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Iñaki Etxeleku Ainhize-Monjolose

A
ldaketaren bi-

dean deitu du

bere gogoetal-

di zikloa Eus-

kal Herriko

Laborantza

Ganberak. Astearteko egunaren-

tzat, laborantza eta elikadura

ekonomien birlokalizazioa jarri

zuen erronka gisa. Elikadura edo

janari ekoiztea sistema ekonomi-

ko bati lotuz. Aukezpenean, bere

arrangura aski argiki agerian

utzia zuen Monjoloseko laboran-

tza ganberak: «Ipar Euskal He-

rrian biztanleek jan behikiaren

hein handia ehunka edo milaka

kilometrotara ekoitzi haragia da.

Ipar Euskal Herriko etxalde ani-

tzetan esne behiak aurkitzen ba-

ditugu ere, beren produktuak he-

mendik ehunka edo milaka kilo-

metrora kontsumituak dira.

Zentzugabeko eredu ekonomiko

batera iritsi gara!». Lurraldeko

haragi ekoizleek beren ekoizpe-

nen saltzeko dituzten nekeziak

azpimarratu nahi izan ditu

EHLGk, horientzat tokiko mer-

katu bat garatzea helburu. Hala-

ber, asteartean berriz ere aurkez-

tu zituzten Herriko ogia eta sasi

artaldea elkartearentzat. Behikia-

rentzat ere Herriko marka bera

baliatzen delarik, funtsean.

Xede horren alde mintzatzera

gomitatua zuen Bordeleko Scien-

ces Agro ingeniaritza eskolako

ekonomia irakasle bat: Nathalie

Corade. Hain zuzen, lurralde ga-

rapenean eta lurralde ekonomian

berezitua. 

Birtokiratzeaz mintzatu zen lu-

zaz. Lehenik, industria laboran-

tza garaikidearen historia labur

bat eginez. «Birlokalizazioaz

mintzo bagara gaur egun, erran

nahi du deslokalizatu zirela labo-

rantza eta elikadura». Eta deslo-

kalizazio horrek iturburua II.

Mundu Gerlaren biharamuna

duela. «Bigarren gerla ondoan

eta 1960. urteetarik goiti erran zu-

ten: ‘Europako biztanleentzat ja-

naria ekoizteko merkatu bat sor-

tu behar dugu’. Arrunt beste gi-

san egin zezaketen; erabaki

zezaketen jendeari janaria ekar-

tzeko lurraldez lurraldeko politi-

kak ezartzea, tokian tokiko labo-

rantzak tokian tokiko herritarrak

elikatzeko». 

Merkatuaren meneko sarturik,

laster, laborariak prezioen mene-

ko erori ziren, Coradek azaldu

duenez. «Ekoizpena sobera han-

dizki emendatzen hasten denetik,

prezioak errekaratzen dira». La-

borariei esplikatu zitzaien prezio-

en menperatzeko mekanismoak

bermatuko zitzaizkiela, eta hala

jarraitzen du nagusiki gaur egun.

Orduan Europa mailako mer-

katua zena, geroztik mundu mai-

lako bilakatua da: «Egun jarrera

hori MME Munduko Merkatari-

tza Erakundearena da, nazioarte

mailan. MMEk dio munduko ja-

nari segurtasuna berma daitekee-

la mundu mailako merkatuari es-

ker. Ez da mintzo tokian-tokian

ekoizteaz, tokiko herritarren-

tzat». Bertako ekoizpena, FAO

Nazio Batuen Elikadura eta Neka-

zaritza Erakundeak du aldarrika-

tzen. «FAOk dio janari segurta-

suna lekuan berean bermatu be-

har dela, zeren eta merkatua

baztertzailea eta sailkatzailea bai-

ta». FAOk adibide bat ematen du

bazterketa horren erakusle dena:

munduan 400.000 landare mota

galdu dira merkatuak inposatu

haziak direla kausa. «Merkatuak

homogeneizatzen duelako. Hon-

darrean, jateko mota berak heda-

tzen dira». 

Deslokalizazioak beste ondorio

bat ekarri du: jalea eta janari

ekoizlea urrundu direla bata bes-

tearengandik. Hainbesteraino,

non, herritar gehienek ez baitaki-

te jaten dutena nondik heldu den

zuzen, nork egina duen, eta zer

baldintzatan. «Ardura egiten dira

ikerketa batzuk lehen mailako

eskoletan jakiteko haurrek ba ote

dakiten esnea, arroltzeak nondik

heldu diren. Harrigarri da zenbat

haurrek, oraino, ez dakiten esnea

behitik heldu dela».

Herritarren rola

Coradek dio kontsumitzaileek ere

utzi dutela egiten, egoera kome-

nigarria gertatu baitzaie moltsa-

ren aldetik. «Europako laboran-

tza politikan garbiki idatzia da:

Europako biztanleen janari bere-

gaintasuna bermatu behar duela,

eta kontsumitzaileari arrazoizko

prezioak. Ondorioz, prezioak be-

heiti eraman dira, eta janari mer-

kea izan dugu nonahitik jinik».

Desjabetze horrek urrundu ditu

laborariak eta gainerako herrita-

rrak elkarrengatik, baita labora-

riak berak ere ekoizten dutenetik.

«Laborari anitzek ez dakite ze-

hazki ekoitzi dutena norat heltzen

den, bitartekari anitzen eskutarik

iragaten baita, atzerrira joaten

baita, menturaz gure sukaldera

itzultzeko batzuetan. Bataz ber-

tze, hazkurri batek 1.500 kilome-

tro bide egin ditu kontsumitzaile-

aren azietara heldu aitzin».

Urruntze hori tokiko erakunde

eta hautetsietan ere gertatu da, la-

borantzari buruzko erabaki gu-

neak beste norabait eramanak

izan baitira. «Horri gehitu tokiko

lurraldeetan laborantzak zerga

gutxi ekartzen dizkiela tokiko

erakundeei». Tokiko hautetsiei

ez zaiela interesgarri, hots, beste

ekonomia alor batzuen eta, parti-

kularki, laborantza-lur jale han-

dia den etxebizitza sailaren alde-

an. «Eta horrek denak egiten du

lekuan berean jatekoaren desja-

betze bat gertatu dela; beraz, toki-

ko eragile publikoen utzikeria bat

badela». 

Ahantzi gabe nork gomitatua

zuen, Coradek birlokalizazioak

duen arrazoi nagusia azpimarra-

tu zuen: «Birlokalizazioa erdietsi

nahi dugularik, erdietsi nahi du-

gun lehen gauza da laborantzak

iraun dezan. Bizigarria izan da-

din». Irakasleak dio 2021ean in-

darrean sartu beharra den NPB

Nekazaritza Politika Bateratu be-

rriko negoziazioetan ez direla ba-

tere horretarik ari. «Eztabaida-

tzen duten gauza bakarra da:

‘Zenbat laguntza emanen diogu

Europako laborantzari?’ Hots, di-

rua, finantza dute aipatzen. Ez

dira mintzo laborantza ereduaz.

Brexit-az baliatzen dira, gainerat,

errateko apaldu behar direla la-

guntzak». 

Laborantzaren birtokiratze ho-

rrekin, lurraldeen antolaketa

bera jokoan dela dio. Tira duten

lurraldeetan, konparazione, lu-

rren artifizializazioari buru egite-

ko. Baserri eremuetan, saltegi 

ttipiak berriz sortzeko. «Labo-

rantzaren birlokalizazioaren gi-

belean bada lurralde garapen

iraunkorraren gaia». 

Funtsean, Bordeleko irakasle-

ak oroitarazi zuen birtokiratzea-

ren lehenbiziko akuilatzaileak

herritarrak izan zirela; besteak

beste, 1960ko hamarkadan,

Lurraldeko laborariek ekoitzi janaria lurraldean berean nola
gehiago kontsumitua izan daitekeen aztertu nahi izan du
Euskal Herriko Laborantza Ganberak, asteartean antolatu
zuen gogoeta egunaren karietara. Bordeleko Sciences Agro
eskolako Nathalie Corade irakaslea gomitatu zuen.

Birtokiratzea,
laborantzaren
iraunarazteko

Erosle eta ekoizle arteko Amapetan

lantzen da birtokiratzea; herritarrak

izan ziren lehen akuilatzaileak. 

ISABELLE MIQUELESTORENA
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Japonian sortu ziren Teikei,
Amapen gisako janari-erosle tal-
deetarik.

‘Birlurraldetu’
Birtokiratzehitza baino egokiago
zaion beste neologismo bat erabil-
tzen du Coradek: birlurraldetze.
Lurraldean errotua eta lurraldeari
lotua den laborantza baten pre-
mia ikusten du. «Jokoan dena da
laborantza, janari ekoizpena, lo-
tua izatea lurraldeko arazoekin.
Zirkuitu labur andana bat gara
dezakezu: Amap bat hemen,
ekoizle saltegi bat han, etxaldean
berean saltzea; bizkitartean, ho-
rrek ez badu sistema bat osatzen
lurraldean, iniziatiben gehiketa
horrek ez du ondorio orokorra
ekarriko. Bat-bederaren interesa-
ren gehiketak ez du bortxaz egi-
ten denen interesa». Zehazkiago
errateko, han-hemenka sortu ini-
ziatibak ez badira elkarrekin lotu-

ran, koordinaturik, elkarren
lehian izateko lanjerra badela. Lu-
rralde batean jada hor diren janari
ofizioko saltegi ttipiekin lotura
bermatu behar dela uste du. 
«Helburu horren araberako

ahalak ezartzen badira, uste du-
gun baino aise zaluago joan daite-
ke. Europako laborantza politika
1962an erabaki zen, eta 1973ko
plantan emana zuten. Gizakiaren
eskalan, hamar urte ez da deus».
Herritarren ekinbideak abiapun-
tu inportanteak badira, goragoko
erabakitzaileek ere segitu behar-
ko dutela goiz ala berant aldaketa
zinez gerta dadin.
Galdera da, sistema egiteko lu-

rralde batean, nola egin daitekeen
herritar guziengana heltzeko.
Errebenio apalenengana, eman
dezagun. Etxe ekoizpen batzuk,
edo Jatorri Deitura Babestuko
hazkurri batzuk ez baitira denei
emanak egunerokoan. Azterketa

zehatzik ez badu egin ere, Cora-
dek dio Amap elkarteen gisako
taldeetan ibiltzen diren herrita-
rren profil bat agertzen dela na-
gusiki: «Jakina da Amapetan ibil-
tzen direnak jada konbentzituak
direnak direla, eta erosteko ahal
doi bat handiagoa dutenak». Ña-
bardura bat gehitu du: «Nahiz,
gaur egun badiren langabezian
diren jendeak ere Amapetan».
Aitortu du Coradek gizarte oso-

ari hedatzea egiazko galdera dela.
Baina, argi utzi du ustekeria anitz
badela zirkuitu laburreko ekoiz-
penen prezioei buruz: «Zirkuitu
laburretan diren hazkurri guziak
ez dira baitezpada supermerka-
tuetan baino karioago. Entzuten
den betiko terrenta da hori; badi-
ra karioago diren janariak, hori
hala da, baina badira merkeago
direnak ere. Laborariak zer harre-
man duen eroslearekin, horren
baitan da. Zirkuitu laburretan

prezioaren finkatzeko moldeak
ez du deus ikustekorik supermer-
katuetan egiten den manerare-
kin».

Jakintzen partekatzea
Laurogei bat entzule bildu zituen
astearteko mintzaldiak. Zirkuitu
laburreko kontsumitzaile eta era-
gile franko, erakunde publikoeta-
ko teknikariak, ekoizleak, eta he-
rritar gisa etorritakoak. Hitza
hartzeko parada izan zuten min-
tzaldiaren hondarrean. 
Birtokiratzearen definizioari

zerbait gehitu nahi izan zion lehe-
nik Isabelle Capdevillek, Ipar Eus-
kal Herriko Amap-arteko elkar-
teko buruak, eta galdu den jakin-
tza baten berreskuratzearen be-
harra azpimarratu zuen. «Tokiko

janariari buruz laborantza bizi ba-
ten berriz plantan emateko, labo-
rantza beste gisa batez egitea da
jokoan; etxalde baten xedea beste
gisan eramatea, gauza desberdi-
nak ekoitziz eta konfiantza uka-
nez norberak bere baitarik jakin
eta eragin dezakeenean». Guti
badira guti, laborari batzuk ha-
siak dira beren baitarik, zenbait
urte hauetan, etxaldeko ekoizpe-
nen anizten. Eman dezagun, haz-
kuntzaz gain, fruitu arbolen lan-
tzen eta fruituetarik kontserba
egiten; kabala mota desberdinak
ezartzen; esnekietan —fresko eta
ondu—, denetarik egiten. 
Gabriel Durruti zuhaitzetan

aditua, industria laborantza aitzi-
nagokoen jakintzen begiratzeaz
mintzatu zen, baita esperimenta-
tze beharraz ere: «Birtokiratzeko
eta sistema egitekotan, menturaz
so egin behar zaie lehenago ongi
bazebiltzan sistema batzuei. Bai-

na laster egin behar da. Lurralde
honetan berean egiten zena be-
rriz hartuz, bada zer ikas. Hiri in-
guruetan baziren baratzezainak;
jendeek etxeko baratzeak bazi-
tuzten. Bazen ofizio bat desagertu
dena: arrakardariak. Etxeetako
baratzekari soberakinak biltzen
zituzten hirian banatzeko. Lehen
egin denaz ez badugu gogoeta
egiten —jakitateak baditugu—, ne-
kez eginen da sistema oso bat.
Bestalde, esperimentazioari para-
da uztea funtsezkoa da. Huts egi-
ten delarik ere beti zerbait ikasten
baita». 
Durrutiren ideia punpean har-

turik, Coradek baietsi zuen gau-
zen probatzen uztearen beharra:
«Arazo bat dugu gure gizartee-
tan: esperimentazioa ez da haizu.
Akats handia da; aise gehiago la-
gundu behar lirateke esperimen-
tazioan diren egitasmoak, jada pi-
koan direnak baino». 
Francis Poineauk, EHLGko le-

hendakarikideak, laborantzak
bizi zuen espezializazioaren ara-
zoa deitoratu zuen. Ipar Euskal
Herrian, esne ardiek, esne behiek
eta haragitakoek duten nagusita-
suna kontuan harturik, leku guti
dute beste laborantzek. Ardi saila
zuen bereziki aipatu, eta merka-
tuaren menekotasunak eragin
berezitzea. Horrek dakarren
arriskuarekin: beti eta esne
gehiagoren ekoizteko tirria piztea
hazleen artean. Gaur egungo esne
sasoi bakarretik, urte guzian deiz-
tera lerratzeko lanjerra ikusten
du merkatu gosearengatik. Logi-
ka berean, laborari batzuk nola
diru laguntzen meneko eroriak
diren aipatu zuen Poineauk:
«NPBrekin, zenbait aldiz labora-
riak ez du gehiago pentsatzen
hazkuntzan edo lur lanetan egi-
ten dakienari, baizik eta sistema-
rekin altxatzen dituen primei.
Etxaldearen joanarazteko oina-
rrizkoak diren egin moldeak 
—errotazioak, optimizazioak—,
bazter utziak dira». 
Azkenik, jatorriz Perigord alde-

koa den entzule batek, gizarteko
hazkurri usaiak jarri zituen ezta-
baidan. Hazkurria, norberak egin
dezakeena dela oroitarazi zuen,
laborarien ogibidea izateaz bes-
talde. Errusiaren adibidea eman
zuen, herritarrek lurrarekin atxi-
ki dezaketen loturaren adierazle:
«Errusian, hiriko biztanleen
%60-%80k badute bere baratzea,
bana beste 600 metro karratuko
eremuarekin. Beraz, laborantza-
rekin harremanetan dira, berek
ekoitzi hazkurria jaten dute, eta
jakitateak partekatzen dituzte». 
Egunak, tailerrekin jarraitu

zuen, eta denen artean partekatu
ondorioak zerrendatuz bukatu.

«Birlokalizazioa 
erdietsi nahi dugularik,
erdietsi nahi dugun lehen
gauza da laborantzak 
iraun dezan»

«Jokoan dena da
laborantza, janari
ekoizpena, lotua 
izatea lurraldeko
arazoekin»

«Helburu horren
araberako ahalak
ezartzen badira, 
uste dugun baino aise
zaluago joan daiteke»
Nathalie Corade
Sciences Agroko ekonomia irakaslea
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Ekhi Erremundegi Beloki Baiona

E
uskararen aldeko

hizkuntza politi-

kak garatzeko be-

harra mahai gai-

nean ezarri dute

heldu den mar-

txoaren 15ean eta 22an iraganen

diren herrietako bozetan. «Ados-

tasun zabala» lortzen du mezu

horrek, baina egoera zinez alda-

tzeko urrats handinahiagoak be-

har direla adierazi izan dute maiz

euskalgintzako ahotsek. «Mar-

txoko herriko bozak, euskararen

aldeko jauzi kuantitatibo eta kua-

litatiboa egiteko parada izanen di-

ra», adierazi zuen Peio Jorajuria

Seaskako presidenteak. «Lege ba-

besaren eskasa ez da aitzakia izan

behar aitzinurratsen ez egiteko». 

Euskararen Gizarte Eragileen

Kontseiluak eta Euskal Konfede-

razioak prestatu duten Hizkuntza

eskubideak bermatzeko protoko-

loaren herriko etxeetako garape-

na aurkezteko joan den otsailean

Baionan egin zuten ekitaldian

mintzatu zen Jorajuria. Engaia-

mendua galdetu diete herrietako

hautagaiei «ondoko sei urteetan

euskararen garapenaren aldeko

hizkuntza politika planifikatuak

abian ezartzeko eta garatzeko». 

Gaur egun 30 bat zerrendak bat

egin dute engaiamenduarekin

Haizpea Abrisketa Kontseiluko

kidearen hitzetan. «Kolore politi-

ko guzietako zerrendak ari dira

engaiatzen». Horien artean, Ipar

Euskal Herriko herri nagusi ba-

tzuetan jadanik karguan diren

batzuk. Zerrenda osoa hautes-

kundeen ondotik osatuko den

Euskal Hirigune Elkargoaren

esku utziko du Kontseiluak, Ipar

Euskal Herriko erakundeak en-

gaiamendua hartu duten haute-

tsiekin batera lan egin dezan.

«Politikariei erraten diegu

lehentasuna eman diotela kon-

tsentsuari, eta horregatik oinarri-

rik apalena bilatu dutela; baina,

orain urratsak behar dira. Hori da

guk eskatzen dieguna: orain egi-

zue zerbait», esplikatu du Abris-

ketak. Otsail hastapeneko ekital-

dia aitzin, banaz banakako

bilkurak egin zituzten hautetsi

eta hautagai ezberdinekin.

«Orain ari gara zerrenda bakoi-

tza kontaktatu, eta engaiamendu

eskaerak bidaltzen. Aski erraz ari

dira zerrendak engaiatzen».

Abrisketaren hitzetan, proto-

koloaren koadroa, euskal hiztu-

naren eskubideetatik abiatzen da.

«Hor erantzuten den galdera da:

zer egin daiteke hizkuntza esku-

bideak bermatzeko Ipar Euskal

Herriko herriko etxe batean?».

Funtsean, «gida bat» eskaini die-

te hautetsiei, gobernatzen dituz-

ten instituzioetan euskararen al-

deko planak gara ditzaten. «He-

rritarren hizkuntza eskubideak

errespetatzeko hizkuntza politika

batek landu beharreko eremuak,

hartu beharreko erabaki nagu-

siak eta kontuan hartu beharreko

irizpideak eskaintzen dituen do-

kumentua», azaldu zuen Paul

Bilbao Kontseiluko idazkari na-

gusiak Baionako ekitaldian. Ha-

ren hitzetan, hiru eginkizun na-

gusi bete behar ditu anbizio han-

diko politika abian jarri nahi duen

herri administrazioak: zerbitzuak

euskaraz segurtatzeko eta infor-

mazioa euskaraz eskaintzeko bi-

deak ezartzea; ardurapeko egitu-

retan euskaraz lan egin ahal izate-

ko baldintzak ahalbidetzea;

euskararen garapena eta erabil-

pena sustatzeko neurriak hartzea

bere eragin eremuan.

Gaur egungo egoera «aski lau-

soa» dela dio Abrisketak. «Eus-

kal Elkargoak badu bere Euskara

Plana, EEP Euskararen Erakunde

Publikoak baditu bere baliabide-

ak... Baina herriko etxeko tekni-

kariek beren gain hartu behar

dute hizkuntza politika bat mar-

txan ematea. Guk nahi duguna da

erabaki hori hautetsiek hartzea,

eta, hori egin ahal izateko, tresna

bat ematen diegu». Haren hitze-

tan, gehienek «oso gutxi dakite»

zer den hizkuntza politika bat.

«Batzuek erraten zizuten herriko

seinaletika euskaraz eman dute-

la, eta beraz hizkuntza politika

egin dutela», adierazi du. «Hiz-

kuntza Politika Proiektua prakti-

ka bat da, herriko etxe baten jar-

duera osoa zipriztintzen duena;

horregatik erraten dugu zehar le-

rroko politika bat dela. Hizkuntza

behar dugu gure jarduera guzie-

tan. Nola eginen dut hizkuntza

erabiltzeko modu arrunt edo ero-

so batean nire herriko etxean?

Hizkuntza politikak galdera horri

erantzun behar dio; ez da urtean

behin festa bat euskaraz antola-

tzea, baizik eta zure egunerokota-

sunean nola jardungo duzun hiz-

kuntzarekin. Hitz handiegietan

sartu gabe, kontzientzia hori

eman nahi diegu hautetsiei. Ba-

tzuk hasiak dira, eta badakite; ho-

riei urrats gehiago eskatzen die-

gu; beste batzuk hasi gabe dira».

Horiek lehen urratsak egitera

bultzatu nahi dituzte. 

Abrisketaren iritziz, Frantziako

politikagintzak eragin zuzena du

hizkuntza politikari buruzko

ikuspegian. «Uste dugu Fran-

tzian ez dela hizkuntza politika

proiekturik, hizkuntza bakarra

delako. Berezkotzat jotzen da

dena frantsesez egiten dela. Ez

gara ohartzen funtsean hori ere

hizkuntza politika bat dela. Eus-

kaldunek, beste hizkuntzek

haien lurraldean dituzten eskubi-

deak izan beharko lituzkete».

Horregatik, haren iritziz, herrita-

rrek badute euskaldun gisa eus-

karaz artatua izateko eskubidea

betearazteko ardura. Protokoloa

betetzeko engaiamendua hartu

duten herrietan hautetsiengana

joatera bultzatu ditu. 

Euskara 2035
Biarritz da azken urteetan hiz-

kuntza politika bat garatzen hasi

den hiri nagusietako bat. Aben-

duan, orain arte egindako lana-

ren balorazioa egin, eta Euskara

2035plana aurkeztu zuten euska-

ra teknikariek, hizkuntza politika

epe luzeko perspektiba batean

ezartzeko anbizioarekin. 

Aurten eskolara sartuko den 3

urteko haurrak 2035ean 18 urte

izanen dituela esplikatu du Eneko

Gorri euskara zerbitzuko buruak.

«Herritar bilakatuko da: bozetan

parte hartzen ahalko du, beraz,

bere hautesle karta egin beharko

du; unibertsitateko ikasketak egi-

nen ditu, beraz, diru laguntza es-

kaerak egin beharko ditu; bere

nortasun agiria eta pasaportea be-

rritu beharko ditu...». Gaur egun

euskaraz egiten ahal ez diren

ekintzak. «Galdera da, hemendik

2035era 18 urteko gazte horri zer

jendarte eredu eskaini nahi dio-

gun». Epe bat ere finkatu dute

hizkuntza politika eraginkor bat

martxan emateko. «Ez gara

gehiago mandatu baten logikan

ari, 50 urteko biziberritze prozesu

orokorrago batean baizik». Az-

ken arrazoia inkesta soziolinguis-

tikoa da; heldu den urtean eginen

dute hurrengoa. Garaian Euskal

Konfederazioak egin zituen esti-

Heldu den martxotik aitzina herriko etxeetan euskararen
aldeko planak osa ditzaten kanpaina abiatu dute
Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak, herrietako bozen
baitan. Biarritzen, Euskara 2035 plana aurkeztu zuen
euskara zerbitzuak joan den abenduan.

Euskara, boz bila

Biarritzeko herriko etxean egindako

euskara batzorde bateko artxiboko

argazkia. ISABELLE PALE

d
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mazioen arabera, 2035erako hiz-
tun kopurua %15era jaitsiko da
proportzioan, beharrezko masa
kritikoa baino bi aldiz gutxiago. 
2014an, Euskara 2015-2020

plana osatu zuten Biarritzeko He-
rriko Etxerako, eta hizkuntza po-
litikak herri mailan hiru fase izan
zituela identifikatu zuten. 1992-
2005eko fasea «eraikuntza» gisa
definitu du Gorrik: «Lehenago
deseraikitako transmisio kanal
guziak berriz eraiki behar izan zi-
ren. Familian ez zen gehiago eus-
kara transmititzen; ondorioz,
euskarazko haurtzaindegi bat
eraiki zuten —lehena Iparralde-
an—; ikastola bat egoitza publiko
batean —lehena iparraldean—»;
gau eskolak egoitza berria esku-
ratu zuen, eta Udaleku aisialdi
zentroak ere ateak ireki zituen.
Euskararen transmisiorako «lau
oinarri sendo» Gorriren arabera.
2005-2015eko fasea hedapenare-
na izan dela dio, halaber. Biarri-
tzeko mediateka eman du adibide
nagusi gisa. «Ipar Euskal Herrian
erreferentzia gehien izanen zuen
mediateka bilakatzea erabaki

zen». Azken urteetan, euskaraz-
ko ekitaldi andana antolatzen
dute bertan. Atabal edo Le Royal
zinema ere logika berean kokatu
ditu. «Ez dira transmisio guneak,
baina bai arnasgune funtzional
txiki batzuk». Hirugarren fasea
azken bost urteetan garatu dute,
«zerbitzu publiko logika batean»
sartuta. «25 urtez kanpoan seku-
lako lana egin da; orain, herriko
etxeak bere buruari begiratu dio,
eta euskararen zerbitzu publiko
bat sortzea erabaki. Hiru langile
dituen euskara zerbitzua sortu
dugu, ingeniaritza linguistikoa
deitzen duguna egiteko: itzulpen-
gintza, aholkuak, komunika-
zioa... Herriko Etxe gisa urririk
emanen dugun zerbitzua da». 
Hiru fase horien ondoren egin

duten diagnosiaren ondorioa da
Euskara 2035 plana: «kanpoan
egiten dugun lanaz gain, herriko
etxeak eredugarri izan behar
du». Praktikan, hiru arlotan era-
gin nahi dute hizkuntza politika
proiektuan: baliabide «ego-
kiak», esparru legal eta adminis-
tratiboa eta helburu neurgarriak. 

«Helburu konkretuak finkatu

nahi ditugu. Adibidez, lehen haur-

tzaroan, 0 eta 3 urte artekoetan

%20 euskaraz errezibitua da. Guk

proposatzen duguna da 2026an

%50era pasatzea. Konkretua da,

mailakatua, badakigu nola egin.

Biarritz da BABn urrunetik euska-

razko eskolatze maila altuena

duena: murgiltze eredua, elebidu-

na eta euskara azkartua, hiru es-

kemak hartuta %26an gara, eta

guk nahiko genuke %33ra heltzea

2026rako. Horrelako helburu bizi-

ki neurgarriak eman nahi ditu-

gu».

Koadro juridiko-administrati-
boari begira gogoeta lan berdina
egin dute. «Hizkuntza Politika
plantan eman ahal izateko balia-
bideak emanen dizkigun kuadro
bat imajinatu nahi dugu». Horre-
tarako proposamen batzuk egin
dituzte, aholku gisa. «Gaur egun
nik ezin dut erran zein den bide
egokia». Pista horien artean aipa-
tu ditu, besteak beste, euskara
ofizialki ezagutzen duen adieraz-
pen bat egitea —hala egin zuen
Euskal Elkargoak 2017an hizkun-
tza politika proiektua onartu zue-
larik—; Eurokartaren hipotesia
ere aipatu du, tokiko erakundeek
ere izenpetu dezaketena; edo, 
Uztaritzeko herriko etxeak zabal-
du zuen bidea, «lantzen ahal
dena, gogoetatzen ahal dena»:
euskara ofizial izendatu zuten
2014an, baina Pirinio Atlantikoe-
tako prefetak bertan behera utzi
zuen. 
Horrez gain, badira Gorriren

ikuspegitik koadro administrati-
boa erraztuko luketen hainbat
elementu. «Beti erraten duguna
da hizkuntza politika zeharkakoa
dela; administratiboa, de facto, ez
da zeharkakoa: biziki trenkatua

da. Izan daiteke delibero bat he-
rriko kontseilu batean erraten
duena identifikatutako zerbitzu
administratibo guziek haien au-
rrekontuaren ehuneko bat eus-
karari dedikatuko diotela, eta
hori batzorde batean aztertuko
dela. Neurri hori biziki gauza sin-
plea da, ez da prefetaren galbahe-
tik pasatuko. Bereziki, ematen
dizu hizkuntza politika transber-
tsal bat obratzeko gaitasuna». 
Eta, funtsean, jadanik egiten

dela erran du Biarritzeko euskara
teknikariak: euskara zerbitzurik
ez duten herrietan, beste zerbitzu
batzuek —kultura, gazteria eta ki-
rola, komunikazioa— garatzen di-
tuzte hizkuntza politika arloko
neurriak. «Teknikoa da, baina
gaur egun haizeak alde ditugu; ez
da beti hala izan, eta ez da beti
hala izango. Hori argi izan behar
dugu. Beraz, alde ditugunok joan
gaitezen ahal bezain urrun».

Eurokartaren promozioa
Itsasuko (Lapurdi) Herriari ze-
rrenda abertzaleak egin duen ira-
garpena da: martxo bukaeran he-
rriko kontseiluan gehiengoa lor-
tzen badute, Hizkuntza gutxituen
Europako Ituna izenpetuko dute.
1999an izenpetu zuen Frantziak
baina geroztik ez du berretsi. Az-
ken urteetan, berrestearen pro-
mozioa egiteko programa bat
abiatu du Europako Kontseiluak,
tokiko instituzioei ituna izenpe-
tzeko aukera emanez.
Itsasuarrek babes juridikoa lor-

tu nahi dute horren bidez, baina
balio sinbolikoa du nagusiki;
haien engaiamenduari ematen
dion izaera ofiziala, pisu politikoa.
Ipar Euskal Herrian aurkezten di-
ren gainerako zerrendei ere dei
egin diete hautatuak badira ituna
sinatzera engaiatu daitezen. He-
rriko etxeen gisan, Euskal Elkar-
goak ere izenpe lezake Europako
Ituna. Europako Kontseiluaren
pisu politikoa baliatuz, euskara-
ren aldeko bataila politikoari
ikusgarritasuna emateko aukera
berria bilaka liteke orduan.

«Nola eginen dut
euskara erabiltzeko
modu arruntean nire
herriko etxean? Hori da
hizkuntza politika»
Haizpea Abrisketa
Kontseilua

«Gaur egun, haizeak
alde ditugu; ez da beti
hala izan, eta ez da beti
hala izango. Hori argi
izan behar dugu»
Eneko Gorri
Biarritzeko euskara teknikaria

30
ZERRENDA ENGAIATUAK

Bozetarako hiru aste falta dire-

la, 30 bat zerrendak hartu dute

engaiamendua Kontseiluaren

eta Euskal Konfederazioaren

protokoloarekin. Horien arte-

an, Ipar Euskal Herriko herri

nagusi batzuetan jadanik kar-

guan diren batzuk.

d
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MURGILTZEA LEGEAN EZAGUTZEKO ESKASTU BOZAK

Euskal Konfederazioak salatu du Florence Lasserre eta Vincent Bru La-

purdiko diputatuek ez dutela bozkatu Paul Molacen legeak murgiltze

eredua aitortzeko zekarren zuzenketari buruz. «Zertarako balio du dipu-

tatuak hautatzeak lurraldeari buruzko eztabaidetan ez badute parte har-

tzen?», deitoratu du Euskal Konfederazioak. 

«Jende frankok ez du hartzen
denborarik gizakiaren ekintzen
zentzuaz gogoetatzeko, 
ez eta bere burua gerorantz
proiektatzeko ere»

Katixa Dolhare-Zaldunbide
Idazlea

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.

%

Ikasbide aurkeztu dute, helduak 
euskara ikasten laguntzeko liburuak

BAIONA bAEK-k eta Ikas-ek elkarrekin pikoan eman Ikasbide mate-

rial pedagogiko berria atera dute. A1 mailatik B1 mailara euskara ikas-

ten laguntzeko liburukiak dira, euskarri desberdinez osatuak. Ikasle-

ek, «kolorez eta arta handiz apailatua den material pedagogikoari es-

ker, euskara ikasteaz atsegin har dezaten», diote egileek. 

Irudia b Hendaia

Errefuxiatuen eskubideen alde
Otsailaren 22an, joan den ebiakoitzean, Euskal Herria Harrera Herria lelopean ibili ziren ehunka lagun, Cimade,

Etorkinekin, Ongi Etorri Errefuxiatuak eta Irungo Harrera Sareak deiturik. Errefuxiatuen egoera salatu zuten, eta

dituzten eskubideen betetzea eskatu, Hendaia eta Irun artean jarri muga inguruan. «Egunero muga honetan

estatuek eurek emaniko legeak urratzen dira», deitoratu zuten; «gizarte duinago bat aldarrikatzeko bildu gara

muga honetan» zioten, bestalde. BOB EDME
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MUSIKA

ARNEGIArrabesten karietara: Tri-

kizio, kontzertuan; Oharkabe, dan-

tzaldian. Lehenago happy hour. 

bBihar, 22:00etarik goiti, 

ezker paretan.

BAIONA Jon Itzaina bere musika-

riekin (Patrick Calvet: perkusioak;

Mathieu Bordenave: gitarra; Kutx:

flautak). 

bGaur, 20:15ean, Luna Negran.

BAIONAThe Hyenes 

eta Paris Desert.

bGaur, 21:30ean, Magneton.

BAIONATroy Berkley, 

Love Corner Sound eta Eskifaia.

bBihar, 21:00etan, Magneton.

BIARRITZDeath metal gaualdia:

Napalm Death, Eyehategod, 

Misery Indez, Rotten Sound 

eta Bat. Sartzea, 26 euro bertan. 

b Igandean, 18:00etan, Atabal

aretoan.

BIARRITZSkip the Use. Sartzeak

agorturik. 

bOstegunean, 20:30ean, Atabal

aretoan.

DONAPALEU Irulegiko eta Amiku-

zeko irratien kanpainaren karieta-

ra, Xiberotarrak taldearen kontzer-

tua.

bBihar, 20:30ean. Saint Louis

gelan.

INAUTERIAK

ALDUDELibertimendua: desfilea,

ibarreko eskolen emanaldia, zirtzil

eta karatoxen jokoa, Aimar Karrika

eta Miren Artetxe bertsolariekin.

Ondotik, aperitifa Menta ostatuan

eta bazkaria Saint Sylvestre jate-

txean.

b Igandean, 10:30etik goiti,

Esnazun.

GAMERE ZIHIGAAltzürüküko

gazteen maskarada.

bBihar, larunbatez, 10:00etan,

barrikadak; bazkalondoan, joko

nagusia.

IRISARRILibertimendua: desfilea,

zirtzil eta dantzarien joko nagusia,

Maddalen Arzallus eta Ramuntxo

Christy bertsolariekin. Ondotik,

bazkaria. 

bBihar, 10:00etarik goiti, Gure

Doiatik, eta euria balitz, Airoski

kiroldegian.

Harri Salda #5.Aste honetako

emankizuneko gomitak: Torheit

metal taldeko Battitt Castillon gita-

rrista. Hogei urte bete dituen Inte-

grazio Batzordeko Amaia Arla, aur-

tengo erronkez. Gaindegiako Ima-

nol Esnaolak Ipar Euskal Herriko

langabezia datuak aztertu ditu. 

Bihar

09:00.Kultura Euskaraz hitzordua:

Atx Teatroarekin eta Xabi Aburra-

zagaren Bostdisko berriaz.

Etzi

11:30.Pilota. Esku-huskako finala

Hazparnetik zuzenean.

19:00.Adi.

larunbatera: 10:30etik 12:30era 

eta 14:00etarik 18:00etara.

Igandetan: 14:00etarik 17:30era,

Chemins-Bideak gunean.

HAZPARNEAsisko Urmeneta,

Dominique Campistron eta Laure

Gomezen marrazki erakusketa.

bMartxoaren 7ra arte, Pierre Espil

mediatekan, ohiko tenorean.

IRISARRI Ihaute denbora, Eliane

Hegiaphalen argazki erakusketa.

bMaiatzaren 7ra arte, Ospitalean.

BESTELAKOAK

AZKAINEHatsaren olerki tailerra. 

bBihar, 15:00etan, plazan.

KANBODesfilea eta zanpantza-

rren epaiketa eta erretzea herriko

etxe aitzinean. Ondotik krakada.

Arratsean, kontzertua Etxol Bat tal-

dearekin.

bBihar, 16:00etarik goiti, elizan,

herriko etxean eta gaztetxean.

ANTZERKIA

SARAAtx teatroren Kaskaroteta

Beheko Larraineren, Manifestu

bat. Artetik, musika pausa. Ema-

naldi bakarra: 8, 5 edo 4 euroan. Bi

emanaldiak: 12, 8 edo 4 euroan.

b Igandean, 16:00etan, eta

17:30ean, Lur Berri gelan.

ZINEMA

DONIBANE LOHIZUNELur eta

Amets - Euskal Herriaren historia.

b Igandean, 11:00etan, Le Select

zinema gelan.

HAZPARNELur eta Amets - Euskal

Herriaren historia.

bBihar, 17:00etan eta asteartean,

17:00etan, Haritz Barne zinema

gelan.

KANBOLur eta Amets - Euskal He-

rriaren historia.

bBihar, 16:00etan, eta igandean,

16:00etan, L’Aiglon zinema gelan.

ERAKUSKETAK

AZKAINEPatrick Ondikolaren 

Ballade de l'autre côté du trou d'eau

- Quebec, argazki erakusketa.

bApirilaren 16 arte, Expo photo

gelan.

DONAPALEUEgak, Anne Broit-

man, Marythe Avella, Iker Valle, 

Alberto Letamendi artisten lanen

erakusketa.

b Igandetik goiti, asteazkenetik

Irudiab Hendaia

Txillardegi omenduko du 11. Hendaia Euskaraz-ek
Ofizialki, asteazkenean estreinatuko da Hendaiako euskararen hilabetea. 11. Hendaia Euskaraz hilabeteak Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi

omenduko du, martxoaren 3tik zabalik egonen den mediatekako erakusketaren bidez. Ekitaldi mota orotarik izanen da martxoaren 28ra arte: Atx 

Teatroaren Kaskaroteta Iduzkiloreren Herriko bozakantzezlanak; Elsa SheleenTxillardegiren eleberri dramatizatua; kantaldia Iparragirreren gogoan;

Abbadia bertsotan; Pirritx, Porrotx eta Marimototsen Bizi dantza; hitzaldiak, animazioak haurrentzat, eta abar. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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Iñaki Etxeleku Biarritz

Badu kasik dozena bat urte Surf-
rider elkartean lan egiten duela
Sabina Hourcadek (Donibane
Lohizune, 1985). Formakuntza
ezberdin anitz ukan ditu: ikus-
entzunezkoak, sistema informa-
tikoak, multimedia, euskal ikas-
ketak, arte zuzendaritza, komu-
nikazio bisuala, diseinua. Arraun
egin zure planetaren aldedoku-
mentalarekin beste urrats bat
izan da, dena buruan buru era-
man baitute bi zuzendariek, jen-
deak ekarri laguntzarekin batean. 
Erraten duzu «irudiek istorioen

kontatzeko duten gaitasunak li-

luratzen» zaituela. Noiz hasi zen

irudiarekin duzun harremana?

Ez dakit zergatik, eta noiz hasi
zen. Txikitatik aritu naiz marraz-
ten, baina margotzearen kon-
tzientzia 10 urte ingurutan izan
zen. Lizeoan nintzenean, hasi
nintzen Baionako Arte Eskolara
joaten ostiraletan. Oso irakasle
ona bagenuen; pertsonaia oso be-
rezia. Marrazketaren kultura eta
artearen historia lantzeko zen.
Astero gai bat lantzen genuen:
haurtzaroa, heriotza, maitasu-
na... Esplikatzen zigun artearen
historian zehar nola tratatu zen
gai hori. Gero, mahai gainean uz-
ten zituen aipatutako irudi ba-
tzuk, nahi zenuena hartzen ze-
nuen eta nahi zenuena sortzen
horren inguruan. Ez zinen hortik
ateratzen hari erakutsi arte zure
marrazkia. 
Geroztik, lanbidean berean, bi-

deoa, argazkia, diseinu grafikoa

erabiltzen dituzu. 

Pixka bat zuzendari artistikoaren
rola hartzen dut. Baditugu komu-
nikazio helburu batzuk, publiko
batzuk harrapatu behar ditugu-
nak, eta gustatzen zaidana da
euskarri horiekin guztiekin zer-
bait sortzea helburu horretara
heltzeko. Elkartean [Surfrider]
oso itzuliak dira jendearen jarrera
aldaketei buruz. Gaur egun, lan
egiteko forman, hartzen dut gaia,
komunikazio helburua, ikusten
dut norentzat den eta horren ara-
bera sortzen dut zerbait. 
Dokumentalera pasatzea beste

jauzi bat izan da?

Bai, bai. Ene laneko helburuetarik
bat da elkartearen identitate bi-
suala garatzea. Jendeak irudi bat
ikusten duenean egin dezan: ‘A!
Hau da Surfrider!’. Gure oinarria,
boluntarioak dira; maila lokalean
ari direnak. Europan zehar badira
46 talde. Baina gure irudian ez di-
tugu anitz agerian ematen; beraz,
konbentzitze lan handia eraman
dut zuzendaritzari buruz, jende

horien gehiago agerian emateko.
Anitz dokumentatu ditut ekintza
desberdinak Europa mailan. 
Eta horretan ezagutu Arraun

egin zure planetaren alde mugi-

mendua. 

Mugimenduaren barnean bazen
Surfriderreko euskal kostako bo-
luntario taldea. Herritarrek anto-
latu mugimendua da, eta aski fite
erran zidaten: ‘Etortzen bazara
eginen duzu bideo bat udaberri-
rako!’. Gauza labur bat, jendea
mobilizatzeko G7koen gailurrari
begira. Galdetu nion Lucie [Fran-
cini] beste zuzendariari nirekin
etortzeko; uretan grabatzen du
anitz. Hasi ginen bilkuretan parte
hartzen, eta oso pasiozkoak dira,
aktibistak. Ideia asko dituzte beti,
eta erran ziguten gauza handia-
goa egin behar genuela. Talde po-

lita da, adin ezberdinetakoa, eta
bakoitzak bazuen mugimenduari
buruz ikuspegi bat. Ez ziren ados
eta Lucierekin egin genuen: ‘Hor
bada zerbait!’. Polita zen ikustea
eztabaida hori mugimendu baten
barnean. Hasi ginen gidoi baten
gisa lotzen, bisaia desberdin ho-

riek erakutsiko zituena; erakuste-
ko mugimendu osagarri bat zela. 
Azpimarratu duzu mugimendu

horretan surflarien komunitate-

ak duen indarra. Lotua da surfa-

ren praktikari edo urrunago doa

itsasoarekiko harremanean?

Ni ez naiz surflaria eta Lucie bai;

beraz, badugu itsasoarekiko ha-
rreman desberdina, baina lotura
handia. Uste dut bi ikuspegiak
osagarriak izan direla. Surflariak
kanpotik begiratzen ditut, eta
gustatzen zaidana antolatzaile
horiekin da beren komunitatea
zalantzan emateko duten gaita-

suna. Aspalditik surf
egiten duen batek erra-
ten du dokumentalean:
‘Hasi nintzenean surfe-
an, bazen kontzientzia
ekologiko handi bat,

baina poliki-poliki surfa indus-
triaren barnean eta kontsumoan
sartu da, eta aldatu da! Gaur egun,
surflariak ez dira beste herrita-
rrak baino eredugarriagoak’. Ne-
oprenoa, tauletan plastikoa era-
biltzen dituztelako, eta batzuk
hegazkina Balira joateko surf egi-

tera. Komunitate gisa, surflariak
dira kutsaduraren lehen lekuko-
ak. Anitzek erraten dute plastiko
artean arraun egiten dutela maiz,
euri handiak badirenean beti bat
eritzen dela. Aldi berean, doku-
mentalak erakusten du gizakia-
ren gaitasuna era kolektiboan an-
tolatzeko, aldarrikapen bat era-
mateko elkarrekin, sinisten duen
kausa baten alde. 
Itsasoaren kinka larria ezaguna

da. Nor hunki dezake dokumen-

talak?

Uste dut lehen-lehen hunkia iza-
nen den komunitatea dela itsaso-
arekin lotura berezia duena. Bes-
talde, ez baikara sartu dokumen-
tal batean berriz esplikatzeko
datuak nolakoak diren, asmoa
zen saiatzea inspiratzen beste gi-
zabanako batzuk, erakusteko an-
tolatuz gauzak egin daitezkeela.
Hasten da hamar pertsonarekin
eta buka daiteke 400 pertsonare-
kin. Halere, pentsatzen dut sen-
tsibilitatea izango dutenak direla
deia gutxieneko kontzientzia bat
dutenak itsasoarekiko, inguru-
menarekiko. Eguneroko bere
ohiturak aldatzeko urrats han-
diagoa egiteko prest direnak. 
Gero, estetikoki ere, ikusi du-

ten jende anitzek erran digute
irudi ederrekin egoten direla.
Egia da berriz deskubritzen du-
gula euskal itsasertza, baina beste
perspektiba batetik. Beharbada
jendeak erranen du: ‘Ederrak dira
gure bazterrak, eta zerbait egin
behar dugu!’. Gero, ez dut uste
%100 eszeptikoa den pertsona bat
hunkituko dugunik horrekin. 
Nondik etor daitezke egoeraren

itzulikatzeko aldaketa eragin-

korrak?

Bada herritarren alorra. Herrita-
rrak garen heinean, badugu boz-
ka eskubide bat, badugu indar
hori. Ez dakit zer puntutaraino la-
guntzen gaituen, baina eragin de-
zakegu maila batean. Eta gero,
gure kontsumo ereduetan; baina,
egia da industriak ez bagaitu la-
guntzen kontsumo ohiturak al-
datzen, zaila da. Oraingoz, norbe-
rak egiten du bere eguneroko
iraultza kontsumo ereduak alda-
tzeko. 
Gero bada legea. Maila lokalean

ari diren hautetsi bakoitzak egi-
ten du ahal duen bezala —batzuk
bestek baino hobekiago—, baina
beren gaitasuna mugatua da.
Gero, bada estatu maila, eta Euro-
pa maila. Europa mailako legeak
inportanteak dira. Hor ere, indus-
tria mailan badira lobby handiak,
eta badituzte beren indarrak. Ez
dakit... Erantzuna banu, Surfri-
der ez litzake existituko.

«Surflariak dira
kutsaduraren 
lehen lekukoak»

Sabina Hourcade b Irudigilea

Hourcadek ‘Arraun egin zure planetaren alde’ dokumentala atera du 
Lucie Francinirekin, izen bereko mugimendua segitzetik. Gaur, Biarritzeko
Le Royal gelan zabalduko dute. Gerokoak, ramepourtaplanete.com-en.

SABINA HOURCADE

«Industriak lagundu ezean, zaila
da kontsumo ohiturak aldatzea.
Oraingoz, norberak egiten du
bere eguneroko iraultza»
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