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Ostalaritza lan dorpea da baldintzen aldetik, hilabete
sariaren partetik bezala. Emazte zerbitzariek, ardura,
bereizkuntza bikoitza pairatzen dute, sexismoari buru
egin behar baitiote lanean ere.

Misoginia eta
prekaritatea
Fourcadek bizi izan dituenak ez
dira jestuetaraino joan, baina eleetan bai, ardura: «Maiz bezeroen
oharrak izan dira. Jende gehienak
hartzen ditu arraileria gisa, edo
dragatze biziki pisuen gisan. Horiek hola, galdegiten baduzu gizon bera ausartuko ote zen gauza
beraren erratera gizona izan balu
parean? Ardurenean, ez!». Eta
hitzak atera baino lehen, soa aipatu du Larzabalek: «Agertzen
da begiradan. Begirada pisu batekin begiratzen zaituzte. Aski fite
baztertzen ditut holakoak, zeren
eta ez nau ongi uzten. Aski gogorra izaten ahal naiz, ez da pasatzen; beraz, ohartzen dira, eta gelditzen».
Entzun behar izan dituztenen
adibideak eman dituzte. Larzabalek, lehenago lan egin jatetxe batekoa: «Platerak kenduak nituen
eta galdegin nien: ‘Desertarik
hartuko duzue?’ Mahaiko gizon
batek, ni begiratu, eta erran zidan: ‘Zergatik, zu zara deserta?’».
Maila berekoa, Fourcadek kontatua: «Berriki, gizon bat heldu da
pagatzera, eta galdegiten diot:
‘Erabili dezaket hunki gabeko

Iñaki Etxeleku Baiona

rekaritate handiko eremu bat
da ostalaritza,
bereziki zerbitzari lanetan ari
direnentzat.
Oren guti, sari apal-apalak, bezeroen umoreak, lan erritmo bizia.
Lan baldintza horiez gain, emazte
zerbitzariek, maiz, zapalkuntza
bat gehiago jasaten dute: gizonkeria, sexismoa.
Gorputzari, sexuari buruzko
oharrak, larrikeriak dira gehien
pairatzen dituztenak. Eguneroko
sexismo arrunt bilakatuak, alta,
gizonei egiten ez zaizkienak,
emazteei bakarrik. Elodie Fourcadek luzaz lan egin du ostalaritzan. Udako edo neguko sasoi luzeak egin izan ditu, baita urte osoan ere jatetxe batzuetan, edari
ostatuetan bezala. Ofizioa zuen,
berriki aldatu duen arte. Marie
Larzabalek, Master IIa du geografian (baxoa + 5 urte). Lanik ez bere
alorrean, beharturik ari da oraino
zerbitzari lanetan. Biek beren esperientzia kontatu dute gizonengandik jasan sexismoaz.
Biek ere aitortzen dute ez
dutela berehala hitza jarri jokamolde horien
izendatzeko. Larzabal: Galdegiten baduzu gizon bera
«Anitzetan erraten diot ausartuko ote zen gauza
ene buruari: ‘Ez, hori ez beraren erratera gizona izan
da sexismoa; pisuak dira balu parean? Ardurenean, ez!»
eta kitto!’». Hain da he- Elodie Fourcade
datua, emazteak usatu Ostatu zerbitzari ohia
baitira, Fourcadek dioe- «Beti eskema hori duzu:
nez: «Halako sexismoa bertzea da bortitza, eta zu zara
hainbeste da buruetan zeure buruaren kontra kexu.
sartua, emazteak ez bai- Zerbait da, halere!»
tira ohartzen ere. Ohikoa
Marie Larzabal
balitz bezala. Onartua Jatetxe bateko zerbitzaria
da, hala baita. Sexismo
arrunta bilakatua da. Alderatu txartel ordainketa?’ [Banku txardut kolore bidezko genero bereiz- teleko PIN kodea jo gabe makina
ketarekin: urdina mutikoentzat, hunkiz egiten den ordainketa zaarrosa neskentzat. Izugarri zaila lua]. Eta egiten dit: ‘Nahiagoko
da horren aldatzea, alta, azkene- nuen hunkitzea zurekin egin
banu!’. Denek irri egin dute. Ez
an, kolore bat baizik ez delarik».
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dut deus erran. Sekula ez zidan
halakorik erranen gizon bat izan
banintz».
Beste ohar bortitza kontatuz segitu du: «Jangelan egiten nuen
zerbitzua. Banoa mahai batera jakiteko zer manatu nahi duten.
Aita bat zen, bere emazte eta haurrekin, eta erraten dit: ‘Ez, ez zu!
Beste zerbitzaria ederragoa da!’.
Inarrosia izan naiz, joan naiz lankideen ikustera, eta irri egin dute.
Bere emazte eta haurren aitzinean
erran du hori. Emazteak erran
balu halakorik, ez dakit hain ongi
hartuko zuten. Etorri zait berantago errateko: ‘Barkatu, txiste bat
zen!’. Txiste bat da, bai, baina: bat,
ez da batere irri egingarria; bi, gizona izan banintz, sekula ez zen
menturatuko».

Baionako bestak
Egun guzitakoa aipaturik, bi
emazteek Baionako bestetan ere
lan egin dute, eta horietan are astunagoa dela aipatu dute biek.
«Ematen du konbentzio bat dela
Baionako bestetan», dio Fourcadek: «Dragatze izugarri pisuak dira gertatzen. Egunaz zerbitzatzen
nuen, eta egun batez nagusiari
proposatu nion gauez gelditzea laguntzeko. Oren bat iraun nuen;
ezin jasana zen!». Larderia erabiltzerat behartua izan dela esplikatu
du Larzabalek: «Mozkorrak direlarik, hasten dira pixka bat jolasten, baina enekin ez da pasatzen;
eskua igotzen dut [zartakoaren
mehatxua eskarniatzen du], begiratzen dut, eta erraten: ‘Orain aski;
bestela, emanen dizut!’. Eta fini,
lasaitzen dira. Arazoa da hori egin
behar dela. Ez da normala! Mutiko
batekin ez lukete eginen berdin».
Bestetan emazte lankide bati gertatutakoarekin jarraitu du, kanpoaldean zerbitzatzen ari zela:
«Sartu zen ostatura negarrez. Pisuak izan ziren harekin, ez zekien
nola egin gelditzeko. Ostatura sartu, eta gakotu zen komunetan, negarretan».

Zerbitzari bat lanean
Baiona Handiko terraza
batean. I. E.
Ez da beti erraza jakitea nola
iharduki. Anitzetan, babes gisa,
paso egiten dela dio Fourcadek:
«Ez naiz sekula joan gatazkaraino. Ofizio gisa egiten baduzu,
hasten bazara kontuan hartzen
jendeak botatzen dizun guzia, ez
zara aterako. Hobe duzu zeure
burua gerizatu eta beste zerbaitera pasatu». Sanfreta lagungarri
izan daiteke, baina ez du denentzat bali: «Izan ditut lankideak
isilik egoten direnak eta ihardukitzen ez dutenak. Esplikatu didate, hola, lasterrago badoala gizona, eta ez diotela kasurik egiten
ere. Ihardukitzen duzunean, haatik, hobe duzu erreferan ona izatea. Bereak erraten dizkiozunean,
ardurenean, halako jendea berehala durduzatzen da, eta isiltzen». Gainera, egoerak ez du laguntzen: «Askotan, halako ohar
pisuak ukan ditudalarik, gizona
ez zen bakarrik. Anitz ziren, taldean». Pairamen bikoitza azpi-

marratu du Larzabalek: «Batzuetan, ez duzu indarra atzematen
erantzuteko, eta, gero, betikoa,
zeure burua hobendun sentitzen
duzu, eta kexu zara zeure buruaren kontra zer erran ez jakinik.
Beti eskema hori duzu: bertzea da
bortitza, eta zu zara zeure buruaren kontra kexu. Zerbait da, halere!».
Lan egin duten jatetxe edo ostatuetan gizonak izan dira kasik
beti nagusiak. Larzabalentzat
beti, Fourcadentzat, bat edo beste
salbu, kasik denetan. Aipatu
gehiegikeriak bizi izan dituenean,
Larzabalek dio nagusien sostengua izan duela: «Sostengua izan
dut, baina ez zuten ikusi. Aldi guzietan sostengatu naute, eta kasu
eman dute gero». Fourcadek ez
beti; errana du irriak izan direla
nagusi eta lankideen partetik
zenbait aldiz. Baina sexismoa beste gisa batez agertzen dela dio.
Eman dezagun, zerbitzari gaia
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URTEKO SARIA GARBI
ENPLEGATUAK

2005
Emazteak 15.438
Gizonak 16.606
Aldea
-1.168

2015
19.274
21.136
-1.862

LANGILEAK

2005
14.280
17.185
-2.905

Beti hor da gizonen
eta emazteen arteko
soldata aldea

R

Lan eremu berean, emazteak gizonak baino
gutiago pagatuak dira. Ezberdintasunak kategoria guziak
hunkitzen ditu, eta, urteekin,
desoreka plomatzeko ordez, ez
da handitu baizik bost arloetarik lautan. Desberdintasunik
larrienak enpresaburuen munduan dira, nahiz hamar urtez
alor bakarra den non hozka
den mendrena ttipitu baita.

2015
18.116
21.389
-3.273

ARTEKO OFIZIOAK

2005 2015
21.531 25.268
24.510 29.338
-2.979 -4.070

Bizkitartean, hogei mila euroz
goiti gehiago irabazten dute
gizonek emazteek baino. Koadroen artean ere desberdintasun handiak dira. Kasik hamar
mila euro gehiago pagatuak
baitira gizonak.
Arteko ofizioak, INSEEren
arabera, koadroaren eta langile
enplegatuen arteko kategoriakoak dira. Barnean dira irakaskuntza, osagarria, gizarte
laguntzako langileak: errientak,
erizainak, gizarte laguntzaileak,
besteak beste. Badira lan teknikoak daramatzatenak ere,
baina enpresa nagusietarik

KOADROAK

2005
36.710
46.409
-9.699

2015
42.609
52.399
-9.790

ENPRESABURUAK

2005
2015
47.828 48.546
68.836 69.109
-21.008 -20.563
Iturria: INSEE

kanpo. Azken horietan emazte
guti dela dio INSEEk. Eremu
horretan, 3.000 euro gutiago
ordainduak ziren emazteak
2005ean. Hamar urte berantago, desoreka mila euroz emendatu da.
Langileen atalean ere desberdintasuna ez da ttipia, eta
emendatu da. Arteka ttipiena
enplegatuen artean da, hots,
gutien pagatuak direnen artean. Lan prekarioa izanagatik,
emazteak, hor ere, kasik bi mila
euro gutiago pagatuak ziren,
2015ean. Hamar urte lehenago
baino %50 gehiago da arteka.

hautatzeko momentuan. Bereziki
udako sasoilari aritu denean, nagusi batzuek emazte profil bat lehenesten zuten: «Segur dena da,
sasoilari gisa aritu naizelarik zerbitzari gisa, neska izatea alde nuela. Udako lanetan, hondartza bazterrean, neska izateak —eta ez sobera itsusia— segur da eragina
baduela. 20 eta 30 urte arteko
emazte gazteak hartzen dituzte.
Bekan lan egin dut doi bat potoloa
zen batekin».

Gehi diskriminazio soziala
Emazte izateagatik jasanaz gain,
Marie Larzabalek adierazi du zerbitzari lanak bazterketa sozial bat
biziarazten duela. Bezero batzuek
uste dutela zerbitzaria izateagatik
beren meneko behar duela:
«Zerbitzaria zarenez, haien
buruan denetarik egin dezakezu.
Eguerdi batez, ari nintzen mahai
bat garbitzen; bazen gizon bat
ondoko mahaian, eta egin zidan:
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‘A, to, hasian hasi, zapatak garbitzen ahal dizkidazu!». Baina,
lanetik kanpo ere, eguneroko
bizian gertatu zaio, hala nola
aireportuko atarian: «Gizon
batek galdegin zidan non ziren
postontziak. Nik, ez nekiela, eta
hark berehala: ‘A! Ez dakizu izkiriatzen!’. Beharbada mutiko bati
ez zion erranen».
Horri lotu dakioke ostalaritzako zerbitzarien prekaritate ekonomikoa. Fourcadek, ofizioa zuenean, ez du sentitu desberdintasun markatzerik: «Beti pagatua
izan naiz lankide nituen gizonen
hein berean, eta egitekoak ziren
lanetan berdintasunean ginen; ez
dut sexu bereizketarik ezagutu
maila horretan». Larzbalek, bai,
ikusten du nekezia badela: «Soldata SMICa da, eta ezin duzu bizi
horrekin, batez ere denbora erdiz
zarenean». Gehiago dena, enplegatzaileak har-utzika ari direlarik
aldian aldiko langileekin: «Estran
zarelarik, azken momentuan deitzen zaituzte. Erraten baduzu
ezetz, hurrengo aldian ez zaituztete deitzen. Aski fite ez baduzu
erantzuten, berdin: ‘A, berantegi,
bertze norbait hartu dut!’».
Beharraren arabera aritze
horrek diren langile apurren gain
uzten du lan karga: «Lan horietan, behar dute jendea, baina ez
dute hartzen. Ikusi behar da nola
lasterka ari garen; ez gara aski.
Behar litzateke beste norbait,
baina bi orenez, eta ez da inor
etorriko bi orenentzat. Ondorioz,
gelditzen direnak lanpetuak
dira». Hogei orduko lan kontratua du Larzabalek. Iduri luke
oren guti dela, baina franko akigarria zaio: «Azkenean guti lan
egiten dut, baina unatua naiz, tira
ahala ari bainaiz».
Frankotan, ikasketen ordaintzeko lan bat behar duten ikasleak ari dira zerbitzari lanetan, edo
aski laster lana kausitu behar
dutenak. «Salbu sukaldean, anitzetan zerbitzariak ez dira ofiziokoak. Ari dira ikasketen pagatzeko, bertze zerbait goaitatzeko.
Nork onartuko du aldian aldika
aritzea horrela, jada kakan direnak ez badira. Bertzeek badute
beren lana. Zerbitzuan, hori baizik ez dutenak aurkitzen dira
maiz».
Larzabalek, konparazione, irakaskuntzako konkurtsoa prestatu nahi luke: «Errealitatean ez da
martxan. Lanetik sartzen zarelarik, unaturik, ez duzu gogorik
bertze zerbaiten lantzeko». Hobearen mentura atxikiz, halere:
«Beti erraten diozu zeure buruari: ‘Bertze zerbait eginen dut; hori
anartean baizik ez da’. Beti baduzu lekutzeko itxaropena».
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Trebatu elkarteak Baigorrin etxalde bat eskuratu du ardi edo ahuntz hazkuntzan trebatu nahi lukeen
baten eskuetan uzteko, entsegu gisa. Sarrikotapean, eredu bereko etxalde batean, baratzezain gisa
plantatu ziren Marie eta Julien duela bi urte. Orain, beren etxaldean instalatzeko prest sentitzen dira.

Laborantzan aritzeko trebatzen
Joanes Etxebarria Sarrikotapea

ehendik bazuten
laborantzan plantatzeko intentzioa.
Marie eta Julien,
haatik, bi urtez
trebaketa lanetan
ari izan dira Zuberoako Herri Elkargoak erosi zuen etxalde batean, Sarrikotapean, Trebatu elkartearen babesarekin. Elkarteko kideentzat, etxalde hori «test
guneen test gisako bat» izan da.
Bi baratzezainentzat, beren instalaziora prestatzeko entsegu bat.
Ekoizpena, salmenta, kontabilitatea, biologikoan aritzeko ziurtagiria kausitu eta kudeatu, tresnak konpondu, aroari moldatzea... dena ikasten ari dira test
gunean. «Baldintza errealak dira,
diferentzia bakarra da gure kontabilitatean ez dugula inbertsioen
lerroa, aldiz badugu elkarteari ordaintzen diogunaren lerroa». Ez
dituzte lurrak pagatu, ez traktorea edo negutegiak ere, baina
edozein laborariren baldintza
berdinetan ari dira lanean.
«Formakuntzatik atera eta segidan instalatu diren lagunak miresten ditut», dio Julienek, Sarrikotapeko esperientzia aipatuz.
«Arrisku ahalik eta gutxien hartuz, saiatu» nahi zutela zehazten
du Mariek, ziur izateko ofizioa
gustukoa dutela eta bestetik gaitasunak badituztela ikusi ahal
izateko. Lehendik baratzezain
gisa instalatzeko xedea bazuten,
baina orain «segur» dira aitzina
jo nahi dutela.

L

Arrisku gutxiago
Sarrikotapean bezala Baigorrin
entsegua egin nahi dutenentzat
baldintzak badira, halere. Batetik,
gutxieneko diru zama bat ekartzea; «Diru gutxi, gure karguak
pagatzeko heina», zehazten du
Julienek. Negutegiak, traktorea
eta material guztia erostea berriz,
etxaldea bera eta lurrak aipatu
gabe, «biziki kario» zitekeen.
Beren erranetan «xumeak»
baziren ere, prebisioen araberako
emaitzak kausitzen ari da biko-

Marie eta Julien, Sarrikotapeko «test etxaldean» bi urte hauetan lanean ari diren baratzezainak. J.E.

tea. «Langabezia hunkitzen
dugu. Banku batengana joatean
pentsatzen genuen gutaz trufatuko zirela» dio Mariek, instalatzeko xedea aipatzean. Hiru urteko
entseguarekin berriz, beren kontabilitate bilanak aurkezten ahalko dituzte. Gainera, orain arteko
irabaziekin, lanerako material
«txikia» erosi dute 15.000 euroko inbertsioak eginez.
Banku batera joateko beste
abantaila bat badutela dio Julienek: «Ez gara eskolatik ateratzen
urte bateko ikastaro batekin, nehor ezagutu gabe, bezerorik ukan
gabe». Bezero finkoak badituzte
hastapenetik, eta badakite beren
kontu plantatzean ere atxikiko
dituztela. Hastapen batean ez ziren ohartu entseguak horretarako ere balioko zukeela, baina Marierentzat argi da hori dela aitzinean ezarri behar ondokoentzat:
«zure buruari testa eginarazteaz

gainera -eta jadanik hori anitz dahemendik eramanen dugu
guhaurrek erosi materiala eta irakaspena».

Baldintza errealak
Entseguak maila anitzetan egin
eta ongi atera zaizkie. Bikotea izanik ere, elkarrekin lan egitea de-

Orain arteko irabaziekin,
lanerako material «txikia»
erosi dute 15.000 euroko
inbertsioak eginez
safioa zen berentzat, aitzinetik
bakoitzak bere aldetik lan egiten
baitzuen. «Lan antolaketan aldaketak izan dira; lehen denetan ari
ginen biak, eta aldi berean, nehon
ez konkretuki. Orain lanak partekatu ditugu». Marierentzat «aldaketa erradikala izan da, eta azkenean, baikorra».
Barazki ekoizpenean ere, urra-

tsez urrats, hobetzen ari dira eskaerari kasu eginez. Beren kontu
plantatzeko behar luketen etxalde eta lurrak erosteari pentsatzen
hasiak diren garaietan, test gunearen esperientzak indarturik ageri dira. Komertzializazioan pikoan dira. Harro da Marie: «Guk
dugu dena egin». Hastapeneko
xedea Ipar Euskal Herrian instalatzea zenez,
eskala txikiko ekoizpen
biologikoarekin, salmenta zuzenean arituz...
etxaldea erosi eta beren
kontu aritzeko baldintzak sortu
dituztela irudi zaie.
Bilan baikorra egiten badute
ere, bidean ukan zailtasunak ere
aipatzen dituzte. 2017. urtea ona
izan zen, 2018. zaila eta aurten
bero egiten du urte hastapenean,
«beroegi» ere barazkientzat. Marie: «Iaz zinez ohartu gara gure
ofizioa klimaren araberakoa dela.

Nik hori zinez barneratu dut hemen. Iazko egutegian lau, bost
edo sei asteko diferentzia bazen
aurre ikuspenekin eta horrek ondorioak baditu maila guztietan».
Instalazio arrunt batekin beste
diferentzia bat ere bada, Trebatu
elkartearen baitako sareak ekartzen dieten laguntza hain zuzen:
kontabilitatea hurbiletik segitzen
zaie batetik, laguntza teknikoa
eskaintzen bestetik. BLE elkarteko formakuntza saioak segitzen
dituzte, izan kanpoan edo Sarrikotapeko beren negutegietan.
«Hemen delarik bikaina da, sistema ezagutzen dugulako eta teknikariarekin harreman zuzena
dugulako», diote. Gainera, beste
baratzezainekin elkartu eta trukatzeko paradak dira saio horiek.
Baigorriko etxaldea desberdina
izanen dela badakite, kabalekin
«ez baita gauza bera», baina
«baikorra» izanen dela badakite.

Astekoa

IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2019ko martxoaren 8a

«Hazkuntza
beste erronka
bat da, beste
desafio bat»
Daniel Barberarena
Trebatu elkarteko presidentea
Sarrikotapeko etxaldetik Baigorrikora jauzi bat
izanen da, Trebatu elkarteko presidentearen
ustez. Hautagaien artean hautatuko dutena
hazkuntzan ariko da, eta bestelako baldintzetan.
J.E. Sarrikotapea

Sarrikotapeko esperientziaz kontent baina urrunago joan nahi du
Trebatu elkarteak. Urrats berri
bat da Baigorriko etxaldea, «test
gune» berria.
Nola abiatu zen Trebatu?
Analisia zen transmisioa ez zela
gehiago lehen bezala egiten eta
anitz etxalde galtzen ari ditugula.
Azken hamabi urte hauetan milako bat etxalde galdu ditugu eta
transmisioa ez da gehiago burasoetatik haurretara egiten. Ber denboran ohartzen gara publiko berri
bat ari zaigula hurbiltzen, familiaz
kanpokoak. Duela hamar bat urte
instalatzen zirenen %7 bat ziren,
eta orain %20. Kopuru handi bat
da baina ohartzen gara ez direla
denak aski formatuak; ideia batzuekin heldu dira baina batzuetan huts egiteak ere badira ez du-

telakoz ofizioa laborari seme-alabek bezala ttipitik ezagutu.
Sarrikotapea lehen esperientzia
bat zen, nekeziekin beharbada.
Erakutsi dizkigute abiatzearen
nekeziak: landatu zituzten landareak, ez ziren baldintza hoberenetan... hori da egiazki trebatzea.
Lehen primadera euritsu gertatu
zen, dena egiteko zen eta egia
errateko azkarki lagundu gintuzten negutegien instalatzeko. Hori
test bat da ere, zeren instalatuko
direlarik gauza bera ukanen dute.
Ikusiko dute non ez diren ezarri
behar eta nola ezarri behar diren,
esperientzia bildu baitute.
Erran nahi ote du eskolan ez
dela halakorik ikasten?
Teknikoki ez. Eskolan beti teoria
batean gelditzen zara, praktika da
etxaldeetan ikasten ahal dena,
ikastaroetan edo ordezkari bezala
ibiliz. Nik ere eskolan ez dakit zer

J.E.

ikasi dudan azkenean, gehiena
etxean ikasi dut aita-amekin. %50
aita-amekin, %25 bat eskolan eta
beste %25 kaskoa hautsiz. Jakin
behar da test bat egiten den momentuan ez direla obligatuak
erreusitzera, kausitzera. Huts egite bat baldin badute, ikusten badute ez direla ofizio horretarako
eginak, alde egiten ahal dute. Hori
da abantaila. Aldiz etxalde bat
hartzean arrisku bat hartzen da:
badira maileguak...
Entsegu bat baina laguntzarekin, aholkuekin.
Bai, entsegu bat da ekoizpen aldetik, komertzializazio aldetik, paperen aldetik, kontabilitatea...
denak behar dira eraman azkenean. Bihar bankura joanen direlarik beren etxalde proiektu berriarekin halere badituzte emaitzak,
zerbait erakusten ahalko dute.
Eskolatik atera eta egundaino

praktikatu ez duen gazte batek ez
dakit zer segurtamen ematen
dion banku bati.
Sarrikotapean baratzezainak
hartu izana lotua ote da tendentzia orokorrari?
Egia da familiaz kanpoko instalazio anitz ikusten dela baratzezaintzan, biologikoan ere, merkatu handi bat baita. Bestalde negutegiekin, hazkuntzan ari den
etxalde bat baino aise merkeago
baita. Erronka hor da: baratze geroz eta gehiago baina hazkuntza
gero eta gutxiago bada urtero.
Ardi hazkuntzan berrogei bat
etxalde galtzen ditugu urtero.
Anitz da. Bihar bide hori segitzen
badugu ez dakit zenbat etxalde
geldituko diren. Hartako dugu
Baigorriko etxalde hori hartu, eta
gaitzeko xantza izan da hori ukaitea. Baina hazkuntza beste erronka bat da, beste desafio bat.
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Baigorrin Euskal Elkargoak ez
du parte hartzen, Sarrikotapean
bai. Zer aldatzen du?
Elkargoak tresna guztiak eman
zituen Sarrikotapean: traktore,
hangar... Baina Euskal Elkargoak
ez du hamar aldiz errepikatuko
afera hori, sobera kostako baita.
Baigorrin traktorerik ez dugu, beharko da nahi ala ez auzoekin
akomeatu. Sos pixka bat egiten
badugu traktore zahar bat erosten ahalko dugu baina momentuan, test bat egiteko, aski da.
Zuberoan aktibitatea uzten duten hiru etxaldeetatik batean da
segida ziurtatua, hirutik bitan
Lapurdi eta Baxenabarren. Sarrikotapean eta Baigorrin bezalako etxalde gehiago behar da?
Aise gehiago! Baina baditugu beste esperientzia batzuk ere. Mendikotan neska batek etxalde baten
segida hartu du; gasnari buruz
egin du bere trebatzea, hasi dira
elkar ezagutzen eta instalatu da.
Beste gazte bat ere entseatu zen
baina laborariekin ez da beti martxatzen, hori normala da, naturala da. Jende batzuek deitzen gaituzte galdegiteko ea gazte bat instalatzen ahalko dutenez. Bat
Eskiulan, bestea Arrangoitzen;
jendeak hasiak dira mintzatzen.
Transmisioaren gai hori, orokorki, ari da zabaltzen eta hainbat
hobe.
Instalatu nahi direnak laborariekin harremanetan jartzeko formulak lantzen ote dira?
Gure sareetan badira beti ehun
bat gazte ibiltzen baitira, noizbait
borta bat edo bestetan jotzen dutenak. Berek ere ez dakite sobera
zer egin. Instalatzeko gogoa badute, noizbait... Nahi genituzke
ikastaro profesionalak plantan
ezarri etxaldez etxalde ibiltzeko.
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Hala bada,
hala bedi

P

ozten nau, Maddi, zure
ilusioak. Badut Euskal
Herriko berri, baina
lehen Milanetik eta
orain Parisetik, ez dut uste niri
dagokidanik mugimendu horiez
iritzia plazaratzen ibiltzea lerro
hauetan.
Azken urteetan lehen baino
gehiago xerkatzen dut mundu
mailako ikuspegia, ez mundua
konplikatua dela eta beraz borrokatzea alferrikakoa dela erakusteko, borroka eraginkorrago
egiteko baizik, borrokarako elementuak eskainiz.
Neure buruari luzatu diodan
ariketa ekarri nahi izan dut lerro
hauetara. Potentzia ekonomiko
berriek nazioarteko politikan dakarten aldaketa, migrazio fenomenoak, Mendebaldeko herrien
krisi demografikoa, fenomeno

populisten nondik norakoak…
Mundua aldatzen ari da eta berau
ulertzea funtsezkoa zait niri.
Azken asteetan 5G teknologiaren inguruko eztabaida sutsua
segitu ahal izan dugu. Internet sarea, ordenagailuetatik telefonoetara iritsi ondotik, objektuen saretzea da ondoko urratsa. Horretan 5G teknologiaren garapena
giltzarri izanen da. Huawei txinatarra da sektore horren buru.
Duela urte zenbait inor gutxik
ezagutzen zuen enpresa txinatarra denen ahotan da egun. Urteetan beste enpresentzat piezak
ekoitzi ondotik, bere telefonoekin zabaldu da mundura. AEBak
eta Europa beldurtzera iritsi dira.
Zibersegurtasuna dago jokoan.
Amerikarrek Huaweiren aurkako neurriak iragarri dituzte, tokiko enpresak lehenesteko.

ELEKETA
Ortzi Murua
Maddi Sarasua

Xerkatzen dut
mundu mailako
ikuspegia,
ez mundua
konplikatua dela eta
beraz borrokatzea
alferrikakoa dela
erakusteko, borroka
eraginkorrago
egiteko baizik

Auto elektrikoaren garapenerako lehia ere hor dugu. Munduan ekoitzi autoen erdiak Txinan saltzen dira. Azken urteetan
neurri ekologikoak baliatu badira
Europan neurri protekzionistak
mozorrotzeko, orain Txina da
auto elektrikoaren estandarrak
finkatzen ari dena.
Datozen urteetan, autogintzaren industria guzia moldatuko
du dinamika horrek. Auto elektrikoen garapenak energiaren
sektoreari ere eragingo dio.
Pentsa auto elektrikoen bateriak
kargatzeak bakarrik galdetuko
dituen azpiegitura aldaketei!
Euskal Herrian berean, prozesu
honek berebiziko garrantzia izanen du.
Berriki jakin da Europar Batzordeak ezezkoa eman diola Alstom eta Siemens tren sektoreko
bi enpresa handiren fusioari. CAF
Beasaingo enpresari buruzko artikulu batean aipatu zuen gaia
BERRIAk. Europa mailako talde
industrial azkarrak sortzeko bidean, kolpe latza izan da. Europar Batasunak mundu mailako

Irudia b Hazparne

lehiari aurre egiteko dituen gabeziak agerian gelditu dira.
Horra hiru adibide, ni ondoko
urteei begira hausnartzera naramatenak. Panorama politiko orokorrean, Macronen «babestuko
gaituen Europa» edo Estatu-Nazioetara itzultzea aipatzen duten
gisa anitzetako subiranistak dira
aipagai. Ekonomiaren norantza
Europa den neurrian, oposizio
faltsu bat ordezkatzen dute.
Adierazgarria da Marine Le Pen
bera Europarekiko posizioa nola
ari den egokitzen, bai eta Melenchon ere, Frantzian.
Euskal Herriko instituzionalizazioaren bidean ere, Europak
eskaini tresnak baliatzea da aipagai. Kontrako adibide argiak dira,
berriz, Erresuma Batua noraezean mantentzen duen Brexit prozesua edo Italiako Gobernuaren
ezina.
Munduaren aurrean Europa
iparrorratz duen panoraman dagokigu, beraz, gure borroka egitea, eta datozen urteak erabakigarriak izango dira, aldaketa izugarriz josiak.

Mediabaskek
aitzina segitzen du
bilkura publikoekin
URRUÑA b Mediabask kazetak

«bere garapen proiektuen aurkezpen kanpaina» segituko du
ondoko egunetan. Publikoari
gomita egin dio, egun eta toki
jakin batzuetan: martxoaren 11n,
Saran, 20:00etan, Lur Berri
gelan, eta Heletan, 20:00etan,
Erregelu gelan; martxoaren
12an, Donapaleun, 20:00etan,
zerbitzu publikoen etxean; martxoaren 13an, Uztaritzen,
20:00etan, Auzobaita gelan, eta
Senperen, 20:00etan, Inharrian;
eta, martxoaren 14an, Baigorrin,
20:00etan, Elizonde gelan, eta
Donibane Lohizunen, 20:00etan,
Frontoiko gelan. Ez dira horiek,
ordea, Mediabask kazetak antolatu dituen deialdi guztiak, garapen proiektuen aurkezteko kanpainaren bilkura aldiak
martxoaren 28ra arte iraunen
baitu.

%
Hirugarrena Ducassourentzat, eta historiako marka
Esku-huska, berezkoen buruz burukako txapelketa nagusia irabazi zuen Battitta Ducassou itsasuarrak joan den igandean, Hazparneko Berria trinketean. Mathieu Ospital urepeldarrari nagusitu zitzaion, 40-28. Historia markatu du Ducassouk, lehen aldia baita buruz burukakoa hiru aldiz irabazteaz
gain pilotari batek azken Munduko Txapelketa eta Donibane Garazi Garateneko Super Prestige lehiaketa irabazten dituela; gehiago dena, hilabete
guti barne. Ezin garaituaren fama du momentukoz banakako lehian Ducassouk. GUIILAUME FAUVEAU

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.eus.

Agenda
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Irudia b Baiona

Zuzenean Zure Esku. Gernikako
Astra kulturgunean iragan da, Zornotzako Harrera elkarteko kideek
animaturik, etorkinen harat honatak euskal herritarren mobilizazioan ukan duen eraginaz. Instizuzioen aldetik izan diren jarrerak eta
etorkinen bizipenak aipatu dira.

Bihar
11:05. On Daiziela magazina.
18:00. Kirol magazina.
23:00. Adi musika emanaldia.
Etzi
15:00. Errugbia: Maule - Akize zuzenean.
18:00. Kirol magazina.

b Ostegunean, 18:00etan,

Dabadie argazkilariarekin.
Euskaraz eta frantsesez.
b Asteartean, 18:15ean,
hiri barneko mediatekan.

Saint Louis gelan.

Emazte eskubideen aldeko ekimenak
Bi hitzordu nagusi eman ditu egungo Grebalari Feministen Asanbladak, Baionan. Lehena eguerditan, Merkatu
estali ondoko plazan, bazkari partekaturako «grebalariei eta greba egitea ezinezkoa izan zaienei trukatzeko eta
momentu goxo bat pasatzeko parada emanez» —irudian, iazko bazkaria—. Bigarrena, 18:30ean, Santizpiritu
auzoko Errepublika plazatik abiatuko den manifestaldiarentzat. Karriketan gaindiko mobilizazioaren ondotik,
poteo feminista eginen da ostatuz ostatu. BOB EDME

MUSIKA
BAIONA Furie, Moop eta

Mahumak taldeen kontzertuak.
Sartzea, 7 euro.
b Gaur, 21:30ean, Magneto
casematean.
BAIONA Les Grys Grys eta

The Gentelmen’s Agreements.
Sartzea, 7 euro.
b Bihar, 21:00etan, Magneto
casematean
BAIONA Reggae Workers

of the World eta Roberto Tortuga.
Sartzea, 5 euro
b Asteazkenean, 21:00etan,
Magneto casematean.
BIARRITZ Kokoko eta Le Bal

du Samedi Soir. Sartzea, bertan,
20 euro..
b Gaur, 20:30ean, Atabalen.

eta edariak. Hazparneko Gau
Eskolak Korrika kari antolaturik.
b Bihar, 19:00etan, Ttattola
gaztetxean

tzat, Kontzertuak: Txaranga, Ustaritzeko Txistulariak, QQ Bird, Asto
Baba, Antton Larrandaburu eta Bitxiloreak, Dj Ama, Dj Kevin Jager.
Lehenik, tokiko eragileen Korrika
jantzi desfilea.
b Gaur, 18:00etan, Aldaburua
ostatuan

KANTUA
ANGELU Adixkideak eta Xaramela

taldeen kantaldia. Sartzea, 8 euro.
b Gaur, 20:30ean, San Leon elizan.

BIDARTE Carnaval-ihauteriak.
b Bihar, 16:30ean, Sauveur

b Igandean; 10:00etan barrikadak;

bazkalondoan joko nagusia,
plazan.

ARROSA Euskara eta frantses

niaren Caché dans son buisson
de lavande, Cyrano sentait bon la
lessive antzezlana. Haur eta gazte
ikuskizuna. Sartzea, 10 euro.
b Bihar, 20:30ean, Quintaou
antzokian.
ANGELU Bob Theatre konpainia-

ren Nosferatu antzezlana. Sartzea,
14 euro.
b Igandean, 17:00etan, Quintaou
antzokian.
DONAMARTIRI Lagunarte

konpainiaren Milia ikuskizuna.
Sei hilabetetik goitikoentzat.
b Bihar, 10:30ean eta 12:00etan,
Bil Etxea gelan

Sartzea, 24 eta 33 euro artean.

BERTSOA

geltokian.
BIARRITZ Bertrand Belin eta Ma-

lik Djoudiren kontzertuak. Sartzea,
22 euro bertan.
b Igandean, 20:00etan, Atabalen
HAZPARNE BBAX, Entrexatak,

Ufakan bikotea (Marie Bidart eta
Laura Bide) eta TTK (Ttattolako
gazteak). Sartzea, 5 euro. Pintxoak

BAIONA Bertso bazkaria, Maddi

Sarasua eta Aitor Servier bertsolariekin (15 euro). Beganoentzat
aukera. Tokiak atxiki behar dira
06 61 67 10 48 zenbakira deituz.
b Bihar, 13:30ean, Epaiskan.

INAUTERIAK
IDAUZE-MENDI Urdiñarbeko

gazteen maskarada.

DONIBANE LOHIZUNE Maddi

Zubeldia eta Bernadette Luro
Iratzokiren Oroitzen naizeno irakurraldi musikatua. Sartzea, 7 euro
b Gaur, 19:30ean, Ravel
entzutegian.

ZINEMA
DONAPALEU Camarade Cure,

70.eko hamarkadako euskal kantagintzaren inguruko filma eta
Ez, ez dut nahi kantuaz gaualdia.

Atxoarena plazan.
HAZPARNE Kalakañoren karieta-

iraultza, Egoitz Urrutikoetxearen
mintzaldia, frantsesez.
b Bihar, 17:00etan, Bilgunean.

ANGELU Hecho en Casa konpai-

BIARRITZ Olafur Arnalds.
b Bihar, 20:30ean, Midiko

mintzaldia Eñaut Etxamendi,
Roger Courtois, Txomin eta
Fina Davantekin.
b Ostegunean, 19:00etan,
hiri barneko mediatekan.

10 eta 5 kilometroko ibilbideak,
eta haurrena.
b Igandean, 10:00etan, Barran.

IKUSGARRIAK

LARRESORO Korrika Gauaren-

BESTELAKOAK

BAIONA Euskararen jatorria

ANGELU Itsas Laminen lasterketa.

LANDIBARRE McOnak taldearen

kontzertua. Ondotik, Xitoak taldearen dantzaldia. .
b Bihar, 23:00etan, herriko plazan

LEKORNE Jon Abrilen Neskatoak
dokumentala, eta solasaldia egilearekin. Baigura ikastolako Euskaraz Bizi taldeak antolaturik.
b Gaur, 20:30ean, herriko etxeko
gelan.

BAIGORRI Euskal Herria elkar
josiz eguna, Basaizeak eta IparraHegoak antolaturik: merkatua,
arno dastaketa Baigorriko gaiteroekin, bazkaria Bixentainean, Kuxkuxtu txarangak alaiturik, garagarno dastaketa (Euskal Herriko zazpi
herrialdeetakoak), Kilimak, eta,
ondotik, Tiri & Terry DJak.
b Bihar, 09:00etarik goiti, plazan.
BAIONA Poema bat da herri hau liburuaren haritik, literatura topaketa eta erakusketaren estreinatzea,
Itxaro Borda idazlea eta Séverine

ra, haurren euskal literaturaz eguna: Iruditegiak, hizkitegiak, eta euskarazko literatura haur ttipientzat
mahai ingurua (euskaraz) Amaia
Hennebuttekin.
Arratsaldean: Zuen haurrei euskaraz irakurtzera ausartu! tailerra
(frantsesez).Zirika Zirkus konpainiaren Lara Lirika zirku emanaldia.
b Bihar, 10:30etik goiti, Elgar zerbitzu
publikoen etxean eta mediatekan.
UZTARITZE Nola kudea bilkura

bat eraginkortasunez? ikastaroa.
Euskal Kultur Erakundeak eta DLA
dispositiboa eramaten duen Profession Sport & Loisirs egiturak
proposaturik. Frantsesez.
b Ostegunean, 18:00etan, Lota
jauregian.
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tuko ditu kontzertuak, dokumentalak zinemetan, hitzaldiak,
haurrendako istorio kontaketak,
mutxiko gaualdiak eta beste anitz
animazio. Jada iragan direnak eta
etortzekoak direnak.
Gau eskolez gain beste eragile
batzuk badira ekitaldi antolatzen?
Guk gau eskolekin lan egiten dugu ekitaldien antolatzeko. Gero,
hainbat elkarte harremanetan
jartzen dira gau eskolekin beren
aldetik ekitaldien antolatzeko.
Adibidez, Baionako gaztetxea:
euskararen hilabeterako sortu dituen ekitaldi guzietan Korrika
Kulturalarekin lotu da. Gehienetan gaztetxeak dira, baina ez bakarrik.
K(i)lika-tzeko doia, aurtengo
kantuaren inguruko eztabaidak
kutsatu du zuen antolaketa taldea ere?
[Irriak] Ni arribatu naizelarik, jadanik hautatua zen. Izan dira eztabaida ttipi batzuk, baina gu
kontent ginen, zeren eta azkenean anitzek aipatu dute kantua.
Baikorra zen, aipua sortu baitu,
I.E.
publizitatea egin dio. Gero, bakoitzak badu bere pentsamendua,
baina erran didate, edozein gisaz,
urtero badirela jendeen ohar desberdinak kantuari buruz.
Zer da zure eginbeharra Korrika
aitzineko aste hauetan?
Korrika Kulturaleko ekitaldiak
segitzen ditut, eta komunikazioaz
arduratzen naiz komunikabideeb
kin.
Eta Korrika denboran?
Badu zenbait aste jadanik ari dela Oillarburu AEK-ko lankideekin aurtengo Korrikaren apailatzen. Badira bi kamioi. Lehena, bizkarrekoen saltzeko, Korrika iragan
Korrika Kulturaleko ekitaldiak eta komunikazioa koordinatzen ditu Ipar Euskal Herrirako.
baino bost minutu lehenago pasatzen dena; eta bestea, korrikalarien aitzinean egoten dena. Bealdi guziz. Orain barnetik segi- bestalde, AEKrentzat laguntza jende gehiagok ematen du izena har dugu zinez buruan ukan ibilIñaki Etxeleku Baiona
tzen dut, eta arras giro onean ira- handi baten ukaiteko. Euskara- euskara ikasteko. Errealitate bat bide guzia; zazpi oreneko
ren inguruan jendea biltzen duen da orain euskara baliagarria dela txandak ditugu, eta binaka egiAnimazio soziokulturalean egin gaten da.
eguneroko bizian; anitz jendek nen ditugu. Bat gidariaren ondoditu ikasketak Leire Oillarburuk Baduzu oroitzapen berezirik Ko- ekitaldi bat da Korrika.
(Suhuskune, 1995). Hezkuntza rrika bizi izan duzun aldi bate- Zer funtzio betetzen du gizarte- ikasi nahi dute lanean erabiltzeko an bidea oroitarazteko, eta bestea
edo lan baten atzemateko. Plus izanen da kamioi ondoan, gau esan barna?
zientzietan segitu zuen Granadan koa edo?
kolakoekin jendea ani(Espainia), Erasmus dela medio, Oroitzapen politena dut Baionan Oroitarazten du euskararen egomatzeko. Kamioi horreeta lizentzia profesionala gero, bukatu zelarik. Bigarrenean gi- era zein den. Geroz eta gehiago, «Errealitate bat da euskara
tan izanen naiz lehen alkultura arloan. Bereziki, artistak nen Etxeparen [lizeoan], eta la- jendea interesatua da euskararen baliagarria dela eguneroko
dikoz.
eskoletan ibiltzeko sailean egin gun guziekin egin genuen, bura- ikasteko; ikusten da AEK-ko kur- bizian; anitz jendek ikasi
Usaiaz kanpoko gauza
ditu ikastaroak; besteak beste, sorik gabe. Esne Beltzaren kon- tsoetan. Aukera bat ere bada el- nahi dute lanean erabiltzeko»
berezirik bada aurten,
Euskal Elkargoko Luhusoko kul- tzertua izan zen. Alimaleko besta karteei, politikariei erakusteko
tura zerbitzuarekin. Kultura jen- egin genuen. Korrika ttipiak ere euskarak inportantzia handia bat da euskara jakitea; beraz, bai, Ipar Euskal Herriko zeharkatzedeengana ekartzea gustatzen gogoan ditut. Atsaskaria egiten duela, eta haiek ere beren aldetik jendea motibatzen da euskararen an?
Aurten, lehen aldikoz, Bokaletik
zaio. Aurten Korrikan murgiltzea genuen, eta bazen giro goxo hori inportantzia eman behar diotela, ikasteko.
deliberatu du Ipar Euskal Herriko aldiro. Hainbeste aipatzen zigu- euskara beren eguneroko bizian Korrika Kulturaleko lehen eki- pasatuko da Korrika. Joan den urtaldiak hasiak dira jada ezker- tean ireki baitute ikastola, nahi
ten hilabeteak lehenago, guk be- erabiltzeko.
arduradun taldean.
Gogoa pizten die gau eskoleta- eskuin. Anitz gauza bada pres- zen markatu. Proposatu diotelaNoiz eta nola ezagutu zenuen le- rantetsia genuen.
rik Bokaleri, plazerekin hartu du.
ko balizko ikasleei euskara ikas- taturik?
Zer da zuretzat Korrika?
hen aldikoz Korrika?
Bai, Korrika Kulturaleko ekitalGero, bada ekitaldi potolo bat
Ttipidanik segitzen dudan ekital- Euskararen inguruan egiten den teko?
di bat da. Haur karrosan hasi nin- ekitaldirik handiena Euskal Herri Ene ustez, bai. 21. aldia du Korri- diak egiten dira Korrika aitzin martxoaren 23an, Baionako antzen burasoekin parte hartzen ja- mailan. Oroitarazten digu, hala- kak aurten, eta ikusten dugu gero jendea giroan ezartzeko. Gau es- tzokian, Joseba Sarrionandiaren
danik. Ikastolan nintzelarik ere ber, euskararen erabilpena beti eta jende gehiagok parte hartzen kola guziak elkartu dira, eta ba- obratik egin ikusgarriarekin: KaKorrika ttipiak egiten genituen behar dela sustatu. Aukera da, duela. Ondoan, AEKn gero eta koitzak bere herrialdean antola- laportu.

«Haur karrosan hasi nintzen
burasoekin parte hartzen»
Leire Oillarburu Korrikako komunikazio arduraduna

