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Iragarki bista eta buru jaleak
Publizitaterik Ez kolektibo sortu berriak Baiona hirigunean ugaritu diren publizitateen
kalteak salatu ditu b Bozetako hautagaiei engaiamenduak har ditzaten galdegin die
Iñaki Etxeleku Baiona

Ipar Euskal Herria Aturri Publizitaterik Ez kolektiboak iragarki
zabaltzeko bideo pantaila digital
bat estali zuen, Angelun, otsail
hondarrean, Bideo publizitateak
geldi! leloa zekarren oihal batez.
Helburua: hiriguneko herriko
etxeetarako bozetan hautagai direnei galdegitea zerbait egin dezaten publizitateen mendratzeko. Hain zuzen, lehengo Euskal
Kosta-Aturriko hiriek erabakitzekoa dute publizitatearen arautegi berria.
Anthony Lubrano Publizitaterik Ez kolektibokoa da, eta esplikatu du publizitateak zertan diren inbaditzaileak eta kaltegarriak: «Lehen arrazoia da bista
andeatzen dutela. Ekologiaren
ikuspegitik zentzugabekeria da,
neurriz gain kontsumitzera akuilatzen dutelako; gainera, gero eta
energia gehiago xahutzen du publizitateak. Bereziki, bideo pantaila berri horiekin». Alde kutsakor hori ez da arrazoi bakarra. Bideko segurtasunerako sortzen
duen lanjera ere azpimarratu du.
«Maiz, taula horiek bidegurutzeetan edota biribilguneetan ezartzen dituzte, baina hor dute auto
gidariek arta gehiena ukan behar». Publizitate horiek, batzuetan, oinezkoen iraganbideetan jarriak dira, eta mugikortasun urrikoek poxeluan dituzte.
Horrez gain, publizitate horiek
ekarri edukia gaitzetsi du kolektiboak. «Publizitate batzuk guziz
sexistak dira. Beste batzuk, eskola
inguruetan gazteei zuzenduak
dira, eta alkoholari buruzko pubak dira; edo aplikazio bidezko
joko batzuk, futbolari batzuekin,
sosa xahutzera bultzatzeko».

Publizitatearen araudia
Publizitaterik Ez kolektibokoek
aspaldian gogoan zuten gaiari buruzko lana abiatzea. Bata eta bestea jadanik ildo batean baino
gehiagotan katzakan ari zenez,
neke zitzaien astiaren kausitzea.
Euskal Elkargoak adostu beharra
zuen Herriarteko Publizitatearen
Tokiko Araudiaren eztabaida parada ona gertatu zaie. «Arautegi
horrek du finkatzen publizitate
euskarrien aldetik zer egin daitekeen eta zer den debekatua. Bilkurak egin zituzten horretarako

baimenduak dira. JC Decauxek,
2017an, kontratua izenpetu du
Baionako Herriko Etxearekin hemezortzi urtetarako. Angelukoarekin, hamabost urterako. Mugikortasun Sindikatuarekin, hamazazpi urterako. Herritarren iritzia
galdegin dute bilkura publikoetan, baina ohartu gara dena giltzaturik dutela kontratuekin hiru
kargualditarako. Ohointza demokratikotik badu horrek, ez baita arazo ttipia».

Decaux, etxeko probetxu

Publizitaterik Ez kolektiboa, Angelun estali zuen iragarki bideo-pantailaren aitzinean. PUBLIZITATERIK EZ KOLEKTIBOA

iragarki jartzaile eta saltegiekin,
eta joan ginen parte hartzera. Laster ohartu ginen araudi egitasmoa
nehondik ere ez zela egin behar zitekeenaren heinekoa». Gehiago
dena, publizitate jartzaile batzuk
oharturik JC Decaux abantailatua
zela —bere aldetik kontratu batzuk eginik—, ez baitzituen arau
hain zorrotzak besteren aldean,
Elkargoak gibel egin du. Ontsalaz,
herrietako bozak baino lehenago
trenkatua behar zuena, azkenean, berantagorako utzi du. 2020
erditsuko adostua behar du araudi berriak. Horretan baliatu dira
Publizitaterik Ez taldekoak Angeluko ekintzaren egiteko. Bidenabar, baliatu dira hautagai zerrendei engaiamenduak eskatzeko.
Ihardetsi duten hautagaitzen
kopurua adierazgarria zaio Lubranori, nahiz ukan dituzten
arrapostuek ustekabe zerbait
ekarri: «Hogei zerrendetarik erdiek baizik ez digute erantzun.
Ukan ditugun erantzunak aski
boluntaristak dira, halere; ez genuen pentsatzen hain baikorki
eginen zutenik. Haatik, pentsa
dezakegu ihardetsi ez duten zerrendak borondate gutien dute-

nak direla. Dena den, engaiatu direnentzat badakigu arras ontsa ez
dela aski, eta hurbiletik segitu beharko ditugula».
Orain arte eztabaidatua izan
den arautegi xedean, kolektiboa
ohartu da batere ez dela dudan
ezarria iragarki bideo-pantailen
hedatzea: onartuko lituzke zortzi
metro karraturainokoak. «Biziki
agresiboak dira pantaila horiek»,

‘‘
Publizitate batzuk guziz
sexistak dira. Batzuk,
eskola inguruetan
gazteei zuzenduak dira,
eta alkoholari buruz»
Anthony Lubrano
Publizitaterik Ez taldeko kidea

dio Lubranok, baina ez du iduri
arrangura handirik piztu dutenik
bideko segurtasunaren aldetik
sortzen duten arriskuari begira.
«Lege neurri batzuk erabiltzen
dituzte hautetsiek aitzakia gisa,
erranez araudiak ez duela ahalik
bide segurtasuna erabiltzeko.
Dena den, badakigu ezin dugula

galdegin publizitate oro kentzea,
araudiak ez baitu botere hori; bizkitartean, galdegiten dugu muga
aise zorrotzagoak jar ditzaten».
Muga horietan, kolektiboak galdegin du bidegurutze eta biribilguneetan publizitateak kentzea,
«auto istripuak eragin ditzaketelako».
Iritzi publikoa hunki nahi luke
orain Publizitaterik Ez taldeak,
presioa egin dezan hautetsiei buruz. Ezen bai baitira amarru batzuk iragarki munduan jendeak
baitezpada ezagutzen ez dituenak, hala nola hiriko altzariak
deitzen direnentzat jarria den salbuespena. «Hiriko altzarienkontzeptua JC Decauxek asmatua du
zerbait gisaz, iragarkiak denetan
sakatzeko hirian, baita halakorik
ez zen guneetan ere. Abribus izena bera (autobus aterpe), konparazione, JC Decauxek asmatua da.
Egiazko hitza bidaiari aterpeda».
Trambusaren obrekin, autobus
igurikatzeko aterpe berriak altxatu dituzte eskuin-ezker, ontsalaz
begiratuak behar luketen guneetan ere. «Eman dezagun natur
gune edo ondare gune gisa ekarriak direnetan, hiriko altzariak

Decauxekin hitzartuak diren hirietako arduradunei galdegin dizkiete kontratuak, ikusteko zer
adostua den barnean. Biarritzekoaren ikusteko parada izan dute.
Baionak zati bat baizik ez du erakutsi. Haatik, Claude Olive Angeluko auzapezak ez du deus igorri,
ez eta zuzentzen duen Mugikortasun Sindikatuko kontraturik ere.
«Erantzunik ukan ez dugunez,
Administrazio Dokumentuen Eskuratzeko Batzordearen esku
utziko dugu erabakia, publikoak
ikusteko gisan behar duten dokumentu horien erdiesteko».
Erran behar da JC Decaux multinazionalak kontratu horietan
proposatzen duen tratuan hiriko
altzari horiek berak dituela pagatzen —autobus aterpeez gain, komun publiko hetsiak ere badira—.
Mugikortasunen Sindikatuarekin izenpetuz, aterpe berriak egin
dituzte, eta publizitate euskarriak
ugaritu. «Baionako hiriko zerbitzu arduradunarekin bildu garelarik, esplikatu digu sindikatuarekin adostu antolaketa berriaren
karietara —baizik eta autobus
aterpeak ez direla hain errentagarriak—, aterpe aise handiagoak
egin dituztela, publizitate taulak
doblatuz eta bi aldetarik ezarriz».
Gehiago dena, iragarki euskarri
batzuk legez kontrakoak dira,
haizu ez den lekuan plantatuak
direlako. Halakoetan, herriko
etxeek zigorra jar dezakete, baina
hautetsi frankok ez dakitela dio
Lubranok. Horregatik, publizitatearen kontrako kolektiboak herritarrei dei egiten die zuzen kontra jarriak diren iragarkiak argazkitan hartzea eta bidaltzea,
salaketa jartzeko. «Adibidez, hiriguneetarik kanpo lurrean finkatuak diren taula handi horiek
—pentzeetan edo— ez dira legezkoak, debekatuak dira; alta, ardura ikusten dira».
Publizitaterik Ez taldeak denei
irekia den ondoko bilkura apirilaren 7an egitekoa zuen, 19:00etan,
Sokagileen karrikako hogeigarrenean, Baionan. Aipatzekoa zuten kanpainari zer segida eman
daitekeen.
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Baratzezainak
kinka larrian
dira haizeagatik
Lau hilabete barne, lau ekaitz jasan dituzte
baratzezainen berotegiek b Laguntzarik
gabe, 500.000 euroren galtzeak dituzte
Lekorneko Garro kooperatibako berotegia andeaturik. BLE

Iñaki Etxeleku

Abendutik martxo honetara, hilabete eta erdi barne, iragan lau
haize tenpesta bortitzek sekulako
desmasiak egin dituzte baratzezainen landetan. BLE Biharko Lurraren Elkartearekin sarean diren
baratzezainetan, hamarrek pairatu dituzte makurrak. Beste sailen aldean, batere laguntza eta gerizarik gabe direnez, beren bizkar
dute egituren berritzeko diru
zama; gehiago dena, udaberriko
lanen egiteko kinka gaiztoenean.
Elkartasun kutxa eta sustengua
antolatu dute BLEk eta Ipar Euskal Herriko Amap-arteko sareak.
Berotegiak dituzte gehien kaltetu haize buhako azkarrek: plastikoak urratu eta airarazi; muntadurako burdin arkuak, zutabeak
eta loturak plegatu, hautsi, errotik atera. Nolaz ez, azpian ziren
landaregaiak andeaturik eta galdurik gertatu dira. Kanpoko landetan lastoztatzeko erabiltzen dituzten estalki beltzak ere airarazi
dizkie batzuei haizeak. Landatuak ziren lerroak arra-egitekoak
ziren. Hots, kalteak ez dira ttipiak
Ipar Euskal Herriko baratzezainentzat. BLEk kalkuluak egin
ditu; diruz, 500.000 eurokoa litzateke kaltea. Horri gehi ekoizleek gogoan bildu duten kolpea, lehen aldiko ezbeharra konpondu
berritan bigarren, hirugarren eta
laugarren ekaitzaldia biltzean. Jakinez, gainera, klima aldaketari
lotu daitezkeen haize joanago eta
bortitzago hauek errepikatzeko
mentura dutela. Biarnon ere, hein
bereko kalteak izan dituzte.

Laguntzarik gabe
Beste sailei konparatuz, bereber
utzia den arloa da baratzezaintza,
laborantzan. Alabaina, berotegi
batentzat asurantza har dezake
ekoizleak, baina itsuski kario dira
eta kasik nehork ez dezake har.
Ondorioz, haizeak eraman berotegiak ez zituzten asurantzaz gerizatzen ahal, eta hamar baratzezainak pilik gabe gelditu dira.

parte batzuk; eta sasoi honetan
dute faktura gehien pagatzeko.
Orain dute hazi, landare, lurrustel
gehien erosten, udaberri eta udako barazkiak lurrean emateko».
Kontraerranez betea da egoera,
Goienetxeren ustez. Baratzezaintzak ez du kasik batere laguntzarik; alta, denak tokiko barazkien
eskean dabiltza. «Denek nahi dituzte tokiko barazki biologikoak,
baina dena baratzezainaren gain
da zerbait gertatzen delarik. Hori
ez da posible. Kasik egun guziz
erasiak entzuten ditugu ez baita
aski tokiko barazkirik, baina guk
erraten diegu: ‘Ez da hain sinple.
Badira instalatzeko prest diren
gazteak, baina… edo laguntzen
duzue sail hori eta garatuko da,
edo ez da garatuko’. Lanjer guzia
baratzezainaren gain izatea ezin
da. Bada zerbait joan ez
500.000 euroren kalteak jasan dena hor». Eta asurantzena ez da aterabide bat,
dituzte haizeekin Ipar Euskal
Euskal Elkargoak hori
Herriko hamar baratzezainek,
erantzun badie ere baeta laguntzarik gabe dira
razki egileei. «Ezin da
ikusiz aktualitatea —koronabiru- hori izan erantzuna. Ez zaie hori
sak sortu egoera— eta hauteskun- erraten hazleei, adibidez. Beste
deak direla, Elkargoarekin behar- sail guziek badituzte asurantzak,
ko dugu itxoin ondoko aste eta hi- hondamendi naturalak eta diru
letan». Ideia da, larrialdi bulta ho- publikoa. Ipar Euskal Herriko banetan, alarma gorri gisa berehala- serri batek hunkitzen ditu 15, 20
ko laguntzen erdiestea hiru edo 25.000 euro diru publiko urte
erakundeen partetik, momentu- guziz; baratzezain batek, aldiz,
ko zailtasun gordinari buru egite- 0 euro hunkitzen du. Ez da norko. Epe luzera, beste bide bat jo- mala». Hain zuzen, Europako
rratu nahi du BLEk: «Ari gara go- Nekazaritza Politika Bateratua ezgoetatzen asurantza kolektibo tabaidatzen den garaian, parada
bat, Hego Euskal Herrian hola egi- ikusten du BLEk baratzezaintzaten baitute. Gipuzkoako Aldun- rentzat egiazko laguntza sistema
diak laguntzen ditu baratzezai- baten plantan emateko.
nak asurantza kolektiboaren parte bat bere gain hartuz: %25. Epe Azen ontzeko, koronabirusa
Ez baitzuten beste beharrik, koroertain-luzerako gogoeta dugu».
Epe motzean, Amap sareko he- nabirusaren inguruko neurriek
rritarrei deia egin diete diruz la- beste kolpe bat ekarri die aste hoguntzeko. Amap batzuetan egin netan baratzezainei: merkatuak
zen berehala galernen ondotik el- ezeztatu direla. «Jasanen dituzte
kartasun kutxa bat. Kutxa hori segidan koronabirusaren ondoAmap guzietara zabaldu da bara- rioak, eta dena beren gain».
Amap sarearen banaketa zer
tzezainek jada egin dituzten gastuei erantzuteko. Goienetxe: heinetan hunkia izanen den azter«Baratzezain gehienek berriz tzen ari dira juridikoki. Goienetxe:
erosi baitituzte plastikoa, tunel «Amapena, normalki, banaketa
BLEko Maite Goienetxek lantzen du baratzezainen egoera eta
aterabideen bilatzea. Lan zaila
zaio, baratzezainek ez baitute ezagupen handirik administrazioaren diru laguntzetan. Konparazione, hondamendi naturalaren
ezagupenak ez luke ondoriorik
haientzat. Goienetxe: «Hondamendi naturalak erraten du asurantzaren gain dela. Bere gain
hartzen ditu bakarrik Nantesko
tunelakdeitzen diren berotegi ttipi-ttipiak, 80 zentimetro gorako
horiek». Paueko laborantza ganberak ditu hondamendi naturaleko txostenak osatzen; ondorioz,
BLEk harengana jo du bilkura eskatzeko. Halaber, laguntzak eskatuko dizkie Departamendu eta
Eskualde Kontseiluei, baita Euskal Elkargoari ere. «Arazoa da,

indibiduala da. Saskia aitzinetik
prestatua baldin bada, zu joaten
zara xerka, eta ontsa antolatuz banakako banaketa bilakatzen ahal
da». Herriko merkatuena besterik
da: «Hori da arranguragarriena.
Eta ez da normala, parean supermerkatuak irekiak baitira. Berriz
ere laborari ttipiek dute jasanen,
eta horietan baratzezainek. Anitz
da: lau tenpesta eta orain barazkiak bota behar badituzte...».
Ahantzi gabe barazkiz hornitzen
dituzten eta astelehenetik hetsi diren eskola eta jantegi kolektiboak.

Gaur egun, ehun bat baratzezain dira Ipar Euskal Herrian,
ehun hektarea lurretan ari direnak denetarat, eta denak batuz,
hamar hektareatan muntatu berotegiekin.

@

Internet bidez lagundu
daitezke baratzezainak:
www.helloasso.com/associ
ations/inter%20amap%20
pays%20basque/collectes/
caisse-solidaire-paysansen-amap-tempete-2020
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Baldintza arras berezietan hartuko dute kargua, gaurdanik,
herriko bozen lehen itzulitik garaipena lortu duten hainbat
hautagaik. Koronabirusaren kontrako neurriek eta
abstentzioaren datuetan ukan zezaketen eraginak
protagonismoa hartu zuten igandeko hauteskundeetan;
herri batzuetan, aldaketa izan zen deigarriena.

Ezohiko egoera
batean, ezustekoak
emaitzetan ere
Joanes Etxebarria Maule

erriko bozen
lehen itzulirako, protagonismoa hartua
zuen koronabirusak. Parte
hartzearen datuei inportantzia
berezia eman zaio beste behin
ere, baina, oraingoan, hauteskundeen zilegitasuna bera dudan
ezarriz kasu batzuetan. Hala entzun zen, behin eta berriz, euskal
hedabideek elkarlanean antolatu
telebista emankizunean besteak
beste. Horrek ez du kentzen lehen
itzulian hautatuak izan diren herrietako hautetsiak karguak hartzera deituak direla aste hondar
honetarako.

H

Aldaketen emaitzak
Parte hartzearen beherakada ez
zen denetan gertatu, eta gertatu
zenean ez beti hein berean. Ortzaizen, ezustekoa ez zuten soilik
emaitzek ekarri; Jean Marc Ozafrainen zerrenda hauteskundeak
baino hiru aste aitzin baizik ez zen
plantan ezarri, eta agerikoa da herritarren interesa piztu zuela aurten bi zerrenda lehiatzeak, duela
sei urte ez bezala: abstentzioa %17
izan zen. Kasu berezia Ortzaizekoa, 2014ko abstentzio tasa ha-

mar puntuz goragoa izan baitzen.
«Kanpoan testuinguru berezia
izanik ere %83 jin dira Ortzaizeko
Herriko Etxera bozkatzera, uste
dut testuinguruak ez duela eragin
handirik ukan bozketan. Horrek
oraino zilegiago egiten du gure
emaitza. Kanpaina denboran
sentitu duguna konkretu bilakatu da bozka egunean», pozten da
Ozafrain auzapez berria.
Donapaleun ere aldaketa gertatu zen; ez haatik, parte hartze
gorakadarekin Ortzaizen bezala,
baina ezta ere abstentzio handiarekin beste herri batzuetan bezala. 2014ko lehen itzulian %22 izan
zen abstentzioa, eta aurten %26.
Duela sei urte hiru hautetsi lortu
zituen Charles Massondo auzapez bilakatu da abertzaleekin
juntaturik oraingoan, hiru hautetsiren lekua bakarrik utziz Jean
Jacques Loustaudaudine azken
urte luzeetan auzapez izan denaren oinordekoari, Barthelemy
Agerri.
Hazparnen, beste leku anitzetako datuen pare, hamar puntuz
apaldu da aurten parte hartzea.
Duela sei urte baino zerrenda bat
gehiago bazen aurten, 2008 eta
2014 artean Beñat Intxauspe auzapezaren lehen axuant izan zen
Isabelle Pargadek Hazparne
Bihotzean gidatzen baitzuen; Bo-

zen %54rekin auzapez berria bilakatu da Pargade.
Biriatura ere aldaketa heldu da,
nahiz eta gaur ofizialki auzapez
kargua hartuko duen Solange
Egigurenen erranetan, azken
hauteskundeetan jadanik, gutigatik «ihes egin» zien garaipenak: «Badira hiru hauteskunde
bestelako Biriatu baten aldeko
talde bat sortu zela eta azken aldian soilik 32 bozengatik ez genuen garaipena lortu. Oraingoan
ere doi-doi izan da, sei bozengatik
pasa gara; oraindik badugu herri
bat bitan zatitua dena».
Parte hartzea, Biriatun ere, hamar puntuz apalagoa zen aurten
azken hauteskundeen datuekin
konparatuz, baina Egigurenek ez
du koronabirusaren bizkar ezarri
nahi segidan: «Kasu egin behar
da, abstentzioa ez zaio koronabirusari automatikoki egotzi behar,
ikerketa zehatzago bat egin behar
litzateke».

Agintaldi hastapen berezia
Hitzak juntatu bi auzapez berriren agintaldi hastapena egoera
«berezian» gertatzen dela ezin
dute ukatu. Gobernuak lehen
itzuliko emaitzei segida eman
nahia ulertzen du Jean Marc Ozafrain Ortzaizeko auzapez berriak:
«Konprenitzen dut pixka bat lehen ministroaren grina zeren eta
herriek behar dute funtzionatu».
Gaur, beste herrietan bezala, publikoari ireki gabeko batzorde bat
eginen dute auzapeza eta beste
karguak izendatzeko.
Koronabirusaren hedapenak
sortu krisi egoeran bere eskuetan
zer izanen den argitu gabea da

Ezustekoetarik bat izan zen Donapaleun
Charles Massondo errazki gailendu izana. G. FAUVEAU

oraindik Ozafrain: «Ez dakit zer
plantan ezartzen ahalko dugun
gure heinean. Ikusiko dugu. Maska istorio, herriko etxea irekitze

‘‘
Ezinbestekoa iduri zait
berehala plantan
ezartzea pertsona
ahulenen zaintzeko
sistema bat»
Solange Egiguren
Biriatuko auzapez berria

«Konprenitzen dut
pixka bat lehen
ministroaren grina,
zeren eta herriek behar
baitute funtzionatu»
Jean Marc Ozafrain
Ortzaizeko auzapez berria

«Arrangura handia dut
bizitzen ari garen
osasun krisiak ukanen
dituen ondorio
ekonomikoekin»
Isabelle Pargade
Hazparneko auzapez berria

eta heste, langileria... horiek denak behar ditugu gureganatu,
mintzatu. Anitz gauza bada bat
batekoa, baina entseatuko gara
beste herriak bezala jende zaharrak bakarrik ez uztea, entseatuko gara gauza batzuk plantan
ematen».
Biriatun ere ideia berarekin
hartuko du sarri auzapez kargua
Solange Egigurenek: «Idazkaria
etxetik ariko da lanean baina jadanik harremanetan naiz berekin
gai garrantzitsuak kudeatzen
hasteko. Bestalde, Herriko Etxea
kudeatzeko manera lantzen hasiak gara eta ezinbestekoa iduri
zait berehala plantan ezartzea
pertsona ahulenekiko zaintza sistema bat; hautetsiek beren auzoetan bakartuak eta beldurtuak diren pertsonen berri ukan dezaten. Hori da egin asmo dugun
lehen gauzetarik bat», ziurtatzen
du.
Hauteskundeen biharamunean bertan hasi ziren, halere, larrialdi egoeraz herriko langileen
partetik Estatuak ematen dien informazioa ukaiten. «Momentuz

Astekoa
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ekonomikoekin. Hazparneko komertzioez hurbil izan nahi dugu
ikusteko zer ezartzen ahal genukeen plantan maleruski terriblea
izanen den krisia honi aurre egiteko».

Bigarren itzuliaren aiduru

komunikazioa bada», ziurtatzen
du, egoera honek «zatiketak
gainditzen dituelako». Heldu den
astetik goiti krisia honen kudeaketa argituko dela uste du Biria-

tuko auzapezak, eskumenak bereganatuak ukanen baititu.
Hazparneko auzapez berria,
Isabelle Pargade, larrialdiaren
ondorio ekonomikoekin ardura-

tua agertu zen hauteskunde
gauean, euskal hedabideek egin
elkarrizketan: «Arrangura handia dut bizitzen ari garen osasun
krisiak ukanen dituen ondorio

Herriko bozen lehen itzuliak
beste ustegabeak ere ekarri ditu,
nahiz eta bigarren itzuliaren
gibeltzeak horiek doi bat indargabetu dituen. Biriatun bezala,
abertzaleen zerrendak azkartu
dira Ziburun, Urruñan eta Uztaritzen bereziki. Filipe Aramendiren Elgarrekin Urruña Berpiztu
zerrenda %40,8ko emaitzarekin
nagusitu zen, Eneko Aldanaren
Ziburu Bizi 2020, %44,7rekin, aise
nagusitu zen (Ondotik Isabelle
Dubarbier-Gorostidi heldu da,
%17,2rekin). Bruno Karrere eta
Uztaritze Bai zerrenda %45,2ko
emaitzarekin lehen atera ziren.
Baina kontrastean, abstentzioaren datuak ere handiak izan ziren
herri horietan: Uztaritzen %42,8,
Ziburun 47,44 eta Urruñan %47.
Testuinguru bereziko hauteskundeak zirela gogoan izan zuten
hautagai guztiek. Hala onartu
zuen Filipe Aramendik ere, Euskal Hedabideen arteko telebista
saioan, irabazi berritan: «Pozik
baina poz hori tristura alde batekin hartuaz hauteskunde hauek
testuinguru berezi batean iragaten direlako. Pentsatzen dut, ikusiz zer egoeretan ginen gobernu
frantziarrak hobe zukeela bederen boz horiek gibelatzea». Funtsean, ikuspegi horrekin agertu
zen Eh Bai bere osotasunean.
Ziburun, frantziar alderdi
ezkertiarren babesarekin abertzaleek lortu emaitzak «benetako espektatiba bat zegoela» era-
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kutsi zuen zerrendaburuaren
erranetan. Eneko Aldana: «Frogatu da jendeak gure gain eman
nahi duela biharko Zibururen
kudeaketa. Ikusten da benetako
aldaketa bat nahi dela», zion,
nahiz eta bigarren itzulia dilindan
gelditu den geroztik.
Airean gelditu den bigarren
itzuliaren esperoan gelditu dira
beste hainbat herrietako hautagaiak ere. Aldaketaren itxura zerbait hartu zuten, adibidez, Mauleko lehen itzuliko emaitzek: Louis
Labadot komunistaren Union Citoyenne zerrendak azken bi agintaldietako Mixel Etxebest auzapezaren zerrenda gainditu zuen arte
tipiarekin (Labadotek %37,6 eta
Etxebestek %33,4). Beñat Elkegarai abertzalearen zerrendarekin
(%28,9) elkartu ezean, bigarren
itzuli tinki baten menturan gelditu dira.
Biarritzeko emaitzek ere ezusteko handia ekarri zuten, Michel
Veunac auzapeza bosgarren
lekuan baizik ez baitzen sailkatu,
bozen %12,2rekin, Maider Aroztegiren zerrendak %31,5 lortu
zituelarik. Brice Morinen zerrenda abertzale eta ekologista ere
gainetik ukan zuen, azken horrek
bozen %12,3 zenbaturik. Baina
hiri horretan ere, ezin uka, abstentzioaren datua deigarria izan
zen: %59,43.
Frantziar gobernuak bigarren
itzulia ekainean antolatzea aipatzen duen artean, herriko karguak gaur hartzekoak dituzte
lehen itzulitik hautatuak izan
diren ordezkariek. Larrialdi egoerako ezohiko baldintzetan, erran
gabe doa: bilkura hetsietan,
publikoaren parte hartzerik
gabe, eta osasun neurriak errespetatuz.
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Auzapez eta
axuantak
hautatuko dituzte

«Justizia eta Barne ministroei
neurriak eskatu dizkiet,
besteak beste, preso kopuruak
ttipitzeko eta atxikitze
zentroak hesteko»

BAIONA b Herritar orok etxean

egoteko manua ukanagatik, joan
den igandean herrietako bozetako lehen itzulitik hautatuak izan
diren hautetsiek bildu behar dute
gaur eta igande artean, auzapezaren eta axuanten bozkatzeko.
Prefetak legezko betebehar hori
oroitarazi die oraino karguan diren auzapezei. Garbitasun neurrien arabera egitekoak dituzte
kargu banatzeak. Ipar Euskal Herriko auzapez berri gehienak asteleheneko jakinen dira, hots.

Adeline Hazan
Askatasuna Kentzen Duten Guneen Behatzaile Orokorra
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IRIART ETA BERGEREN EMAITZAK, BAIONAKO ZUP-EN
Jean-Claude Iriart eta Mathieu Bergeren zerrendek emaitzarik txarrenak
egin dituzte Baiona Iparrean, Santa Gurutze gainetako bozka bulegoetan; auzo xumeenetarik batean, beraz. Henri Etxetok, berriz, emaitzarik
hoberenak ditu leku berean.
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Bai. Gero eta behar gehiago bada,
egia, baina irakasleak trebatuak
dira, laguntzaileak ere bai, eta
inportantea da beste haurrekin
partekatzea. Ikusten dute zer den
desberdintasuna eta lana eramana da denetan.
Hogei urtez ahalmen urriko haurrekin egin den lanaren eta izan
den bilakaeraren bildumarik
bada eginik?
Momentuan, ez. Inkesta edo galdeketa bat prestatzen ari gara
horri buruz. Familia guziei eta
irakasleei igorri nahi genieke,

Iñaki Etxeleku

Ikastoletan eskolatu haur ezberdin baten ama eta Seaskako Integrazio Batzordeko presidentea da
Idoia Ospitaletxe (Baiona, 1967).
Azken bi urte hauetan, elkarteko
zuzendaritza taldea berritu dute.
Noiz sartu zinen Integrazio
Batzordean?
Duela urte bat erdi sartu nintzen
administrazio kontseiluan, nire
semea eri baitzen, eta ezagutzen
nuen jadanik Integrazioa Batzordea. Ari ginen lanean pixka bat
aitzinagotik; xerkatzen zuten
jendea elkartea berriz bultzatzeko, eta muntatu genuen talde bat,
iazko urtarrilean sartu zena
administrazio kontseiluan. Baziren barne arazoak elkartean, egoera pixka bat zaila, eta berriz bultzatzeko sartu ginen.
Duela hogei urte, ahalmen urriko haurren integrazioaren egoera guziz ezberdina zen, eta
Seaskak ez zuen pario arrunta
egin?
Hori dudarik gabe. Orain, nahi
baduzu, aurten, 111 edo 112 haur
segituak dira ikastoletan, ahalmen urritasuna duten ikasleen laguntzaile batekin. Egoera arrunt
aldatu da. Lege bat egin zen zioena
ahalmen urria zuen haur orok laguntza ukan behar zuela eskolatua izateko. Diagnostikoak ere aldatu dira. Izaten ahal dira disfasikoak, dislexikoak, laguntzaile batek segitzen dituenak, eta, gero,
eri direnak. Duela hogei urte, hiru
haur ziren ikastoletan kasu horretan; beraz, guti; eta egun, abantzu
120. Guziz aldatu da egoera.
Haur ezberdinen integrazioa
garatuago da gaur egun, beraz?
Ezin dizut erran zehazki, baina
eskola publikoetan ere badira
haur batzuk segituak laguntzaile
batekin. Segitzen dute kolegioetan; gero, IEP geletan [Inklusiorako Egitura Pedagogikoa]. Baina
frantsesez, uste dut; ez dakit klase
elebidunetan badirenez. Pribatuan ere badira segituak direnak.
Zer heinetaraino laguntzen zaituzte Hezkuntza Ministerioak,
eta gastuak zer heinetarainoko
zuen gain dituzue?
Kontratu gehienak hezkuntza
nazionalak hartzen ditu bere
gain. Gero, badakigularik haur
bat segitua izanen dela berehala,
gure aldetik pagatzen ahal dugu
hilabete bat edo bi hilabetez, eta
gero hezkuntza nazionalak hartzen du bere gain. Gure gain
dugun postu nagusia Donibane
Lohizuneko IEPkoa da.
Legea egin arte, dena Integrazio
Batzordearen gain zen?

«111-112 haur segituak
dira ikastoletan,
ahalmen urritasuna
duten ikasleen
laguntzaile batekin»

HITZA

«Begirada aldatzen
ari da pixkanaka,
baina bada lan oraino»
Idoia Ospitaletxe b Seaskako Integrazio Batzordeko presidentea
Hogei urte bete berri ditu Seaskako Integrazio Batzordeak. Badu hogei
urte ahalmen urriko ikasleak klaseetan integratzeko lana daramala.
Martxo hastapen honetan urteko diru-bilketa kanpaina abiatu du.
Gero, gaur egun oraino, Seaskatik kristoren inplikazioa sentitzen da, eta ikastolako haur
gehienek badute laguntzaile bat
kurtsoak ongi segitzeko.
Anitz ekitaldi antolatzen dituzue. Non dituzue diru iturriak?
Urtero kanpaina bat abiatzen
dugu, eta urte osoan irauten du.
Martxoaren 7an abiatu da aurtengoa, eta urte osoan izanen dira
ekitaldiak lehen mailako ikasto-

letan eta kolegioetan. Adibidez,
Xalbador kolegioan bada Brika a
Brak bat. Gero, izan daitezke bixkotxa salmentak. Ikastolek parte
har dezakete Integrazio Batzordearen izenean ikusgarri baten
antolakuntzan. Gehienak dira
salmentak. Partaidetzak ere
baditugu, eman dezagun, lasterketa batzuekin. Lasterketa antolatzaileek parte bat ematen diote
Integrazio Batzordeari. Edo egu-

berriko izaiak saltzen ditugu;
hara, arrunt gauza ezberdinak
egiten ditugu.
Zenbateko aurrekontua duzue?
Aurtengo kanpaina kari, 120.000
euroren biltzea da helburua. Ez
da iturri bakarra, diru emaitza
partikularrak ere bai baitira, baita
enpresak ere.
Klaseko beste haurrei begira,
lan pedagogikoa egiten ote da
ezberdintasunaren gaiaz?

beren ikusmoldea eman dezaten.
Talde pedagogikoek zer dioten;
gauzak aldatu behar diren edo ez.
Galdeketa ez dugu oraino prest,
eta pentsatzen dugu heldu den
sartzerako egitea.
Halaber, neurtu daiteke zer ekarri duen bi hamarkadako esperientzia honek haur ezberdinentzat?
Neurtzeko biziki zaila da. Ene
ustez, begirada aldatu da. Zeren
eta haurrak ttipitatik egoten
badira haur desberdin batekin,
ikusten dute haurren begiekin.
Begirada aldatzen ari da pixkanaka, baina bada lan oraino. Gure
aldetik, sentsibilizazio handiagoa
egitea pentsatzen dugu, baita
oraino mesfidantza pixka bat ere.
Ez da berdin autista bat edo dislexiko bat delarik klase batean.
Begirada hori aldatu behar dugu.
Ez da erraz.
Nori begira?
Gure kasuan, ttipitan, semearekin bikain pasatu zen. Orain,
handitu da, 14 urte ditu, eta sentitu dut desberdin dela. Adina ere
bada, beharbada; sentsibilizazio
gehiago egin behar genuke kolegioetan, nerabeak direlarik zailago baita.
Integrazio Batzordeko talde
eramailean emazteak zarete
kasik denak. Zergatik amek
dute erronka bere gain hartzen
aitek baino gehiago?
Arrazoi duzu. Zortzi gara orotarat: zazpi emazte eta gizon bat.
Zendako? Ez dakit. Hola da. Errealitate bat da. Heziketarengatik
edo nik dakita? Aitak urrun sentitzen dira? Ez dira ausartzen?
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Argitasunak:
www.integraziobatzordea.eus

