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Iñaki Etxeleku Itsasu

H
ogei urte bete
ditu Andere
Nahia elkarte-
ak. Hastetik,
emazteak be-
ren enpresa

sortzen laguntzen ditu, eta jarrai-
pena bermatzen. Itsasuko Habia
lan eremu partekatuko gunean
kokatua da 2018ko apirilaz geroz-
tik. Gaur egun, hiru langile ditu
lan egitasmo guzien eramateko,
gehi Habia gunearen animazioa.
Euskal Elkargoko Errobi polo-

ak proposatu zion Habia gunea
biziaraztea. Marie-Pierre Arrieta
Andere Nahiako koordinatzaile-
ak dio elkarteak urteetan eraman
lanaren saria dela. «Hogei bat ur-
teko lanaren emaitza da, zeren eta
[Errobi] eremuko hautetsiek di-
gute proposatu hona etortzea».
Euskal Elkargoarentzat, Itsasu-
koa, halako eremu partekatuen
eredu bilakatu dela gehitu du.
«Partaidetza bat delako priba-
tuaren eta publikoaren artean.
Azpiegiturak Elkargoak ditu ku-
deatzen, eta enpresa edota lurral-
de garapenaren animazioa Ande-
re Nahiak». Eredu horren errepi-
katzeko gogoa lukete Banka
aldean Aiba elkartearekin. 
Halako gune baten ukaiteak

Andere Nahiaren garapena ekarri
du, argiki. Emazteak enpresa sor-
tzen laguntzeaz gain, orain, lan
ildo berriak ireki ditu. Hala nola
Ama Enpresariakdeitu duen la-
guntza saila, eta azken aste haue-
tan emazte laborariei begira abia-
tu duena: Elkarrekin herri Labo-
rantza Berdintasunaren Alde
—emazte laborarien lekukotasu-
nen biltzeko deia egin du—. Bi sail
berrietan lan egiteko molde bera
erabili dute, hiru urratsetan. Hala
laburbildu du Ama Enpresariak

atalaz arduratzen denak, Audrey
Dejeanek: «Hasten gara lehenik
zinezko eremuko ikerketa bate-
kin, jakiteko zein diren beharrak.
Ez dugu gainetik ekartzen atera-
bide bat egina presta. Ondotik,
ekintza plangintza adosten dugu,
eta, azkenik, obratzen». Arrietak
azpimarratu du Andere Nahiaren
egiteko moldea dela hastetik: «Ez
dugu sekula egin besteen ordez.
Lan egiten dugu beti ekintzak
hunkiko dituen jendeekin». 

Ama enpresariak
Ipar Euskal Herriko 28 ama en-
presari galdekatu zituzten hasie-
ran. Baieztatu zien emazteen ego-
erari buruz jadanik ezagutzen zu-
tena: «Emazteen bizkar da oreka

baten atzematea enpresako den-
boraren eta familia kudeaketaren
artean», erran du Andere Nahia-
ko lantaldeko Linda Rieuk. «Le-
hen, gurengana heldu ziren
emazteak hasten ziren lanbide

baten pentsatzen haurrak sortu
ondoan. Gaur egun, gero eta
emazte gazte gehiagok biak bate-
an egiten dituzte. Gertatzen zaigu
esperantzetan diren emazte ba-
tzuen laguntzea enpresa sor-
tzen». Berriki arte oraino, Andere
Nahiak lagundu emazteen profila
hau zen: 40 urtekoa, bi haurre-
kin. Gaztetuz doan profila da.
Arrietak uste du halako lagun-

tza ekintzei esker emazteek ere
beren enplegua sor dezaketela
gustukoa duten alorrean. «Luzaz
errana izan zaigu: ‘Zuek, emazte-
ak, enpresari bilakatzen zarete
defautez’; zaila baita soldatapeko
lan baten atzematea lurralde ho-
netan. Zer lan mota proposatzen
zaie emazteei hemen? Turismoa-

ren ingurukoak, etxe la-
guntzaile... Baina forma-
kuntza eta ofizio berezia
duten emazteentzat zaila
da lanpostua atzema-
tea». 
Horri gehitu behar

zaizkio lanbidez guziz al-
datu nahi duten emazte-
ak. Linda Rieu harritzen
da zenbat funtzionariok
uzten duten ofizioa beste
bide baten bilatzeko.
Zerbitzu publikoak pai-
ratu eraldaketaren sei-
nale: «Irakasleak, erizai-
nak dira anitz. Naski sis-
tema azkenetarat
heltzen ari den». Arrie-
tak dio horrek erakusten
duela nork bere jarduna
sortzea aterabidea izan
daitekeela: «Erakusten
dugu norbanako lana

sortzen ahal dela elkartasun eta
ahizpatasun balioak ukanez. Eta,
molde independentean sortzea ez
dela bortxaz ekonomia liberala
gordinean murgiltzea». 
Ez du kentzen autoenpresari

gisa plantatu diren gizon edo
emazteek sistema liberaleko
lehiakortasuna paira dezaketela
berdin-berdin. Norbanako en-
presa sortzearekin, batzuk, beze-
ro bakar baten meneko gerta dai-
tezkeelako, beraz, hauskor.
Arrisku hori biziki argi dutela dio
Arrietak: «Horri buruz etengabe
abisu egiten diegu segitzen ditu-
gunei; erraten diegu: ‘Kasu ema-
zue! Norbanako enpresak ez du
dena sendatzen. Elkarrekin so
eginen dugu duzun lan egoera,
duzun xedea, bizi zaren lurralde
honetan bateragarri direnetz’».
Bakoitzaren bizi egoerari kasu
egiten diote, hala nola haurrak
badituzten, zaintza noren gain
den, diru iturriak zein diren. 
«Adibidez, so eginen dugu noiz

arte langabezia sariaren zuzena
duten. Araberan erranen diegu:
‘Hire lanbidearen sortzea gibela
ezan, arteko ogibide bat bilatu
prekaritatean ez erortzeko’», dio
Rieuk. Enpresa egoera seguruago
denean sortzeko. 
Beste tresna bat lantzen dute

ama enpresarien laguntzeko:
haur zaintzaren kostua enpresa-
ren kontabilitatean sartzea. Gaur
egun, zergetan kontuan hartua
da merkatzeak erdiesteko. En-
presaren kostu gisa onartua ba-
litz, neurriak balioko luke buraso
bereizi ororentzat, izan emazte
ala gizon. Abantaila nabarmendu
du Arrietak: «Kostu gisa sartua
balitz zaintza, mozkinari kendu-
ko litzaioke, eta, ondorioz, zerga-
gabetua litzateke». Asmo horri

Badu hogei urte Andere Nahiak emazteak laguntzen dituela
enpresa sortzen. Ama enpresariekin eta emazte laborariekin
alor berriak abiatu ditu. Itsasuko Habia lan partekatuko
gunea animatzen du, bestalde. Marie-Pierre Arrieta
koordinatzaileak Herrikoatik joatea eragin duen gertakaria
aztertu du, eta jokamolde zaharkituak salatu ditu.

Ahalduntzea
ekonomia sailean

Aldude ibarreko emazte laborarie-

kin, urrian egin bilkura, Alduden. 

ANDERE NAHIA

Hasten gara eremuko ikerketa
batekin, jakiteko zein diren
beharrak. Ez dugu aterabide
egina presta ekartzen»
Audrey Dejean
Andere Nahiako langilea

«Ohartu gara [laborantzan,
emazte-gizon arteko]
berdintasunaren gaia ez dela
landua izan, ofizialki»
Linda Rieu
Andere Nahiako langilea

«Herrikoak 40 urte ditu;
Andere Nahiak, 20. Irrigarri da!
Bai, xilko hestea moztu dugu.
E, aita, ez gaituk ados hirekin!»
Marie-Pierre Arrieta
Andere Nahiako koordinatzailea

‘‘

Ekonomia
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buruzko solasak bidean dituzte
CAF, Familien Asurantza kutxa-
rekin, Pirinio Atlantikoetako De-
partamenduarekin, Akitania-Be-
rria eskualdearekin eta zaintza
ofizioko profesionalekin. 
Ama Enpresariak egitasmoak,

gainera, beste ondorio baikor bat
ekarri duela erran du Audrey De-
jeanek: «Ohartu gara ama enpre-
sari batzuek ez zutela haurtzainik
atzematen, eta, halaber, haur-
tzain batzuk lanik gabe zirela.
Egitasmoari esker, harremanetan
sartu dira, eta konpondu da».
Horrez gain, haurtzainak enpre-
sari gisa ezagutuak izaten lagun-
tzen ditu Andere Nahiak. «Haur-
tzainen elkar laguntzarako lan-
talde berezia sortu dugu
horretarako». Sei haurtzainek

parte hartzen dute Errobi poloko
eremuan.

Emazte laborariak
Laborari emazte batzuk joan zi-
ren Andere Nahiari laguntza eske.
Ez da horra arte komunzki lagun-
du duen lan mundua, laborantza-
rena, bizkitartean, saileko gabe-
zia bati ohartu zaio elkartea:
«Egin dugu: ‘Baina zergatik gure-
gana heldu dira, jakinez badela
[Paueko] Laborantza Ganbera,
Euskal Herriko Laborantza Gan-
bera?’», erran du Arrietak. «Az-
kenean, ohartu gara sinesgarrita-
sun osoa bagenuela enpresaria-
ren jarrerari begira. Legitimitatea
izatea, bere buruaren baitan kon-
fiantza hartzea nehork ez du lan-
tzen, ezta beren burua alternati-

botzat daukaten egituretan ere».
Beste gisa batez erran du Rieuk:
«Ohartu gara [emazte-gizon ar-
teko] berdintasunaren gaia ez
dela landua izan, ofizialki, lurral-
dean». Harremanetan sartu dira
bi ganberekin, Arrapitzekin,
Biharko Lurraren Elkartearekin
egitasmoa haiekin partekatzeko
nahikariarekin: «Abantaila
dugu, neutroak baikara. Berdin
zaizkigu parrokia arteko gerla po-
litikoak; ondorioz, berdin min-
tzatuko gara FDSEArekin eta EL-
Brekin», argitu du Rieuk.
Joan den urrian abiatu du Ipar

Euskal Herriko emazte laborariei
buruzko egitasmoa elkarteak. Le-
kukotasun emateko deialdia egin
die ofizioko emazteei eta lekuko-
tasunen biltzeko lehen talde bil-

kurak urrian egin zituzten, Bar-
koxen eta Alduden. Ondokoak
orain egitekoak dituzte. Bata Ain-
hize-Monjolosen, eta urtarril bu-
kaeran beste batzuk: Mendiben
(urtarrilen 25ean), Hazparnen
(29an). Errobi poloa, Biriatu,
Urruña eta Amikuze ere helbu-
ruen artean dituzte.
Lan horren eramateko ikaske-

tak bukatu berri dituen soziologo
bat enplegatu du Andere Nahiak:
Ione Jackson Wall. Emazte labo-
rariei buruzko zenbakiak lortze-
ko zailtasunak dituzte oraingoz,
nahiz MSA ofizioko asurantza
etxeak datu anitz badituen. Ho-
rregatik, lekukotasun biltze kua-
litatibotik abiatu da Jackson Wall.
«Helburua da ulertzea emazte
izateak zer ekartzen dion labo-
rantzari. Ikusteko gero zertan la-
guntzen ahal ditugun». Orain ar-
tean, profil orotarik izan du solas-
kideetan: hasi aitzin etxalderik
gabe zirenak, etxalde batekoak,
Euskal Herritik kanpo sortuak
edo bertakoak. 
Lehen ondorio bat jalgi die elka-

rrizketei Rieuk: «Emazte labora-
riek ez dute momenturik beren
egutegian elkar ikusteko. Urteko
etxalde arteko edireteak gizon ar-
tekoak dira anitz». Ardi mozte,
arto biltze eta gisa bereko auzola-
nak ditu aipu. «Horietan, emazte-
ek ez dute lekurik», dio Arrietak. 
Etxaldeen segida nagusiki gizo-

nen gain utzia da, eta Andere
Nahiakoei iduritzen zaie emazte-
ek beti proba gehiago egin behar
dituztela legitimitatea lortzeko.
«Zenbatek ez dute uzten asmoa
burasoak kontra direlako?»,
erran du Rieuk.
Beste lan ardatz batzuk ere be-

giztatu dituzte: laborantza tresna
batzuen baliatzeko zailtasunak,
laborantzarako jantziak gizonen-
tzat eginak direla, eta abar. 

Jackson Wallek lanetik atera
ondorioak ekainean aurkezteko
itxaropena du elkarteak, parada
bali izanik, laborari munduan
berdintasun gaiaz eztabaidatzeko
gertakari bat sortuz .

Herrikoako gatazka
Marie-Pierre Arrietak zuzenki
bizi izan zuen emazte kide guzien
dimisioa —bera barne—, eta haie-
kin, beste bi gizonena eragin
zuen Herrikoaren zaintza zuzen-
daritza bilkura —2020ko urriaren
13koa-—. Dimisioa eman zutenek
salatu zituzten emazteen aldera
erranak izan ziren «ele misogi-
noak». Baizik eta beren lekua
utzi behar zietela zuzendaritza
batzordean gazteago batzuei. 
Gibeltasunarekin, Arrieta ez da

harritzen krisia orain zapartatu
bada. «Guk irudikatzen dugu
emazte kolektibo bat bere lekua
nahi duena lurraldeko ekonomia
garapenean. Bilkura hartan erra-
na izan zaigu ez genuela deusik
ordezkatzen lurralde honetan.
Lurraldearen garapenari buruz
ikuspegi desberdinak helarazten
baititugu, kontra egiten dute».
Salatu eleen erraileak izendatu
ditu Arrietak, garbiki: Sokoa en-
presako Joseph Bergara eta Ti-
mothee Axeritogarai. «Jenatzen
ditugu. 1970eko hamarkadako
lurralde garapenaren ikuspegian
dira oraino. Herrikoak 40 urte
ditu, Andere Nahiak 20. Irrigarri
da, halere! Bai, xilko hestea moz-
tu dugu. E, aita, ez gaituk ados hi-
rekin!». 
Ez daki dimisioa ematea ego-

kiena zen, orain eskuak libre bai-
titu aitzineko belaunaldiak, baina
ezinegonak eragin zuen. Beste
urrats bat egin nahi luke orain
Arrietak: mugimendu berria sor-
tu ekonomia sailean. «Mugimen-
du feminista eta ekologista, adin
guzietako emazteekin. Gazteek
ere parte har dezaten. Herrikoan
ez baita ez gazterik, ez emazte-
rik». Urrunago doa Herrikoan
genero arazo bat badela erranez,
harremanetik beretik: «Emazte-
ek hitza hartzen dugularik bilku-
retan, gure baitan hau entzuten
dugu belaunaldi horretako gizon
horien partetik: ‘Zer erranen di-
gute orain hauek! Egia, badute
burumuin bat! Berriz ere kakina-
raziko gaituzte’». 
Dimisioez geroztik, gelditu den

zuzendaritzak sarrarazi duen
emazteak Bergara eta Axeritoga-
rairekin menekotasun harreman
bat duela salatu du Andere Nahia-
ko koordinatzaileak. Duten ibil-
molde ereduaren adierazle dela
dio: «Eredu gain-hartzaile batean
dira, 50 urtez goitiko ar gain-har-
tzaile zuri batzuek kudeaturik». 

125
ANDERE NAHIA 

ELKARTEKO KIDEAK

Saltzaileak.%37.

Lanbide liberalekoak. %30.

Ofizialeak.%27.

Elkarteak.%6.

104
JARRAITUKI LAGUNDU

EMAZTEAK

2017an, enpresa sortzen la-

gundu zituen 104 emazte se-

gitzen zituen.

3
LANALDI PARTZIALEAN

DABILTZAN LANGILEAK

Marie-Pierre Arrieta, Audrey

Dejean eta Linda Rieu dira el-

karteko langileak. 

Ekonomia
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Euskal gatazka

Joanes Etxebarria 

A
benduan bere
tesia aurkeztu
zuelarik, pa-
rean zuen
epaimahaiko
kide batzuk

harrituak egon omen ziren egoe-
raren konplexutasunarekin. Jus-
tizia trantsizionala aipatzen usu
entzun bada ere, Antton Maiaren
(Baiona, 1990) tesian diskurtsoa
eta praktika gurutzatzen dira tes-
tuinguru politiko nahasi baten
erdian: Euskal Autonomia Erki-
degoan (EAE) 1936ko gerra eta
ETAren ondoko garaiak ikertu
ditu justizia trantsizionalaren
prismatik.
Tesi horrekin, Zuzenbideko

doktore bilakatu da (EHU eta

UPPA unibertsitateetan), eta ha-
ren erranaldi labur batean defini-
tzen du justizia trantsizionala zer
den: «Iraganean gertatu diren es-
kubideen urratze larrien kudea-
tzeko instrumentuak dira». Iker-
tu dituen garai eta testuinguru
politikoekin hertsiki loturik,
gehitzen du adibide direla, beste-
ak beste, diktadura edo gatazka
armatu baten ondoko denbore-
tan «proposatzen diren instru-
mentu berezi eta berriak giza es-
kubideen urratze horiei aurre egi-
teko». Helburua egia eta
berradiskidetzea berreskuratzea
delarik.
Oinarriak lau dira: egia, justi-

zia, erreparazioa eta ez errepika-
tzeko bermeak, baina Maiak segi-
dan dio «hori justizia trantsizio-
nalaren mundu ideala» dela.

Testuinguru bakoitzak kontzeptu
«orokor eta teoriko» horretatik
aplikazioak asmatu behar ditu,
Hego Afrikan apartheid ondotik
egin zen bezala Egia eta Berradis-
kidetzearen Batzordearekin, Ar-
gentinako diktadura ondoko
Nunca Más txostenarekin edo
Kolonbian FARC erakundearen
bukaeran egin zen bezala. 

Mirakulurik gabeko formula
Oinarrian dituzten egoera kon-
plexuak kontuan harturik, ez da
harritzekoa Maiak zehaztea justi-
zia trantsizionalak ez duela «mi-
rakulurik egiten», frustrazioak
sortzen dituela eta «pragmatis-
mo anitz behar dela egoerari mol-
datzeko». Prozesu progresiboa
da, EAEn argiki ikusi duen bezala
polizien gehiegikerien inguruko

lege proposamenarekin: «Saiatu
ziren, oztopoak izan ziren, beste
lege bat proposatu zen... Gauzak
ez dira egun batetik bestera egi-
ten».
Inportanteena «oreka politi-

koa izatea» dela dio Maiak, Ar-
gentinako esperientziaren aipa-
mena eginez: 1980ko hamarka-
dako trantsizio garaian militarrek
botere txikia zutelakoz, posible
izan zen militar batzuen kontrako
auziak hastea, baina «hamar ur-
teren buruan militarrek estatu
kolpe baten mehatxua egin zute-
larik, lasaiago utzi zituzten».
«Orain konturatzen gara 2010az
geroztik auzi batzuk berriz hasi
direla», kontatzen du, ilustratze-
ko sekula deus ez dela finkaturik .
Horregatik, kontzeptu teoriko-

tik harago, interesgarria izan zaio,

bere tesi lanean, justizia trantsi-
zionalaren aplikazioak ikertzea.
Mundu unibertsitarioan «xitxu-
keta edo brikolajea» aipatzen da.
«Baditugu instrumentu batzuk,
baina egokitu behar dira testuin-
guru berezi batera. Lau oinarriak,
horregatik, ez dira momentu be-
rean aplikatzen ahal; ezin dira au-
ziak egin eta momentu berean
biktimentzat ziurtatu egia atera-
tzen ahal dela», dio Mayak. 

Hiztegia eta instrumentuak
EAEko egoera ikertzen hastean,
orduan doktoregai zenak ez zuen
halako konplexutasuna suma-
tzen. Trantsizio bakarra ez, bi zi-
tuen ikergai: «Badira bi trantsizio
gainezarriak: demokraziarantz
eta biolentziaren amaierarantz.
Horregatik, konplikatua izan da

Petri Sanabria 1936ko gerraren biktima, Maixabel Lasa ETArena eta Asun Lasa GALena, 2018ko otsailean, Baionan antolatu Egia eta Berradiskidetzea Batzordea kolokioan. LOUIS JOINET INSTITUTUA

Antton Maia baionarrak doktorego tesia aurkeztu zuen abenduan, justizia trantsizionalaz, bereziki
Euskal Autonomia Erkidegoan zentratuz; 1936ko gerraren, frankismoaren eta euskal gatazkaren
ondorioak kudeatzeko neurriak ikertu ditu. Ipar Euskal Herriari ere begiratu dio ‘Hitza’-rentzat.

Justizia trantsizionala ikergai
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Euskal gatazka 

justizia trantsizionala lantzea;
biktimen aniztasuna ulertu, ikusi
non kokatzen diren, zer instru-
mentutan kokatzen diren...». 
Instrumentuak tesiaren parte

badira ere, ez da horretara muga-
tu, «lehen lana diskurtsoen uler-
tzea izan» baita. Eztabaida politi-
koan justizia trantsizionala aipa-
tzen delarik, pentsatzen denez
gatazka bat izan dela, «diskurtsi-
boki eta ofizialki» justizia trantsi-
zionalaren beharra aldarrikatzen
duen bakarra ezker abertzalea
dela dio Maiak. Ikertu duen para-
doxa batekin argitzen du zein
konplexua den gaia: «Aktore ba-
tzuek instrumentuak aplikatzen
dituzte, baina ez dute justizia
trantsizionalaren hiztegia erabil-
tzen». EAJ eta Eusko Jaurlaritza-
ren posizioa hori dela esan du. 
1999tik 2016ra, beste batzuk

gehitzen badira ere, lege desber-
dinak bozkatu ziren 1936ko ge-
rrako eta frankismoko biktimak
bezala terrorismoaren eta Polizia
gehiegikeriaren biktimak identi-
fikatu eta ekonomikoki laguntze-
ko. «Ez da justizia trantsizionala-
ren hiztegia erabili behar instru-
mentu horien garatzeko»,
ondorioztatu du Maiak, estrategia
esplikatuz: «Madrildik datozen
oztopoei aurre egiteko, beharba-
da hobe da disimulatzea eta ez zu-
zenean justizia trantsizionala ai-
patzea, gero pragmatikoki gauza-
tu ahal izateko».  
2012ko 107 dekretuak, hain zu-

zen, frankismoaren biktima ba-
tzuk identifikatzeko batzorde bat
sortu, kalte-ordainak onartu eta
txosten bat argitaratzea zuen
xede. 2016an Polizia gehiegike-
riarekin gisa bereko 12. legea boz-
katu zelarik, berriz, beste garai
bat tratatu zen. Orain jarri da
martxan, aski berandu, Madril-
dik sekulako oztopoak izan bai-
tziren. Horregatik, beste lege bat
atera zen 2019an beste batzorde
baten lortzeko, konpetentzia pix-
ka bat arinagoekin».
Bere tesian argitaratu dituen

datuetan ageri dira, besteak
beste, legeen arabera biktima
desberdinentzat proposatzen
diren kalte-ordain desberdinak,
asimetriak agerian utziz: terroris-
moaren biktimen kalte-ordai-
nak, 29/2011 legean finkatzen
denez, 500.000 eurokoak dira
heriotza eragin zelarik; Polizia
gehiegikerien biktimentzat,
12/2016 legeak 135.000 eurotan
ezarri zuen kalte-ordaina kasu
berean, heriotza eragin zelarik. 
Maiaren tesia ez da kalte-ordain

horien kalkuluetan zentratu, bai-
na ikerlanaren hastapeneko aipa-
men batek biktimen tratamendu
desberdinaz beste datu adieraz-

garri bat ematen du: Covite Terro-
rismoaren Biktimen Elkarteak
Gasteizen plantan ezarri momen-
tuan, ETAren biktimen artean,
berdin omentzen dira Meliton
Manzanas diktadura garaiko tor-
turatzailea eta Jose Luis Lopez de
Lacalle kazetaria, diktadura ga-
raian militante komunista klan-
destinoa izan zena —gero ETAk hil
zuen—. «Bi pertsona horiek ber
monumentuan ohoratuak dira,
ber mailan, terrorismoaren bikti-
ma gisa. Horrek hainbat arazo
plantatzen ditu justizia trantsizio-
nalaz hausnarketa bat garatu eta
aplikatu nahi denean».

Ipar Euskal Herria
Tesiak EAEko egoera du ardatz,
baina Maiak Ipar Euskal Herriko
diskurtsoaz ere badu zer errana.
«Arrunt alderantziz» gertatu da
Bidasoaz bestaldeko egoerarekin
konparatuz, diskurtsoak gaina
hartu baitu alde honetan, haren
arabera: «Justizia trantsizionala-
ren hiztegia anitz garatu da, eta
nonahi erabiltzen da, baina ins-
trumentuak nahiko periferikoak
egon dira». Ikerketaren egilea
«estonatu» zuen Euskal Elkargo-
ko buruzagi eta Baionako auzapez
Jean Rene Etxegaraik, «aipatu
zuenean gizarte zibila dela justizia
trantsizionalaren artisaua». 
Bakegileen inguruko testuin-

guruan, bakearen eta justizia
trantsizionalaren «batasun sa-
kratu» gisako bat ikusten du
Maiak, «baina kontraesanekin».
Ulergarri egiten zaio, alde batetik,
panorama politikoan hiztegi hori
integratzea errazagoa izatea ETA-
ren biktimarik izan ez den eremu
geografikoan. Baina, bestalde,
perspektiba globala eskas zaio

ikerleari, publiko egiten diren egi-
tasmoetan bederen: «Justizia
trantsizionala aipatua izan da
euskal gatazkari erantzuteko,
baina gatazkaren konplexutasu-
na eta biolentziaren konplexuta-
suna ez dira Hegoaldean bezala
planteatu; biktimekin, adibi-
dez». Justizia trantsizionala aipa-
tzen duten aktoreek ez dute «Ipa-
rraldean gertatu den biolentzia
berezia ere aipatu, Iparretarrak-
en kasua adibidez».
2014an kokatzen du diskurtso-

aren instituzionalizazioa uniber-
tsitateko irakasleak, Aieteko
Adierazpenetik (2011) hiru urtera
Baionako testua izenpetu zelarik,
egia eta berradiskidetzea batzor-
de bat sortzeko proposamenare-
kin, eta euskal presoen amnistia
aipatuz, besteak beste. «Ikusten

da zazpi urtez presoentzat hedatu
dela diskurtsoa eta bigarren zatia
pixka bat hutsik egon dela. Ara-
zoa erdiz hartua izan da aldaketa
batzuk lortzeko presoen ingu-
ruan, baina arazo handiena baz-
tertua izan da», ondorioztatu du
Maiak, betiere adierazpen publi-
koetan oinarrituz.

GAL eta trantsizioa
Garatu daitezkeen ikuspegiez bi
hitz gehitu ditu, tesiaren eremu-
tik kanpo, baina EAEko egoerari
ekar diezaiokeen onuraz ohartu-
rik: «GAL kontuari buruz segur
badela zerbait lantzeko Iparralde-
an, eta hori EAEko egoeran eta
biktima askorentzat ezinbeste-
koa izaten ahal da». Alderantziz,
Ipar Euskal Herrian Espainiako
Estatuko trantsizio demokratikoa
hobeki ezagutaraztea ere interes-
garria litzatekeela uste du: «Ak-
toreak Euskal Herriko gatazka ar-
matuaz ari dira, baina konplexu-
tasun hori ez dute barneratua
diskurtsoetan, ez eta bultzatzen
dituzten instrumentuetan ere». 
Besteak beste, Bilbon edo Ma-

drilen antolatu hitzaldietan parte
hartu du Antton Maiak gai horre-
taz aritzeko, eta tesian panorama
politikoan deskribatu duen haus-
turaren lekuko izan da mundu
akademikoan ere: «Argi da ezta-
baida demokratiko, sakon eta
sano bat sortu behar dela. Bi
mundu elkarren ondoan ibiltzen
direlarik elkarri begiratu eta hitz
egin gabe —EAEn, bereziki—, nik
uste dut lehendabizi behar dela
hori konpondu». Hori ihardesten
du mundu akademikoak justizia
trantsizionalari egiten ahal lioke-
en ekarpenaz galdeturik. 
Beste eskualdeetako esperien-

tziak, perspektiba zabalak eta
hausnarketak interesgarriak di-
rela dudan ezarri gabe, mundu
akademikotik «mirakuluzko
erremediorik» ez dela helduko
argi dio; «bertako erantzunak
aurkitzeko, gizarte zibilarekin eta
jende guztiarekin kontrastatu 
behar dira tresna horiek. Ez da
itxaron behar erantzunak kanpo-
tik etortzera». Beste zepo bat li-
tzateke ere, dioenez, dena gizarte
zibilaren esku uztea: «Justizia
trantsizionaleko instrumentuek
behar dituzte ahalak; ahal huma-
noak eta ekonomikoak. Diru asko
behar da mekanismoen garatze-
ko eta ikerketen garatzeko. Insti-
tuzio publikoek behar dute gizar-
te zibilarekin horretan sartu lan
iraunkor bat segurtatzeko». 
Antton Maiaren tesia liburu

formatuan argitaratua izanen da,
gazteleraz, eta espero du luze
gabe euskaraz eta frantsesez ere
publiko zabala hunkitzea.

2012ko abenduan Oinarrizko Eskubideen Batzorde Bereziak Donostian biktima guztiei antolatu omenaldia. GARI GARAIALDE

Antton Maia, orain dela bi urte, Bilbon. HITZA

«Iraganean gertatu
diren eskubide urratze
larrien kudeatzeko
instrumentuak dira»

«Madrildik datozen
oztopoei aurre egiteko,
beharbada hobe da 
ez aipatzea zuzenean
justizia trantsizionala»

«Ipar Euskal Herrian
arazoa erdiz hartua izan
da aldaketa batzuk
lortzeko presoen
inguruan»
Antton Maia
Zuzenbidean doktorea

‘‘



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

%

Sano diren ahateak hiltzearen kontra

mobilizatuko da ELB sindikatua

AINHIZE-MONJOLOSE bELB laborari sindikatuak Industria Saila egin

du birusaren hedapenaren hobendun, eta Frantziako administrazioa-

ren estrategia kritikatu du . «Sistema industrialak zinezko bonba bira-

lak dira», deitore egin zuen astearteko prentsaurrekoan. 2017an bezala,

gripearen eramaile ez diren hegaztien hiltzearen kontra mobilizatuko

dela abisatu du. Ehunka herritarrek giza harresiak osatu zituzten or-

duan, ahateak hiltzera joandako funtzionarioei bideak hetsiz. Zuberoa-

ko eta Nafarroa Behereko hemezortzi herri daude araupeko eremuan. 

Irudia b Baiona

Polizia bortizkeria salatu dute
50 bat herritar elkartu ziren astelehen arratsean Baionako polizia etxe aitzinean, gauean Frantziako Polizia ba-

tek Nathalie Flores 37 urteko emaztea tiroz hil izana salatzeko. Hilketaren harira, bi ikerketa zabaldu ditu proku-

radoreak. Bata, «Polizia zerbitzuei ez obeditzeagatik, eta polizia indarren kontrako hilketa saiakeragatik», eta

bestea, «autoritate publikoa duen norbaitek egindako hilketagatik», tiroketa nola gertatu zen ikertzeko. Polizia-

ren Ikuskaritza Nagusiaren eta Baionako Poliziaren esku utzi du bigarrena. GUILLAUME FAUVEAU

6
IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA

Ostirala, 2021eko urtarrilaren 15aIritzia

MARRAZKIRITZIA: ‘ASTE NORMAL BAT’ Galtzagorri





Iñaki Etxeleku Donapaleu

Psikologo kabinetea joan den
urrian zabaldu zuen Donapaleu-
ko Indar lantegi mintegiaren bar-
neetan, eta independente gisa,
«haur, nerabe eta helduei zuzen-
du» kontsultak han egiten ditu.
«Egoera aldatuko delarik, enpre-
sei, erakundeei eta elkarteei ere
zuzenduko dizkiet». Horrez gain,
hiri bereko Sainte Elisabeth zahar
etxean lan egiten du Maitena Thi-
koipek (Donapaleu, 1986), eta
bete-betean bizi du koronabiru-
sak eragin egoeraren kudeaketa,
bai egoiliarrekin, bai lankide di-
tuen artatzaileekin. 120 egoiliar
dira zahar etxean. 
Nola lan egiten duzu zahar etxe-

an?

Bi psikologoren artean parteka-
tzen ditugu zahar-etxeko lau zer-
bitzuak. Niri gehitzen zaizkit egu-
neko harrera, eta jarrera arazoak
dituzten adinekoentzat jardun
egokituen proposatzeko zerbi-
tzua -erremedioetarik aparte-.
Bestalde, alzheimerra eta beste
dementziak izan ditzaketenen
unitatean esku hartzen dut. 
Egoiliarrak dira heldu zuregana,

edo zu zoaz?

Haien bizitokia da zahar etxea;
beraz, haiengana joaten naiz. Edo
artatzaileek erranik, beharra
ikusten zutelako, edo egoiliarrek
berek galdeginik —nahiz ez den
gehiengoa—. Batzuk erregularki
ikusten ditut; beste batzuk, bate-
re ez. Ez baitute beharrik, edo ez
baitute azaltzen. 
Nolakoak dira zuk ikusi adineko

jendeetan koronabirusak era-

gin egoerak sortu arazoak?

Urte batez, bi hetsialdi izan dira.
Udaberrikoan jada plantan ezarri
zituzten protokoloak; bisiten mu-
rriztea, adibidez. Hor jada ohartu
zitzaizkien ondorio batzuei: bisi-
ten murriztearekin harreman
afektiboaren murriztea; beldu-
rra, eritasuna etorriko zenez. Beti
kasu emateko presio horrek izan
ditu ondorioak izate orokorrean.
Arazo kognitiboak zituztenei ara-
zoak areagotzen zitzaizkien; eta
arazorik oraino ez zutenei sortu
egiten zitzaizkien; umore depre-
siboa hasten zen handitzen. Gero,
lehen hetsialdian, ez zen hainbes-
tekoa, zeren eta pentsatzen bai-
tzen geldituko zela. Gainera, ez
zen COVID-19a sartu; beraz, bu-
kaeran pixka bat euforia izan zen.
Langileentzat ere, hain segur? 

Bai. Langileen ongizatea eta egoi-
liarrena lotuak dira. Langileen-
tzat karga handia izan da presio
hori guztia. Inbestimendu handia
ere, eta horregatik akidura han-

dia izan dute. Ahal zuten guzia
egin dute murrizte protokoloen
arintzeko eguneroko bizian. Fa-
milien bisitak ere kudeatu behar
ziren, protokoloekin: plastikazko
berina bat, ezin zen gehiago hun-
ki: harreman natural guziak bal-
dintzatuak izan dira. Ez da erra-
ten, baina fisikoki ez hunkitzea-
rena izugarria da. 
Harreman afektiboarentzat?

Oro har, adinekoentzat, harre-
man mota funtsezkoa da hunki-
tzea, hitzaz gain; oraino gehiago
arazo kognitiboak dituztenekin,
elea ez delarik gehiago komuni-
kazio bidea. Gainerat, bizi bukae-
ra aldera tenporalitatea ez da
bera. Urte bat gure adinean eta
urte bat 80 urtetan ez da berdin
kontatzen. Pertsonak ikusi gabe,
izugarriko galtzea da denboran. 

Bigarren hetsialdian baldintzak

doi bat arindu ziren, ez?

Bai, plastikozko berina kendu
zen, baina bisitentzat denbora
kontatua da, ez da elkar hunki-
tzen ahal; zerbait ekartzen dela-
rik, lau orenez utzi behar da apar-
te. Gainera, Donapaleuko zahar-

etxera sartu da COVID-19a. Beste
krisi bat izan da. Egokitzeko biziki
bortitza: dena hetsi behar da, lan-
gileek behar dute araberan bezti-
tu, eta lana izugarri pisutzen du.
Ez zen mediorik edo langilerik
aski, baina, bestaldetik, ez zen lan
horretarako hautagairik ere. 

Eta egoiliarrak?

Ez dugu aski gibeltasunik, baina
lehenago aipatu ondorioak area-
gotu dira: depresioa, umore tris-
tea, batzuek bere burua lerratze-
rat edo eskutik joatera uzten.
Hunkitzearena, berriz ere; badute
beharra langileen partetik ere

hunkiak izateko, eskua
hartzeko. Usaian behar
hori adierazten ez zuten
batzuk hasi dira langileei
eskua hartzen, pottak
egin nahian. Harrema-

nen eta kontaktu fisikoen mozte
hori izan da bortitzena. 
Osasun mentalean eraginez?

Arazo kognitiboak areagotu dira:
oraino burua argi eta oreka man-
tendu zuten batzuek hozka bat
pasatu dute, eta galduak dira. Fa-
milia batzuek konfinamendua ai-

tzin ezagutzen zuten pertsona
konfinamendutik landa beste bat
zela ikusi dute kasik. Hori biziki
bortitza da; ez duzu agurra egin
ahal izan. Burua galtzen duen per-
tsona ere dolu bat da, nolabait. Ba-
zenuen harreman bat eta ohar-
tzen zara kasik ez dela gehiago. 
Zerk zalutzen du buru galtzea?

Usaiako markak hausten direla-
rik, gehi on egiten dizuna banpez
kentzen zaizularik, konfusio bat
sortzen da. Edo konfusioa geldi-
tzen da; edo batzuen baitan eme-
kiago gertatu behar zen bilakaera
lasterrago heldu da. Holako tes-
tuinguru bortitzek trauma sor-
tzen dute, eta trauma batek gala-
razten dizkie errealitateari lotzen
zituen azken gauzak. 
Harreman mozteak dakar mar-

ken galtzea? 

Bada familiarekiko harremana,
baina egoitzan bertan ziren jar-
dun, ateleriak gelditzeak ere era-
gin du. Erran nahi du kolektiboa
zena ere moztu dela; bizitoki bat
da azkenean, eta dena antolatua
da bizi bat izan dadin. Eta hor,
COVID-19a sartu delarik, bakoi-
tza bere ganberan zen: ez zuten
gehiago elkarrekin jaten, ez zen
gehiago animazio kolektiborik.
Beraz, familia eta kanpoarekin
mozturik ziren, baita haien arte-
an ere. Gero, kasu, zuzendaritza
kontziente zen, eta dilema han-
diak izan ditu; ahal den guzia egin
da langileekin ondorio horiei gu-
ziei aurre egiteko. Zuzendariak,
estatuko protokoloen eta ezagu-
tzen duten errealitatearen artean
dira. Galdera da: zein da hautu ez-
okerrena? 
Nola ateratzen ahalko da «trau-

matik»?

Jende batzuk galdu ditugu bide-
an; gehiengoak gainditu du —lan-
gileek eta egoiliarrek—. Orduan,
ez ote dugu zerbait antolatu be-
harko, momentu kolektibo gisa,
hitzak jartzeko? Galdu ditugunez
oroitzeko —erritu guziak baldin-
tzatuak zirelako—. Baina azpima-
rratzeko ere gehienek gainditu
dugula elkarrekin; esperientzia
horri zentzu bat emateko. Psiko-
logian erraten da: ‘Esperientzia
bat nola sublimatu?’.
Txertoaren perspektibak espe-

rantza zerbait piztu die?

Bada denetarik. Bi beldur dira:
bata, txertoarena; bestea, birusa-
rena. Ez da argi. Batzuek erraten
dute: ‘Berdin du, gure bizia egina
dugu; beraz, txertoa eginen
dugu!’. Bada mesfidantza bat
txertoari begira. Badira pentsa-
tzen dutenak ere txertoa egin eta
askatasun minimo bat berresku-
ratuko dugula.

«Hunkitzea harreman
mota funtsezkoa da
adinekoentzat»

Maitena Thikoipe b Psikologoa

Thikoipe duela zenbait hilabete hasi zen Donapaleuko Sainte Elisabeth
zahar etxean, eta koronabirusak sortu kinka gaiztoari buru egin behar
izan dio lantaldearekin. Kontsulta orokorrak ere baditu kabinetean.

I.E.

«Ez ote dugu zerbait antolatu
beharko, momentu kolektibo
bezala, hitzak jartzeko? 
Galdu ditugunez oroitzeko»
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