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Edurne Elizondo Irurtzun

K
ezka bada, eta
i n f o rmaz i o
gutxi zabaldu
den sentsazioa
ere bai. Hori
nabarmendu

dute Irurtzungo kultur etxearen
kanpoko aldean bat egin dute-
nek. Irurtzungo bizilagunak dira
anitz, eta Arakilgo eta Larraungo
ibarretakoak bertze asko. Irur-
tzungo Pikuxar elkarteak antola-
tutako saiora etorri dira, Lekun-
berriko industrialdera gasa
eramateko egin nahi duten
proiektuari buruz argibide gehia-
go jasotzeko asmoz.
Egin nahi duten gasbideak Ara-

lar mendilerroko basoak zehar-
katuko lituzke: Irurtzun ondoko
Etxeberriko kontzejutik (Arakil)
Lekunberriraino, Larraungo lu-
rrak zeharkatuz. Nasuvinsak eta

Nedgyak —lehengo Gas Navarra–
bultzatu dute, Lekunberriko in-
dustrialdeko enpresak hornitze-
ko. Ekologistek «eredu desarro-
llista» baten adibide «argitzat»
jo dute proiektua. Arakil eta La-
rraungo hautetsiek, berriz, alter-
natibak eskatu dituzte. Ez dute
Aralar ukitzea nahi; Babes Berezi-
ko Eremua da mendilerroa.
Irurtzungo kultur etxeko ma-

haiaren bueltan egin dute bat
Sustrai Erakuntzako Martin Ze-
laiak, Kalaxkako Mikel Saralegik,
Ondare taldeko Javier Irigoienek,
Arakilgo alkate Oihana Olabe-
rriak eta Larraungo alkate Mikel
Huartek. Informazioa zabaldu eta
eztabaida piztu nahi dute, «herri-
tarren indarra batzeko».
«Udal txikiak gara; ez dugu in-

darrik bakarrik aritzeko egin nahi
duten sarraskiaren aurka». Ola-
berriarenak dira hitzak. 2019an
izendatu zuten Arakilgo alkate,

eta, ordurako, Aralarren egin
nahi duten gasbide proiektua
martxan zen. «Aurreko udalba-
tzak jaso zuen gaia; helegitea aur-
keztu zuten proiektuaren kontra,
baina ez zuten onartu».
Arakilgo eta Larraungo oraingo

udalek berriro aurkeztu dute
proiektuaren aurkako helegitea.
Erantzunaren zain dira, eta, 
bitartean, gasbidea martxan jar-
tzeko egitasmoak aurrera jarrai-
tzen du. «Urtebetez egon da gel-
dirik, baina oraingo osasun krisia
baliatu dute berriz ere martxan
jartzeko. Goitik behera ari dira,
herritarron iritzia kontuan hartu
gabe», salatu du Olaberriak.

Udalek Plazaola nahi dute
2017. urtekoa da Lekunberrira
gasa eramateko lehendabiziko
proiektua; 2019koa, berriz, biga-
rrena. Bultzatzaileek hiru alter-
natiba jarri zituzten mahai gaine-

Sustrai Erakuntza fundazioak eta Kalaxka taldeak mahai inguru batean salatu dute Lekunberriko
industrialdera gasa eramateko egin nahi duten proiektua, Aralar zulatuko bailuke. Ekologistek «eredu
desarrollistaren» adibidetzat jo dute gasbidea; Arakilgo eta Larraungo udalek alternatibak eskatu dituzte.

Haginkada bat mendilerroari

Lekunberriko gasbideari buruzko saioa, Irurtzungo kultur etxean, hilaren 9an; mahaian, ezkerretik, Saralegi (Kalaxka), Zelaia (Sustrai), Irigoren (Ondare), eta Olaberria eta Huarte alkateak. IÑIGO URIZ / FOKU
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an, baina, hasieratik, baten alde-

ko apustu garbia egin zuten: Ara-

lar mendilerroaren bidezko

proiektuaren alde, alegia. Bertze

bide batek proposatu zuen gasa

Leitzatik eramatea; eta, hirugarre-

nak, Plazaolaren bidea erabiltzea. 

Arakil eta Larraungo alkateek

azken horren alde egin dute, hain

zuzen ere. «Egun dauden azpie-

giturak erabiltzea da kontua, in-

gurumenean eragin daitekeen

kaltea ahalik eta gehien murrizte-

ko», erran du Olaberriak. «Natu-

ra da gure balio nagusia; gasbide-

ak hondatu eginen luke», erantsi

du Larraungo alkate Mikel Huar-

tek. Gasa garraiatzeko hodia me-

tro eta erdira egonen litzateke lur

azpian sartuta. «Horretarako,

zortzi metro zabal litzatekeen

bide bat egin nahi dute», azaldu

du Larraungo alkateak.

Huartek gaineratu du Aralar

zeharkatuko lukeen proiektu ba-

tek «zentzurik ez» duela, eta ezin

dela justifikatu. «Batzuen intere-

sak jarri dituzte ingurumenaren

gainetik; denon indarrak batzea

behar dugu hau gelditzeko».

«Behar ote dugu?»
Lekunberriko Kalaxka talde eko-

logistak eta Sustrai Erakuntza

fundazioak testuinguru zabalago

baten barruan aztertu nahi izan

dute gasbidearen proiektua.

Alternatibak bilatzeko aukeraz

harago jo dute, eta bertze eztabai-

da bat jarri dute erdigunean:

«Behar ote dugu gasbide bat?»,

galdetu du Kalaxka taldeko kide

Mikel Saralegik.

Kalaxkako kideek Lekunberri-

ko industrialdea handitzeko as-

moen aurka egin dute azken urte-

otan, eta asmo horrekin lotu du

Saralegik, zuzenean, Aralar zula-

tu nahi duen gasbide proiektua.

2016an erabaki zuen Lekunberri-

ko Udalak industrialdea berriz

handitzea; hau da, gasbidea egite-

ko lehendabiziko proiektua aur-

keztu baino urtebete lehenago.

Industrialdeak 40.000 metro 

koadro lur gehitzea da asmoa.

«Horretarako beharrik ez zen eta

ez dago, ordea; industrialdean ba-

dira orube hutsak oraindik ere»,

azaldu du Saralegik.

2016an egindako proiektuak ez

zuen jendaurrean erakusteko tra-

mitea bete, eta bazter utzi zuten,

ondorioz, Kalaxkak aurkeztuta-

ko helegiteari esker. Bigarren bat

prestatu zuen Lekunberriko Uda-

lak. «Enpresen neurrira eginda-

ko proiektu bat da; nork bere 

orubea eskatu du proiektu horre-

tan. Gutxi batzuen interesak na-

gusitu dira, interes orokorraren

gainetik», salatu du Kalaxkako

Mikel Saralegik.

Lekunberriko Udalak martxo-

an egindako osoko bilera batean

eman zion oniritzia industrialdea

handitzeko azken proiektuari.

Udaleko agintariek beti nabar-

mendu dute «bizilagunentzako

enplegua» sortzeko aukera ema-

ten duela egitasmo horrek. Uda-

lak onartu du badirela hutsik 

diren orubeak, baina industrial-

dea handitzeko aukera defendatu

du, mugitu nahi duten enpresen-

tzat hutsik diren horiek ez direla-

ko «erakargarriak», ezta garatu

nahi dituzten proiektuentzako

«egokiak» ere.

«Modu zaharrak»
Saralegirekin bat egin du Sustrai

Erakuntza fundazioko kide Mar-

tin Zelaiak, eta salatu du, inguru-

menari buruzko diskurtsoak al-

datu arren, «lan egiteko modu za-

harrek» indarrean jarraitzen 

dutela Nafarroan. «Trantsizio

ekologikoaz mintzatzen dira

agintariak; krisi klimatikoaz, eta

bioaniztasuna babesteko beha-

rraz; hori erran, baina Lekunbe-

rriko gasbidearen gisako proiek-

tuak babesten dituzte, justifika-

ziorik gabe», nabarmendu du.

Izan ere, Etxeberritik Lekunbe-

rrirainoko gasbidea egiteko

proiektuak jaso du jada Nafarroa-

ko Ingurumen Departamentua-

ren ingurumen baimena. Arakil-

go eta Larraungo alkateek ezin

izan dute kezka bazter utzi.

Proiektuak «mehatxatutako»

ondarea galtzeko aukerak anitz

kezkatzen du Ondare taldeko

kide Javier Irigoien ere. 2014. ur-

tean sortu zuten, Larraunen, bai-

larako ondare materiala eta im-

materiala babesteko eta zabaltze-

ko asmoz. «Gure ondarea lotuta

dago garenarekin; ondarearen

aurka egiten dugunean, garena-

ren aurka egiten dugu», erran du

Irigoienek. Proiektuaren inguru-

ko eztabaida pizten jarraitzeko

prest dira Ondareko kideak; Ka-

laxkako eta Sustrai Erakuntzako-

ak ere bai. Udalek herritarrei egin

diete deia, lanera batzeko.

Osasun krisia baliatu
dute berriz ere martxan
jartzeko; goitik behera
ari dira, gure iritzia
kontuan hartu gabe»
Oihana Olaberria
Arakilgo alkatea

«Neurrira egindako
proiektu bat da; 
gutxi batzuen interesak
nagusitu dira interes
orokorraren gainetik»
Mikel Saralegi
Kalaxka taldeko kidea

«Krisi klimatikoaz hitz
egin, baina gasbidearen
gisako proiektuak
babesten dituzte,
justifikaziorik gabe»
Martin Zelaia
Sustrai Erakuntza fundazioko kidea

«Ondarea lotuta dago
garenarekin; garenaren
kontra egiten dugu
ondarearen aurka
egiten dugunean»
Javier Irigoien
Ondare taldeko kidea

«Batzuen interesak jarri
dituzte ingurumenaren
gainetik; denon indarrak
batzea behar dugu hau
gelditzeko»
Mikel Huarte
Larraungo alkatea

‘‘

E. Elizondo Irurtzun

E
txeberri eta Lekunberri

arteko gasbidea paper

gaineko proiektu bat

baino gehiago da jada-

nik: Nafarroako Gobernuak irai-

lean egin ditu gasbideak hartuko

lituzkeen lursailak desjabetzeko

azkeneko urratsak. Desjabetze

prozesu behartuak izan dira irai-

lekoak; aurretik, duela urtebete

inguru, gobernuak lur sailetako

jabeekin adostutako prozesuak

burutu zituzten. Oraindik ez 

dituzte guztiak egin, halere, eta

auzia fiskaltzaren esku uztea lor-

tu dute hainbat jabek.

Irurtzungo Jorge Iriarteren fa-

miliarena da irailean desjabetu

nahi izan zituzten sailetako bat.

«Borda bat dugu Etxeberriko

kontzejuan, Madotzera bidean»,

azaldu du Iriartek. Haren fami-

liak lurrak galtzeko prozesuan ja-

beek legez duten eskubide bat ba-

liatu du prozesua behin-behine-

an bertan behera uzteko: «Legez,

jabeok badugu eskubidea desja-

betze prozesuko agiriak gure lur-

sailean sinatzeko. Guk hori egin

genuen; Arakilgo udaletxera dei-

tu gintuzten, baina guk gure 

bordan sinatu nahi izan genituen

paperak. Ez zen inor etorri, eta,

ondorioz, desjabetzea oraindik 

ez dute burutu», kontatu du

Iriartek.

Erantsi du bertze hainbat jabek

ere berdin jokatu dutela, eta pro-

zesu horiek ere etenda gelditu

dira, fiskalen esku. «Fiskal batek

hartu behar du auziaren ardura

orain; fiskalak erabaki beharko

du zer egin: gure gainetik pasatu,

eta lurrak kendu; edo agiriak 

sinatzeko tramitea berriz egin».

Kontrako jarrera
Iriartek garbi erran du proiektua-

ren aurkako jarrera agerian utzi

nahi izan duela familiak egindako

urratsaren bidez. «Legez dugun

aukera bakarra baliatu dugu»,

erran du. Aralar babesteko beha-

rra nabarmendu du, eta gasbide-

aren proiektuak «kalte handiak»

eginen lituzkeela inguruan.

Nafarroako Gobernuak irailean egin ditu azken
desjabetzeak Lekunberriko gasbideak hartuko
lukeen bidean. Jabe batzuek lortu dute tramitea
atzeratzea, auzia fiskaltzaren esku utzita.

Prozesua luzatu
nahi dute

Jendea –tartean lurjabeak– kultur etxeko atarian, saioa hasi aurretik. I.URIZ / FOKU



Edurne Elizondo Iruñea

O
inarria sendoa ez

bada, gainean

duen guztia eror

daiteke behera.

Horregatik atera

dira herritarrak karrikara, biga-

rren aldiz hil honetan, herrialde-

ko osasun etxeetako «egoera

kaskarra» salatzera, eta baliabi-

deak eskatzera. Nafarroako Osa-

sun Plataformak deitu ditu pro-

testara; urriko lehendabiziko

asteazkenean egin zuten aurre-

neko elkarretaratzea, eta hilaren

21ean eta 28an eginen dituzte

azkenak.

«Koronabirusaren pandemiak

agerian utzi du oinarrizko arreta

dela osasun sistema publikoaren

arlorik ahulena», nabarmendu

du Nafarroako Osasun Platafor-

mako bozeramaile David Menda-

zak. Erantsi du, batetik, agerian

gelditu direla 2008. urteko krisi

ekonomikoaren «aitzakiarekin»

egindako murrizketen ondorio-

ak; eta, bertzetik, oraingo osasun

krisiarena «baliatu» duela egun-

go Nafarroako Gobernuak «tele-

fono bidezko arretaren eredua

ezartzeko».

Hau da, oinarrizko arreta

«sendotu beharrean, ahuldu»

egin du Nafarroako Gobernuak.

Neurriak hartzea premiazkoa

dela erran du Mendazak, eta «be-

har diren baliabideak» bideratze-

ra deitu ditu Osasun Departa-

mentuko arduradunak: «Barra-

koiak jarri behar badituzte, jar

ditzatela; bikoiztu ditzatela egitu-

rak, ahal duten neurrian; egin 

ditzatela bi zirkuitu ezberdin, bat

COVID-19rako eta bestea gaine-

rako gaixoentzat; sendotu deza-

tela oinarrizko arreta, gaixoen eta

langileen segurtasuna berma-

tuz».

31 kontratu berri
Aurreko asteko koronabirusari

buruzko datu txarrek segida izan

zuten aste honen hasieran: astele-

henean, ia 600 positibo izan zi-

ren, Nafarroako Gobernuak egun

horretan emandako datuen ara-

bera. Egungo errealitatea eginda-

ko «kudeaketa txarraren» ondo-

rio da, neurri handi batean, Nafa-

rroako Osasun Plataformako

kideen hitzetan.

Mendazak datu bat jarri du er-

digunean, horren adibide: «Mar-

txotik 670 langile berri daude

Osasunbidean, baina haietako 31

baino ez dira ari oinarrizko arre-

tan». Aztarnarien kopurua ere

«behar baino apalagoa» dela sa-

latu du Mendazak: «Adituen ara-

bera, Nafarroan 200 behar ditu-

gu, gutxienez, biztanle kopurua

kontuan hartuta; 50 baino gu-

txiago izan ditugu, ordea; eta de-

nak ez dituzte propio kontratatu:

langile askok aparteko orduak

egin dituzte lan hori betetzeko».

Osasun etxeetan ere platafor-

maren salaketarekin bat egin

dute langileek. Lesakako zentro-

ko kideek, adibidez, oharra plaza-

ratu dute «prekaritate egoera»

salatzeko. Pandemiaren eraginez,

egoerak «okerrera» egin duela

erantsi dute. Urriaren 1az geroz-

tik, hain zuzen, hainbat lanpostu

hutsik dituztela jakinarazi dute;

Lesakan ez ezik, Beran eta Aran-

tzan ere, bertzeak bertze, badira

bete gabeko postuak.

Iruñeko Sanduzelai auzoko

osasun etxean ere egoera «kaska-

rra» da, langileek eta herritarrek

salatu dutenez. Telefono bidezko

arreta «inposatu» dietela argitu

nahi izan diete osasun etxeko ki-

deek bizilagunei, hain zuzen ere.

Mendazak gogoratu du UPN saia-

tu zela, bere garaian, telefono bi-

dezko arretaren eredua ezartzen.

2015ean boterea galdu eta gero,

«ezin izan zuen egin».

Nafarroako Osasun Platafor-

mak argi du gakoa dela osasun

sistema publikoan ezarri nahi den

eredua; duela hamar urte sortu

zuten plataforma hori osasuna-

ren esparruko hamaika eragilek,

eta, orduan bezala, «prebentzioa

eta hezkuntza» indartzeko beha-

rra nabarmendu dute, eta «fun-

tsezkotzat» jo dute oinarrizko

arretak zeregin horretan duen

rola. Oraingo gobernua deitu

dute prebentzioaren eta hezkun-

tzaren eredu horrekin bat egitera.

Nafarroako Gobernuko Osa-

sun kontseilari Santos Indurainek

onartu du «oinarrizko arreta ho-

betzeko beharra», hain zuzen

ere,eta neurriak iragarri ditu Na-

farroako Parlamentuan egindako

agerraldian: 11 osasun etxetako

harrera zerbitzuko lantaldeak

sendotuko dituzte, batetik; eta,

bertzetik, hemezortzi erizain eta

26 teknikari kontratatuko dituz-

te. Indurainek garbi erran du:

«Kontratu berriekin batera, zer-

bitzu telematikoak eta telefono

bidezkoak sendotuko ditugu».

Nafarroako Osasun Plataformak elkarretaratzeak egin ditu osasun etxeen aurrean,
bigarrenez hil honetan, zentroen «egoera kaskarra» salatu eta baliabideak eskatzeko.

Oinarria sendotzeko beharra

Herritarren protesta Iruñeko Sanduzelaiko osasun etxearen aurrean, urriko lehendabiziko asteazkenean. NAFARROAKO OSASUN PLATAFORMA

Nafarroako Gobernuak
670 kontratu berri egin
ditu martxotik, eta
haietako 31 bertzerik ez
oinarrizko arretan

Barañain, Lizarra eta Uharteko elkarretaratzeak. NAFARROAKO OSASUN PLATAFORMA
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Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Bueltan da Iruñerriko Mintzakide

egitasmoa. Bueltan da euskara

praktikatzeko, euskara gozatzeko

eta, azken batean, euskara bizi-

tzeko aukerak zabaltzea helburu

duen programa. Berriz ere, eus-

karaz hitz egiteko ohitura dute-

nak eta mintzapraktika egin nahi

dutenak bilduko ditu egitasmoak,

astean behin, eta ordubeteko hi-

tzorduetan. Pandemia dela eta, bi

eredu eskainiko dituzte aurten:

aurrez aurrekoa eta Internet bi-

dezkoa. Antolatzaileen esanetan,

edozein aukera hautatuta ere,

euskararen ibilbidean urratsak

egitea da inportanteena.

1993an lotu zitzaion bideari

Mintzakide. Bagera Donostiako

euskara elkarteak sortu zuen

proiektua. Urteek aurrera egin

ahala, Euskal Herri osora zabaldu

da, eta, zehazki, hamabosgarren

aldia izanen du Iruñerrian. Iragan

den urtean —hau da, hamalauga-

rrenean—, mila lagun inguruk

hartu zuten parte. 

Euskaraz «eroso eta gustura»

aritzeko inguruak sortzeko abia-

razi zuten Mintzakide. Haren sus-

tatzaileak ohartu ziren euskal

hiztunek bazutela horren premia,

eta iruditu zitzaien ez zegoela hori

asetzeko tresna egokirik; «hutsu-

ne bat» zegoen, alegia. Hala azal-

du du Edurne Arrizibita Mintza-

kide egitasmoko langileak:

«Oraindik ere, askok izaten dute

ezintasuna beren egunerokoan

euskara praktikatzeko». Dioe-

nez, premia hori bereziki nabar-

mena izaten da euskara hezkun-

tza formalean ikasten dutenene-

tzat, baina argitu du «euskaldun

osoentzat ere» biziki mesedega-

rria dela egitasmoa. Askotan, ha-

ren iritziz, euskarak apenas iza-

ten baitu tarterik aisialdian. 

Lasaiago, ausartago
Parte hartzaileek beren beldurrak

uxatzea eta lotsak alboratzea er-

dietsi nahi du Mintzakidek, Arri-

zibitaren esanetan. «Hanka sar-

tzeko beldurra izaten dute askok,

eta, horregatik, batzuk ez dira au-

sartzen jendearen aurrean euska-

raz aritzen. Horri kontra egin

nahi diogu. Azken batean, hau ez

da eskola bat, lasai aritzeko auke-

ra bat baizik». 

Mintzakide programako saioe-

tan ez dago ikaslerik eta irakasle-

rik, ez eta testuliburu eta arbela

aurrean aritu beharrik ere. Izatez,

taldeak berak erabakitzen du zer-

tan aritu asteroko hitzorduetan,

lehentasunen eta zaletasunen

arabera. Euskaraz komunikatze-

ko gutxieneko maila izatea da

parte hartzeko baldintza bakarra. 

Aurten, pandemiak behartuta,

taldeak txikiagoak izanen dira:

bospasei lagunekoak. Betiere, ar-

duradunek bermatu eginen dute

talde guztietan egon daitezela bi-

delariaketa bidelagunak: euska-

ra praktikatu eta gehiago erabili

nahi duten pertsonak eta egune-

rokoan euskaraz aritzeko ohitura

dutenak. Bi profilak batzea da

haien asmoa, elkarrekin aritzeko.

Bidelaria da Ruben Gutierrez

Lakuntza, orain dela hiruzpalau

urtetik. Euskaltegian ikasi zuen

euskara, baina gerora ohartu zen

«ezinbestekoa» zitzaiola euska-

raz gehiago aritzea, hizkuntzan

gehiago murgiltzea. Kontatu du

programak «are erakargarriago»

egiten duela hizkuntzan sakon-

tzeko prozesua, eta gaineratu du

Mintzakideren funtzionatzeko

erak jende anitzi laguntzen diola

euskaraz «ausartago» aritzen.

Batik bat, argitu du bidelaguna ez

dela ikusten irakasle modura, eta

zuzentzailea baino gehiago «la-

guntzen duen pertsona» dela,

izenak adierazi gisan. 

Udako etenaldiaren ondotik,

zabalik da egitasmoan izen ema-

teko epea. Internet bidez egin dai-

teke, Irunerrikomintzakide.eus

atarian, baita webgunean adiera-

zitako hainbat leku fisikotan ere.

Aurten, arduradunek gazteak eta

bidelagun gisa aritu daitezkeen

pertsonak animatu nahi dituzte

bereziki, profil horien beharra

izaten baita nabariena azkenal-

dian. 

Zabaldu dute
Iruñerriko
Mintzakide
egitasmoan izena
emateko epea
Parte hartzaileek bi eredu izanen dituzte
aukeran: aurrez aurrekoa eta Internet 
bidezkoa b Gazteen parte hartzea 
sustatu nahi dute antolatzaileek aurten

Iruñerriko Mintzakide egitasmoaren aurtengo kartela. MINTZAKIDE
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Askok hanka sartzeko
beldurra izaten dute, 
eta ez dira ausartzen
euskaraz aritzen. Horri
kontra egin nahi diogu»
Edurne Arrizibita
Mintzakide egitasmoko langilea

‘‘
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HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Ez dut izan

nahi normala

P
olemika interesatu»

bat ekarri nahi dut

mahai gainera. Eraso

sexisten aurkako hiri-

ko sarreretako panelak kentzeko

«erabakirik» ez dagoela esan du

Enrique Maia Iruñeko alkateak.

Ados, erabakirik ez dute hartu.

Ukatuko lukeen arren, ordea,

argi eta garbi erakutsi du alkate-

ak kartelak kentzeko nahia ba-

dutela. Beharra ikusten dutela.

Kartel horietan idatzita dagoe-

na «begi-bistakoa» dela esan

dute, argudiatzeko kartelek «ez

dutela zentzurik» edo «kentzea

litzatekeela egokiena». Baina ez

da hori benetako arrazoia. Maia

alkateak garbiago erakutsi zuen

eskuinak gaiarekiko duen jarrera

kazetariek aferari buruz galdetu

ziotenean. Haren ustez, herritar

asko «suminduta» daude karte-

lekin, «eraso sexistei buruz hitz

egitea baita Iruñeaz jasotzen den

lehen irudia». Hortxe arazoa:

irudia, esanen dutena.

Tamalez, gizarte honetan izen-

datzen ez dena ez da ikusten, eta

ikusten ez dena ez da existitzen. 

Ikusaraz dezagun, bada. 

Espainiako Estatuan bizi diren

16 urte edo gehiagoko emakume-

en %57,3k indarkeria matxista-

ren bat pairatu dute inoiz. Irail

hasierako albistea da, Espainiako

Gobernuaren Ordezkaritzak

egindako Emakumeen aurkako

indarkeriaren inkesta-ren emai-

tzak biltzen dituena. Bi emaku-

metik batek jasan du inoiz. Bitik

batek. Ez gara intzidentziak alde-

ratzen jarriko, baina nabarmen-

tzeko moduko pandemia dela

erakusten duelakoan naiz.

«Bere adineko beste edozein

emakumek bezala», emakume-

ak erre egiten zuela, parrandan

ateratzen zela eta lagunekin ka-

fea hartzen zuela leporatu zion

2016ko sanferminetako talde

bortxaketagatik zigortutako gi-

zonetako batek biktimari auzite-

gian. Argazkiak egin zizkion 

detektibe agentzia batek uda har-

tan, eta, nahiz eta auziko epaima-

haiak horiek frogatzat ez onartu,

gehienen eskuetara iritsi ziren.

Orain, emakumearen «bizimo-

du normala» erretratatzea, bikti-

ma zelatatzea, ez dela delitua

ebatzi du justiziak. 

Urriko albistea da. Bortxatzen

gaituzte eta nola jokatu beharko

genukeen esaten digute. Emaku-

meen giza eskubideak urratzen

dituena baino, biktima da behin

eta berriz epaitua dena, auzite-

gietan, kalean eta hedabideetan.

Udako datuak eman berri ditu

Foruzaingoak. Iazko datuekin al-

deratuta, erdira murriztu dira

sexu erasoen salaketak. Testuin-

gururik gabe irakurrita, pozteko

moduko albistea dirudi. Baina sa-

latu ez izanak ez du esan nahi

erasoa gertatu ez denik. Korona-

birusaren pandemia hasi zenetik,

etxean egoteko gomendioa jaso-

tzen ari gara, etengabe; eta bada-

kigu etxea ez dela leku segurua

guztientzat. Itxialdia bitartean,

adituek ohartarazi zuten emaku-

me asko tratu txarrak ematen

dizkieten gizonekin itxita zeude-

la eta zaildu egin zitzaiela lagun-

tza eskatzeko modua. Orain ere

hala izanen delakoan naiz, baina

honi buruz ez da hitz egiten.

Eta, bitartean, Maiak dio «hiri-

tar arruntarentzat» gaindituta

dagoela Iruñea eraso sexistarik

gabeko hiria dela esan behar iza-

tea. Ez omen naiz ni «hiritar

arrunta», beraz. Eta, benetan, 

eskuinak hitzari ezarri dion adie-

rarekin bada, ez dut izan nahi

normala.

Maiaren ustez,
herritar asko

«suminduta» daude
kartelekin, «eraso
sexistei buruz hitz

egitea baita Iruñeaz
jasotzen den lehen

irudia». Hortxe
arazoa: irudia,
esanen dutena

Irudiab Iruñea

Kolonizazioa salatzeko protestak
Nafarroako Gobernuko lehendakari Maria Txibite Madrilen izan zen astelehenean, Espainiako Gobernuak His-

panitatearen Egunerako antolatutako ekinaldietan. Iruñean, berriz, urriaren 12an «zer ospatu ez» dagoela alda-

rrikatu zuten hainbat eragilek. Arrotxapea auzoan, adibidez, elkarretaratzea egin zuten, herrialdeko migratzai-

leen mugimenduak deituta. «Erresistentziaren» aldeko mezua zabaldu, eta aukera baliatu zuten «kolonialismo-

aren arrastoa agerian» uzten duten auzoko hainbat plazaren eta kaleren izenak aldatzeko –irudian, ekintzaile

bat Armendariz erregeordearen plazako izena aldatzeko kartela jartzen–. Sortuk ere egin zuen konkista sala-

tzeko protesta bat, Nafarroako Gobernuaren egoitzaren aurrean. AHOTSA.INFO

Riberak dio segurtasuna ardatz dutela
urtegiko obran, baina ez dutela gelditu

ESA bEspainiako Gobernuko presidenteorde Teresa Ribera Esako ur-

tegiko lanei buruz aritu da, asteon, eta nahasmena eragin dute haren

hitzek. Eskatutako adituen txostena jaso arte ez dutela urratsik eginen

erran du, «segurtasuna bermatzea» helburu dutelako. Proiektuaren

aurkako taldeek ondorioztatu dute lanak geldiaraziko zituztela, baina

«ez da egia», Teresa Riberak nabarmendu duenez.

%30
ZENBATEKO EDUKIERA EZARRI DUTEN OSTALARITZAN

Nafarroako Gobernuak martxan jarri ditu, asteartearekin batera, korona-

birusaren pandemiari aurre egiteko onartutako azkeneko neurriak: osta-

laritzan edukiera %30era jaitsi dute, terrazetan %50era, eta tabernek eta 

jatetxeek 22:00etarako itxi behar dute, bertzeak bertze.

Proiektu pilotu bat jarri dute martxan
Pirinioetan, zabor organikoa jasotzeko

AURITZ bBidausiko Mankomunitateak proiektu pilotu bat jarri du

martxan, Auritzen, Aurizperrin eta Orreagan zabor organikoa jasotze-

ko. Zehazki, herriotan ostalaritzan ari diren etxeetako hondakin orga-

nikoak bilduko dituzte. Hamalau ostatuk eta jatetxek eman dute ize-

na. Sortzen duten zabor organikoa biltzeko, 25 ontzi jarriko dituzte

herriotako karriketan. Nafarroan, legez, zabor organikoaren %50 bil-

tzea da urte bukaerarako bete beharreko helburua. 2027rako, berriz,

hondakin organikoen %70 jaso beharko da, araudiaren arabera.

«Enpresaren eta CCOOren
erasoak jasan ditugu bidean,
baina ez diegu utziko gauza
bera egiten; asko dugu egiteko
gure baldintzak hobetzeko»

El-Husine Jagubi
Huerta de Peraltako langile batzordeko burua



MUSIKA

ATARRABIAMaka. 

bGaur, 22:00etan, Totem aretoan.

ATARRABIADebler, Xtasy 

eta Oxido. 

bBihar, 19:30ean, Totem aretoan.

IRUÑEANafarroako Orkestra 

Sinfonikoa. 

bGaur, 19:30ean, Baluarten.

IRUÑEARoyal Film Concert 

Orchestra. 

b Igandean, 19:00etan, Baluarten.

IRUÑEABrosdky laukotea. 

bAsteartean, 20:00etan, 

Gaiarre antzokian.

IRUÑEATravellin’ Brothers 

eta Jo & Swissknife. 

bOstegunean, 21:00etan,

Zentralen.

BERTSOLARITZA

BERRIOBEITIUxue Alberdi, 
Erika Lagoma, Julio Soto eta 

Xabier Terreros Gartzia Terre.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

LIZARRABardoak taldekako 

txapelketako finala: Atekaberts

Komeni (Leitza), Lamixene (Bera)

eta Bertsonautak (Malerreka).

bBihar, 17:00etan, ikastolan.

ZINEMA

ATARRABIAUna pastelería 
en Tokio. 

bAsteazkenean, 19:00etan, 

kultur etxean.

IRUÑEAPenitencia. 
bGaur, 19:00etan, Katakraken.

IRUÑEALes Resilientseta Armoní-
as para después de la guerra. 

bGaur, 20:00etan, 

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEAEl domingo si dios quiere
(Inch’allah dimanche). 

bAstelehenean, 18:00etan,

Iturramako Civivox aretoan.

IRUÑEALa sociedad literaria 
y el pastel de piel de patata. 

bAsteartean, 20:00etan,

filmotekan.

IRUÑEAWalls. 
bAsteazkenean, 20:00etan,

filmotekan.

DANTZA

ELORTZIBARCóncavo Convexo. 
bGaur, 20:00etan, 

Noaingo kultur etxean.

LESAKACóncavo Convexo. 
bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

LODOSABilaka: Saioak. 

bGaur, 21:30ean, kultur etxean.

ZANGOZABilaka: Saioak. 

bBihar, 20:00etan, auditoriumean.

ANTZERKIA

ARANGURENZaldi Urdina. 
bGaur, 18:00etan, 

Mutiloako kultur etxean.

ATARRABIAProducciones 

Maestras: Mentiras cotidianas. 

b Igandean, 19:30ean, 

kultur etxean.

CASTEJONTdiferencia: 

Bojiganga. 

bBihar, 20:00etan, Sarasaten.

IRUÑEAOligor y Microscopia: 

La melancolía del turista. 

bGaur, bihar eta etzi, 20:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRURTZUNAdos Teatro: 

Lloviendo ranas. 

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

TAFALLAYllana: Gag Movie. 

bGaur, 20:30ean, kulturgunean.

ZIZUR NAGUSIAAdos Teatro:

Viejos mundos nuevos. 

bGaur, 20:00etan hasita, 

kultur etxean.

ERAKUSKETAK

ATARRABIA Javier Egiluz 

margolariaren Geografía Latente

erakusketa. 

bAzaroaren 8ra bitarte, 

kultur etxean

BERTZELAKOAK

IRUÑEA Josetxo Goia-Ariberen

La música y expresiones populares

de Navarra desde una visión 

contemporáneahitzaldia. 

bGaur, 19:30ean, Kasino Berrian.

Gure proposamena b Lizarra

Bardoen hiruko finala eginen dute gaur, ikastolan
Bardoek bihar izanen dute egun handia: Nafarroako taldekako bertso txapelketako finala eginen dute, 17:00etan hasita, Lizarrako ikastolan. Hiruko

finala izanen da, hiru talde ariko baitira lehian: Leitzako Atekaberts Komeni, Berako Lamixene eta Malerrekako Bertsonautak. Berako eta Malerreka-

ko taldeak urriaren 2an egindako finalaurrekoetan –irudian, Goizuetan egindakoa–sailkatu ziren biharko finalerako. Martxoaren 28an egitekoa zen

hasieran, baina atzeratu behar izan dute, koronabirusaren pandemiak eragindako osasun krisiaren ondorioz. NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA
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Edurne Elizondo Iruñea

Biktimen ondoan izan da Fernan-
do Rey (Iruñea, 1961), Foro Sozia-
lak Nafarroako Parlamentuan
egindako saioan. Aurreko egune-
tan eta asteetan ere mintzatu izan
da haiekin, eta entzun ditu haien
esperientziak: ETAk hildako Ma-
nuel Zamarreñoren alaba Naiara
Zamarreñorenak, Guardia Zibi-
lak hildako Josu Zabalaren iloba
Belen Zabalarenak, ETAk hildako
Juan Mari Jauregiren alaba Maria
Jauregirenak eta estatu terroris-
moak hildako Iñaki Etxaberen
alaba Olatz Etxaberenak. Saioak
utzitako «aje emozionalak jota»
mintzatu da Foro Sozialaren ba-
rruan dagoen Baketik elkarteko
kide Fernando Rey; «zubi lana
egin nahi duen herritar bat» da.
Bigarrenez egin duzue indarke-

riaren biktimen arteko solasal-

dia Nafarroako Parlamentuan.

Zer moduz joan da?

Pozik atera nintzen. Egia da hala-
ko aje emozional bat utzi didala
saioak, biktimen esperientziak
ezagutu eta entzun eta gero. Pena
da halako saioak jende gutxiren-
gana ailegatzen direla, baina, aldi
berean, parlamentuaren egoitzan
eginda, oihartzun sozial handia-
goa dute gero hedabideetan.
Inportantea da halakoak parla-

mentuan egitea?

Bai, badauka garrantzia. Bilatzen
da erakunde publikoek behar 
bezalako garrantzia ematea me-
moriaren auziari. Pozik gara, iaz
egindako saioan baino talde
gehiago izan direlako aurten. Iaz-
koan, PSN eta UPN gelditu ziren
kanpoan.
Oraingoan, PSN egon da.

Pozgarria da. Saioa bukatu zene-
an, PSNko Inma Juriorekin min-
tzatu nintzen, eta galdetu nion ea
entzun ote zuen zerbait arrarorik.
Ezetz erantzun zidan, oso ongi
joan zela. Esan nion mezua beti
izan dela bera, baina aurrekoan ez
zuten entzun nahi izan.
Zer diote biktimek?

Batetik, besteari entzun eta beste-
aren larruan jarri beharraz aritu
dira. Bestetik, memoria inklusi-
boaren garrantzia nabarmendu
dute. Inportantea da ETAren bik-
timak aintzat hartzea eta dituzten
eskubide guztiak bermatzea, bai-
na estatuaren terrorismoak edo
polizia taldeek eragin dituzten
biktimak bazter utzi gabe.
Biktimen arteko aitortza?

Hori oso inportantea da. Bakoi-
tzak gatazkaren bere kontakizu-
na izanen du, baina, gatazka hori
edonola aztertuta ere, edonola
deskribatuta ere, egon gaitezen
ados, behintzat, bi gauzatan: bik-
tima guztiek dituzte eskubideak,

eta biktima guztiak hartu behar
dira aintzat. Giza eskubideak edo-
zein proiekturen gainetik daude.
Ez zegoen eskubiderik eta ez dago
justifikaziorik ETAk egin zituen
izugarrikeriak egiteko, eta ez
dago eskubiderik inor torturatze-
ko eta estatuak inor hiltzeko.
Paco Etxeberria auzi medikuak

erran izan du ETAren biktimek

erakundeen aitortza jaso dutela,

baina ez, ordea, herritar askore-

na; estatuaren indarkeriaren

biktimen kasuan, kontrakoa

gertatzen dela, herritarren ba-

besa bai, baina erakundeen ai-

tortza ez dutela jaso. Bat zatoz?

Bai. Parlamentuko saioan ere ho-
rixe esan dute batzuek, erakun-
deen aitortzarik ez, baina herria-
ren parte handi baten babesa sen-
titu dutela. Egin dira urrats
batzuk: Eusko Jaurlaritzak aitor-
tza egin dio Iñaki Etxaberen fami-

liari. Pausoak eman dira, nahiz
eta oraindik biktima guztiek ez
duten aitortza hori jaso. Beste al-
dean, berriz, ETAren biktimek
izan dute erakundeen aitortza,
baina ez dute herritarren parte
handi baten babesik izan.

Biktima guztiak ez dira prest

parlamentuan egindakoaren gi-

sako saio batean parte hartze-

ko. Hori baliatzen dute batzuek?

Parlamentuan argi eskatu dute
biktimek: «Mesedez, ez manipu-

latu». Biktimek dolu prozesu bat
pasatu behar dute; sentitzen du-
ten amorrua gainditzeko proze-
sua luzea da, eta traba handia da
prozesu horretan batzuek mani-
pulatu nahi izatea. Bada jendea
biktimen eskubide guztiak alda-

rrikatu, eta gai dena au-
rrerapausoak emateko,
eta besteen sufrimen-
duari ere begiratzeko.
Sumatzen duzu aldake-

tarik?

Prozesu guztietan argi-
ilunak daude. Alderdien
artean izan dira aurrera-
pausoak: PSN parlamen-
tuan egon izana, adibi-

dez, inportantea da. Martin Za-
balza Bake eta Bizikidetzarako
zuzendaria PSNkoa da, eta elka-
rrizketa multilateralak bultza-
tzen ari da. Hori da prozesuak
duen argi bat.

Eta ilunak?

Lasaitu da pixka bat giroa; arazo
gutxiago dago onartzeko indar-
keria adierazgarri guztiak direla
baztertzekoak, baina, aldi berean,
jendea urrundu egin da arazotik.
Eta ez litzateke ona izanen hau
ahaztea, zauriak ongi sendatu
gabe. Oraindik badira arazoak.
Ona da parte guztiek onartzea 
indarkeria erabiltzea ez zela bi-
dezkoa izan, eta egindako mina
aitortzea, baina estatuak oraindik
ez du egin.
Noizbait eginen du?

Segur aski, ez du inoiz eginen. Es-
tatuak esanen du noizbait tortura
erabili duela? Gauza jakina da 
estatu guztiek erabili dutela. Ha-
lere, onartuko du hori Espainiak?
Bere egiturak erabili dituela talde
terroristak antolatzeko? Zaila
ikusten dut. Eta badira bestelako
arazoak ere.
Zer-nolako arazoak?

Naiara Zamarreñok aipatu ditu,
adibidez, presoei egindako ongie-
torriak. Esan du min handia egi-
ten diotela; ongi iruditzen zaiola
egitea; normaltzat jo du maite 
duzun hori kartzelatik atera dela-
ko poztea eta ongietorria egitea,
baina ez heroitzat hartuz. Hor
bada beste problematika bat. Pre-
soen egoera beste bat da; zergatik
ez diren etxetik hurbil. Arazo ho-
riei heldu behar zaie.
Ez enkistatzeko?

1936ko gerrarekin gertatu da bi-
lobek egin behar izan dutela me-
moria jorratzeko lana. Eskuinak
esan du kontu zaharrak direla, eta
aurrera begiratu behar dela. Ez
dugu iraganean iltzatuta gelditu
behar, baina justizia egin behar
da, eta izugarrikerien irakurketa
kritikoa egin behar da; hurbilago-
koa dugun indarkeriarekin ere
bai. Aurrera egin behar dugu, bai,
baina irakurketa kritiko hori egi-
nez. Zauriak ongi itxi behar dira,
eta irakurketa kritiko eta multila-
terala egin.
Baketik elkartean ari zara orain;

Nafarroako Gobernuan ere aritu

zinen aurreko legealdian.

Hutsetik hasi behar izan genuen
gobernuan. Lan ona egin zen, bai-
na motz gelditu zen arlo askotan.
Halere, nik orduan ikasi nuen ad-
ministrazioa astuna dela; presio
politikoak badirela, eta ausardia
falta izan dela. Zuhurtziaz jokatu
behar da, bai, baina uste dut gu-
txieneko oinarri etikoak ezartzen
badira ez diegula uko egin behar.
Giza eskubideak denonak badira,
denonak dira; berdin du biktima
hori biktimario ere izan bada. Nik
beti izan dut amets herri honen
bakea, justizia eta askatasuna.
Saiatu naiz inplikatzen; zubi lana
egin nahi duen herritar bat naiz.

«Justizia egin behar
da, eta izugarrikerien
irakurketa kritikoa»

Fernando Rey b Baketik elkarteko kidea

ETAren eta estatuaren zenbait biktima indarkeriaz eta elkarbizitzaz aritu
dira parlamentuko saio batean, Foro Sozialak deituta eta Fernando Rey
kideak gidatuta. Halako ekinaldien «garrantzia» nabarmendu du Reyk.
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«Giza eskubideak denonak
badira, denonak dira; 
berdin du  biktima hori
biktimario ere izan bada»

«Beti izan dut amets herri
honen bakea, justizia eta
askatasuna. Zubi lana egin 
nahi duen herritar bat naiz»


