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Larrialdi egoeraren giro eta baldintzetan iraganen dira 11 langilez petiko enpresetako hauteskunde
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Enpresa
ttipietako
hauteskundeak 

Martxoaren 8a Mobilizazioak
izanen dira emazteen

eskubideen egunean, astelehenean

3Iparra-Hegoa ‘Bizi gira, 
Kutxa Bira’ martxoaren 20tik

maiatzaren 30era eginen da

2
Ostirala 

2021eko martxioaren 5a
XII. urtea
481. zenbakia
PREZIOA: 0,50 €

www.iparraldekohitza.eus
ieh@hitza.eus



Iñaki Etxeleku Baiona

Baionako Bernat Etxepare ikaste-
txeko Selaurua Betez taldeko
ikasle eta hezitzaileentzat, gerta-
kari inportantea bilakatu da Se-
gurako (Gipuzkoa) Iparra-Hegoa
topaketa. Azken urteetan, ikasle-
ek beti muntatu izan dute ikuski-
zun bat hara eramateko. Iaz, osa-
sun egoeragatik, ez zen egin ahal
izan, eta aurten, berdin. Bizi gira.
Kutxa bira!ekinaldia huts horren
betetzeko pentsatu dute. Martxo-
aren 20tik maiatzaren 30era ira-
ganen da, denek beren mezua
ezartzen ahalko duten kutxa bat
ibiliz Euskal Herrian barna.
Kutxaren bidaiaz gain, Etxepa-

reko ikasleak libertimenduaren
gisako emanaldi baten muntatze-
ko plantatu dira: dantza, antzer-
kia, soinua eta bertsoa uztartuko
dituen ikuskizun baten apaila-
tzen hasiak dira. Hastetik, ehun
bat ikaslek izena eman zuten Ipa-
rra-Hegoaren inguruko dinami-
kan parte hartzeko. «Gure zera
hau da: Iparra-Hegoaren atarian

egoten den giroa; ikasleak aktiba-
tuak, motibatuak zerbaiteko»
erran du, arraiki, Pello Aranzaba-
lek, Etxepare lizeoko hezitzaile,
Iparra-Hegoako kide eta Selaurua
Betez taldekoak. 
Delako kutxa ibiltaria apirila-

ren 8an helduko da lizeora; lehe-
nik, auzo berean den Eztitxu Ro-
bles kolegiora. Han, rap saio bat
eginen dute kutxaren errezibitze-
ko, eta, ondotik, Etxepare lizeorat
segitu. Orduan dute libertimen-
duaren itxurako emanaldia es-
kainiko lizeotarrek.

Herri gosea asetzeko
Iparra-Hegoa ez baita besta aste-
buru bat bakarrik, Etxepareko
ikasleentzat zenbait hilabeteko
lan eta dinamika da.
Herri Urrats, Nafarroaren Egu-

na, Korrika. Denak ezeztatuak
izan ziren. Euskal kulturaren
markatzaile nagusi diren gerta-
kari horiek gabe ez zituzten utzi
nahi heldutasunaren bezperan
diren gazteak. «Euskal nortasuna
eta euskararekiko atxikimendua-

ren transmisioa egitea zaila zaigu
batzuetan, eta besta hauek eror-
tzen badira denak, kalte emozio-
nal batzuk utziko dizkie», dio
Aranzabalek. Burua alhan erabili
dute karga emozional hori arin-
tzeko. Gogoeta Iparra-Hegoa el-
karteko beste lagunekin parteka-
tuz, ikusi zuten belaunaldi guzie-

tan sendi zela beharra. «Ohartu
gara gizarte osoa dagoela egarriz.
Horregatik ere hautatu genuen
leloa: Bizi gira!Zaintza, osasuna,
jendea zaindu behar dela ekar-
tzen da erdigunera. Gure herriak
ere behar du zaintza bat». 
Hortik jin zen lehengo base-

rrietan egoten zen kutxaren ideia.
Kutxa bat Euskal Herrian gaindi,
herriz herri ibiliko dena; jendeak
buruan, erraietan duena errateko
mezua barnean uzteko gisan. Bai-

na euskaldunak badira mundu
osoan, eta, diasporakoekin min-
tzatuz, Iparra-Hegoakoek laster
ikusi dute bereziki Argentinako
euskaldunek ez zutela nahi herri
egitasmo horretatik kanpo egon.
Munta handikoa zitzaien kutxa
hara joatea. «Sinbolikoki oso
karga emozional handiko zerbait
da haientzat». Eta hala gertatu.
Viedma-Patagones (Argentina)
hirian da kutxa. 
Argentinatik itzuli ondoan,

apirilaren 8an Baionako Etxepare
lizeotik abiatuko da Kutxa Bira,
Euskal Herrian gaindi. 71 herrik
emana dute izena parte hartzeko.
Herri bakoitzeko antolatzaileek
libre dute nahi dutenaren antola-
tzeko kutxari ongietorria egin eta
mezu bazka emateko. 
Nahi bezalako baldintzak bal-

din badira, maiatzaren 30ean
besta bat antolatu gogo du Iparra-
Hegoak Seguran. «Eginahalak
egingo ditugu lizeoko ikasleak
egun-pasa eramateko Segurara»
dio, itxaropentsu, Pello Aranza-
balek.

Herrigintza bizirik atxikitzeko
‘Bizi gira. Kutxa bira!’ herri ekinaldia Argentinatik abiatu eta Euskal Herrian gaindi ibiliko da
martxotik maiatzera bEtxepare lizeoko ikasleek ikuskizun bat bidean dute horren kari

Iparra-Hegoa elkarteko kideak, Kutxa Biraren aurkezpenean, Iruñean, otsailaren 16an. IÑIGO URIZ / @FOKU

‘KUTXA BIRA’ HERRIKA  

EGUNA UDALERRIA

Apirilak 8 Baiona

Apirilak 8 Baiona

Apirilak 9 Larzabale (Baxenabarre)

Apirilak 9  Reau (Seine-et-Marne, Fr.)

Apirilak 11 Itsasu (Lapurdi)

Apirilak 16 Aiherra (Baxenabarre)

Apirilak 17 Baigorri (Baxenabarre)

Apirilak 17 Aurizberri (Nafarroa)

Apirilak 18 Urdiñarbe (Zuberoa)

Apirilak 18 Lexantzü (Zuberoa)

Apirilak 19 Lekaroz (Nafarroa)

Apirilak 19 Bera (Nafarroa)

Apirilak 20 Hondarribia (Gipuzkoa)

Apirilak 21 Irun (Gipuzkoa)

Apirilak 22 Pasaia (Gipuzkoa)

Apirilak 22 Errenteria (Gipuzkoa)

Apirilak 23 Aduna (Gipuzkoa)

Apirilak 23 Irura (Gipuzkoa)

Apirilak 24 Ibarra (Gipuzkoa)

Apirilak 24 Idiazabal (Gipuzkoa)

Apirilak 24 Zerain (Gipuzkoa)

Apirilak 24 Zumarraga (Gipuzkoa)

Apirilak 25 Antzuola (Gipuzkoa)

Apirilak 25 Legazpi (Gipuzkoa)

Apirilak 26 Aretxabaleta, Kurtzebarri (G.)

Apirilak 26 Aretxabaleta, Loramendi (G.)

Apirilak 27 Aramaio (Araba)

Apirilak 28 Elorrio (Bizkaia)

Apirilak 29 Zeanuri (Bizkaia)

Apirilak 29 Laudio (Araba)

Apirilak 30 Bilbo

Apirilak 30 Bilbo, Deustu

Maiatzak 2 Balmaseda (Bizkaia)

Maiatzak 2 Turtzioz (Bizkaia)

Maiatzak 2 Getxo, Algorta (Bizkaia)

Maiatzak 2 Sopela (Bizkaia)

Maiatzak 3 Plentzia (Bizkaia)

Maiatzak 3 Gautegiz-Arteaga (Bizkaia)

Maiatzak 4 Lekeitio (Bizkaia)

Maiatzak 4 Larrabetzu (Bizkaia)

Maiatzak 5 Urkabustaiz (Araba)

Maiatzak 6 Agurain (Araba)

Maiatzak 7 Altsasu (Nafarroa)

Maiatzak 7 Arbizu (Nafarroa)

Maiatzak 8 Gares (Nafarroa)

Maiatzak 8 Aibar (Nafarroa)

Maiatzak 9 Irunberri (Nafarroa)

Maiatzak 9 Iruñea

Maiatzak 13-16                       Bartzelona 

Maiatzak 17 Tafalla (Nafarroa)

Maiatzak 18 Kanpezu (Araba)

Maiatzak 19 Eskuernaga (Araba)

Maiatzak 19 Bastida (Arabar Errioxa)

Maiatzak 20 Argantzon, Trebiñu (Ar.)

Maiatzak 20 Gasteiz

Maiatzak 21 Oion (Arabar Errioxa)

Maiatzak 21 Viana (Nafarroa)

Maiatzak 22 Mendabia (Nafarroa)

Maiatzak 22 Lodosa (Nafarroa)

Maiatzak 22 Deikaztelu (Nafarroa)

Maiatzak 22 Sartaguda (Nafarroa)

Maiatzak 23 Andosilla (Nafarroa)

Maiatzak 23 Errigora; Lakar-Arroniz (Naf.)

Maiatzak 27 Lasarte-Oria (Gip.)

Maiatzak 28 Hernani (Gipuzkoa)

Maiatzak 28 Donostia, Igeldo

Maiatzak 29 Donostia

Maiatzak 29 Azkaine (Lapurdi)

Maiatzak 29 Urruña (Lapurdi)

Maiatzak 30 Segura (Gipuzkoa)
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Libertimenduaren
itxurako ikuskizun bat
emanen dute
Etxepareko ikasleek
apirilaren 8an



Joanes Etxebarria 

E
goerak antolaketa tra-
batzen badu ere, mugi-
mendu feministak aur-
ten ere karrikako mobi-

lizazioekin markatuko du
emazteen eskubideen aldeko na-
zioarteko eguna. Bi aldiz markatu
ere, aurten Emakumeen Mundu
Martxa bihar helduko baita Hen-
daiara. Bi deialdi desberdin badi-
ren arren, martxaren aldarri bera
errepikatuko dute hilaren 8an
ere, astelehenean: «Dena aldatu,
sistema arrakalatu».
Emakumeen Mundu Martxa

bost urte oroz izaten da, eta ohi-
koena da Martxoaren 8ko mobili-
zazioen ondotik abiatzea. Aurten
martxoan ezin abiatu, eta urria-
ren 17an partitu zen, Hendaia eta
Irun (Gipuzkoa) arteko Avenida
zubitik. Leku berean finituko da
bihar. Martxa emazte migrante-
en eskubideen defentsan zentra-
tu dela dio Itziar Varela Hendaia-
ko Bagera taldeko antolatzaileak:
«Emazteen mundu martxak
lehentasuna ematen die emazte
migranteei, ikusezinak direnei.
Egiten dugun lanketa da gure

azal zuritik badugula zereginik
eta badugula ardura bat. Emazte
horiei guztiei ikusgaitasuna ema-
ten diegu».
Mundu Martxakoek 11:00etan

ezarri dute biltzeko ordua bihar-
ko, Hendaiako plazan, gero Iru-
nera joateko Santiago zubitik,
11:30 inguruan. Egoera sanitarioa
kudeatzeko hartu neurriek zail-
du egin dute antolaketa, eta zen-
bait ekinaldi izan behar ziren
lekuan manifestazio bat eginen
dute azkenean, baldintza bere-
ziekin, Varelaren erranetan:
«Izena eman beharko da, adibi-
dez; egoera berezia delako, neurri
batzuk ezarri behar ditugu
COVID-19a kontrolatzeko, zeren,
gainera, sektore jakin bateko
prentsan baliatzen dira gure
aurka joateko erranez zerbait
gertatzen bada feministongatik
izanen dela». 
Martxoaren 8ko deialdi nagu-

sia, berriz, Baionan ezarri dute
zenbait kolektibok, 12:00etan ha-
sirik, ospitalean. Emazte guztien
borroka eguna dela oroitarazirik,
Zutik taldeko Gema Elorriagak
argitu du martxaren eta mobili-
zazio egunaren artean zubiak

eraiki dituztela eta talde feminis-
tek astelehenean Baionan biltze-
ko deialdian ere hitza emanen
dietela «ikusezinak» diren
emazte horiei: «Migranteak ere
Euskal Herrian daude lan egiten,
Frantzian eta Espainian bezala.
Lan egiten dute zainketan edo
zerbitzuetan, gaizki ordainduak
eta eskubide duinik gabe». Egi-
nen dituzten geldialdien artean,
merkatuko plazan emazte mi-
grante batek hitza hartuko du.

Egoera berezia
COVID-19aren inguruko neu-
rriek markatuko dute mobiliza-
zioa segur aski, mugak ezartzen
dituztelako nahi ala ez, baina ez
hori soilik. Mobilizaziorako deial-
dian, aipatzen da emazteen egoe-

ra nabarmendu duela kasu ba-
tzuetan testuinguruak, eta okertu
beste kasu batzuetan. «Hitz egi-
ten da lehenengo lerro horretan
dauden langile guztiez: ospitalee-
tan eta zaintzan, adibidez, ema-
kumeak dira gehienak lanbide
horietan; gaizki ordainduak, eta
askotan egoera prekarioetan. Bai-
na beste errealitate bat da denbo-
ra gehiagoz etxean gaudela denak
eta bortizkeria jasaten dutenek
denbora gehiago egon behar dute
etxean etsaiarekin», dio Varelak. 
Manifestazioa Baionako ospita-

letik abiatu, eta geldialdi sinboli-
koak eginen dituzte, arloz arlo.
Deialdian diotenez, «pairatzen
dugun krisi sanitario, ekonomiko
eta sozialaren biktima izan diren
emazteak omentzeko eta esta-

tuak, kapitalismoak, hezkuntza
nazionalak edota Elizak egiten di-
tuzten emazteon kontrako bor-
tizkeriak salatzeko». Ospitaletik
lizeora, suprefeturara, Monoprix
supermerkatura eta katedralera
joanen dira, merkatu plazara hel-
du arte azkenean.
Martxoaren 8ko argazkia mu-

garri gisa ere har daitekeenez,
mugimenduaren zabaltzeaz gal-
deturik, Hego Euskal Herriarekin
konparaziorik ezin luke egin
Gema Elorriagak, berak aitortu
duenez: «Ezin dugu beste aldea-
rekin konparatu kantitatez zen-
bat jende sartzen den gure mugi-
menduan, baina, poliki-poliki,
hemen ere saiatzen gara gauzak
indar handiagoz egiten», erran
du Zutik taldeko kideak.

Bihar itzuliko da Emakumeen Mundu Martxa
abiapuntura, Hendaia eta Irun arteko Avenida
zubira. Astelehenerako, berriz, martxoaren 8rako,
Baionako manifestazioa da ekitaldi nagusia.

Eskubideen
alde plazara

Emakumeen Mundu Martxarako giroa berotzeko ekinbidea, joan den asteburuan, Azkainen. GUILLAUME FAUVEAU

Ikasle hazkundeari erantzuteko, 
Seaskak kolegio berri baten beharra 
du. Denen artean eraikiko dugu! 

BOGA BOGA, lortuko dugu!

kanpaina

HERRI URRATS
2021

www.boga.herriurrats.eus
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Enpresa ttipietako bozak

Iñaki Etxeleku Baiona

Enpresa ttipi-ttipietako langileen
sindikatu ordezkarien hautatze-
ko hauteskundeak martxoaren
22tik apirilaren 6ra iraganen dira.
Duela bost urte aldatu zen bozka
horien sistema. Izenak zerrende-
tan dituzten langileek Internet bi-
dez bozkatuko dute, eta bozkatu
sindikatuen ordezkatzeko ahala
edo indarra Frantzia mailakoa
izanen da. Emaitzak estatu mai-
lan kontatzen dituzte lehenik, eta
boz gehien eskuratu sindikatuek
dute ordezkatzeko ahala. Kalku-
luak, ondotik, eskualde mailara
ekarriak dira, eskualdeetako ba-
tzorde parekideetan ordezkari-
tzak finkatzeko. LAB sindikatua
bakarrenetan da bakarrik eskual-
de mailan aurkezten dena. Bozka
horretatik dira, bestalde, Prud’-
homme auzitegirako langile or-
dezkariak izendatuko. Hitzar-
men kolektiboen negoziazioetan
parte hartzeko balio dute, azke-
nik, sindikatuek estatu mailan er-
dietsi ordezkatzeko ahalaren ara-
bera. 2016ko azkeneko bozetan,
parte hartze oso apala izan zen Pi-
rinio Atlantikoetan: %8 inguru-
koa. Ipar Euskal Herrian, 25.000
eta 30.000 langileren artean dira
enpresa ttipi-ttipietako bozka ze-
rrendetan. 
Boz hauetan jokoan denaz

mintzatzera gomitatu ditu Hitza-
k Carl Andre (CGT), Eñaut Ara-
mendi (LAB) eta Michel Larralde
(CFDT) sindikatu ordezkariak. 
Osasun larrialdi honetan, enpre-
sa ttipietako bozak egingarriak
ote dira?
MICHEL LARRALDE: Ikusiz bozka
Internet bidez eginen dela, ez dut

ikusten zer ondorio izanen duen
COVID-19aren testuinguruak.
Haatik, egia da TPE bozka horiek
garrantzitsuak direla eta langile-
ek ez dituztela ezagutzen. Alta,
ordezkatuak izateko molde baka-
rra dute, lehenik eskualde mai-
lan: CPRI, Eskualdeko Ofizioarte-
ko Batzorde Parekideen bidez.
Egia da, era berean, langileek ez
zigutela seinale ona eman azke-
naldian, ez baitziren aski joan
bozkatzera. Eta nago enpresabu-
ruek behar zutena egin dutenez,

zinez, haiek dituztelako beren
langileak bozkatzaile zerrende-
tan deklaratu behar. Zoritxarrez,
azken bozetan ohartu ginen anitz
langilek nahi zutela bozkatu, bai-
na ez zirela zerrendetan agertzen.
Ikusi behar genuke zer egin deza-
kegun zigortuak izan daitezen,

serioski har dezaten gauza; langi-
leen bozkak trufatzen dituztela-
ko. 
CARL ANDRE: Testuingurua iku-
sirik, egia da kanpaina berezia
dela, orain arte ikusi gabea. En-
presa ttipi-ttipiek lanean jarraitu
dute krisi garaian: farmazialariak,
okinak, eraikuntzako langileak
eta abar. Estatuak, egun, erraten
digu baitezpadako ofizioak direla;
estatuari da, beraz, hauteskunde
hauen kontuan hartzea eta aha-
lak ematea. Ez baita hala. Herriko

etxeei eskatu diegu afi-
xatzeko taulak ezartzea;
udalen arabera, baia edo
eza dugu. Estatuak ez du
hauteskundeei buruzko
iragarpen handirik egi-
ten. CGTkoek zailtasu-
nak ditugu kanpaina egi-
teko; neke baita eskuorri
banaketa, jendea elkar-
tzea, distantziak atxiki
behar direlako. Gainerat,
adibidez eskualdeko ba-
tzorde parekide bat du-
ten ostalaritzako langile-
ek beste arrangurarik
badute gaur egun. Gero,
ez gara kanpainaren
beha egon, eta ostegun
guziz enpresa ttipietako
langileak errezibitzen di-
tugu gure zerbitzu juridi-
koan. 
EÑAUT ARAMENDI: Ez

naiz ados erraten delarik testuin-
guruak ez duela ondoriorik iza-
nen bozka Interneten bidez egi-
ten delako. Gauza funtsezkoak
jokoan dira bozka hauekin: bes-
teak beste, ordezkatzeko ahalare-
na. 2008ko Demokrazia soziala-

ren erreformak dena kolokan

ezarri zuen, eta ondorioak izan
ditu enpresa ttipienetan ere. Erra-
ten da batzorde parekideetan ez
dela ahalik, baina ahalak badira.
Sindikatu nagusiek ehunka mila
euro eskuratu dituzte —bakoitzak
milioi erdi bat euro— hauteskun-
de hauen antolatzeko, eta dena
Parisen erabaki da. 2020an egite-
koak ziren bozka hauek, eta bos-
pasei sindikatuk erabaki dute Pa-
risen egutegia aldatzea, 2021era
gibelatuz; eta prentsaren bidez ja-
kin dugu. Irailetik DGTri, Lana-
ren Zuzendaritza Orokorrari
[Frantziako Lan Ministerioa] in-
formazioak eskatzen dizkiogu ja-
kiteko hauteskunde hauek nola
diruztatuak diren. Jakin dugu ba-
tzuek 500.000 euro inguru ukan
dituztela; eta eskualdeka, gurea-
ren gisako sindikatu bati 18.000
euro proposatu zaizkio. Diru hori
ez dugu hartu, jakin nahi baitugu
kalkuluak nola eginak diren.
Inork ez digu erantzun. Demo-
krazia ukatua da gisa horretako
bozetan, eta langileen bozkak la-
purtuak dira. 
Parte hartzea %8koa izan zen
2016an. Nolakoa sumatzen du-
zue aurten?
ARAMENDI: 2008 baino lehena-
go, Prud’homme hauteskundee-
tako parte hartzea aise handiagoa

zen; langileei eskatzen zitzaien
zuzenki bozkatzera joatea bozka-
lekura lan denboran. Gaurko
egoerak ez die sindikatuei behar
bezala lan egiteko aukerarik ema-
ten, lanetik landa jendeak etxera-
tze agindua baitu. Sindikalismoa
urrun gelditzen da, eta jendeak ez
daki hauteskundeak direla; be-
raz, parte hartzea apalduko da az-
karki. Estatuak badu errua, baina
sindikatuok elkartuago jokatu
behar genuke gauzak auzitan
ezartzeko. 
LARRALDE: Erraten duzu ez dela
ahalik kanpaina egiteko, baina
guk gureak jarri ditugu langileen-
gana joateko. Lehena naiz pena-
turik parte hartze apala delako;
langileen mobilizazioak baitu 
pisua izanen nagusien parean.
Bozka horiek esplikatu behar diz-
kiegu.
ANDRE:Ahalen auzian, estatuak
gardenki jokatu behar luke, eta
damugarri zait DGTk ez baitie
erantzuten sindikatu batzuei
hauteskunde hauen diruztatzeari
buruz. Guk badakigu departa-
mendu mailan [Pirinio Atlantiko-
etako CGT adarra] 6.000 eurorai-
no eskuratzen ahalko ditugula
sindikatutik.
Enpresa ttipietako ordezkariak
biltzen dira batzorde parekidee-

«Egoerak ez die
sindikatuei behar
bezala lan egiteko
aukerarik ematen»
Carl Andre, Michel Larralde, Eñaut Aramendi b Sindikalistak

Enpresa ttipi-ttipietako langileen sindikatu bozak eginen dira
martxoaren 22tik apirilaren 6ra. Larrialdi giroan, parte hartze
apala iragarri dute sindikatuek aurten ere.

Ezkerretik eskuinera, Michel Larralde (CFDT),

Eñaut Aramendi (LAB) eta Carl Andre (CGT).

GUILLAUME FAUVEAU

Lehena naiz penaturik parte
hartze apala delako; langileen
mobilizazioak baitu pisua
izanen nagusien parean»
Michel Larralde
CFDT

«Tokiko batzorde parekide bat
eskatzen dugu, elkarrekin ikus
dezagun zein diren lurralde
honetako langileen interesak»
Eñaut Aramendi
LAB

«Gaur egun, negoziazioak
enpresaka izan daitezke, eta
maila nazionalean negoziatu
direnak baino ahulagoak»
Carl Andre
CGT

‘‘
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Enpresa ttipietako bozak

tan estatu mailan, baita eskual-

de mailan ere. Zer erabakitzen

da halakoetan eskualde mai-

lan?

ANDRE: Batzorde parekideak
direnez, langile ordezkari bezain-
bat nagusi ordezkari bada hala-
koetan. Batzorde batean edo bes-
tean enpresaburuek gauzen
aitzinarazteko duten nahikaria-

ren arabera, zenbait gauza aitzi-
narazi ahal izan ditugu eskualde
mailan. Besteak beste, gizarte
lanbideetan, langileka eta hilabe-
teka, nagusiei euro bateko koti-
zazioa pagaraziz aurrekontu
sozial baterako. 
ARAMENDI: Eskualdeko batzorde
parekideko hamar ordezkari
hautatuko dira hauteskundeetan,

430.000 langile ordezkatzeko. Ez
da onargarria. Maila horiek hautsi
behar dira, eta horregatik eska-
tzen dugu 2012tik tokiko batzorde
parekide bat sortzea, elkarrekin
ikus dezagun zein diren lurralde
honetako langileen interesak. 
ANDRE: Horretan ados naiz zure-
kin; eskatzen dugu batzorde pa-
rekideak langileengandik egina-

hala hurbil egin daitezen. Eskual-
de mailakoak ez du zentzurik, ez
du ahalik aski. Departamendu
mailakoak behar lirateke, bede-
ren. 
LARRALDE: Eñaut, zuk diozu nahi
duzula lurraldeko batzorde pare-
kide bat, baina gaur egun legeak
ez dizu ahalik ematen zerbaiten
negoziatzeko. Hitzarmen kolekti-
boak badira horretarako. Urruna-
go ez daiteke joan.
Hitzarmen kolektiboak, ondo-

rioz, zer mailatan eta nork nego-

ziatzen ditu?

ANDRE: Maila nazionalean nego-
ziatzen dira, oro har. Lan arloka,
lan kodeko oinarriak finkatzen
dira hor.
LARRALDE:Bai eta ez. Nagusiekin
negozia dezakezu hitzarmen ko-
lektibo bat departamendu mai-
lan, eta gero hedatu beste depar-
tamendu batzuetara. Arazoa da
gaur egun nagusiak ez direla zin-
tzoki ari. Adibidez, metalgintzan
ez dute negoziazioan parte hartu
nahi. Ondorioz, gertatzen ahal da
hitzarmen kolektiboan finkatu
gutieneko hilabete saria SMICa
baino apalagoa izatea.
ARAMENDI:Erabakigunea urru-
negi delako. Ipar Euskal Herrian
gai ote gara jartzeko eta, eman de-
zagun, SMIC bat finkatzeko %5
edo %10 emendatua? Oinarria bi-
laka dadin. Hitzarmen kolektiboa
maila nazionalekoa da lehenik,
baina eskualde mailakoa gero.
Izan daiteke departamendu mai-
lakoa, eta berdin enpresa maila-
koa ere. 
ANDRE: Macroneta El Khomri le-

geenondorioz, gaur egun, nego-
ziazioak enpresaka izan daitezke,
eta maila nazionalean negoziatu
direnak baino ahulagoak gerta
daitezke. Hori da gertatu, adibi-

dez, [Aiherrako] Lauak enpresan.
Horretan du estatuak hautsi sin-
dikatuen indarra.
LARRALDE: Lehen, enpresako hi-
tzarmena hobea bazen hitzarmen
kolektiboa baino, langileei hori zi-
tzaien aplikatzen. Hala ez bazen,
hitzarmen kolektiboa zen bete-
tzen zen gutienekoa. Hori dute
hautsi. Lauak enpresan gaitzeko
kopeta ukan dute ikusiz langileei
zer sinarazi dieten. Erran diete:
«Jaunak, oren gehigarriak egiten
dituzue, baina paper hau sinatu-
ko duzue eta oren gehigarri ho-
rien emendatzea ez duzue uka-
nen». Denek sinatu dute.
ARAMENDI: Emeki-emeki, langi-
le eskubideen gibelatzeari buruz
goaz. Horregatik proposatu dugu
sindikatuak tokian-tokian elkar-
tzea lekuko batzorde parekide ba-
tean. Sindikatuen nahikaria bal-
din bada, entsea gaitezke arauen
hierarkia berriz ezartzen. Hots,
lurralde mailan beti gorago nego-
ziatuko dugu, enpresako nego-
ziazio bat ez dadin gehiago apala-
goa izan. Langileen esku abantai-
lak berriz ezarri nahi baditugu,
mahai berean jarri behar dugu el-
karturik lekuko batzorde pareki-
de baten alde, lurraldeko hitzar-
menen lortzeko, izan arloka, izan
ofizioartekoak. Balioko baitute
enpresa ttipietako langileentzat
ere. 
ANDRE: Sindikatuen arteko zati-
ketak ez du langileen eskubideen
alde egiten. LABen gomita ukan
dugu berriki, eta elkartasunezko
maiatzaren 1 baten alde lanean ari
gara. Haien gomita onartuko du-
gu. Jendeek, sindikatuak baturik
ikusten badituzte, pentsatuko
dute: «Elkarturik ari badira,
erran nahi du zerbait handi bade-
la jokoan».

A EIZEN  MAN ! 
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Cade elkarteak hautetsiei dei egin die
mendi suteen aurrean arauak jartzeko

BAIONA bCade ingurumen elkarteak bere asaldura jakinarazi die

duela bi asteko suteek hunki eremuetako erakundeei. Larre erretzeak

eta mendiaren gehiegizko erabiltzeak ingurumenarentzat duten kal-

teaz ohartarazi nahi du. «Ezin dezakegu onar gaur egungo gizakiak ez

dezan uler urtero gertatzen diren sute kriminalek handizki kalte egi-

ten diotela bioaniztasunari». Natura 2000 batzordeak lehenbailehen

bil daitezen eskatu du, «mendiaren erabilpen orotarikoak arautu be-

har» direlako eginahala goiz, Caderen ustez.  

Irudia b Baiona

Ostalariek pairatu ‘presioa’ salatu dute
Kasu, Kasu, Ostalariak Kexu taldeak ekintza bat antolatu zuen asteazkenean Baionan, Frantziako polizia etxea-

ren parean, Xina eta Sandrine Dulong Les Pyrenees tabernako ostatuzainei sostengua erakusteko. «Salatzeak,

mehatxuak, konbokazioak, oharrak jasaten ditugu lau hilabete hauetan», deitoratu zuten ekintzaileek, ofizioak

pairatu «presioak» eta «gehiegizko tema» salatzearekin batera. Suprefetari galdegin diote lan sail guziak ber-

din tratatuak izateari kasu egin diezaion eta «bihozberatasun handiagoa» izan dezan. GUILLAUME FAUVEAU
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Iñaki Etxeleku 

Eskusoinua jotzen du Lora Lazka-
nok (Itsasu, 1996) Herritmo, Hola-
ko eta Frigo dantzaldi taldeetan,
baita kantatzen ere. Atzarbale,
Klik eta Polekeleke taldeen artean
biez bat egin txarangarekin ere ari
da. Ofizioz irakasle izanik ere, ko-
munzki anitz jotzen duen musi-
karia da, herriz herri, plazaz plaza. 
Koronabirusa dela eta, nola ira-

gan duzue azken urtea? Jotzeko

paradarik izan ote duzue?

Kalme izan da, denak bezala.
Dantzaldiekin ez dugu batere au-
kerarik izan jotzeko. Haatik, txa-
rangarekin, bai. Pentsatzen dut
formatuak ahalbidetzen duela;
erreusitu genuen partikular ba-
tzuen etxean jotzen iragan udan,
baita besta klandestinoetan ere... 
Taldeentzat, nahiz eta amateu-

rrak izan, ekonomikoki ondorio-

rik izan ote du?

Parentesi bat bezalakoa da. Ez
dugu dirurik sartu, baina ez dugu
inbertitu ere; ez baititugu musika
tresnak edo soinu sistema baliatu.
Gehiago pertsonalki jo gaitu krisi
horrek. Amateurrek diru saria
badugu hilabetero, bestalde; be-
raz, ez gara hain hunkiak izan. 
Segitzen baldin badu, haatik...;
Horrek gaitu kezkatzen. Gero,
profesionalek dirua ukan dute in-
termitente gisa; beraz, orainoko-
an aski salbu gara ekonomikoki
gure inguruan. 
Usaian herriz herri ibiltzen zare-

te. Hain guti jotzeak baduke era-

gin zuengan?

Bai, arrunt. Denak hunkitu gaitu.
Musika egiten badugu, zerbait
partekatu nahi dugulako egiten
dugu; bai musikarien artean, bai
publikoarekin. Hori oztopatua
izan da seko, eta gaizki bizi izan
dugu; gure musika ez partekatu
ahal izatea, jendeari ez ekartzea.
Sendi duzu jendeak behar duela.
Txarangarekin aritu garen aldi
bakoitz, jendea sobera kontent
zen. Eszena gainekoa arrunt gal-

du dugu, eta jendeak nahi du. Ali-
maleko frustrazioa da denentzat. 
Are gehiago aintzat harturik

Hego Euskal Herrian kontzer-

tuak eman daitezkeela. 

Are gehiago, segur! Eramana den
politika ez dugu batere ulertzen.
Beste herri batzuetan posible da.
Ikerketa batzuek erakusten dute
antzoki batean ez dela kutsatze
gehiago BAB2n baino [saltegi gu-
nea], adibidez. Gehiago galtzeko
dugu musika ez eginez, eginez
baino. Jo dugun aldi bakoitz ikusi
dugu jendeak horren beharra
duela; ez funtsezkoak izanik ere,
azkenean pixka bat hala garela
jendearentzat. Berriz ulertu dugu
horretako egiten dugula musika.
Zerbait eman nahi dugu musikan
arituz, eta hor ez dugu zerbait
hori ematen ahal. 

Inauteri garai honetan bistakoa

daiteke.

Joan den astean egin ditugu Kas-
karotak Itsasun, kanpoan egonez.
Jendeak entzutea musika... Sendi
zenuen alimaleko poza ekartzen
ziela. Zailagoa zera da: ez dakigula
noiz arte hola segituko duen. Ez
duzu ikusten noiz bukatuko den.
Alta, geure buruari epe bat ema-
teak lagunduko luke. Pentsatzen
genuen udan berriz partituko
dela, baina ez du iduri. 
Zuzeneko musikaren indarra

erakusten du?

Ez dugu musika egiten gure gan-
beran entrenatzeko. Partekatze
bat da. Jendeak behar du harre-
man hori eta egiazko musika en-
tzun. Interneten-eta izan dira saio
batzuk, baina, libertimenduetan
bezala, ulertzen duzu ezin duela
ordezkatu egiazko musika. 
Lortzen duzu soinu tresna lan-

tzen segitzea?

Kurtsoak oraino hartzen ditut; 
beraz, ematen dizkit helburu 
ttipi batzuk asterik aste. Baina egia
da ez dudala lehen bezainbat lan-
tzen instrumentua. Behar ditut
proiektu ttipiak musika lantzeko;
gauzen ikasteko indarren egiteko
motibazio iturriak dira, beti. 
Zer proiektu gelditu zaizkizu 

dilindan?

Luhusoko dantza taldeak badu
proiektu bat, normalki udazke-
nerako zen, eta pusatua izan da. 

«Zerbait eman nahi dugu
musikan arituz; hor ezin
dugu ‘zerbait’ hori eman»

Lora Lazkano b Musikaria

Eskusoinularia da Lora Lazkano itsasuarra. Dantzaldi talde eta txaranga
batean baino gehiagotan jo izan du, eta jotzen. Besteen gisan, iazko
martxotik franko urte zuhurra du emanaldien aldetik, gehienak ezeztaturik.

HITZA
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Eragileak pandemia garaian

«Ikerketa batzuek
erakusten dute antzoki
batean ez dela kutsatze
gehiago BAB2n baino,
adibidez»



Joanes Etxebarria Maule

Kolektibo Zuberotarra (Collectif
Souletin) elkarteak bi sail nagusi
ditu: saltegi soziala, beharrean 
direnei elikagaiak eskaintzeko, eta
dinamika kolektiboak, harreman
sareak indartuz norberaren kon-
fiantza altxatzeko. Azken sailean
aritzeko duela hilabete sartu zen
langile berria da Miren Juzan (Bai-
gorri, 1994); harekin, hiru dira. Ai-
tzinetik etxez etxeko lanean ibilia
da haurrekin eta haur elbarritue-
kin laguntza soziala proposatzen;
Maule aitzineko azken lana, berriz,
Saliesen (Biarno, Okzitania) gisa
bereko elkarte batean ukan zuen.
Gazte batek nolaz hautatzen du

halako ofizio bat, besteak lagun-

tzekoa?

Nik beti jakin dut nahi nuela jen-
dea lagundu. Ez dakit zerendako,
baina gazte nintzelarik banekien

zer lan egin nahi nuen: zerbait egi-
tea jendeentzat. 
Etxeetan lan egin duzu; orain,

berriz, elkartean tailer kolekti-

boak antolatuz, besteak beste.

Zer alde da batetik bestera?

Ene ustez, biak inportanteak dira.
Jendeen etxeetan badituzte gau-
zak lantzeko, eta, gero, harreman
berriak ukaiteko, elkarte hau in-
portantea da. Zailtasunean diren
jendeek, batzuetan, uste dute ez
dakitela deus egiten, eta gure 
laguntzarekin balorizatzen ahal
ditugu beste manera batez. Biak
inportanteak dira. 
Baigorrikoa zara, eta Maulen la-

nean ari. Herri tipietan zailagoa

da laguntza beharra onartzea?

Batzuetan egia da herri tipietan
zailago dela. Nik ez dut lan egiten
epizeria sozialean, beste lankide
bat ari da, baina batzuetan jende-
en kutzukeriek beldurrarazten

ahal dituzte jende batzuk. Ez da
beti erraz laguntza galdegitea,
baina bizi sozialaren espaziora
errazkiago heldu dira zerbitzu 
sozialetara buruz baino. Elkarte
bat denez, jendea errazkiago hel-
du da guregana. 
Estatus juridikoaren ondorioz?

Bai, eta laguntzaile sozial bat ikus-
tera joateak beldurra ematen ahal
du. Gu familia, ekonomia eta gi-
zarte laguntzaileak gara. Borta
hau irekitzea errazagoa da. 
Ofizio bera da? 

Ez da gauza bera. Gu eguneroko
bizian berezituak gara, eta lagun-
tzaile sozialek administratiboki
laguntzen ahal dituzte. Gu fami-
lietara joaten ahal gara haien egu-
neroko bizian laguntzeko, diru
mailan kontseiluak emateko, edo
animazioak antolatzen ditugu fa-
miliei buruz...
Zure ofizioa barometro ona izan

daiteke prekaritate heinaz ohar-

tzeko garai berezi hauetan. 

Epizeria sozialean ez da jende
gehiago oraingoz: kopuru bera
da. Errezibitzen ditugun familia
edo jendeetan, aldiz, zinez behar
dute berriz lotura bat sortu. Zinez
konplikatua izan da etxeetan bizi
izan dutena, eta gogoa dute berriz
guregana etortzeko, gauza batzuk

antolatzeko kolektiboki. Horre-
taz anitz sufritzen da momentu
hauetan. Gauzak plantan ezarri
nahi ditugu, baina pixka bat zaila
da. Ari gara pixkanaka-pixkana-
ka, ahal bezala. 
Zuen lanaren parte handi bat di-

namika kolektiboak dira. Erres-

petatu beharreko osagarri neu-

rriak traba handiak dira?

Konplikatua da; beti proiektuak
lantzen ditugu, baina hor ez gara
gai errateko zer antolatzen ahal
dugun eta zer ez. Entseatzen gara
gauzen proposatzera, baina pro-
tokoloak behar dira errespetatu,
eta ez ditugu jende anitz errezibi-
tzen ahal bertan. Tailer tipiak pro-
posatzen ditugu talde tipietan, eta
ateraldi batzuk proposatu nahi
ditugu kanpoan, barnean zaila
baita. Apirilean, arratsalde bat an-
tolatuko dugu nahasmendu zen-
baiten inguruan, baina egunero-
koan zaila da proiektuen manten-
tzea. Ari gara pixkanaka familiak
deitzen errateko pasatzea, beti
hor garela, baina ez da beti erraz
momentukoz. 
Garai normalagoetan zer da alde

kolektiboaren interesa?

Gure elkartea denei irekia da.
Usu, jendeek pentsatzen dute
zailtasunetan direnentzat dela,
baina ez bakarrik. Helburua da
jendeen gaitasunak balorizatzea;
ez dira heldu zerbitzu baten xer-
ka, baina eragile izatera, ez kon-
tsumitzaile. Proiektuak eraiki-
tzen ditugu familiekin, heldue-
kin, zaharrekin... Laguntzaile
anitz ere baditugu, aktibitateen
muntatzeko. 
Orain arte, Saliesen ari zinen la-

nean. Jendeen inplikazioa des-

berdina da hemen?

Saliesen badira elkarte anitz, bai-
na harremanak plantan ezartzea
zaila dela iduri zait, ez dakit zerga-
tik. Euskal Herrian, partaideen
artean, bada goxotasun giro bat.
Han bada nahikaria, baina usu
denbora anitz behar da jendeen
ezagutzeko; ez da giro bera. 
Elkarteko langile berria zarenez,

zure xedeak plantan ezarri ala

orain artekoa segituko duzu?

Gu beti jendeen beharren eta
nahien arabera ari gara; ez dugu
guk erabakitzen zer proiektu sor-
tu. Maitatu dute ni euskalduna
izatea, eta hori nahi dut proposa-
tu, familia batzuk gehitu. Hori
transmititzea inportantea da el-
kartearentzat. 

Euskaraz aritzea zer hei-

netan izanen zaizu inpor-

tantea egunerokoan?

Baliabide berri bat plan-
tan ezarri nahi dugu hau-
rrak laguntzeko haien

ikasketetan, batzuek badituztela-
ko zailtasunak edo konfiantza
arazoak. Haur batzuk euskaraz
mintzo dira eskolan, baina haien
burasoak frantsesez ari dira; etxe-
ko lanak egitea zaila zaie batzue-
tan... Proiektu horren bidez, nahi
ditugu haur horiek ere lagundu. 

«Gure helburua da jendeen
gaitasunak balorizatzea»

Miren Juzan b Langile soziala

Laguntza soziala eskaintzen duen Kolektibo Zuberotarra elkartean, laguntzaileen emendatzeak
dinamika bizia ekarri du azkeneko urtean. Bi langile ziren orain arte; Juzan iritsirik, hiru dira.

J.E.

«Gu beti jendeen beharren 
eta nahien arabera ari gara; 
ez dugu guk erabakitzen 
zer proiektu sortu»
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