiei

guztiei.

Hori ez da arazo bakarra. Pau-

losek bertze auzi bat jarri nahi

izan du mahai gainean: «Ezin

ditugu baliabideak murriztu.

Ikasleok gure arreta jasotzeko

eskubidea dute, eta irizpide

horrek izan behar du nagusi;

administrazioak eskubide bat

bermatu behar duela, alegia».

Izan ere, gertatzen da ikasle bati

goizez zaintzailea edukitzeko

eskubidea aitortzea, baina arra-

tsaldez ez ematea. «Goizez

laguntza behar badu, arratsaldez

ere bai. Ikasleak jarri behar ditu-

gu erdigunean. Ezin dugu balia-

bideak aurrezten hasi», erran du

Joxe Paulosek, argi eta garbi.

Ikasketak zehaztu
«Nafarroa aitzindaria izan zen

Hezkuntza Bereziko Baliabidee-

tarako Zentroa sortu zuenean»,

gogoratu du zaintzaileak. 1993.

urtean jarri zuen martxan Nafa-

rroako Gobernuko Hezkuntza

Departamentuak zentro hori,

ikasgeletan haurrei laguntzeko

asmoz. Paulosek azaldu du, hala

ere, aurrera egindako urratsak

hutsean gelditu direla azken

urteotan. «Egoerak 2012. urtean

jo zuen hondoa, egungo ordute-

giak eta baldintzak ezarri zituen

ebazpena onartu zuenean UPN-

ren gobernuak», erantsi du.

Egungo gobernuak egin ditu

hobetzeko saiakerak, Paulosek

onartu duenez. 2020rako, adibi-

dez, zaintzaile izateko ikasketa

zehatzak beharko dira. «Orain ez

da gertatzen; lantaldea, halere,

ongi prestatua dago». Urrats hori

egin izana «ontzat»eman dute

zaintzaileek. Halere, go-

bernuak oraindik ez du

argitu zer ikasketa maila

eskatuko den. «Langile-

ek jakin behar dute; opo-

sizioetarako prestatu be-

har dute, eta jakin behar dute zer

baldintza izanen diren».

Lanbide Heziketatik egindako

txostenaren arabera, zaintzaileen

lanak gizarte integraziorako goi

mailako teknikari baten treba-

kuntzarekin du lotura gehien.

«Baina oraindik ez dakigu hori

eskatuko duten», erran du Pau-

losek. «Legegintzaldia amaitzen

ari da, eta auzi anitz badira orain-

dik ere argitzeko».

Hezkuntzako zaintzaileak karrikara atera
dira, eta Nafarroako Gobernuari eskatu
diote emandako hitza bete eta bertan
behera utz dezala egungo lan baldintzak
finkatzen dituen 2012. urteko ebazpena.

Eskubidea
dute ikasleek

Hezkuntzako zaintzaileek elkarretaratzea egin zuten aurreko astean, Nafarroako Parlamentu aurrean. J. MANTEROLA / FOKU
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Berrehun zaintzailek baino
gehiagok osatzen dute egun
Hezkuntzako lantaldea;
gehiago behar direla uste dute



R
HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Nork idazten du
historia?

G
araileek idazten dute

historia. Gertatutakoa

hartu, eta beren inte-

resen arabera molda-

tzen dute, gertakari hori bizi ez

zutenek hitz horiek irents eta

memorian iltza ditzaten, inolako

zalantza izpirik gabe. Gure herria

ez da horren salbuespen, eta al-

datuz doa errelatoa momentuko

«garailearen» arabera, hain zu-

zen ere.

Alderdi batek, edo askoren ba-

tasun hauskor batek, gobenua

eskuratzea garaipen gisa hartuz

gero, esaterako.

Terrorismoa Espainian nola-

koa izan den azaldu nahi die bi-

garren hezkuntzako ikasle espai-

niarrei Pedro Sanchezen gober-

nuak. Ez, barkatu, gaizki idatzi

dut. Hau da, zehazki, erakutsi

nahi dutena: «Espainiak nola su-

fritu duen terrorismoaren errua-

gatik, nola borrokatu den horren

aurka, eta nola borrokatzen ari

den oraindik ere».

Lau multzotan sailkatu dituzte

talde terrorista nagusiak: nazio-

nalista erradikalak, eskuin

muturra, ezker muturra eta jiha-

dismoa. Pasatu egin zitzaien,

nonbait, GAL gehitzea taldeen

zerrendan. Zer sorpresa!

Dena den, aitortuko dizuet,

unitate didaktikoaren azken hel-

buruarekin bat egiten dudala.

Bai, ari dira «oraindik ere» na-

zionalista erradikal gisa defini-

tzen dituzten horien aurka «bo-

rrokatzen». Hala erakutsi digute

biktimek, beste behin. Bestela,

badugu terrorismoaren inguru-

ko unitate didaktikoa. Estatu

indarkeria behin aipatzen da tes-

tuan -GAL izendatzean; testigan-

tzak biltzean, ordea, ez da ageri

estatu indarkeriaren biktimarik.

Biktima guztiak berdinak direla

diote, baten eta bestearen mina

berdina dela, alegia. Testuak ira-

kurrita, ordea, ez dut uste, inon-

dik inora, denak berdin sentitu-

ko direnik.

Eta aldatuz doa kontakizuna

momentuko «garailearen» ara-

bera. Herrialde bateko hedabide-

ak maneiatzen dituzten enpresen

buru izatea garaipen gisa ulertze-

rik ere badago. Orri hauetan da-

goena azaldu eginen zaie etorki-

zunean gertatutakoa jakiteko he-

merotekara joko duten

herritarrei.

Zerbitzariek eztanda egiten ez

duten artean, amaigabeko sarean

izanen dira egun uhinen bitartez

zabaltzen ditugunak. Unitate di-

daktikori gabe, gainera.

Nork idazten du historia?

nola ulertu duela astebete Nafa-

rroako Torturaren Sarearen berri

izatea.

55 pertsonak osatzen dute sa-

rea, baina mila nafar baino gehia-

go torturatu ditu Poliziak; eta bat

baino gehiago hil ere bai. Giza Es-

kubideen Auzitegiak hiru aldiz

zigortu du Espainia tortura sala-

ketak ez ikertzeagatik, nahiz eta

Torturaren Prebentziorako Euro-

pako Batzordeak hiru nafarren

tortura testigantzei sinesgarrita-

suna aitortu dien. Diotenez, bai-

na, borroka hori «legea errespe-

tatuz» egin du Espainiako Poli-

ziak.

Eusko Jaularitzak ere idatzi

nahi izan du herenegun gertatu

zena. Eta honetan ere argi ilunak

azaltzen dira baten eta bestearen

biolentzia azaltzean. «Garailee-

na» legitimo gisa saltzen ari dira.

Estatu indarkeria lausotu egiten

du proposamenak, biktimen

arteko mailaketa sortuz.

Gerturatu gaitezen gehiago

gure egunerokora. Nafarroan ere

Bertan behera utzi dute Larhun 2020
egitasmoa: txostenak ez du egokitzat jo

BERA bLarhun 2020 proiektua bertan behera utzi dute, ingurumen

txostena egin eta gero. Txosten horrek agerian utzi du egitasmoa ez de-

la egokia, egun dagoen bezala. Hasierako proiektua, beraz, bazter utzi

dute. Batetik, tontorrean egin nahi zuten pasarela ez dute ontzat jo;

bertzetik, proiektutik at utzi dute behin betirako San Ignazio lepoan

egin nahi zuten aparkalekua. Berako alkate Josu Iratzokik azaldu du

«hutsetik» hasi beharko dutela. Martxoaren 5ean bilera eginen dute.
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Pasatu egin zitzaien,
nonbait, GAL

gehitzea 
taldeen zerrendan; 

zer sorpresa!

2.518
ELIZAK HARTUTAKO ETXEAK
Ondarearen Defentsarako Plata-

formak eskuratu du Elizak 1998ra

arte bere izenean jarritako onda-

sunen zerrenda: 1.431 eraikin izan

ziren, denera. Orain arte, platafor-

mako kideek 1998tik 2008ra bitar-

teko epean immatrikulatutako on-

dasunen datuak baino ez zituzten,

eta mila inguru zirela uste zuten.

Orain lortutako informazioak age-

rian utzi du Elizak, Nafarroan, 2.518

ondasun publiko erregistratu di-

tuela, 2008ra bitarte.

Apirilean hasiko
dira Emakumeen
Etxea atontzen
IRUÑEA bPablo Sarasate musika

kontserbatorioa hartu zuen erai-

kina bisitatu zuten astelehenean

Iruñeko Udaleko Lehendakaritza

Batzordeko kideek, han eginen

duten Emakumeen Etxearen be-

rri emateko. Apirilean hasiko di-

tuzte eraikina atontzeko lanak,

hain zuzen ere. 300 metro koa-

droko espazio bat moldatuko

dute, zehazki, zerbitzu berri hori

hartu ahal izateko. 142.000 euro-

ren aurrekontua du proiektuak.

Aroztegiko urbanizazio lanen inguruko
urratsak salatzeko protesta egin dute

BAZTAN bElizondoko plazan erantzun diote Baztango herritarrek
Aroztegiko proiektuaren inguruan egindako azken urratsari: elkarreta-

ratzea egin dute, Aroztegiko lurrak kudeatzen dituen konpentsazio ba-

tzordeak urbanizazio lanak adjudikatzeko prozesua martxan jarri due-

la jakin eta gero. Herritarrek egitasmo hori geldituko dutela erran dute.

Larunbatean Elizondoko plazan egindako elkarretaratzea. JON URBE / FOKU

«Ez dago 
behar objektiborik
unibertsitate
publikoan
Medikuntza fakultate
berri bat ezartzeko;
espezialistak
trebatzea behar da»
Maria Luisa Carcedo
Espainiako Osasun ministroa



MUSIKA

ATARRABIAArkara Social eta Akort.

bGaur, 19:30ean, Totemen.

ATARRABIA Beret. 

bBihar, 21:00etan, eta igandean,

18:30ean, Totemen.

IRUÑEA Nafarroako Orkestra. 

bGaur, 20:00etan, Baluarten.

IRUÑEA Willis Drummond 

eta Kulto Kultibo. 

bGaur, 21:00etan, Zentralen.

IRUÑEA Pablo Milanes. 

bBihar, 20:00etan, Gaiarren.

IRUÑEA Nach. 

bBihar, 22:00etan, Zentralen.

IRUÑEA Pamplonesa banda. 

b Igandean, 12:00etan, Gaiarren.

IRUÑEA Laura Cox. 

b Igandean, 19:00etan, Zentralen.

IRUÑEA Ivan Jartxevski, pianoan. 

bAstelehenean, 19:30ean,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEA Anton & Maite.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEA Juanito Makande. 

bOstegunean, 22:00etan, Zentralen.

ZUBIETA Kurkuma. 

bGaur, 23:00etan, Ostatuan.

BERTSO SAIOAK

ARANTZA Bertso afaria:

Sebastian Lizaso eta Anjel Mari

Peñagarikano.

bGaur, 20:30ean, Aterpe ostatuan.

BAZTAN Nafarroako Txapelketa:

Patxi Castillo, Joanes Ilarregi, Xabat

Ilarregi, Endika Legarra, Xabi Maia

eta Xabier Terreros Gartzia Terre.

bBihar, 17:30ean, Iruritako gizarte

bilgunean.

LIZARRA Nafarroako Txapelketa:

Amaia Elizagoien, Eneko Lazkoz,

Diego Riaño, Sarai Robles, Josu

Sanjurjo eta Julen Zelaieta.

b Igandean, 17:30ean, gazteriaren

etxean.

URDAZUBI Bertso bazkaria: 

Alaia Martin eta Julio Soto.

bEguerdian.

ANTZERKIA

BURLATA Izaskun Mujika ipuin

kontalaria: Ipuinaren ordua.

bAsteartean, 18:00etan,

liburutegian.

IRUÑEA La disputa. 

bGaur, 20:00etan, Gaiarren.

IRUÑEA IrriZikloa: Birjinia

Albiraren Iruñetik mundura eta

Aitor Txarterinaren Azken 10080

minutuen kronika groteskoa edo

ez. 

bAsteazkenean, 20:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

DANTZA

IRUÑEA Karrikadantza

bBihar, 11:30ean hasita, Zentral

aretoan.

ZINEMA

IRUÑEA Al despertar el día. 

bGaur, 20:00etan, Nafarroako

Filmotekan.

IRUÑEA Basalagunak eta 

El infierno del odio. 

bBihar, 17:30ean eta 19:30ean,

Kondestablearen jauregian, 

ordu bakoitzean film bat.

IRUÑEA Yoyes, Helena Taberna

zuzendariaren filma.

bOstegunean, 20:00etan,

Nafarroako Filmotekan.
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Edurne Elizondo Iruñea

Hitz egiten duenean ere marraz-
kiak egiten dituela ematen du.
Ilustrazioa maite du Aitziber
Alonsok (Donostia, 1971), eta izen
hori zutela jakin aurretik ere egi-
ten zituen. Iruñeko Udalak anto-
latutako ikastaroa zuzendu du,
Harkaitz Cano idazlearekin.
Hirugarrenez egin duzue. Zer

moduz joan da?

Oso ondo. Hainbat pertsona bi-
kotea osatuta etorri dira, baina
beste batzuk ez; guk jarri ditugu
elkarrekin idazleak eta ilustra-
tzaileak, eta, egia esan, oso ondo
funtzionatu dute. Ez dakit zer
gertatu den, baina sortu den el-
karlana zoragarria izan da.
Zuk Harkaitz Canorekin osatu

duzu bikotea. Ongi?

Bai, bikote ona osatzen dugula
esango nuke nik. Aspalditik eza-
gutzen dugu elkar, Marrazioa eki-
naldiko koordinatzailea naizela-

ko, eta Harkaitz aspaldi hasi zen
parte hartzen. Ondo ulertzen
dugu elkar.
Ezinbertzekoa da hori elkarre-

kin lan egiteko?

Bai, noski. Gertatzen da zenbaite-
tan, halere, harremana ona ez,
baina emaitza oso ona izatea.
Haserrealdiak inspirazio iturri

izan daitezke?

Kontua da idazlea eta ilustratzai-
lea profesional onak badira,
emaitza ona izan daitekeela,
haien arteko harremana onena ez
bada ere.
Oreka bilatzeko beharra dago?

Orain arte, ilustratzailea egon da,
nolabait esanda, idazlearen men-
pe. Testua jaso, eta testu hori oi-
narri hartuta egiten zenuen zure
lana. Iruñean egin dugunaren gi-
sako tailerretan, hain zuzen ere,
guztiz kontrakoa sustatu nahi
dugu. Proiektuak sortu nahi ditu-
gu batera, idazlea eta ilustratzai-
lea elkarlanean arituz. Proiek-

tuak bien ume izan behar du.
Hala egiten denean, bi sormen
prozesuak uztartu egiten dira.
Irudigileak testuaren bidez esan-
go den horretan parte hartzen du,
eta, alderantziz, idazleak marraz-
kiek esango duten horretan parte
hartzen du.
Ez da zaila irudia eta hitza uztar-

tzeko prozesu hori?

Horregatik egiten ditugu elkarre-
kin lan egiteko tailerrak. Elkar
ezagutzeko eta elkar ulertzeko.
Ilustratzaileak ulertu behar du
zein den idazlearen prozesua,
ezagutu behar ditu haren pentsa-
tzeko eta egiteko moduak, eta, al-
derantziz, idazleak ilustratzailea-
renak. Ez da zaila. Lanean hasten
zarenean, erraz ulertzen dugu el-
kar. 
Irudia testuaren menpe egon

izan dela erran duzu. Gutxietsi

egin da zuen lana?

Bai, hori gertatu da. Ez toki guz-
tietan. Baina hemen bai. Akaso

tradizio falta da arazoa. Baina
kontua da horrek ekarri duela
irudia ulertzea testuaren apain-
garri gisa. Gauzak aldatzen hasi
dira, eta ohartu gara irudia ere
komunikatzeko modu bat dela.
Hitzak komunikatzen du, eta iru-
diek, musikak edo keinuek ere
bai. Liburu batean, irudiak ko-
munikatu behar du; kontua ez da
irudiak testuak esaten duena
errepikatzea, bien artean istorio
bat osatzea baizik. Elkarren osa-
garri izan behar dute. Nolabaite-
ko elkarrizketa osatu behar da hi-
tzen eta irudien artean.
Hitzik gabeko irudiekin ere osa-

tzen ahal dira istorioak, ezta?

Bai, badira album mutuak; ho-
riek, halere, gidoi bat dute atzean.
Komunikatzea da kontua.
Tradizio falta jo duzu arazo; iru-

diei so egiten ikasi behar dugu?

Ikasi beharko genuke, baina
orain arte ez digute irakatsi. Gato-
zen tokitik gatoz. Ni 1970eko ha-

markadan sortu nintzen. Ikasto-
lak orduan hasi ziren hazten; hel-
duek ahal zuten guztia egiten zu-
ten aurrera egiteko; poliki-poliki
joan dira bestelako arlotan sar-
tzen, eta irudiak eta albumak ari
dira beren tokia lortzen. Orain
arte, bestelako premiak baziren.
Hitza zen nagusi, eta, irudia, be-
rriz, lagungarri.
Orain irudiaren nolabaiteko lo-

raldia badela uste duzu?

Ari zaio duen balioa aitortzen.
Uste dut irudigile berri asko ari
direla sortzen. Jendea trebatzen
ari da. Lehen, ikasketarik ez zen;
orain, Bartzelonan badaude, au-
kera handiagoa dago, eta ilustra-
tzaile gehiago daude. Irudigile
horien ahotsa, gainera, gero eta
gehiago entzuten da. Hori da ger-
tatzen ari dena. Ez dugu ahaztu
behar, halere, Euskal Herrian
Olariagaren edo Asun Balzolaren
gisako ilustratzaile klasikoak ba-
ditugula, aspalditik lanean ari di-
renak. Oinarri hori hor dago.
Emakumeen artean bereziki ari

da gertatzen oraingo loraldia?

Bai, emakume asko ari gara ilus-
trazioaren esparruan lanean.
Zu nola hasi zinen ilustrazioaren

arlo horretan?

Arte Ederrak ikasi nituen. Beti
maite izan dut marraztea, eta
konturatu nintzen gauzak konta-
tzen nituela marrazki horien bi-
dez, hori ilustrazio bat zela jakin
gabe. Musikako kaseteei, adibi-
dez, azala egiten nien. Modu na-
tural batean, bide bat egiten hasi
nintzen. Ikasketak bukatuta, argi
nuen ilustrazioak egin nahi ni-
tuela. Orduan ez zen artetzat har-
tzen, eta, agian horregatik, buru-
gogorra naizelako, nik artea ba-
dela aldarrikatu nahi izan nuen.
Zergatik lotzen dira ilustrazioak

haurrentzako literaturarekin?

Hala gertatzen da. Ematen du
helduoi kosta egiten zaigula ma-
rrazkiak irakurtzea. Ez dagoela
zaletasuna. Agian, aukera handi-
rik ere ez dagoelako gertatzen da.
Hori ere aldatu behar dugu, poli-
ki-poliki. Egungo arazoetako bat
da dena azkarregi gertatzen dela.
Zer erran nahi duzu?

Gauza asko dagoela, eta gutxi
irauten dutela. Desagertu egiten
dira. Ez dugu dena ezagutzeko
edo aukeratzeko modurik. Dena
azkar doa. Dena ari da aldatzen.
Kezkatzen zaitu horrek?

Nik eskuz marrazten jarraitzen
dut, maite dudalako, baina orde-
nagailua ere erabiltzen dut. Eza-
gutu behar ditugu egungo molde-
ak. Baina uste dut funtsa bera
dela. Arteak, finean, hunkitu egin
behar zaitu, emozioak eragin.
Sentiarazten dizun obrak bere
funtzioa betetzen du.

«Sentiarazten dizun obrak
bere funtzioa betetzen du»

Aitziber Alonso b Ilustratzailea

Liburu ilustratuak sortzeko ikastaroa zuzendu berri du Aitziber Alonso marrazkilariak Iruñean,
Harkaitz Cano idazlearekin batera. Irudien komunikatzeko gaitasuna nabarmendu du artistak.
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