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Zerbitzua gizarte-ekintza zentroetan

ematen du Actiomek, hala nola Baiona

Iparreko honetan, Gaskoien plazan. I.E.

Iñaki Etxeleku Baiona

Duela sei urte abiatu zuten Ene
herria, ene osasuna egitasmoa
Actiom elkarteko bultzatzaileek.
Osasun asurantza osagarririk
gabe diren jendeei kontratu ba-
tzuen erdiestea da asmoa. Horre-
tarako, herriko etxe partaideak
baditu elkarteak, eta aholkulari-
tza zerbitzua eskaintzen die he-
rritarrei gizarte-ekintza zentroe-
tan. Elkartearen sortzaileetan
dira Ipar Euskal Herrirako Lau-
rent Zaldubehere eta Nicolas Ca-
llier asurantza artekariak. Duela
bost urte elkarrizketatu zituen
Ipar Euskal Herriko Hitza-k, eta
geroztik garapen handia izan du
Euskal Herritik kanpo ere.
Artekariak dira biak; beraz,

asurantza etxeekin kontratuak
negoziatzen dituzte jendeei ber-
merik hoberenak bilatuz prezio-
rik apalenean. Baina haratago
doa haien zerbitzua, Callierrek
dioenez: «Gaitasuna badugunez
azterketa baten egiteko, gure hel-
burua da jendeari aholkuak ema-
tea. Anitzetan, jendearentzat bi-
ziki zaila da ulertzea asurantza
etxearen eskaintza. Ez bagenu
dugun objektibitatea, ez dut uste
herriko etxeek konfiantza eginen

zigutenik». Aholku hori, ardure-
nean, baitezpadakoa dela uste du
Zaldubeherek. Asurantzen mun-
dua bortitza izan baitaiteke, kon-
tratu berrien egiteko aztaparka
ari direlako. «Segur da otso ere-
mua dela. Jende anitzek —adine-
koek bereziki—, deiak badituzte
etengabe eskaintzekin. [Asuran-
tza saltzaile] Batzuek, argiki, adi-
nekoen helbide zerrendak eros-
ten dituzte horretarako. Ikusi 
ditugu jendeak beldurtuak baitira
orain telefonoan erantzuteko; 
badira kontratua telefonoz izen-
pearazten dutenak», erran du
Zaldubeherek. Ez da baitezpada
hobetuz joanen, abenduaren
30etik goiti indarrean jarriko den
arau berriak kontratu hauste eta
aldatzea baimenduko baitu urte
osoan. Heldu duen urtetik goiti,
asurantza etxez aldatzen ahalko
da noiznahi. Orain arte, asuran-
tza etxeak larrazken inguruan ari
baziren  deika, badaiteke urte
osoan aritzea bezero arrantzan. 
Actiomeko kideek diote ez du-

tela helburutzat absolutuki kon-
tratu berri baten erdiestea jende-
arentzat. «Guk prezioak negozia-
tzen ditugu partaide ditugun
asurantza etxeekin, baina, jende-
ak jadaneko duen kontratua ho-

Osasun
asurantzen
aholku
zerbitzua
garatu da
Herritarrei osasun asurantzetan aholku
emateko Actiom elkartea hedatu da 
sei urtez b Zerbitzu osagarria egiten du
gizarte-ekintza etxeetan

Baionako ospitaleko 

ohe bat, maiatzean.

Ospitalizazio bermeak

lehenesten ditu Actiomek.

GUILLAUME FAUVEAU



bea bada, erraten diogu ez alda-

tzeko». Eta herritarrek eskaturik,

urteko kontratua berriz aztertu

dezakete sekula asurantza etxeak

berme eta prezioak aldatu balitu. 

Gehiago dena, sei urtez, erre-

forma bat baino gehiago gertatu

dira osagarri asurantzetan. De-

nen segitzea neke baita, arteka-

riek aldaketen esplikatzea sartzen

dute aholkularitzan.

‘%100 osasuna’
Azken erreforma, hain zuzen,

%100 osasuna deitu dutena da.

Indarrean da, eta 2021etik goiti

osasun asurantza osagarriek, be-

harturik, osoki beren gain hartu-

ko dituzte zenbait artatze orain

arte osoki ordaintzen ez zituzte-

nak: hortz protesiak, hortzorde-

ak, entzumen protesiak, begi la-

gunak. Artatze horiek adminis-

trazioak ezagutu labelen pean

izan beharko dute osoki pagatuak

izateko. «Argiki aitzinamendu

bat da diru iturri ttipiko jendeen-

tzat», dio Zaldubeherek, «horra

arte ez baitzuten horien ordain-

tzeko ahalik». Erreforma hori ez

da hain ezaguna. «Asurantza

etxeek ez dute baitezpada intere-

sik jakin dadin. Ofizioko artatzai-

leek ere ez», salatu du Zaldube-

herek. Actiomek lagundu dituen

kide guziei informazioa zabaldu

die, jakin dezaten zeren zuzena

duten. Callier: «Ukan ditzaketen

hobekuntzak esplikatu dizkiegu,

maiz ez baita argiki esplikatua». 

Lagundu bakoitzari funtsezko-

en zaizkien lehentasunen finka-

tzea dute xede bi artekariek, hala

nola, noizbait gerta daitekeen os-

pitaleratze gastuen bermatzea.

«Ospitaleratuak izateko bermeak

ez dira baitezpada egokiak kon-

tratuetan. Erreforma berriekin,

haatik, badakigu hortzentzat eta

bistarentzat berme onak segurta

daitezkeela», dio Callierrek. 

Osasun asurantzen alorrean

jendeak haizu duen gauza oro ja-

kinaraztea bilatzen dute, kontra-

tu egokienak aurkitzeaz gain.

Beste adibide bat eman du Zaldu-

beherek: Evin legeakdioena erre-

tretara doazenentzat. «Asuran-

tza etxe guziak behartuak dira

langileak zuen kontratuaren ja-

rraipena proposatzea erretretara

doalarik. Eta lehen bizpahiru ur-

teetan, prezioak ez du mugitu be-

har. Ikusten dugu badirela mer-

katuan betekizuna eta Evin legea

errespetatzen ez dutenak».  

Laguntza sozialen osagarri
Informazioaren hedadura azkar-

tzeko, Actiomek formazioak

emanen dizkie laster Gizarte

Ekintzarako Herri Zentroko lan-

gileei. «Baionako gizarte-ekintza

zentroan, besteak beste, langile

taldeari esplikatuko dizkiegu

plantan diren erreforma guziak»,

erran du Callierrek. Gizarte ahol-

kulariak ez baitira bortxaz osasun

asurantzetan berezituak.

Arrakasta izan du sei urtez he-

rriko etxe berriekiko partaide-

tzak, eta Actiom elkartea bera ga-

ratu da. Harrera zerbitzuak atxiki

dituzte partaide diren herrietan,

baina jendeak deitu dezake tele-

fonoz ere aholku eskatzeko. Ho-

rretarako, lantalde bat azpikon-

tratatu du elkarteak. Ipar Euskal

Herrian ez da baitezpada emen-

datu Actiomen zerbitzua eska-

tzen duten herrien kopurua, el-

kartea ez baita ibiltzen gibeletik.

Hiru herriko etxe berri hurbildu

zaizkie aurten. «Erakusten du

egiten dugunak zerbait ekarri

duela», dio Callierrek; «hala ez

balitz, ez genuen iraunen. «Aski

harro gara sei urtez egin dugu-

naz», gehitu du Zaldubeherek. 
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«Segur da otso eremua
dela. Jende anitzek,
adinekoek bereziki,
deiak badituzte
etengabe eskaintzekin»
Laurent Zaldubehere
Osasun-asurantza artekaria

«Prezioak negoziatzen
ditugu asurantzekin,
baina, jendeak kontratu
hobea badu, erraten
diogu ez aldatzeko»
Nicolas Callier
Osasun-asurantza artekaria

ACTIOM ZENBAKITAN  

Herriko etxe partaideak

25. Ipar Euskal Herrian.

4.647. Frantziako Estatuan.

Lagundu herritarrak

1.800. Ipar Euskal Herrian.

30.000. Frantziako Estatuan.



Joanes Etxebarria Ozaze

S
easkari zuzen-
dua zen gutunak
250 bat izenpe
bildu ditu azken
egunetan; sei
urtez goitiko

haurrek maskara ezartzearen
neurria «familien esku» izatea
eskatzen du testuak eta ez «kan-
potik inposatua». Eztabaida pla-
zaratzea zuen helburu Amikuze-
ko guraso talde batek idatzi
gutunak, eta «ez zen Seaskaren
kontrako eskaera bat», Elorri
Larzabalek argi utzi nahi duenez.
Seaskaren Batzorde Eragileak
erantzun die ez dela bere ardura:
«Eskola bateko segurtasun neu-
rriak finkatzea ez dagokigu
guri». Halere, Seaskaren pedago-
gia taldeak maskaren kalteez
Akademiako Ikuskaritzari oha-
rrak eginen dizkiela gehitu du
gurasoei igorri arrapostuan.
Testuaren idazleek bezala Hi-

tza-k elkarrizketatu izenpentzai-
leek ere ez dute maskara ezartze-
aren alde eta kontrakoen «joko-
an» erori nahi. Elorri Larzabalen
ustez, helburu bera dute denek:
«Helburua ez da hor, guk badaki-
gu masken aldekoen ber helbu-
ruak ditugula: maite ditugun per-
tsonak babestea».
Arazoa ez dute ikastoletara

mugatzen batzuek eta besteek;
Mathieu Jaragoihen Sohütako
ikastolako gurasoa izateaz gaine-
ra eskola publiko bateko langilea

da, eta salatzen duen «zentzuga-
bekeria» ikusten du bere lanean:
«Haurrak beti ari dira maskara
kentzen eta berriz ezartzen, eta,
gaixoek badituztelarik begilagu-
nak, zinez konplikatua da lurru-

narekin. Beti ari dira hunkitzen
eta normala da!». Maskara es-
kuekin ez hunkitzea delarik, Osa-
sunaren Mundu Erakundearen
arabera, haren eraginkortasuna-
ren baldintza nagusietarikoa. 
Fenomeno bera ikusten du Itsa-

suko ikastolan irakasle eta Kanbo-

koan guraso den Malvina Rekal-
dek ere: «Protokoloa segitu behar
dugula ez dugu dudarik, eritasun
horri errespetua diogu, eta esku
garbitze, distantziak atxikitzen di-
tugu ikastoletan. Gure zailtasuna
da haurrekin ari garela, eta neurri
horiek zailak direla osoki betetze-
ko». Rekaldek ere izenpetu du gu-
raso taldearen gutuna. Traba pe-
gagikoak argi ikusten ditu: hiz-
kuntza irakastea ahoa erakutsi ga-
be berez zailtasuna bada, ontsa
entzuten ez duten ikasleentzat
«kalte bikoitza» da haren ustez.

Maila emozionala 
Maila emozionalean maskarak
oztopo gehiago ekarri dituela on-
dorioztatu dute, Rekaldek dioe-
nez, bere ikastolako beste irakas-
leek ere: «Baditugularik haur he-
rabeak, egunerokoan ikasgeletan
nahi ditugu aktibo bilakarazi, bai-
na maskarak oraino gehiago ku-
kutzeko estakurua ematen die ba-
tzuei». Gehitzen du bisaiaren er-
dia baizik ez delarik agerian ko-
munikazioa arrunt zaildua dela,
«Emozioen ulermenean oztopoa
da, komunikazio erdi hautsia da»,
haren arabera, eta epe luzean izan
litzakeen ondorioez beldur da.
Amikuzeko ikastolan, ekimena

hartu zuten gurasoak ados ezarri
zituen maskaren «eraginkorta-
suna ez zela zientifikoki frogatua
eta halako duda handi batekin
hori haurrei inposatzea» ez zi-
tzaiela bidezkoa iduri, Frantziako
Hezkuntza Nazionalak eskaturik
ere. Elorri Larzabal, Amikuzeko
gurasoa: «Medikuntza mailan
beti entseatzen baitira irabazia eta
arriskua orekatzen, hor bage-
nuen ideia bat zein izan zitekeen
arriskua baina irabaziak ez, ez du-
gu argi». Artak ematean Primum

non nocere(Lehentasuna kalterik
ez egitea, latinez) printzipioa apli-

duela, egitura handia den heine-
an. Ikastola batzuetan, eztabaida
gogorrak ere izan dira, eskola
publikoetako gurasoen artean
ere gertatu den bezala. Malvina
Rekalderen erranetan halakoak
bizi izan dituzte Kanbon:
«Batzuk konbentzituak dira,
besteak beldurtuak. Emozio
nahasketa horretan galduak gara
eta uste dut horrek beldur egiten
duela». 
Konfinamendu berriaren tes-

tuinguruak zaildu du eztabaida,
haren ustez, eta damugarri iduri
zaio «ingurune soziala arrunt
murriztuan» egoeraz irakurketa
egin eta partekatzeko sortu den
zailtasuna. Baina, hain zuzen,
hezkuntza eremuak arnasgune
bat ekartzen duela gehitu du,
haurrak ikastolara eramatean

Amikuzeko ikastolako guraso talde batek zabaldu sinadura
bilketa batetik abiaturik, eztabaida anitz izan dira gurasoen
artean ikastoletan ere sei urtez goitiko haurrei maskarak
inposatzearen inguruan. 250 familik izenpetu testuari
Seaskak ihardetsi du osasun neurriak hartzea ez dela bere
esku, baina kezka pedagogikoen berri emanen duela.

Maskaren kalteak
eztabaidagai

Protokoloa segitu behar
dugula ez dugu dudarik.
Zailtasuna da haurrekin
ari garela, eta neurriak
zailak direla betetzeko»
Malvina Rekalde
Kanboko ikastolako guraso eta irakaslea

«Irabazia eta
arriskuaren orekan, hor
bagenuen ideia bat zein
izan zitekeen arriskua,
baina irabaziak ez»
Elorri Larzabal
Amikuzeko ikastolako gurasoa

«‘Hezkuntza Nazionalak
erran du, eta behar dugu
egin, ados izan ala ez’.
Eni iduri zait argumentu
hori ez dela ona»
Mathieu Jaragoihen
Sohütako ikastolako gurasoa

‘‘

Haurrak maskak jantzirik 

jolasean, hilaren hasieran,

Azkaineko ikastolan. G.F

katzea eskatzen dute. Amikuzeko
guraso batzuek haurrak ez dituzte
ikastolara gehiago eramaten neu-
rria indarrean denetik; beste ba-
tzuk orain ari dira gogoetan ikas-
tolatik ateratzeko.
Testua izenpetu du Mathieu 

Jaragoihenek ere, eta iduri zaio
«lotsa instrumentalizatua» dela
eta maskara ezartzeko neurria
horren adibide bat dela: «zernahi
neurri iganarazten dute hala, gi-
zartea presondegi bat bezala bila-
katzen da eta horren arranjatzen
ditu gobernatzen dutenak». Zen-
tzu beretik tiraka galdetzen du:
«Zer eginen dugu, segitu ala 
oldartu?».

Eztabaidaren beharra
Bistan da Seaskaren barne ezta-
baidak oihartzun handia ukan
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eztabaidatzeko parada irekitzen

baita. «Wathsapp batetik ez

ditugu gauzak sakonki lantzen

ahal», erran du Rekaldek, eta

segitu Kanboko eztabaiden berri

emanez: «Kanbon eztabaida

izan da, baina ez da deus hautsia,

zubiak eraikitzen dira. Aitzina-

tzen ari gara: orain irakasleekin,

hezkuntza taldearekin eta bule-

goarekin ari gara. Hori positiboa

atzematen dut». Ikastola bakoi-

tzaren arabera gertatzen dira

eztabaidak, eta ez beti hein bere-

an.

Sohütako ikastolan, berriz,

eztabaidarik ez du sobera ikusi

Jaragoihenek: «Administrazio

Kontseiluan zale aipatua izan

zen. Erran zen Hezkuntza Nazio-

nalak erran duela eta behar

dugula egin, ados izan ala ez. Eni

iduri zait argumentu hori ez dela

ona», damutu da, haurrarentzat

«zer eredu nahi den» gogoetatu

behar litzatekeelakoan.

Seaskatik harago
Amikuzeko gurasoek Seaskari

zuzendu gutunean ikastolen fe-

derazioan «iniziatiben federatze-

ko, sarea sortzeko» xedea bazen.

Batzorde Eragileak ihardetsi die-

na «posizio argia da, eta ulerga-

rria: legearen gainetik ezin direla

pasatu eta ez dela haien esku»,

argitu du Elorri Larzabalek, baina

gehitu du harago joateko asmoa

dutela guraso taldearekin:

«Orain antolatuko gara haurra

maskararik gabe onartua izan da-

din eskoletan, ez ikastoletan ba-

karrik». 

Igandean Baionako suprefetu-

ran Parents en Action kolektibo-

ak deitu manifestaldira joateko

deia zabaldu dute zentzu horre-

tan. Bestalde, gutun bat prestatu

dute gurasoen eta irakasleen arte-

an zabaltzeko, eta nahi duen orok

argitasunak galdetuz Akademia-

ko Ikuskaritzari, Larzabalek dio-

en bezala: «Ikuskaritzari idatzi

gutunean galdetzen dugu segur-

tatzen ahal dutenez maskara ez

dela batere kaltegarria. Ez bada

hala, esplikatzen ahal dutenez

zergatik inposatzen den eta zer-

gatik ez diguten gurasoei erabaki-

tzeko gaitasuna uzten».

Mugimenduari eman nahi dio-

ten segidan, Larzabalen errane-

tan, Frantziako Gobernuak arta

sisteman ahal gehiago ezarri

behar dituela azpimarratuko

dute: «Hori oinarria da, eta

COVID-19ak agerrarazten du

eskas handi bat badugula sail

horretan». Bestalde, neurri

inposatuak baztertzeko eskaki-

zuna eginen dute: «Libre izateak

permititzen du guk gure aterabi-

deak atzeman ditzagun. Badugu

kristoren irudimena eta ongi egi-

teko emeia. Parte hori guztia baz-

tertua da». 
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Ipar Euskal Herriko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400

karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitza-k

mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria

adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:

ieh@hitza.eus

%

Eneko Gorrik irabazi du XIII. Txillardegi-
Hausnartu soziolinguistika saria

BAIONA bSoziolinguistika Klusterrak XIII. Txillardegi-Hausnartu so-
ziolinguistika sariak banatu zituen asteazkenean. Lehen saria Eneko
Gorrik irabazi du (2.000 euro eta Zumetaren litografia bat), Ongi
etorri.eus: Euskaltzaletasuna sendotzeko ekosistema komunikatiboa

ikerlanarentzat. Bigarrena, Garikoitz Goikoetxea kazetariak, Tolosalde-
ko (Gipuzkoa) euskarari buruzko kartografiagatik. Hirugarrena, Ainhoa
Moronek eta Beñat Garaiok, Yucatan eta Ipar Euskal Herriko tokiko ko-
munikabideak hizkuntzaren biziberritzeko eragile gisa aztertzeagatik. 
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MARRAZKIRITZIA : ‘BALEALDIA’ If

Josu Arkauz —ezkerretik, hirugarrena—, presondegitik ateratzean. BERRIA

Arkauz eta
Haranburu atera
dira presondegitik

BAIONA bJosu Arkauz eta Fre-

deric Haranburu Xistor euskal

presoak giltzapetik atera dira

aste honetan, hiru hamarkadaz

kartzelan egon ondoan. 

29 urteko espetxe zigorra be-

teta, aske gelditu zen astelehe-

nean Josu Arkauz Arrasateko

(Gipuzkoa) presoa. 1991n atxi-

lotu zuten, Miarritzen, eta, Fran-

tziako kartzeletan zigorra bete-

ta, Espainiaratu egin zuten

1997an: orduz geroztik, Arkau-

zek Espainiako Estatuan bete

du kondena.

Haranburu asteartean jalgi

zen Lannemezaneko kartzelatik

(Okzitania), Senperera sartze-

ko. 30 urtean gatibu izan ondo-

ren, etxean jarraituko du zigorra

betetzen, Parisko Dei Auzite-

giak baldintza zorrotzak ezarri-

rik: eskumutur elektronikoa

eraman beharko du hemezortzi

hilabetez, eta zenbait neurri

bete beharko ditu zortzi urtez.

Auzitegiak urriaren 27an onartu

zuen hura baldintzapean aska-

tzeko eskaera. Frederic Haranburu —erdian—, presondegitik irten zenean. BERRIA





Iñaki Etxeleku Baiona

Hilaren 17an Frantziako Poliziak
mehatxatu ondoan, salaketa jarri
du Guillaume Faveauk (Baiona,
1982), Mediabask, Kazeta.eus,
Gara, BERRIA eta Ipar Euskal He-
rriko Hitzakazetetako argazkila-
riak. Geroztik, ofiziokoen sosten-
gu publikoa ukan du, baina infor-
matzeko eskubidea murriztuko
duen segurtasun orokorrerako
legea bozkatu dute Frantzian. 
Noiz eta zergatik hasi zinen ar-

gazki egiten?

Duela hamabost urte pasa. Surfa-
ren medioz etorri zitzaidan;
aldizkari onetan surf eta bidaia
istorioak kontatzen zituzten
argazkilarien bidez. Gero, biziki
laster argazkigintzaren historiari
interesatu nintzaion. Kazetaritza 
argazkilari handienei: [Henri]
Cartier-Bressonen bezalako mai-
suak [1908-2004]. Teknikoki ona
bilakatu nahi baduzu, aitzineko
maisuen lanari so egin behar
diezu. 
Argazki kazetaritza noiz etorri

zen?

Biziki laster. Jada aski politizatua
nintzen eta gizarte gaiek interesa-
tzen ninduten; beraz, laster alo-
rreko argazkiei interesatu nin-
tzaien. 
Noiz bilakatu zara ofizioko ar-

gazki kazetari?

Badu urteak jada; hautagaitzak
jarri nituen eskuin-ezker, hala
nola Bordeleko Sud-Ouest egun-
karian. Neketsua zen, zazpi egi-
nahalak egin nituen hartua izate-
ko, baina ezin. Duela bi urte, Me-

diabask eta BERRIA egunkariekin
izarrak oro ongi lerrokatu zaizkit.
Baina, lehenago, lau aldiz egon
nintzen Marokon. Gero, hilabete
oso batez, bizkar zaku eta zapata
kutxa bat bete argazki filmekin
partitu nintzen Mexikora. Mires-
ten nituen argazkilarien argazki
berak egin nahi nituen. Ereduak
eskarniatu, bere baitarik egiten
ikasteko. Kazetaritza argazkigin-
tza pasio bat da, bai; Magnum be-
zalako agentzien lanen gisakoak. 
Egunkariokin ari zarenaz geroz-

tik aldatu zaizu begia?

Bai, hobetu naiz. Baina, kasu! Ne-
hondik ere ez naiz hurbiltzen mi-
resten ditudan handienen maila-
ra. Egiteko moldea aldatu dut;  in-
formazioari kasu egiten baitiot
aise gehiago. Lehen, kasu handia
ematen nien koadroari eta argia-
ri; orain, lehenesten dut informa-
zioa, bai baitakit prentsarentzat
ari naizela eta informazioa hela-
razi behar dela. Gero, bilatzen du-
dan ideala da informazioa, eta ko-
adroa, eta argia kausitzea. Horiek

dira argazki arras onak, baina ez
da egunero gertatzen. 
Ez daiteke hain aise gertakaria

kontatzen duen irudiaren harra-

patzea?

Irudi bat, edo irudi sail bat. Nahi
genuke irudi bakarrarekin istorio
oso bat kontatu, baina biziki zaila
da. Sail batekin, aiseago; ikuspun-
tuz aldatuz, istorioaren alde ez-
berdinak emanez. Inportantea da
gaian izatea, protagonisten har-
tzea. Eta bada sentsibilitate istorio
bat: momentuan gertatzen ari 
dena ulertu eta iruditan ezartzen
entseatzea. Beste idazketa molde
bat da kazetarion idazketaren 
aldean, eta osagarri da. Gaitzeko
artikulua, gaitzeko argazkiare-
kin, kausitze ederra da. 
Kazetariekin mintzo zarete?

Beti beharrezkoa zait kazetariak

erran dezan zer alde landu nahi
duen. Jakin dezadan zertaz ari ga-
ren. Ongi lan egin nahi dut, eta,
astia badut, gaia aitzinetik landu-
ko dut. Dena den, halabeharrari
lekua uzten diot beti; hori da sen-
tsibilitatearena. Zaila da esplika-
tzea, baina da gauzak momen-
tuan berean hautematea. 

Bi urte hauetan kausitu argazki

batzuk badituzu gogoan?

Batzuk. Historiaren parte naizela
iruditu zaidan momentuak dira.
Protesta anitz izan ziren joan den
neguan, adibidez; hilabeteetan
manifestaldiak, zeinetan nahas-

ten baitziren gorriak, berdeak,
horiak, beltzak. Nihaurrek iguri-
katzen dudan bateratze hastapen
bat sentitzen nuen. Batzuetan ka-
sik negarra begian nuen, sentitzen
baitzen herritarren suhartasun
bat. Baionako antzokiko ostatuan
sartu ginen une hura. Gainean zen
hautetsi bat genuen bilatzen; ma-

nifestarien gibelean nin-
tzen, sartzera utzi nahi ez
gintuen segurtasun zain-
dariaren sudur puntan
nuela argazki tresna.
G7koen garaia ere zerbait

zen. Edo Bakegileen giza katea
2019an. Portretak, bestalde. Joan
den hilabetean Jean-Louis Davant
hartu dut argazkitan. Ez da nor-
nahi; ohore handia zitzaidan. Pa-
zientzia handikoa izan zen. Naski
kausitua den. 

Frustrazioak badira?

Argiki erraten dizut: hamarreta-
rik bederatzitan ez naiz batere
kontent egin dudan lanaz. Hobe-
ki egin nezakeela ikusten dut beti.
Hain segur horrela da hobetzen,
baina gehienetan ez naiz ene bu-
ruaz kontent. Argazkia igortzera-
koan, ari naiz: «Putxas, aski nuen
metro bat urrunago jartzea, alde
onetik, eta banuen hobea!». 
Nola aztertu duzu Poliziak egin

dizun mehatxua?

Zinez bozkariatzen naute ukan
ditudan sostengu guziek... Baina,
zintzoki, ez da hain larria! Aipatu
behar da sinbolo gisa, baina
egiazki ez didate muturra hautsi,
ez naute atxilotu edo LBDrekin 
tirokatu. Ikusten dudalarik beste
lankideek hiri handietan biltzen
dutena manifestaldi bakoitza,
gertatu zaidana gertakariñoa da;
baina salatu behar da. Zoritxa-
rrez, usatua naiz, joan den negu-
ko manifestaldietan zenbat poli-
ziak ez zidaten erran: «Ez nauzu
argazkitan hartzen!». Jada hasiak
ziren erraten ez zutela agertu
nahi. Aldi oro esplikatzen nien es-
kubidea nuela. 
Salaketa jarri duzu. Zer ondorio

ukan dezake?

Deus ere ez! Bobek kontatu dit
[Bob Edme kazetaritza argazkila-
ria]: suprefetura aitzinean kasik
zafratu zutela; France 3 kateko
kamerek filmaturik, Jean-Daniel
Chopin Sud-Ouest-eko argazki-
lariak lekukotasuna emanik, sa-
laketa jarri zuen, eta afera artxi-
batu zuten. Hark ez bazuen deus
erdietsi, pentsa nik! Salaketa jarri
dut, sekula ondoko manifestal-
dian muturra hausten badidate
errateko: «So egizue, lehenago
hasi ziren!». Ez nuen utzi nahi
pasatzera deus erran gabe. 
Gainera, Segurtasun Orokorre-

rako Legea bozkatu dute. 

Zinez, jauzi berri bat da. Polizia fil-
matu behar da; Errepublikako
Poliziadeitzen duten hori, ontsa-
laz, herritarren babesteko egina
zen, ez gure zanpatzeko legitimi-
tate osoz protesta egiten dugula-
ko. Burger Kingeko afera, Benalla
estatu afera... Denak herritarrek
edo kazetariek filmatuak izan di-
ra; orain, polizien bortizkeriak ez
ditugunez filmatzen ahalko, ez di-
ra existituko gehiago. [Emma-
nuel] Macronek berak erran zuen:
«Etzazuela polizia bortizkeriarik
aipa; zuzenbide estatu batean ez
da halakorik». Gibel egin dugu
azkarki, eta larria da; eskuinera
lerratze handia baita. Ni beldur bi-
ziki zaila izanen zaigun. Baina
gertatu denak segitzeko gogoa ez
dit indartu baizik egin. 

«Nahi genuke irudi
bakarrarekin istorio
oso bat kontatu»

Guillaume Fauveau b Argazkilaria

Azaroaren 17an, Baionako geltokiaren ondoan kontrola egiten ari ziren
zenbait polizia argazkitan hartu zituen Guillaume Fauveau kazetaritza
argazkilariak, lanean ari zela, eta mehatxuak pairatu zituen haiengandik.

AMAIUR KOSKARAT

«[Legearekin] Ni beldur biziki
zaila izanen zaigun. Baina
gertatu denak segitzeko gogoa
ez dit indartu baizik egin»

IPAR EUSKAL
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