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Edurne Elizondo Iruñea

P
edagogia behar-

ko dela erran du

hizlariak, saioa-

ren bukaeran;

eta pedagogia

egiteko pazien-

tzia jada agortu egin zaiola eran-

tzun dio entzuleetako batek.

Transa da, eta nekatuta dago: ne-

katuta, eskuin muturrekoek

transen aurka egin erasoekin, bai

eta mugimendu feministaren arlo

batetik egiten dizkietenekin ere.

«Gure egunerokoa ez da erraza,

eta sareetan, bertzeak bertze,

transen aurkako hagitz diskurtso

bortitzak garatzen ari dira; jende

gaztea da hori egiten ari dena».

Arretaz jaso ditu Alicia Pano

Rodriguez hizlariak entzulearen

gogoetak. Ekintzaile transfemi-

nista da, Zikutak eta Bullerak tal-

deko kide, bertzeak bertze; gene-

ro berdintasunean aditua ere

bada, eta indarkeria matxistaren

prebentzioaren arloan egiten du

lan, Equilatera elkartearekin.

Ulertzen ditu entzulearen nekea

eta pazientziarik eza; eta ezaguna

du aipatu duen transen aurkako

giro bortitza. Izan ere, egoera ho-

rri aurre egiteko beharrak eragin

du E28 plataformak Pano Rodri-

guezen hitzaldia antolatu izana.

«Handia da topaguneak aurki-

tzeko beharra egungo jokale-

kuan; hagitz handia», erran du

Equilaterako kideak.

Topagune hori zein den argi du

ekintzaileak: transfeminismoa.

Eta horren alde egin du, «egungo

giro gatazkatsuari» aurre egite-

ko. LGTBI kolektiboaren barruan,

trans pertsonak bazterraren baz-

terrean utzi izan ditu sistemak,

eta egoerak okerrera egin du, az-

ken boladan; transen aurkako

diskurtsoak ez dira bakarrik es-

kuin muturretik edo sektorerik

kontserbadoreenetatik zabaldu;

mugimendu feministaren zati

batek ere egin du transen eskubi-

deen aurka, eta diskurtso institu-

zionalagoetan ere sartu da trans-

fobiaren hazia.

Pano Rodriguezek PSOEk ida-

tzitako barne agiria aipatu du ho-

rren adibide. «Argumentario

contra las teorías que niegan la

realidad de las mujeresizenburu-

ko dokumentua egin dute, eta

piztutako gatazka handitu eta za-

baldu da sare sozialen bidez».

Agiri horren arabera, transak

«mehatxu bat» dira feminismo-

arentzat, queer teoriak emaku-

mea subjektu politiko gisa «desi-

txuratzen» duela argudiatuz.

Agiriak, ondorioz, ez ditu emaku-

me transak feminismoaren sub-

jektutzat onartzen. 

Hori guztia kontuan hartuta,

berretsi egin du Pano Rodrigue-

zek: «Transfeminismoa da bat

egiteko espazioa: transfeminis-

moan gurutzatzen dira feminis-

moak, LGTBI borrokak eta queer

teoriak». Mugimenduok, gaine-

ra, ez dira iragazgaitzak, eta jaso

dute bertze hainbat iturritako

ura. «Iragazkortasun horrek era-

gin du mugimenduen eta borro-

ken arteko elkarrizketak gara-

tzea, eta elkar elikatzea».

Sortutako elkarrizketen adibi-

de, patriarkatuhitzak izandako

garapena aipatu du ekintzaileak:

«Heteropatriarkatu bilakatu

zen, lesbianek beren gaineko za-

palkuntza bikoitza zela erran zu-

tenean: emakume izateagatik eta

lesbiana izateagatik, hain zuzen».

Baina bada gehiago: emakume

transak zapaltzen dituzte ez dire-

lako identifikatzen jaio zirenean

egokitu zieten generoarekin, eta

errealitate horrek ekarri du zishe-

teropatriarkatuhitza. Ez da az-

ken pausoa, ordea. Emakume

arrazializatuen aurkako zapal-

kuntzak eta zapalkuntza horren

kontrako erantzunak ere eragin

diete hitzari eta borrokari, eta sis-

tema zapaltzailea arrazishetero-

patriarkatuhitzarekin izendatu

dute.

Teoria kritikoak
Feminismoak, LGTBI borrokak

eta queerteoriak gurutzatzen dira

transfeminismoan, baina espazio

komun horrek baditu bertzelako

osagaiak ere, bertzelako eragi-

nak, Pano Rodriguezek erantsi

duenez: «Ekologismoarena, an-

tiespezismoarena, kapazitismoa-

ren aurkako mugimen-

duarena, lodifobiaren

kontrakoarena...».

Borroken arteko ha-

rreman horrek ekarri du

gizaki jakin batzuk za-

paltzen dituen sistema

gero eta hobeki zehaztu

ahal izatea, eta, horrekin

batera, sistema zapal-

tzaileari eusten dion bi-

narismoari aurre egitea. «Femi-

nismoak, finean, sistemaren aur-

kako lubakian diren pertsona

guztien teoria kritikoak jaso

ditu», nabarmendu du Alicia

Pano Rodriguez adituak.

Feminismoaren bertze ekar-

pen nagusi bat jarri nahi izan du

ekintzaileak erdigunean: inter-

sekzionalitatearena, alegia. Giza-

banakoak bere kategoria sozialen

arabera dituen zapalkuntza eta

pribilegio egoeren fenomenoa

azaltzen du hitz horrek. Sortu ze-

netik, halere, garatuz joan da. 

Kontzeptua, berez, testuinguru

zehatz batean jaio zen: Kimberle

Crenshaw abokatu afro-ameri-

karrak sortu zuen, 1989. urtean,

General Motors enpresako ema-

kume beltzen aurkako bazterketa

izendatzeko. Hitzaren esana-

haiak geroztik egindako bidean

Patricia Hill Collinsen urratsak ai-

patu ditu Pano Rodriguezek, be-

reziki. «Zapalkuntzen matrize

moduko bat egin zuen, linealta-

sunetik eta binarismotik urrun-

duz; finean, zapalkuntza beti da

dimentsio anitzekoa». Ondorioz,

gakoa litzateke dimentsio ororen

aurkako borrokek gainerakoen

aldarrikapenak ere bere egitea.

Elkarren berri izatea, elkar uler-

tzea eta elkarri eragitea ezinber-

tzekoa da zapalkuntza sistemari

bere osotasunean aurre egiteko.

Borroken eta mugimenduen arte-

ko elkarrizketa horietan ere sortu

dira gatazkak, eta horiek erakutsi-

tako lezioak oroitzeko beharra na-

barmendu du Pano Rodriguezek,

hain zuzen ere. Patriarkatua hete-

ropatriarkatu bilakatzeko proze-

suan ez direlako gutxi izan sortu-

tako tirabirak, adibidez. «Eta ez

ditugu ezkutatu behar». Gataz-

ken bidez ere egin dutelako aurre-

ra transfeminismoan gurutzatzen

diren mugimenduek.

1970eko hamarkadako Ameri-

ketako Estatu Batuetan, adibidez,

lesbianen diskurtsoaren ingu-

ruan sortu ziren desadostasunak.

«Antolatzen hasi zirenez, gataz-

ka piztu zen mugimendu femi-

nistaren barruan. Lesbianen al-

darrikapenak zamatzat hartu zi-

tuzten anitzek; are gehiago,

kaltegarritzat mugimenduaren-

tzat. Lavender menace gisa izen-

datu zituzten». Mehatxu biole-

tak, baina, lortu zuen bere kon-

trako olatua baretzea: izen bereko

taldea sortu zuten, beren aldarri-

kapenen zilegitasuna defenda-

tzeko. Irain gisa sortutako izena

Bat egiteko eta elkar ulertzeko beharra badelako, oraingo
jokalekuan: horregatik aritu da Alicia Pano Rodriguez
ekintzaile eta aditua transfeminismoaz, E28 plataformak
antolatutako hitzaldian. Iraganeko gatazkek erakutsitako
lezioak oroitu ditu, transen aurkako jarrerak bazter uzteko.

Espazio komun
bat solastatzeko

E28 plataformak Iruñean

antolatutako manifestazioaren

une bat. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Lehen lerroan emakume
transak, prostitutak eta
arrazializatuak jarri ziren, haiek
zutelako gutxien galtzeko»
Alicia Pano Rodriguez
Ekintzaile transfeminista, generoan aditua
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bere egin zuten lesbianek, eta,
egun, «aspaldiko gatazka guztiek
arrastoak utzi dituztela ahaztu
gabe», inork ez du irudikatzen
haiek subjektutzat ez dituen mu-
gimendu feministarik.

Plazera eta arriskua

AEBetan sortutako bertzelako ga-
tazkak ere oroitu ditu Alicia Pano
Rodriguezek hitzaldian: «Anti-
pornoen eta prosexen artekoak,
adibidez. Hainbat ekintzailek de-
fendatu zuten sexualitatea bade-
la, aldi berean, arrisku, murrizke-
ta eta errepresio eremu bat, bai
eta plazer, miatze eta ekintzarako
eremu bat ere», azaldu du.
Carole S. Vance izan da horieta-

ko bat, eta haren hitzak gogoratu
ditu Pano Rodriguezek. Antropo-
logo horrek testu bilduma bat ar-
gitaratu zuen Pleasure and Dan-
ger: Exploring Female Sexuality

(plazera eta arriskua: emakume-
en sexualitatea miatzen) izenbu-
rupean, eta hor jaso zuen ondo-

koa: «Plazera eta arriskua biltzen
dituen dimentsio bikoitz hori
kontuan hartzea garrantzitsua
da; bertzela, plazeraz bakarrik
hitz egiteak eramaten gaitu bazter
uztera emakumeen gaineko egi-
tura patriarkala; era berean, ba-
karrik errepresioaz eta indarke-
riaz ari bagara, bazter uzten ditu-
gu emakumeen sexualitatearen
inguruko hautuak eta esperien-
tziak, eta sexuaren inguruko bel-
durrek gora egitea lortzen dugu».
Pano Rodriguezek azaldutako

«sexuaren gerrek» queer teoriei
eragin zieten. Adituak erdigune-
an jarri nahi izan ditu LGTBI ko-
lektiboko pertsonen eskubideen
aldeko borrokaren bidean egin-
dako hainbat urrats.
Batetik, 1969ko Stonewall Inn

tabernan gertatutako istiluak ai-
patu ditu. Poliziak ekainaren
28an egindako sarekadak eragin
zituen urte hartako gatazkak.
«Errepresio eta jazarpen giro ba-
tean bizi ziren LGTBI kolektiboko
kideak, eta, sarekada hori gertatu
eta gero, justizia eskatzeko borro-
ka karrikara eraman zuten», go-
goratu du Pano Rodriguezek.
«Lehen lerroan, emakume tran-
sak, prostitutak eta arrazializa-
tuak jarri ziren, haiek zirelako
galtzeko gutxien zutenak», eran-
tsi du ekintzaileak. Galtzeko ez
zuten deus, pobrezia gorria zute-
lako bizileku. «Beren gorputzak
jarri zituzten polizien eta kolekti-
boko gainerako kideen artean».
Bertzetik, LGTBI kolektiboak

Bartzelonan 1977an eta Madrilen
1978an lehendabizikoz egindako
manifestazioak oroitu ditu Pano
Rodriguezek. «Bartzelonan Poli-
zia oldartu zitzaien manifestariei;
Bartzelonan, berriz, borrak eta
pistolak zituen talde batek egin
zien aurre ekintzaileei». 
Hizlariak nabarmendu nahi

izan du queer teorien aurretik ga-
ratu izan direla beti queerborro-
kak. Queer teorien oinarrizko
testutzat hartzen da Juditk Butle-
rren Genero nahasmendua.
«Lan horretan nabarmendu
zuen sistema patriarkalak gizarte
eredu binarioa sortu duela: gizo-
nak eta emakumeak daude, eta
batek bertzea baztertzen du; gizo-
na zara, edo emakume». Queer
teoriek bertzelako bide bat egin
dute, sexua ere kategoria politi-
kotzat jotzen dutelako, eta oinarri
hartzen dutelako pertsona baten
identitatea ez dela finkoa, Pano
Rodriguezek erantsi duenez. Bat
egiteko espazioen beharra berre-
tsi du solasaldiaren amaieran, eta
biribil irudikatu ditu espazio ho-
riek, binarismoaren bi muturrak
lotzen dituen lerro zuzenetik
urrun.Alicia Pano Rodriguez, ezkerrean, hitzaldiaren egunean, antolatzaileekin batera. IDOIA ZABALETA / FOKU
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G
rebari eutsi diote.

Sephora enpresa-

ko Nafarroako lan-

gileek ez dute

amore eman, eta

joan den otsailean hasitako pro-

testarekin aurrera jarraitzea era-

baki dute. Lan baldintza duinak

bermatuko dizkien lan hitzarme-

na exijitu nahi dute egiten ari di-

ren greba mugagabearen bidez,

baina enpresak, oraindik ere, ez

du urratsik egin haiekin hitz egi-

teko. Alderantziz: «Isildu nahi di-

tuzten ahotsak gara», salatu du

Ainhoa Urkiak, ELA sindikatuko

zerbitzuen arloko arduradunak.

Sephorako langileen aholkulari

lanetan ari da greba hasi zenetik,

eta enpresak erakutsi duen «ja-

rrera harroa» kritikatu du.

Sare sozialen bidez zabaldu

dute Sephorako langileek beren

borrokaren berri, eta hori egitea-

gatik, hain zuzen ere, enpresak

idatzi bat igorri dio ordezkarieta-

ko bati, konpainia ez kritikatzeko

ohartarazteko: «Langileen lan

baldintza txarrek ez dituzte kez-

katzen Sephorako arduradunak,

baina min egiten die herritarrek

egoeraren berri jakiteak», nabar-

mendu dute ELAko kideek. Sin-

dikatu hori da enpresan ordezka-

ritza duen bakarra. Multinazio-

nalak salatu egin ditu, eta kalte-

ordaina eskatu, enpresarien ustez

greba legez kanpokoa delako. Hi-

laren 17an dute epaiketa.

Prekaritateak jota
«Egoerak izen propioa du: preka-

ritatea». Hori da auziaren gakoa,

Ainhoa Urkiaren hitzetan. Ema-

kumeak dira Sephorako langile

guztiak, eta horrek badu ikuste-

korik gertatzen denarekin: «Fe-

minizatutako sektore bat da gu-

rea, eta gisako bertze hainbat ar-

lotan gertatzen den bezala, gu ere

zapaltzen gaituzte».

Sephora multinazional bat da,

eta bi denda ditu Iruñean; denera,

hamalau langile ari dira bi zentro

horietan. «Karlos III.a etorbideko

langile guztiek egin dute bat gre-

barekin; Moreako zentroan, be-

rriz, erdiek baino gehiagok»,

azaldu du Urkiak. Ostegun, osti-

ral eta larunbat oro egiten dute

greba, zehazki, eta protestari eus-

teko asmoz dira. «Egoera gogorra

da, baina langileak indartsu dau-

de, eta dagokiena jasotzeko bo-

rrokatzeko prest».

Erdigunean jarri dituzte euren

aldarrikapen nagusiak: soldatak

hobetzea, eta behin-behinekota-

suna eta ordutegien malgutasuna

murriztea. «Astean sei egunez

irekitzen dituzte dendak, eta atse-

denerako aukerak gero eta urria-

goak dira, jaiegun askotan ere lan

egin behar dutela kontuan hartu-

ta», erantsi du ELAko kideak, eta

gutxienez egun eta erdiko atsede-

naldia eskatu du Sephorako lan-

gileentzat. 

Soldataren auzia azaltzeko,

adibide argi bat aipatu du Urkiak:

«Dendan badira mila euro balio

duten kremak; enpresan lanaldi

osoz ari diren langileak gutxi dira,

eta horiek ere 900 euro eskaseko

soldata jasotzen dute; hau da,

krema batek balio duena baino

gutxiago», salatu du.

Egungo prekaritateari aurre

egiteko, lan hitzarmen propioa

lortu nahi dute Sephorako langi-

leek. Egun, Espainiako Estatuan

drogerien esparruan indarrean

dena ezartzen diete Nafarroako

langileei. UGT eta CCOO sindika-

tuek sinatu zuten hitzarmen hori.

«Enpresa hitzarmen bat lortzea

dugu helburu, hemengo testuin-

gurua eta egoera kontuan hartze-

ko».

Sephora konpainia, baina,

oraingoz ez da negoziatzen haste-

ko prest. «Beharrik ez dutela esa-

ten dute enpresako arduradu-

nek». Ainhoa Urkiak argi du

multinazionala dela egungo ego-

eraren erantzule, biktimaren rola

bete arren. Izan ere, langileen gre-

ba legez kanpokotzat jo, eta, auzi-

tara jo eta gero, Sephorak 8.000

euroren kalte-ordaina eskatu diz-

kie ELAri eta sindikatuko enpre-

sako ordezkariei, greba egun ba-

koitzeko. 

Hilaren 17ko epaiketa 09:30ean

hasiko da, eta ELAk elkarretara-

tzera deitu ditu herritarrak, ordu

erdi lehenago: 09:00etan, Nafa-

rroako Justizia Auzitegiaren egoi-

tzaren aurrean. Protesta horren

bidez, langileen alde egin nahi du

sindikatuak, eta Sephoran eta

bertze zentro anitzetan pairatzen

duten prekaritatearen aurka.

Otsailean hasi zuten grebari eutsi diote Sephorako langileek, lan baldintza duinak
exijitzeko. Salatu dute enpresako arduradunek ez dutela negoziatzen hasi nahi izan.

Mahai baten bueltan eseri arte

Sephora dendako Karlos III.a etorbideko erakusleihoa, grebaren berri ematen duen kartel batekin. IÑIGO URIZ / FOKU
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Egoera gogorra da,
baina langileak 
indartsu dira, eta
dagokiena jasotzeko
borrokatzeko prest»
Ainhoa Urkia
ELAko zerbitzuetako arduraduna

‘‘



Edurne Elizondo Iruñea

E
rriberrik ez du hutsik

eginen: hogeita bat-

garren aldiz, kultu-

raren ekinaldi klasi-

ko bilakatu den an-

tzerki jaialdia eginen dute herri

horretan, hilaren 17tik abuztua-

ren 2ra bitarte. Nafarroako Go-

bernuko Kultura Departamentu-

ko arduradunek prestatutako

programa aurkeztu berri dute,

eta herritarrak deitu dituzte jada

salgai diren sarrerak erostera.

Osasun krisiak eragindako egoe-

rara egokitzeko egindako ahale-

gina nabarmendu dute, batetik,

eta «behar diren segurtasun neu-

rriak» martxan jarriko dituzte,

ondorioz; eta, bertzetik, etxeko

konpainiak jarri nahi izan dituzte

erdigunean, herrialdeko kultura

sustatzeko asmoz: Nafarroako

hamar talde igoko dira oholtza

gainera.

Diziplina anitzeko jaialdia iza-

nen da aurtengoa: antzerki lane-

kin batera, musika, dantza eta

zirku ikuskizunak ere emanen di-

tuzte. Denera, hogeita bost ema-

naldi izanen dira, hiru tokitan:

Erriberriko jauregiko La Cavan,

herriko kultur etxean, eta Tafalla-

ko kulturgunean. Erriberriko

jauregian eginen dituzte jaialdiko

antzezpen nagusiak, eta herriko

kultur etxean eta Tafallan, berriz,

antzerki poetikari buruzko ziklo-

koak.

«Gure betebeharra da jaialdi

hau antolatzea, kultura zaintze-

ko, eta, aldi berean, kulturaren ar-

loko profesionalak zaintzeko eta

babesteko»: horixe nabarmendu

du Erriberriko Antzerki Jaialdiko

zuzendari artistiko Luis F. Jime-

nezek. Argi utzi nahi izan du, gai-

nera, kultura zerbitzu «publiko

eta beharrezko bat» dela, «orain

inoiz baino gehiago».

Mezu berari heldu dio Nafarro-

ako Kultura kontseilari Rebeca

Esnaolak ere, eta jaialdian parte

hartzen duten konpainien ahale-

gina eskertu du; bereziki, egungo

egoerara moldatzeko egindako

ahaleginagatik. «Itxialdian fun-

tsezko ondare bat izan da kultura,

eta, orain, gertutik gozatzeko au-

kera izanen dugu Erriberrin».

Mielotxin, Lauarin, Hutsun
Espainiako poesiatik Europako

antzerki garaikidera lelopean

eginen dute Erriberriko jaialdia

aurten; Lope de Vega, Becquer,

Manrique, Lorca eta Cervantes

egileen testu klasikoak jorratuko

dituzte, bertzeak bertze, baina

programak jaso ditu, gainera, Sa-

muel Beckett, Bertolt Brecht eta

Franz Kafka egile europar garai-

kideen lanak ere.

Hilaren 17an, Iñigo Agerrik zu-

zendutako ikuskizunak inaugu-

ratuko du jaialdia: Mielotxin mu-

sika taldeko kideak, Lauarin Dan-

tzariak eta Hutsun taldeko

txalapartariak ariko dira elkarre-

kin oholtza gainean, Erriberriko

jauregian. Toki berean aurkeztu-

ko dute Adriana Bilbaoren eta

Beñat Axiariren Hierro/Burdina

lana, abuztuaren 1ean. Euskal

doinuak eta flamenkoa batzen

ditu obra horrek, migrazioaren

auziari heltzeko.

Aurtengo jaialdia osatzen du-

ten emanaldietako bi bertzerik ez

dira estreinaldikoa eta Bilbao eta

Axiarirena. Programa osoa http:

//www.oliteteatrofestival.com/

helbidean ikus daiteke. Oholtza

gaineko egunean eguneko ema-

naldiez gain, Yarleku konpainia-

ren lanak ere izanen du toki bere-

zi bat aurtengo jaialdian, antzerki

talde horri egokitu zaiolako iker-

keta laborategi bat egitea, Erribe-

rrin. Retales izenburuko obra du

oinarri laborategi horrek. Jaial-

diak iraun bitartean, obra hori

lantzeko eta garatzeko aukera

izanen dute taldeko kideek, uda-

lak utzitako gune batean.

Maskarak eta toki hutsak iza-

nen dira aurtengo jaialdian, se-

gurtasun neurriek behartuta.

Erriberriren antzerkirako grina,

halere, ohiko bera da.

Salgai dira jada Erriberriko Antzerki Jaialdirako sarrerak:
uztailaren 17tik abuztuaren 2ra eginen dute jaialdia. Nafarroako
Gobernuak osasun krisiak eragindako egoerara moldatu du
ekinaldia, eta herrialdeko konpainiak babesteko baliatu du.

Etxeko hamar talde
igoko dira oholtzara

Bilbao eta Axiariren Hierro / Burdina ikuskizuna. NAFARROAKO GOBERNUAMarta Juanizek zuzendutako El crimen fue en Granada lana. NAFARROAKO GOBERNUA

Mielotxin, Lauarin Dantzariak eta Hutsun Txalapartariak ariko dira jaialdia inauguratuko duen emanaldian. NAFARROAKO GOBERNUA
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R
HURBILDU ETA LAU
Amets Aranguren
Arrieta

Eta gero, zer?

H
iltzearena, bale, bai.

Baina, eta gero, zer?

Hori da, beldurra bai-

no, panikoa ematen

didana», bota du X-k. «Ba, gero

ezer ere ez», pentsatu dut nik;

ozenki esan ez, eta nik neuk ere

erantzun hori erabat ulertu eta

barneratu gabe dudala jakinda.

Zirkulu bat osatzen duten bizko-

txoa, ur-pitxerra eta edalontziak

inguratzen dituzten egurrezko

hogei bat aulkitan gaude eserita,

eta ez dugu denek ezagutzen el-

kar.

Noizean behin elkartu, eta he-

riotzaz hitz egiteko biltzen da jen-

dea Death Cafe-etan. Euskal He-

rrian geroz eta gehiago ari da za-

baltzen Ingalaterran sortutako

egitasmo hau, non, etxe askotan

tabu den gaiaren inguruan lasai

mintzatzeko parada duen parte-

hartzaile orok. «Ez da dolua gain-

ditzeko laguntza», eta «ez da 

ondoriorik aterako», zioen egi-

tasmoa iragartzen zuen afitxak.

Lehen aldia izan dut nik gaur.

Konfinamenduaren ondotiko

lehen kedada zuen taldeak gaur-

koa, eta, logikoa zen bezala, ko-

ronabirusak ekarririko itxialdia

izan da bi orduko bileraren ar-

datz. Erizaina, zahar-etxeko lan-

gilea eta irakaslea mintzatu dira,

besteak beste, gertaturiko hone-

tan guztian heriotzari eman zaion

lekuaz, haurrekiko hartu den ja-

rreraz edota sistemaren lehenta-

sunez.

Haurren kontuarekin geratu

naiz pentsakor. Nork prestatzen

du 8 urteko haurra amaren he-

riotzarako? Badakigu nola jokatu

haiekin, guk geuk ere kudeatzen

ez dakigun egoera batean? Zer

ikasten da eskolan heriotzari bu-

ruz? Agian utzi beharko genioke

hainbeste mezu polit, alai, positi-

bista eta gezurrezko bidaltzeari.

«Ez egin negar» edo «helduen

gauzak dira» esaldiek mina bes-

terik ez diete ematen haurrei.

Haurrak dira, ez ergelak. Gizarte-

an gaia tabu izateak, eta bizitza

eta heriotza parekaturik ez izate-

ak zailtzen dute dena.

12 urte bete ditu aurten Ama-

goiak. Duela aste pare bat, bizi-

kletarekin atera ginen biok buel-

ta bat ematera, eta, kasualitatez

hilerriaren ondotik pasatzen ari

ginela, sartzeko proposamena

egin nion. 

Egia esan, momentu hartan 

ez nuen argi ideia ona zen ala ez,

baina baiezkoa eman zidan,

inongo erreparorik gabe. Egin

zizkidan galdera gehienendako

ez nuen erantzunik izan; nik ere

egiten nizkion nire buruari gal-

dera haiek. Baina gogoan ditut

bere komentarioetako batzuk:

«Hilerria baino, hiliria ematen

du»; «familia hau ondokoa bai-

no aberatsagoa zen, begira hilik

egonda ere zer etxe duten!»;

«honek lurra okertua dauka;

inork ez du merezi betirako den

etxea okertuta izatea». 

Gu gara haurrak gaiarekiko

naturaltasun horretatik alden-

tzen ditugunak. Oso leku lasai eta

freskoa dela esan dit ateratzera-

koan, eta baita inor egon gabe

ere, denak daudela. A! Eta, ka-

sualitatez, ni baino lehenago 

hiltzen bada, enkargatu nadila

bere harrian argazkirik ez jartze-

az, argazkietan beti ateratzen

dela gaizki.

Norbere heriotza onartzea

omen da gaiaren inguruan lasaiki

mintzatzeko lehen pausua, baina

aitortu behar dut: niri oraindik

kostatzen zait «eta gero, zer?»

galderaren «gero ezer ez» eran-

tzuna benetan ulertzea.

Gu gara haurrak
gaiarekiko

naturaltasun
horretatik aldentzen

ditugunak

Irudiab Irun

Ruiz de Larramenditarrak nagusi Master Cup-ean
Asteburua biribila izan da Maite eta Olatz Ruiz de Larramendi pilotari nafarrentzat: Emakume Master Cup txapelketako bi finaletan nagusitu dira Eula-

teko kirolariak, Irungo (Gipuzkoa) Uranzu frontoian. Maite Ruiz de Larramendi pilota goxoko finalean aritu zen —argazkian, eskuinean—, Iera Agirre

leitzarrarekin, eta 22-7 irabazi zieten Nagore eta Leire Galeano ahizpei. Maiteren iloba Olatz Ruiz de Larramendik, berriz, pilota mistoko finala jokatu

zuen Leire Garairekin batera, eta 14-22 nagusitu ziren, Olatz Arrizabalaga eta Gentzane Aldai pilotarien aurka jokatutako partidan. GORKA RUBIO / FOKU

Udazkenean
estreinatuko dute
Mikel Zabalzaren
inguruko filma
IRUÑEA bUdazkenean estreina-
tuko dute Mikel Zabalzaren ingu-

ruko Non dago Mikel?film doku-

mentala. Kartela aurkeztu berri

dute proiektuaren bultzatzaile

Ahotsa.info-k eta Izar Films etxe-

ak. Udazkenean, hain zuzen, 35

urte beteko dira Guardia Zibilak

Mikel Zabalza atxilotu, eta hil

arte torturatu zuenetik. Bidasoa

ibaian utzi zuten gorpua, desa-

gertu eta handik hogei egunera.

Amaia Merino eta Miguel Angel

Llamas Pituaritu dira zuzendari

lanetan. Zabalzarekin batera

atxilotutako Ion Arretxeri eman

diote hitza, bertzeak bertze.

2017an zendu zen Arretxe.

«Hagitz kontent
nago, alderdiaren
kongresua
errebalida baten
gisakoa zelako
niretzat; gaur, atzo
baino indartsuagoa
da UPN»

Javier Esparza
UPNko presidentea



185.000
BERDINTASUN  ERAGILEAK KONTRATATZEKO DIRU LAGUNTZA
Nafarroako Gobernuak 185.000 euroren diru laguntza onartu du, Nafa-

rroako Berdintasunerako Institutuaren bitartez, herrialdeko udalek ber-

dintasun eragileak kontrata ditzaten. Gobernuko arduradunen ustez,

berdintasun eragilearen lana «funtsezkoa» da.

Pirinioa sustatzeko
bulegoa ireki dute
Aierdik eta Ollok
BURGI bPirinioak sustatzeko pla-

na garatzen hasi da Nafarroako

Gobernua, eta, ondorioz, bulego

berri bat zabaldu du Burgin, es-

kualdea suspertzeko asmoz. Na-

farroako Gobernuko lehendaka-

riorde Jose Mari Aierdi eta Ana

Ollo kontseilariak parte hartu

dute egoitzaren inaugurazioan.

Ariben bada bertze bulego bat.

Moto gidari bat hil
da, errepide ertzeko
auto bat jota
AOS bIruñeko 46 urteko bizila-

gun bat zendu da asteon, Aosen

gertatutako istripu batean: moto

gidariak errepide bazterrean

aparkatuta zegoen auto bat jo

zuen, NA-150 errepidean, igan-

dean jazotako ezbeharrean.

17:18an gertatu zen istripua. La-

rrialdi zerbitzuetako osasun lan-

gileek ezin izan zuten deus egin

gidaria suspertzeko. Iruñeko Lege

Medikuntzako Institutura era-

man zuten gorpua.

Berriozarko
mugan irekiko
dute haur eskola

IRUÑEA bLortu dute. HE Gura-
soak plataformako kideek aur-

kitu dute beren herri haur-esko-

la hartuko duen eraikina, eta,

datorren ikasturtetik aurrera

martxan izanen da. Berriozarko

mugan dago egoitza, Decath-

lon saltokitik hurbil.

Kooperatiba batek kudeatu-

tako herri haur-eskola izanen

da zentro berri hori. Hala ere,

plataformak adierazi du alderdi

politikoekin biltzen jarraituko

duela, bai ikasturte honetarako

diru laguntzak eskatzeko, bai

datorren ikasturterako euska-

razko plazen eskaintza «ego-

kia» egin dezatela eskatzeko,

herri haur-eskola itxi eta siste-

ma publikora itzuli ahal izateko.

Atzo zabaldu zuten, hain zu-

zen, aurrematrikula epea, eta hi-

laren 10era arte egonen da za-

balik. Horretarako, mezu elek-

troniko bat bidali beharko da

hegurasoak.harrera@gmail.co

mhelbidera. Familiek errolda

ziurtagiriaren kopia bat eta

errenta aitorpenaren beste bat

aurkeztu beharko dituzte, hel-

burua sistema publikoaren aha-

lik eta antzekoenak diren tari-

fak ezartzea baita.
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«Gonbidapena jaso dut mezara
joateko, eta joanen naiz, maila
pertsonalean. Norberak hartu
beharreko erabaki bat da; libre
dira pertsonak, joateko edo ez»

Enrique Maia
Iruñeko alkatea



Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Kontziliazio familiar eta laborala
Lekunberrin (Larraun): hurbil-
keta etnografiko bat izenburuko
doktoretza tesia aurkeztu du Ro-
cio Otxoa Santos antropologo eta
gizarte hezitzaileak NUP Nafarro-
ako Unibertsitate Publikoan (Do-
nostia, 1970). Ikerlaneko ondo-
rioek agerian utzi dute, batik bat,
haurren eta adinekoen zaintza la-
nak emakumearen gain direla,
oraindik ere, kasu gehienetan.
Lekunberriko hainbat familia el-
karrizketatu ditu Otxoa Santosek
bere tesia osatzeko. 
Zein da, zehazki, zure ikerketa-

ren helburua?

Familia unitateetako lanak bana-
tzeko modua aztertu nahi izan
dut, eta hiru alderdiri erreparatuz
egin dut analisia. Ikusi nahi izan
dut nola banatzen diren etxetik
kanpoko lana, zaintza lanak eta
aisialdia gizon eta emakumeen
artean. Horregatik, bikote hete-
rosexualez eta 12 urtetik behera-
ko seme-alabez osatutako hain-
bat familia izan dira nire lagina,
Lekunberrin. Gainera, beste bal-
dintza bat ere bete behar zuten:
biek, aitak eta amak, egin behar
zuten lan etxetik kanpo. 
Zein dira ateratako ondorio na-

gusiak?

Lanaren banaketari dagokionez,
badirudi familia eredu tradizio-
nala atzean utzi dugula alderdi
askotan. Lehen, seme-alabak
izan bezain laster, emakumeak
etxetik kanpo lan egiteari uzten
zion, etxeko lanez arduratzeko
eta haurrak edo adinekoak zain-
tzeko, eta gizonak ekartzen zuen
dirua etxera. Esaten da beste ere-
du bat dugula orain, zeinetan la-
nak gizonaren eta emakumearen
artean modu justuan banatzen
diren, baina hori eredu ideala bai-
no ez da. Hori, praktikan, ez da
hala gertatzen.
Zein da errealitatea?

Gizonak zein emakumeak dute
etxetik kanpo lan egiteko eta
etxera ekarpen ekonomikoa egi-
teko ardura; oso barneratua dugu
ideia hori, baina, kontrara, zain-
tza lanen ardura ez da banatzen,
eta emakumeak hartzen du bere
gain. Zoritxarrez, jende asko ez da
horretaz ohartzen, ez delako
hausnarketa sakonik egiten gaia-
ri buruz, gertatzen ari denari bu-
ruz. 
Nola egiten dio horrek kalte

emakumearen ibilbide profesio-

nalari?

Emakumeek murrizten dituzte
beren lan-jardunaldiak seme-
alabak zaintzeko, edo emakume-
ek hartzen dituzte eszedentziak,
baita emakumearen lanpostua

gizonarena baino hobea denetan
ere. Ohikoena hori da, eta, ezin-
bestean, joera horrek ahuldu egi-
ten du emakumeek lanean duten
posizioa eta soldata. Gainera, ho-
rren eraginez, bikotekidearekiko
mendekotasun ekonomikoa
handitu egiten da. Kontua da uste
dugula amak zaindu behar ditue-
la beti seme-alabak; are gehiago,
bere haurrak beste edozer gauza-
ren gainetik jartzen dituena dela
ama on bat.
Zergatik uste dugu hori? 

Hala erakutsi zaigu, umeei egiten
zaizkien opariak ikusi besterik ez
dago. Neskei panpinak eta gurdi-
txoak oparitzen dizkiete guraso-
ek, beste batzuk zaintzeko gaita-
sun biologiko berezi bat bagenu
bezala. Amak zaintza lanetan or-
dezkaezinak direla uste du jende-
ak, ama batek bezain ongi ezin
duela inork zaindu haur bat.

Tesian azaldu duzu aitatasun eta

amatasun ereduak aldatu egin

behar direla.

Bai, rol tradizionaletatik urrun-
duz, eta zaintza lanak modu justu
batean banatu daitezen sustatze-
ko, besteak beste. Naturalena

haurrak amak zaintzea dela uste
dugu, eta zerbait naturala dela
esateak problema bat dakar bere
baitan: pentsatzea hori ezin dela
aldatu. Hori salatu beharra dago,
eta argi utzi behar da zaintzen

ikasi egiten dela, eta, jakina, gizo-
nei ere badagokiela lan hori, zain-
tzen ikastea eta zaintzea.
Zer iritzi du gizarteak zaintza la-

nez? 

Etxe barruko gauzak ikusezinak
izan dira urteetan, ez zaie behar

adinako garrantzirik eta
baliorik eman. Zaintza
lanak ezkutuan izan
dira beti, izozmendi ba-
ten urpeko zatia balira
bezala, hain zuzen ere;
baina lan horri esker
funtzionatzen du gizar-
teak. Gure sistema ka-
pitalistak ezin izanen
lioke aurre egin zaintza

lan guztiak ordaindu behar izate-
ari. 
Zenbateraino baldintzatzen du

gaur egungo lan merkatuak

kontziliazioa? 

Lanak erabateko prestasuna es-

katzen du egungo sisteman, as-
kok lan merkatua malgua dela si-
netsarazi nahi badigute ere; lan-
gileentzat oso zurruna da, eta
guztiz baldintzatu behar duzu bi-
zitza osoa lanarentzat. Lan mer-
katua hobeki egokitu beharko li-
tzateke gure premietara, eta ez al-
derantziz. 
Hain justu, kontziliazio hitza

maiz izan dugu ahotan osasun

krisian eragindako konfinamen-

du garaian.  

Bai, itxialdiak bistan utzi baititu
sistemaren gabeziak. Etxean sar-
tuta egon behar izan dugu, eta,
eskolak itxiak zeudenez, haurrak
ere gurekin izan ditugu egun guz-
tian. Ohartu gara kontziliaziora-
ko problemak nabarmenak dire-
la, eta datozen hilabeteetan ere
ikusi ahalko ditugu horren ondo-
rio negatiboak. 
Pixkanaka, baina badira horre-

tan lagundu nahi duten neurri

eta politikak. Zer iritzi duzu ho-

rien gainean? 

Gero eta gehiago daude, baina ez
dira aski. Esaterako, laster aitata-
sun baimenak amatasun baime-
nak bezain luzeak izan ahalko
dira. Aurrerapauso garrantzitsua
da, baina asko dago egiteko,
oraindik ere. Orain arteko neurri
gehienak, adibidez, emakumeei
lana eta familia bateratzen lagun-
tzeko egin dira, baina harago joan
beharko genuke, eta erakutsi
zaintza lanak ardura soziala dire-
la, eta guztioi dagozkigula, ondo-
rioz.
Nazioarteari begira, ba al dago

gai honen inguruan eredugarri

den herrialderik? 

Europaren iparraldeko herrialde-
ak adibide ona dira. Berdintasun
politikak egin dituzte azken urte-
etan, eta egoera hobea da hemen-
goa baino. Dena dela, herrialde
horietan ere emakumeen lanpos-
tuak gizonenak baino kaskarra-
goak dira, eta, era berean, zaintza
lanak nahiko ikusezinak eta gu-
txietsiak dira oraindik ere. Gizo-
nen eta emakumeen arteko ber-
dintasuna ez dago inon mun-
duan. 
Zein da, berdintasuna helburu

hartuta, egin beharreko bidea? 

Lehenik, garrantzitsua iruditzen
zait aitatasun eta amatasun eredu
berriak aurkeztea, eta, horrekin
batera, baita heterosexualak ez
diren pertsonek osatutako fami-
lia ereduak erakustea ere. Biga-
rrenik, zaintza sozializatu egin
behar da. Ezin dugu segitu pen-
tsatzen zaintza emakumeen kon-
tua dela. Izatez, ez genuke pen-
tsatu behar ezta familia unitate
osoaren ardura bakarrik denik
ere. Gizarte osoari dagokio zain-
tzaren gaineko erantzukizuna.

«Zaintza lanak ardura
soziala dira, eta guztioi
dagozkigu, ondorioz»

Rocio Otxoa Santos b Antropologoa eta gizarte hezitzailea

Otxoak aurkeztu berri duen doktoretza tesiak agerian utzi du ez dela
batere justua etxeko lanen banaketa: zaintza lanen gaineko ardura
emakumearena da, oraindik ere, gizarteko familia unitate gehienetan.
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«Argi utzi behar da zaintzen
ikasi egiten dela, eta, jakina,
gizonei ere badagokiela 
lan hori egitea»

«Neurri gehienak emakumeek
lana eta familia bateratzeko
egin dira, baina harago 
joan beharko genuke»


