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Paper
hutseko
eskubidea

Etxebizitza «eskubide subjektibo» bat da legez, baina horrek ez du erran nahi beti bermatzen denik
b Pobreziaren aurkako sareak txosten bat egin du salatzeko bazterketa arriskuan direnen egoera 2-3
b
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Hipotekek Kalte Egindakoen Plataformak Iruñeko Udaletxe plazan egindako protesta, etxebizitza duinak eskatzeko. GORKA RUBIO / FOKU

Etxean gelditzea ez da gauza erraza anitzentzat, egungo sistemak ez duelako bermatzen herritar orok
etxebizitza duin bat izateko duen eskubidea. Nafarroako Pobreziaren eta Bazterketa Sozialaren
Aurkako Sareak txosten bat egin du, eta agerian utzi du egoera bereziki zaila dela sektore ahulenentzat.

Lau pareta baino askoz gehiago
Edurne Elizondo Iruñea

terpe bat izan
daitezke lau
pareta. Gehiago behar da
etxebizitza bat
eraikitzeko,
ordea: askatasun eta segurtasun
espazio bat izan beharko lukeelako etxe batek, berez. Herritarrek
etxean gelditu behar izan duten
honetan, agerian gelditu da gizaki
orok etxebizitza duin baterako
eskubidea izan arren, ustez, eskubide hori beti ez dela bermatzen:
etxerik ez duten herritarrak karrikan dira, eta, etxebizitza izan
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arren, eremu hori ez da espazio
seguru bat bertze anitzentzat.
Nafarroako Gobernuak lege bilakatu zuen etxebizitzarako eskubidea, 2018an aurkeztutako testuaren bidez: etxebizitza «duina
eta egokia» edukitzea «eskubide
subjektibo bat» dela erran zuen,
eta, hortaz, administrazioari exijitu ahal zaiola eskubide hori bermatzeko baliabideak jar ditzala.
Horixe egin du orain Nafarroako Pobreziaren eta Bazterketa Sozialaren Aurkako Sareak, etxebizitzaren inguruko «egoera larria» agerian utzi duen txostena
Nafarroako Parlamentuan aurkeztu eta gero.

Pobreziaren aurkako sarean 30
erakundek egiten dute bat. 1994.
urteko ekainean sortu zuten, bazterketa egoeran ziren pertsonei
arreta osoa eskaini ahal izateko.
Sarea osatzen duten elkarte guztietan baztertzeko arriskuan diren herritarrak dira erabiltzaile,
eta osasunaren, enpleguaren,
etxebizitzaren edo formakuntzaren arloko beharrak aztertzea
dute helburu.
2019ko irailean, sareak erabaki
zuen etxebizitzaren esparrua jartzea fokupean, alor horri buruzkoak zirelako erabiltzaile anitzek
azaltzen zituzten kezkak eta arazoak. «2008ko krisi ekonomikoa

gertatu zenetik, etxebizitzaren
egoera hagitz ezegonkorra da Nafarroan, eta bereziki eragin die
bazterketa egoeran diren pertsonei», nabarmendu du Gara Gonzalezek, Nafarroako Pobreziaren
eta Bazterketa Sozialaren Aurkako Sareko kideak. Nafarroan,
2018. urteko datuen arabera,
86.000 pertsona daude bazterketa jasateko arriskuan.

361 elkarrizketa
Sareko taldeek 361 elkarrizketa
egin dituzte beren erabiltzaileen
artean, eta «kezkagarritzat» jo
dute lortutako datuek agerian
utzi duten errealitatea: ondorio

nagusia da eskaintza ez dela nahikoa dagoen eskaerari aurre egin
ahal izateko. «%90ek baino
gehiagok berretsi dute zailtasunak izan dituztela etxebizitza bat
lortzeko; %31k ez dute lortu etxebizitza beren kabuz aurkitzea,
eta, batez bertze, sei hilabete baino gehiago behar izan dituzte
etxea lortzeko».
Sareak merkatu librean eta babes ofizialeko etxebizitzen esparruan gertatzen dena aztertu du.
Merkatu librean, hain zuzen ere,
etxebizitzen prezioa da arazo nagusietako bat. Erabiltzaileen
%52k nabarmendu dute auzi hori.
Oro har, familiek beren diru sa-
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rreren %48 erabiltzen dute etxebizitza ordaintzeko.
Bada sareko erabiltzaileek nabarmendu eta mahai gainean jarri duten bertze arazo nagusi bat:
bazterketa arriskuan diren hiru
pertsonatik batek sufritu duela
arrazakeria etxebizitza bilatu
duenean. «Alarma pizteko moduko datua da hori, eta Nafarroako Gobernuak esku hartu beharko luke», erran du sareko kide
Ruben Unanuak.
Babes ofizialeko etxebizitzen
arloan esku hartzeko aukera
gehiago du administrazioak, ustez, baina esparru horretan ere
badira arazoak. «Eragiteko tarte
handiagoa du gobernuak, baina,
neurriak hartu direla onartu
arren, eskaintzaren eta eskaeraren arteko desoreka da nagusi,
oraindik ere», erran du sareko
Edurne Redinek. Erantsi du, gainera, oraingo legegintzaldia
amaitzen denerako orain babes
ofiziala duten etxebizitza batzuek
galdu eginen dutela. «Beraz, legegintzaldiaren hasieran baino
etxe gutxiago izanen ditugu
amaitzen denean».
Etxebizitza kopurua ez da arazo
bakarra: etxebizitza ereduan ere
bada zer aldatu, Nafarroako Pobreziaren eta Bazterketa Sozialaren Aurkako Sareak agerian utzi
duenez. «Duela 20 edo 30 urteko
familientzako etxebizitzak dira
oraingoak ere; gela bakarreko gutxi daude, adibidez. Egonkortasuna behar dugu, eta familien beharrei erantzuten dieten etxebizitza babestuak».

Arazoak programetan
Bada bertze arazorik administrazioak etxebizitzaren arloan garatutako politiken esparruan, Redinek parlamentarien aurrean nabarmendu duenez. Zehazki, VAIS
programan antzeman dituztenak
aipatu ditu sareko kideak.
Inklusio Sozialerako Alokairuzko Etxebizitzen programa da
VAIS, eta arduradunak dira Nafarroako Gobernuko Etxebizitza eta
Gizarte Eskubideen departamentuak, eta arlo sozialean ari diren
bost erakunde. «Programaren
arazo nagusia da etxebizitza nahikorik ez dagoela». Edurne Redinek nabarmendu du azken urteotan %60 egin duela behera programan sartu diren familien
kopuruak. 2016. urtean, adibidez,
50 familia ziren, eta 2019. urtean,
berriz, 20.
Programan diren familiek
etxebizitza lortzeko itxaron behar
duten denborak ere egin du gora,
sareko kideek agerian utzi dutenez: bizpahiru hilabetez egon behar zuten zain duela zenbait urte,
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dauden zailtasunengatik familia
horiek ez dutela bertzerik aurkitzen, eta, ondorioz, ezin dute programa utzi. Aldi berean, larrialdi
egoeran egon daitekeen bertze familiarik ere ezin da sartu», salatu
dute sareko arduradunek.

Errolda, eskubideen gako

Etxebizitza bat salgai, Iruñeko Alde Zaharrean. IÑIGO URIZ / FOKU

‘‘
Hagitz ezegonkorra da
etxebizitzaren egoera,
eta bereziki eragin die
bazterketa egoeran
diren pertsonei»
Gara Gonzalez
Pobreziaren Aukako Sareko kidea

«Alarma pizteko
moduko datua da
arrazakeriari buruzkoa;
gobernuak esku hartu
beharko luke»
Ruben Unanua
Pobreziaren Aurkako Sareko kidea

«Babes ofizialeko
etxebizitzen esparruan
ere eskaintzaren eta
eskaeraren arteko
desoreka da nagusi»
Edurne Redin
Pobreziaren Aurkako Sareko kidea

eta, orain, berriz, bada bi urte luze
zain dagoen familiarik.
Etxebizitzarik ez dutenentzako
programan gertatzen dena ere aztertu dute sareko arduradunek,
bertzalde, eta salatu dute esparru
horretan ere baliabideak eskasak
direla. «Egun, lau etxebizitza
daude etxerik ez dutenentzako
programan. Badakigu Nafarroako Gobernuak kopuru hori handitu nahi duela, baina bikoiztuko
balu ere, ez luke egun dagoen arazoa konponduko, hogeita bost
pertsona inguru baitaude programan sartzeko zain».
Larrialdi egoeran diren familientzako programa aipatu du Nafarroako Pobreziaren eta Bazterketa Sozialaren Aurkako Sareak,
hirugarrenik. Programa horrek
artatzen ditu larrialdi egoera batean direnak, baina, ustez, hiru
urteko epean etxebizitza lortzeko
aukera izan dezaketenak. «Gertatzen ari da etxebizitzaren arloan

Etxebizitza bat lau pareta baino
anitzez gehiago da; bertzeak bertze, gaur egun etxebizitzarekin
lotuta daudelako herritar ororen
bertze oinarrizko eskubide batzuk ere. Horixe nabarmendu du
Nafarroako Pobreziaren eta Bazterketa Sozialaren Kontrako Sareak, eta horregatik eskatu die
Nafarroako Parlamentuko taldeei
esku har dezatela.
Esparru horretan, gako nagusietako bat errolda dela erantsi
dute sareko kideek, eta bazterketa arriskuan diren pertsona anitzek erroldatzeko dituzten zailtasunak jarri dituzte agerian.
«Etxebizitza duinik ez izateak
ekartzen du okerrera egitea familien eta norbanakoen ongizateak
eta osasunak. Etxebizitza da norbanakoari gizarteko kide izateko
aukera ematen diona, egungo sisteman. Horregatik, erroldarik
gabe, eskubiderik gabe gelditzen
dira herritarrak». Erroldaren
arazoak eragiten die Iruñeko espetxean preso diren pertsonei
ere. «Kartzelak ez die uzten
Iruñean erroldatzen», azaldu
dute sareko kideek.
Berretsi dute erroldak ematen
duela bertzelako zerbitzuak jasotzeko aukera, eta, erroldarik
gabe, ondorioz, baztertzeko arriskuan diren pertsonen egoerak
okerrera egiten duela. «Egun,
etxebizitza egokirik gabe, nekez
garatzen ahal da bizitza proiektu
bat», laburbildu dute.
Sareak txostena egin eta gero,
bertze hainbat kolektibok ere
egin dute bat sareko taldeek egindako salaketarekin, eta neurriak
eskatu dituzte etxebizitzaren
egoerak hobera egin dezan. Bertzeak bertze, SOS Arrazakeriak,
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SAREA OSATZEN DUTEN
TALDEAK
2019. urtean mende laurdena
bete zuen Nafarroako Pobreziaren eta Bazterketa Sozialaren Aurkako Sareak. Hasieran
22 erakundek osatzen zuten,
eta, orain, berriz, 30 elkarte
daude sarean.

86.000
ZENBAT PERTSONA DIREN
BAZTERKETA EGOERAN
Nafarroan 86.000 pertsona
daude bazterketa edo pobrezia egoeran, 2018ko datuen
arabera. Pertsona horien erdiak pobrezia egoera larrian
daude, gainera. Ondorioz,
bada karrikan bizi den jendea.

%60,7
MERKATU LIBREKO
ALOKAIRUA DUTENAK
Pobreziaren aurkako sareko
kideek egin duten txostenaren arabera, erabiltzaileen
%60,7 bizi dira merkatu libreko alokairuzko etxebizitza batean. %3 bakarrik dira beren
etxebizitzen jabe.

%32
ZENBATEK SUFRITU
DUTEN ARRAZAKERIA
Etxebizitza bilatu dutenen
%32k sufritu dute arrazakeria;
%8k izan dituzte arazoak paperik ez izateagatik. %10ek,
berriz, bermatutako errenta
jasotzeagatik izan dituzte zailtasunak etxea lortzeko.

Hipotekek Kalte Egindakoen
Plataformak eta CEAR erakundeak babestu dute pobreziaren
aurkako sarearen lana. Etxea ez
baita gauza bera herritar guztientzat.
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‘La represión en Navarra, 1936-1939’ lana
argitaratu dute Pamielak, Udalbidek eta
Euskara Kultur Elkargoak. Jose Maria
Jimeno Juriok herriz herri osatutako
fitxak jaso dituzte lehen bi liburuetan.

Bildumarik
emankorrena
Edurne Elizondo Iruñea

itzindaria, ausarta, abangoardista». Roldan Jimeno Aranguren historialariarenak
dira hitzak, Jose Maria Jimeno Jurio bere aita zenari buruz erranak.
Zehazki, Artaxoako historialari
eta etnografoak memoria historikoaren esparruan egindako lana
nabarmendu nahi izan zuen Jimeno Arangurenek, otsail amaieran, aitaren ikerketak oinarri hartuta argitaratutako azken lana
aurkezteko Nafarroako Jauregian
egindako ekinaldian.
Represión en Navarra, 19361939. Trabajo de campo y archivo (finales de 1974-principios de
1981) izenburuko obra argitaratu
du Pamielak, zehazki, Udalbiderekin eta Euskara Kultur Elkargoarekin batera.
Nafarroako Gobernuak ere parte hartu du, Erakundeekiko eta
Herritarrekiko Harremanetako
Departamentuaren bitartez, eta
konpromisoa hartu du lana osatzen duten bi liburukiak herrialdeko liburutegi publiko guztietan
eskuragarri jartzeko.
Departamentu horren barruko
Nafarroako Memoriaren Institutuko dokumentazio zentroan,
gainera, Jose Maria Jimeno Juriok
herriz herri egindako ikerketari
buruzko fitxak digitalizatu dituzte, herritarrek eta ikerlariek erabil
ditzaten.
Plazara espazioan jendaurrean
aurkeztu behar zituzten Jimeno
Jurioren azken bi lanok, joan den
astean, baina ekinaldia bertan behera utzi zuten, koronabirusari
aurre egiteko neurrien eraginez.
«Pena da», onartu du Jimeno
Arangurenek. Izanen da, halere,
bertze aukerarik, Artaxoako ikerlariaren lanak herritarrentzat
erabilgarria delako baitu balio
erantsia. Hau da, herritarren esku
du lan horrek bere zentzu osoa.

A

Jimeno Juriok 1974. urtean hasitako lana bada emankorra
oraindik ere: «Azken urteotan,
1936an fusilatutakoen gorpuak
lurretik ateratzeko lanetan ere
erabili izan dituzte aitak jasotako
informazioak», erran du Jimeno
Arangurenek.
Orain bereziki preziatuak dira
Jimeno Juriok jasotako informazio, datu eta testigantza guztiak,
ikerlariak elkarrizketatutako herritar gehienak hilik baitira jada.
Haien memoria, beraz, artaxoarraren fitxetan eta testuetan gelditu da, betirako. Herritarren
ahotsa jaso zuen ikerlariak, eta
artxiboz artxibo ere ibili zen, datu
bila.
Fitxa eta testu horiek izan
dituzte oinarri Jimeno Jurioren
ondotik memoria historikoa
jorratu duten ikerlari guztiek,
Jimeno Jurio lanean hasi zenean
bertze inor ez baitzen errepresioaren auzia lantzen ari Espainiako
Estatuan.

Herritarren kontakizuna
Jimeno Jurio 1974. urtean hasi zen
ikertzen 1936. urteko altxamendu militarra gertatu eta geroko
errepresioa eta garbiketa politikoa. 1981. urtera arte aritu zen,
herriz herri, biktimen senideekin
eta lagunekin hitz egiten, herritarren kontakizuna jasotzen. Idazmakina erabili zuen jasotako datu
horiek guztiak antolatzeko eta
sailkatzeko. Gaika sailkatu zituela
gogoratu du Jimeno Jurioren semeak, hain zuzen ere, ikerlariaren asmoa zelako egindako lana
baliatzea errepresioaren inguruko bi liburu osatzeko.
Nafarroan gertatutakoa jaso
nahi zuen liburu horietako batean, eta bigarrenean, berriz, zehazki Sartagudako kasuan jazotakoa. Lan hori egin gabe utzi behar izan zuen, ordea: heriotza
mehatxuak jaso zituen.
Orain Pamielak argitaratutako
lanak, beraz, bete egin du, nola-

Jose Maria Jimeno Jurio, bere etxeko bulegoan, agiri artean. LUIS AZANZA

Otsall amaieran liburuak aurkezteko Nafarroako Jauregian egindako agerraldia. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

bait, Jimeno Jurioren desioa.
Proiektuko lehendabiziko bi liburukiak dira orain aurkeztu dituztenak, baina editoreak bertze hiru
prestatzen ari dira jada.
Lehendabiziko bi liburuotan Jimeno Juriok egindako fitxak jaso
dituzte, zehazki. Jimeno Juriok

«Azken urteotan ere
1936ko fusilatuen
gorpuak lurretik
ateratzeko erabili dute
aitaren lana»
Roldan Jimeno Aranguren
Historialaria

gaika antolatu zituen bere fitxak,
baina Jimeno Arangurenek eta
Pamielako David Mariezkurrenak prestatutako edizioan nahiago izan dute informazioa herrika
antolatu. Lehen liburuan, beraz,

Ablitas eta Martzilla arteko herrietako fitxak jaso dituzte; bigarrenean berriz, Melida eta Ziordia
artekoak.
Denera 90 herritako 3.566 fitxa
osatu zituen Jimeno Juriok. Haietako batzuetan egilearen zalantzak ere gelditzen dira agerian, bi
iturrik emandako bi bertsio kontrajarri jasotzen baitituzte, adibidez. Editoreek «bere horretan»
utzi nahi izan dituzte, argi uzteko
liburuak jaso duela ikerketa egindako garaiko ezagutza eta informazioa. Ikertzeko zailtasunak
ugariak ziren, garai hartan, eta
hori ere islatzen du oraingo lanak.
Prestatzen ari diren bertze hiru
liburuetan Jimeno Juriok egindako elkarrizketak jasoko dituzte
proiektuaren arduradunek, hain
zuzen ere. Elkarrizketa horiek zuzenean argitaratuko dituzte, ikerlariak bere garaian jaso zituen bezala.
«Material hori guztia memoria
historikoa jorratzen jarraitzeko
tresna da oraindik ere», nabarmendu du Ana Ollok, Nafarroako

Gobernuko Erakundeekiko eta
Herritarrekiko Harremanetako
kontseilariak. Roldan Jimeno
Arangurenek proiektuan izan
duen parte hartzea nabarmendu
du. «Bere asmoaren berri eman
zigunean, gobernuak argi izan
zuen babestu behar zuela; ez genuen inolako zalantzarik izan».
Ollok Jimeno Jurioren familiaren
«eskuzabaltasuna» eskertu du,
Nafarroako Memoriaren Institutuaren esku uzteagatik ikerlariak
egindako lana.

Ikerlariaren lan osoa
Jose Maria Jimeno Jurioren obra
zabaltzea da Artaxoako ikerlariaren familiaren helburua, hain zuzen ere. Orain argitaratutako bi liburuak proiektu handiago baten
barruan plazaratu dituzte: Jimeno Jurioren lan osoa argitaratzeko
proiektuaren barruan, alegia. Azken bi liburukiak kontuan hartuta, Pamielak 56 lan plazaratu ditu
jada, argitaletxeko kide David
Mariezkurrenak nabarmendu
duenez.
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Hainbat herritar Titiak erakusketako piezei begira. MAITE ARTAJO

Hainbat emakume artistak landutako piezek osatzen dute ‘Titiak’ izeneko proiektua.
Sexu jazarpena salatu nahi dute obra horietan, gogoeta eta aldaketa eragiteko.

Titiak, begiradak hezteko
bean, eta ez dira ohartzen zein
mingarria den behin eta berriz
gogoratu behar izatea».
Egoera latz hori atzean uzteko,
zeramika tailer batean aurkitu
zuen Nataliak ihesbidea. Gainera,
terapeutek gomendatuta, Madril
utzi, eta Iruñera etorri zen bizitzera. Jada hemen zela, Oscar Guerrero artista eskulangileak lagunduta abiarazi zuen Titiak.

Uxue Rey Gorraiz Iruñea

makumeek emakume izateagatik jasaten dituztenak islatzen dituzte Titiak
erakusketako 33 piezek. Hogeita hamar emakume artistak hartu dute parte proiektuan. Nork bere pieza bere estilo
eta ikuspuntuarekin landu du,
baina helburu komunak dituzte
denek: batik bat, sexu indarkeria
salatzea, emakumearen gorputzaren errespetua eskatzea, eta
arlo guztietako berdintasuna.
Proiektuaren bultzatzaile Natalia
R.k jasan zuen sexu jazarpena du
abiapuntu.
Sexu jazarpena pairatu zuen lanean Natalia R.k bi urtez, enpresa
multinazional batean, Madrilen.
Zuzendarietako bat zen erasotzailea. Gogoan du orduan ez zela
gai jasaten ari zenari izena jartzeko, «zurrunbilo» batean sartuta
zegoela, eta «fisikoki eztanda»
egin zuela azkenean. Urtebete bajan egon, eta ordura arte ez zen
kapaz izan inori jasandakoa kontatzeko. Behin dena azalduta, ordea, enpresak erasotzailea babestu zuen. «Erabat zokoratua senti-

E

Bere gordinean

Uxue Bereziartua eta Liebana Goñiren lanak. ‘TITIAK’

tu nintzen. Isildu egin nahi izan
ninduten, eta argi izan zuten boteretsuenaren alde jartzea komeni zitzaiela».
Lantokietako sexu jazarpenetan matxismoak ez ezik botere
harremanek ere agintzen dutela
adierazi du, eta biktima «are ba-

besgabeago» egotea dakarrela
horrek.
Gertatutakoaren inguruan sortzen den «morboa» ere gogor
kritikatu du Natalia R.k, bere esperientzian oinarrituta. «Milaka
galdera egiten dizkizu jendeak;
erantzunak nahi dituzte etenga-

Erakusketak ezin izanen zuen
beste izenik eduki, Natalia R.ren
esanetan. Bere eskuez landutako
titiak izan dira guztiaren abiapuntua, eta 33 artelanen mihisea.
Titiak aukeratu ditu, azaldu duenez, horiek direlako emakume
gehienen gorputza sexualizatzeko elementu nagusia. Titiak erakusten ditu erakusketak, eta titiburuak, «zentsurarik gabe».
Hain zuzen ere, hau irakur daiteke Marta Tapia (Arte con M) artistaren piezan idatzirik: «Ez zentsuratu nire titiak, hezi zure begirada». Ikusleak bere jarrera
aztertzea nahi du erakusketak,
gogoeta eta aldaketa eragiteko.
Natalia R.k nahita utzi du bere
pieza kolorerik gabe, zuri, hain
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zuzen ere, purua den zerbait irudikatu nahi izan duelako. «Nire
minaren eta erru sentimenduaren isla da, hori baita egoera horietan zeure buruari egiten dizkiozun galdera guztiek eragiten
dutena. Denetik pasatzen zaizu
burutik, eta zuri hori gertatzeko
zer egin ote duzun galde egitera
ere iristen zara». Sexu jazarpena
gertatzen denetan errepikatzen
den egoerak sortzen du erreakzio
hori bere ustez, biktimari leporatzen baitzaio errua, erasotzaileari
baino gehiago.
Lan artistikoan genero berdintasunaren alde aktiboki konprometituta dauden beste 29 emakume artistak hartu dute parte
proiektuan, Natalia R.ren bidelagun. Nork bere erara margotu du
pieza, eta libre izan dira nahi izan
duten mezua zabaltzeko. «Bizipen izugarri gordinak» daude
pieza batzuen atzean, eta «indarra eta borrokarako grina» irakur
daiteke beste batzuen zertzeladetan. Liebana Goñi iruindarrak,
esaterako, «ozen marru egiteko
deia» egin du bere piezan, bere
iritziz, bide honetan «ezinbestekoa» baita bakoitzak bere historia kontatzea. «Emakume guztiok bizi izan dugu jazarpenen
bat, izan eskatu ez dugun piropo
bat, ukipen bat, edo eraso bortitzago bat», azaldu du.
Uxue Bereziartua hernaniarrak
lorez apaindu ditu bere piezako
titiak, emakumeen ahalduntzea
irudikatzeko loratzearen bidez.
Azaldu du, gainera, artea aldarrikapen publikoetarako tresna oso
eraginkorra dela «gaur egungo
gizarte azkar honetan». Terapia
bat ere badela dio, «pertsona batek barruan duena askatzeko
modu ona baita».
Errealitate asko biltzen dituzte
Titiak-eko artelanek, baina denek dute oinarri feminista, eta
guztiek dute emakumearen gorputzaren desexualizazioa helburu. Emaitza «oso estetikoa» dela
aitortu du Natalia R.k, baina, aldi
berean, mezua «oso zuzena»
dela. «Arazoari ikusgarritasuna
eman nahi diogu bizipen horiek
guztiak kontatuta, baina ez dugu
horretara mugatu nahi. Aldaketak eskatu nahi ditugu, benetan
aurrerapausoak egin daitezela
galdegin».
Gainerako erakusketa eta jarduera kultural guztien antzera,
koronabirusak behin-behinean
ateak ixtera behartu du Iruñeko
Kondestablea. Halere, Titiak Euskal Herriko gainerako hiriburuetara eramateko asmoa bada, baita
landa eremuko herrietara ere,
ahal den neurrian. «Matxismoa
ere pandemia bat baita».
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Beldurra
eta harria
uturreko egoera
batean, arriskuaren pertzepzioa larria denean sentitzen da beldurra». Hori dio hiztegiak. Gizakiak sentitu ditzakeen
hamaika sentimenduren artean
bat da beldurra. Maiz sastako bat
bezala sentitzen dugu, hormatuta utziko bagintu bezala. Arriskuak ez du zertan ikaragarrizkoa
izan. Badira armiarma ñimiño
bat ikusi eta aulki gainera igotzen
direnak. Arriskua ez da ikaragarria, baina beldurra dutenek hala
hautematen dute. Batzuentzat
esajerazioa irudi luke. Baina beldurra duenak arriskua benetakoa bailitzan bizi du.
Hori da, hain justu, koronabirusak eragiten duena. Batzuek

M

arrisku erreal modura bizi dute.
Beldurtuta daude. Egia da zenbait
komunikabidek hedatu dituzten
hainbat albistek alarma gorria
pizten lagundu dutela. Alor horretan ezinbesteko ekarpena egin
dute sare sozialek. Aurrekoan,
bideoak ikusteko Interneteko kanal horietako bateko lotura iritsi
zitzaidan sakelakora. Supermerkatu batean erosketa bat egiten
ari zen familia bat ageri zen. Plastikozko poltsak buruan jarrita zituztela erosketak egiten ari ziren,
dozena bat egunez etxetik atera
gabe egoteko prestatzen edo. Larriturik, baina okerreko babes
neurriak jarrita.
Hala ere, Txinatik iritsi den birus horrek inguruan eragin duen
sentimendu eztandak garapena

R
HURBILDU ETA LAU
Naiara Elola

Orain arte bizitzak
zuen gehiegizko
presak behartuta,
balio gehiegi ematen
ez genien gauza
horiek berriz egitea
desio dugu

Irudia b Iruñea

izan duela iruditzen zait. Duela bi
aste, lehengo batean, parkean ginela, txirristan behera jaisten ari
zen mutiko baten aitak ez zegoela
koronabirusarekin batere kezkatua aitortu zidan: «Ni ez nago birus horrekin beldurtuta, gaixoak
Iruñean daude, ez Baztanen!».
Hori entzundakoan zur eta lur
gelditu nintzen. Entzundakoa
ezin nuen sinetsi. Txina eta Euskal Herria banatzen dituen milaka kilometroak zeharkatzeko
aste gutxi batzuk besterik ez zituen behar izan birusak. Bi aste
baino gehiago ziren gurean zela.
Baina aita horren irudiko, Belateko tunelaz bestalde zegoen horretatik salbu zegoen. Tunelak ziren ziurrenik, bere ustez, beldurtuta ez egoteko nahikoa arrazoi.
Orain egoera oso bestelakoa
da. Dagoeneko astea bete da bakartuta bizi garela, eta gutxienez
beste astebete eman beharko
dugu horrela bizitzen. Beharbeharrezkoa egitera soilik irten
behar dugu kalera. Heldu, gazte

zein haur izan, berdin du. Denengatik hartu dira neurriak eta
denengatik bete behar ditugu.
Etxetik ezertarako ateratzen ez
garenok leihoaz bestaldean dugu
soa. Orain arte bizitzak zuen
gehiegizko presak behartuta, balio gehiegi ematen ez genien gauza horiek berriz egitea desio
dugu. Gure txikiek leihoaz bestalde dute tentazioa. Herrian dagoen parke bakarra dago han.
Hain gertu eta hain urrun. Etxetik irteterakoan parkeko jolas berriak marrazten pasatzen ditu
goizak zaharrenak. Txikiak, aldiz, ez du parkea faltan botatzen.
Etxeko egongela ginkanak egiteko parke bilakatu baitu.
Garai zailetan, ahuldadean,
ahal bezain ongien bizitzea da gakoa, gertatzen denaz ikastea. Baina beldur naiz normaltasunera
ezertxo ere ikasi gabe itzuliko ote
garen. Gizakia baita harri berean
behin eta berriz estropezu egiten
duen animalia bakarra. Nahita ez
gaitezen erori, behinik behin!

Magdalena Hernandez zinegotziaren
aurkako mehatxuak salatu dituzte
LIZARRA b Geroa Baik salatu du Lizarrako zinegotzi Magdalena Hernandezek mehatxuak jaso dituela, Navarra Sumaren aurkako zentsura
mozioa babestea erabaki eta gero. PSNk alderditik bota du Hernandez,
bai eta Jorge Crespo ere, mozioaren alde egin zuen PSNko bertze zinegotzia. Sozialistek, gainera, alderditik bota dute Veronica Ziordia, Lizarrako Gazte Sozialisten idazkari ohia, hark ere mozioa babestu duelako.

1.957
GENERO INDARKERIAGATIK IAZ AURKEZTUTAKO SALAKETAK
Genero indarkeriagatik aurkeztutako salaketen kopuruak gora egin
zuen iaz, 2018ko datuekin alderatuz gero: 1.957 izan ziren, denera,
2019an; aurreko urtean, berriz, 1.887. Salaketen kopuruak, beraz, %5 egin
zuen gora, iaz.

«Bidesariarekin, gobernuak ez
dio so egin alkateen eskaerari;
erabaki politiko bat hartu
behar da, baina ez dute hori
egin; kontua nahasten ari dira»
Juan Carlos Unanua
Igantziko alkatea

Arrazakeriaren aurkako manifestu bat
sinatu dute gobernuak eta sei elkartek

Alde Zaharra, hiriko usoentzat
Alarma egoera ezarrita, COVID-19 birusa ez hedatzeko neurriak hartu zituen Espainiako Gobernuak asteburuan: herritarren mugimendu askatasuna mugatu du, ez bada, bertzeak bertze, botikak eta elikagaiak erosteko
edo lanera joateko. Hamabost egunerako ezarri dute alarma egoera, hasteko, baina Espainiako Gobernuko
hainbat ministrok asteon erran dute jada litekeena dela luzatu behar izatea. Igandean, ezarritako mugak indarrean jarri zituztenean, karrikak hutsik ziren Iruñeko Alde Zaharrean, usoen lasaitasunerako. IÑIGO URIZ / FOKU

IRUÑEA b Manifestu bat sinatu eta zabaldu dute Nafarroako Gober-

nuak eta gobernuz kanpoko sei erakundek, Nafarroa arrazismoaren
aurka izenburupean. Zehazki, Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiketako zuzendari nagusi Patricia Ruizek aurkeztu du bizikidetzaren
alde egin nahi duen testu hori, SOS Arrazakeriako, CEAR erakundeko
eta Ijitoen Idazkaritza fundazioko ordezkariekin batera. Bihar izanen
da arrazakeriaren aurkako eguna. Nahi duten taldeek bat egin ahal
izanen dute manifestuarekin.
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Duela urtebete luze ailegatu zen
Zarys Falcon Kolonbiatik Iruñera
(El Carmen de Bolivar, 1976). Euskal Herriko Emakume Migratzaile eta Arrazializatuen Sareko kide
da, bai eta Katanga Dub taldeko
abeslaria ere. Erruz zabaldu da sareetan Martxoaren 8an Iruñeko
Gazteluko plazan egin zuten kontzertua.
Nolakoa izan da zuretzat Martxoaren 8ko emakumeen besarkadaren esperientzia?
Indarrez betetako egun bat izan
zen niretzat. Zaila da hitzez azaltzea sentitu nuen guztia. Ekinaldi
zoragarria izan da, garrantzi handikoa. Hainbertze emakume elkarrekin dantzan, gure ahotsaren
eta gure musikaren erritmoan!
Ikaragarria izan zen.
Edukiz betetako dantza da zuena.
Nire aspaldiko asmoa da oholtza
gainean eta diskurtso batean jasotzea egunerokoan mugiarazten
nauten indarrak. Tradizioa ere
bai, ezin baitut bazter utzi gatazka
armatuko testuinguru batetik natorrela: ez bakarrik Kolonbiatik
natorrelako, baita ni bizi nintzen
eremua, Los Montes de Maria, bereziki ukitzen zuelako ere gatazka
horrek. Ez da eskualde hagitz
handia, eta 67 sarraski gertatu
dira han.
Nola eragin dizu gatazka horren
erdian egoteak?
Gatazka armatuaren zuzeneko
lekuko izan naiz; senideak galdu
ditut terrorezko testuinguru horretan; iluntasun handiko momentuak izan ditut, eta nire erabakia izan da pozaren aldeko
apustua egitea: gogoratu nahi
izan dut zerk bultzatzen nauen
zutik jarraitzera eta aurrera egitera. Diskurtso hori da gure lanean
dagoena: erresistentzia eta eraldatzeko indarrak funtsezkoak
dira, eta gorputza zeharkatzen
dute. Zauriak ukitu eta sendatzen
dituen pozaren energia horrek
zeharkatzen ditu gorputzak. Eta
hori ikusi nuen Martxoaren 8an,
Iruñean.
Erresistentzia?
Erresistitzeko gure moduak eta
gure herentzia partekatu genituen Martxoaren 8an plazan bat
egin zuten emakume guztiekin.
Emakume migratzaile eta arrazializatuak gara, eta gu izan ginen
denak batu zituen besarkada horren gidari. Testuinguru ezberdinetako emakume anitzek egin
zuten bat egun hartan, eta denok
batera mugitu ginen; borroka bereko ahizpa bilakatu ginen, finean. Horrek izugarri poztu ninduen.

DAVID SANCHEZ

«Gure diskurtso
propioak eraikitzeko
beharra dugu»
Zarys Falcon b Katanga Dub taldeko abeslaria
Martxoaren 8an, emakume migratzaile eta arrazializatuen ahots eta
gorputz izan zen Katanga Dub taldea. Kolonbiatik etorri da Zarys Falcon
abeslaria, eta sorterriko bere erresistentzia moldeak ekarri ditu Iruñera.
Errealitate eta testuinguru ezberdinez harago, badira loturak
eta kode komunak?
Bai. Hemen ere, gainera, Nafarroan eta, oro har, Euskal Herrian,
zauriak sendatzen ari dira emakumeak oraindik ere. Zauriak ez
dira berdinak, baina neurri batean badute antza; terrorea, gatazka dago atzean, eta emakumeen
gorputzak zeharkatzen ditu bortxaketen eta torturen bidez.
Gorputza jarri duzu erdigunean;
gorputza borrokarako esparru
bat da?
Gorputzaren askatasuna eta
ahalduntzea aldarrikatu nahi ditugu. Gu gara geure buruaren eta
gure gorputzaren jabe, eta inork
ezin du zehaztu nik nola mugitu
behar dudan. Egia da dantza afrolatino anitz sexualizatuta daudela, edo exotikotzat hartzen dituztela. Baina bertzelakoa da erreali-

tatea. Dantza aldarrikatzeko tresna bat da, eta egiten ditugun mugimenduak gure aurreko emakumeek sortu zituzten. Gakoa ez da
nola dantzatzen garen, baizik eta
zertarako, hau da, mugitzen garenean zer erraten dugun. Mugimenduak duen indarra aldarrikatzen dugu, zauriak sendatzeko,
borroka egiteko, errateko, geure
burua irudikatzeko.
Feministen artean badira besta
eta aldarrikapena lotzea nahi ez
dutenak. Zer deritzozu?
Gauzak ez dira beltz edo zuri. Gris
anitz dago, eta gris horien artean
saiatu behar dugu lotzen gaituzten puntuak aurkitzen. Euskal
Herrira ailegatu nintzenean, eta
mugimendu feminista ezagutu
nuenean, ohartu nintzen hemengo feminismoak gogoetarako zaletasun handia zuela, hagitz akademikoa zela. Txantxa moduan

erraten nuen doktoretza egin beharko nuela hemen feminista izateko! Ulertzen dut besta bakarrik
ikusten dutenen kritika, bestak
bakarrik ez baitu balio. Baina nik
aldarrikatzen ditut zertarako mugitzen diren argi duten gorputzak; zerk mugitzen dituen argi
duten gorputzak. Besta giroko
iraultza batean sinesten dut, zergatik mugitzen diren ongi dakiten gorputzetan sinesten dudalako. Dantza egin behar dutela
erraten dutenekin egiten dut bat,
bai eta besta kontu huts bat ez
dela erraten dutenekin ere. Bi jarrera horiek arazorik gabe elkartzen ahal dira.
Euskal Herrira ailegatu zineneko unea aipatu duzu. Zerk ekarri
zaitu Iruñera?
Duela urtebete eta hiru hilabete
ailegatu nintzen. Josu Marti ezagutu nuelako etorri nintzen, bera

da nire kide Katanga Dub taldean.
Kolonbiara joan zen hango hotsen eta emakume abeslarien eta
artisten inguruko ikerketa egitera, gatazka armatuaren testuinguruan. Elkar ezagutu genuen,
hitz egin genuen, eta musika egin
genuen elkarrekin. Euskal Herrira gonbidatu ninduen, hiru hilabetez, hainbat kontzertu ematera, eta hemen jarraitzen dut.
Kontent zara, beraz?
Bai. Hemen bizitza hobe baten
alde migratzea erabaki duten bertze emakume anitzekin egin dut
topo. Erronka anitzi egin behar
diete aurre, eta lanik prekarioenak egin behar izaten dituzte,
gehienetan. Ni ere banago prekaritate horren barruan. Eta abiapuntu horretatik, guk argi erran
nahi dugu badugula zer eman,
aniztasunez. Aberastasun handia
dugu partekatzeko.
Feminismo hegemonikoak bazter utzi ditu emakume migratzaile eta arrazializatuak?
Euskal Herriko Emakume Migratzaile eta Arrazializatuen Sareko
kide naiz. Sare horrek auzitan jarri izan du feminismo hegemonikoaren diskurtsoa. Uste dut
oraindik lan handia dagoela egiteko, baina egia da Nafarroan gertatu denak ez duela zer ikustekorik Bilboko edo Gasteizko errealitatearekin.
Martxoaren 8ko emakumeen
besarkada egin izanaz ari zara?
Bai. Martxoaren 8ko koordinakundeak harrera hagitz ona egin
zion gure proposamenari. Guk
argi utzi nahi genuen gure diskurtso propioak eratzeko beharra
dugula. Hori oraindik ez dugu
lortu, baina hasi dugu bide bat,
eta Nafarroan mugimendu feminista guri harrera egiteko prest
da. Horrek ez du erran nahi, noski, jada geure burua ordezkatuta
sentitzen dugunik. Feminismo
hegemonikoak ikasi behar du
pribilegioak deseraikitzen. Ez da
erraza, baina urratsez urrats egin
behar dugu.
Emakumeen besarkada egun
bakarreko kontu ez bilakatzea
da helburua?
Hori da. Beldur ginen gure parte
hartzeak atzean duen diskurtsoa
bazter geldituko ote zen. Dantza
egiten zuen talde bat ikusiko ote
zuten bakarrik. Baina ez zen hori
gertatu. Dantza eta diskurtsoa jarri genituen mahai gainean, eta
erantzuna hagitz ona izan zen.
Benetako besarkada bat izan zen.
Eta orain zer?
Disko bat prestatzen ari gara;
udan plazaratu nahi dugu. Hilaren 27an, berriz, kontzertua emanen dugu Interneten bidez, arrazakeriaren aurka egiteko.

