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Euskaltzaletasuna
nola berpiztu
Euskalgintzaren mapa eta egoera aztertu zuten UEUren udako ikastaro batean, Baionan, uztailaren
9an b Ondoko urteei begira, euskara ardatz lukeen amets eta estrategia berriaz gogoetatu dute 4-5
b
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Berdintasuna
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Inguruko elkarteetan jarduerak
egiteko aukera eskaini nahi diete
ahalmen urriko gazteei. Horrez
gain, jarduerak antolatuko dira bizitegi inklusiboan berean izanen
den gela partekatuan: «Adibidez,
nahi genuke adineko jende batzuk
sukaldaritza eskola ematera jin
daitezen. Gela komuna handia izanen baita, sukalde batekin», dio
Lagisquetek.

ELKARTEA ZENBAKITAN
Hiru hamarkadaz, Baionako Chrysalide elkartea franko garatu da
ahalmen urriko gazteen laguntzaren arloan.
1989. Sorturtea.
320. Iaz elkarteak lagundu familiak.
30. Langileak (hezitzaile bereziak
eta psikologoak).
1,2. Chrysaliden aitzinkontua milioi
eurotan.

Autonomia helburu

Anthony Llacer eta Benjamin Gaudry mendizaleak, Donibane Lohizunen, zeharkaldiaren abiatze egunean. CHRYSALIDE

Chrysalide elkarteak
etxe inklusibo bat
irekiko du, Angelun
Ahalmen urriko gazteak eta adineko jendeak hartuko dituen
Ainara bizitegia zabalduko du datorren urtean b Beste bi
elkarterekin muntatu dute egitasmoa, animatzaile bat lortzeko
Iñaki Etxeleku Baiona

Ahalmen urriko gazteak laguntzen dituen Chrysalide elkarteak
sustatu Ainara etxe inklusiboa irekiko dute 2022ko maiatzean. HSA
etxebizitza sozialen egileak eraikiko dituen etxe multzo batzuen artean izanen da. Hiru eragileren artean muntatu dute xedea: Chrysalide, APF France handicap eta Mission Pere Cestac elkarteen artean.
Eraikin oso bat kudeatuko dute,
adineko jendeak eta ahalmen urritasunen bat dutenak hartuko dituzten izari orotako bizitegiekin.
Ainara bizitegi inklusiboa obraleku berean eraiki beste bizitegi
multzo batzuen artean izanen da,

Angelun. Adinekoak, familiak eta
ahalmen urriko jendeak elkartuz,
helburua da nahasketa eta elkar
ezagutza akuilatzea, Anouk Lagisquet Chrysalideko idazkariak dioenez: «Asmoa da bizitegi eraikin
horretan elkarbizitza izatea, baina
etengabe elkarrekin izan gabe
ere». Zehazki, bizitegiez gain,
egoiliarrek barne komun bat izanen dute. «Egunaz, animatzaile
bat izanen da egoiliarrez arduratzeko». Etxe berri andanaren artean denez, inguruko bizitegietara
etorriko diren bizilagunekin ere
harremana sortzea nahi dute.
«Animatzaileak harremana eginen du egoiliarren, auzoaren eta
hiriaren artean».

‘‘
Hautatu ditugun
gazteak burasoen
etxean bizi dira;
independenteak izan
nahi dute»
«Zinez gazte
autonomoak hautatu
ditugu, besteak
laguntzen ahalko
dituztenak»
Anouk Lagisquet
Chrysalide elkarteko idazkaria

Autismo motaren bat edota elbarritasun mentalen bat dutenak
hartuko ditu bizitegiak. Bizkitartean, egun osoko jarraipenik gabe
beren baitarik bizitzeko gai direnak izanen dira. «Biziki autonomoak izan beharko dute, ez baita
izanen gaueko zaindaririk».
Hain zuzen, hori da bizitegi inklusiboen xedea: egoiliarrak gero
eta autonomoagoak bilakatzea.
«Bizitegian sartzeko hautatu ditugun gazteak burasoen etxean bizi
dira; independenteak izan nahi
dute, baina ez dira oraino arras gai
bakarrik bizitzeko etxebizitza
arrunt batean», erran du Lagisquetek. Funtsean, bizitegi inklusiboan autonomia horretara helduz
geroz, beste edozein bizitegitara
joan daitezke, nahi badute. «Hurbiletik jarraituko ditugu ongi joan
dadin, baina ez da baitezpada errana kausituko dugula».
Etxe inklusiboa tresna ona da elkarbizitzan eta harreman sozialetan urratsen egiteko. Egoiliar izan
zitekeen gazte bati hori azaldu dio
berriki Chrysalideko idazkariak:
«Erran diot: ‘Zure etxean
bizitzen ahalko zara, antolatuko
diren jardueretarat joatera bortxatua izan gabe, baina artetan onartu
beharko duzu talde apairu batean
edo jarduera batean parte hartzea’.
Baina ezetz erran dit. Ondorioz, bizitegi arrunt bat bilatuko du». Ardurenean, bizitegi inklusiboetako
egonaldiak hemezortzi hilabete
eta bi urte artekoak dira ahalmen
urriko egoiliarrentzat.
Denetarat, sei apartamentu kudeatuko ditu Chrysalidek: bost estudio izarikoak, eta T2 bat. Bizitegi
sozialak dira, eta eginahala merkeak egoiliarrentzat. Gai izan behar dute alokairuaren pagatzeko.
«Gazte horiek heldu elbarrituen
gizarte laguntza eskuratzen dute,
edo lanean ari dira denbora erdiz,
edo ESAT lanaren bidezko etxe eta
laguntza zerbitzu batean lan egiten dute».

Lehen entsegua
Aski berria da bizitegi inklusiboen
esperientzia. Bereziki ahal eskasagatik, ez dira anitz garatu Ipar Euskal Herrian. «Diru laguntzak behar dira animatzailea pagatzeko».

Horregatik, egitasmoaren hiru
eramaileek elkar lauzkatzea deliberatu dute. Gehiago dena, egoiliar
batek ez balu alokairua pagatuko,
etxea kudeatzen duen elkartearen
gain da sariaren ordaintzea. «Ezagutzen ditugun familiekin eta gazteekin ariko gara hastapenean».
Gogoko bailukete halako bizitegi
gehiago sor daitezen ezker-eskuin.
«Zinez gazte autonomoak hautatu
ditugu, besteak laguntzen ahalko
dituztenak. Bizitegi batean gurpil
aulkian den pertsona bat izanen
da, adibidez, eta lagundu beharko
da doi bat, hala nola erosketen egiteko; hark apairu egiten laguntzen
ahalko du».
Etxe inklusiboa heldu den urteko pentsatua da. Bizkitartean,
Chrysalide elkarteak arazoak ditu
oraino Pirinio Atlantikoetako Departamendu Kontseiluarekin,
erakundeak ez baitio bizitegi horien bitarteko alokatzailearen ezagupena eman nahi, baizik eta bizitegiak ez direla eraikiak. HSA etxe
sustatzaileak dio etxea ez diola
eraikitzen ahal bitarteko alokatzaile ezagupenik ez dueno. Hots,
Lagisquetek buru egin behar dio
administrazioaren bitxikeria horri: «Gorago jo beharko dugu; zernahi duzu! Frantziako administrazioa da. Hastapenean beti ‘ezetz!’
dio, eta, azkenean, ‘baietz’, baina
etengabe borrokatu behar da».
Ainara etxe inklusiboko gela
partekatua sustatzeko, Chrysalide
elkarteak Internet bidezko diru
bilketa egin zuen ekainean, helloasso plataforman. Diru bilketaren
bultzatzeko, Anthony Llacer eta
Benjamin Gaudry mendizaleek Pirinioak zeharkatu zituzten lasterka eta parapentez, hamabost egunez, ekainaren 6an abiaturik, Donibane Lohizuneko portutik.
Baionako Chrysalide elkartea
azkarki handitu da. Hamar urtez,
bost langiletarik hogeita hamarretarat igan da, eta Eskualdeko Osasun Agentziarekin hitzarmen
pean ibiltzen da zuzenki. Ahalmen urriko gazte parrasta bat segitzen du, eta hezitzaile talde gotorra du. SESAD sostengu eta etxe
laguntza zerbitzu bilakatu zen
duela bi urte.

Lan gatazkak
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Lauak enpresak kanporatu
sei langilek auzitara jo dute
Hazparne eta Aiherrako taldeko zuzendaritzak 132 langile kanporatzeko plan soziala
iragarri zuen iazko udan b Kanporatzeak «arrazoi seriosik gabeak» izan zirela salatu dute
Joanes Etxebarria

Iazko udan iragarri zuen Hazparne eta Aiherrako Lauak enpresako zuzendaritzak langileen %30
kanporatzeko plan soziala, COVID-19ak eragin apalaldi ekonomikoaren eraginez. Urte bat berantago, kanporatu zituzten langileetarik seik lan auzitegira jo
dutela jakinarazi dute, haien abokatu Maider Etxeberrik eta CFDT
sindikatuko metalurgia arduradun Jean-Claude Labadiek lagundurik. Kanporaketak «arrazoi serios eta errealik gabe» egin
direla salatu dute.
Etxeberri abokatuaren erranetan, «epaileak lehenik ikertuko
du zilegi zenetz arrazoi ekonomikoengatik plan sozial bat abian
ezartzea, arrazoi horien analisia
eginez». Osasun krisiaren eraginez Lauak enpresaren negozio zifra orokorra %40 jaitsi zela jakinarazi zuen zuzendaritzak. Etxeberrik argitu du «nehork» ez
duela «osasun krisiaren eragina
dudan ezartzen», baina gehitu
du langileak kanporatu aitzin
aterabide gehiago izan zitezkeela.
Komunikatu batean LAB sindikatuak ere salatu du enpresek krisi
garaian hainbat laguntza eta baliabide zituztela «kanporaketa
ekonomikoak eragozteko»;
«baina askok nahiago izan dute
langileak kanporatu, luze gabe
langile ‘merkeago’ batzuk kontratatzeko». CFDTko Labadieren
erranetan, «plan soziala parada
bat da, ustekabeko irabazi efektua; ez da lanpostuak begiratzeko
nahikeriarik».
Uste horren aldeko argudio nagusia hau da: enpresa ez zela baliatu 2020ko ekainean berean
Frantziako Estatuak plantan ezarri zuen laguntza bereziaz, beste
batzuek egin bezala; hegazkingintzako sektorea laguntzeko,
enpresek aktibitate edo langabezia partziala aktibatzeko ahala
zuten, eta gisa horrez atxiki dira
kontratupeko lanpostu gehienak
beste enpresa anitzetan. Hazparne eta Aiherrako Lauak enpresaren lantokietan, aldiz, 132 langile
kanporatzea deliberatu zuen zuzendaritzak.
Auzibidean, beraz, deliberoak

justifikazio ekonomikorik bazuenetz aztertuko dute. Etxeberriren
hitzetan, agerikoa da ezetz: «Arazoa sortzen du kanporatu denaren lana beste norbaitek egiten
duelarik». Abokatuarekin eta
CFDTko ordezkariarekin egin
agerraldian, anonimo egon nahi
zuen langile batek beren lanposturako beste langileak deitu izana
salatu zuen: «Erran ziguten gure
lanpostua kendu zutela, eta, hiru
hilabete berantago, jakin genuen
oren gehigarriekin egiten dela eta
bitarteko langileak lanera deituak
direla berriz».

Kanporatuen selekzioa
Hazparne eta Aiherrako guneetan langileak kanporatu berritan,
enpresako langile batek —hor ere
anonimoki, mendeku neurrien
beldurrez—, jadanik dudan ezarri
zuen kanporaturikoak legeak
ezarri arauen arabera hautatu
zirenetz: «Fitxa bat betearazi
ziguten, legez hala egin behar

dutelako; diplomak, esperientzia, osatua, kategoria bat da. Baina
haur kopurua eta abar adierazi Lauak-en kategoria profesionabehar genituen, eta, horren ara- lak artifizialki sortzen dira»,
bera, puntuak bagenituen. Nor- erran du Etxeberri abokatuak.
malean, horren arabera hautatu Ondorioz, batzuetan pertsona
behar zuten nor kanporatu, bakarra zen kategoria batean;
baina ez da hala izan;
horren froga da nik ez Lauak enpresako sei langileek
dudala sekula fitxa hori abiatu auzibidean, deliberoak
itzuli, eta ez nautela kan- justifikazio ekonomikorik
poratu; ez dituzte ezta bazuenetz aztertuko dute
begiratu ere». Langile
horrek pare bat ohar ere Azken adierazpenetan, Mikel
gehitu zituen joan den Xarriton enpresaburuak erran
azaroko Hitza-n kanpo- du sektorearen «ustekabeko»
ratuen zerrendaz: harri- abiatze bat dagoela berriz
turik agertu zen horietan
lan esperientzia luzeko gurasoak beraz, hura kanporatzen zen.
bazirelako, eta, gehienik, noiz- «Traba egiten zutenak hautatzebait «zuzendaritzarekin arazo ko ahala ematen zuen», trenkatu
bat ukan zutenak»hautatu zituz- du CFDT sindikatuko ordezkari
Labadiek.
telako.
Abokatuak ireki auzibidean
ere, hautaketa prozesua dudan Lanpostu berrien promesa
ezartzen da. «Formakuntza bera Mikel Xarriton Lauak taldeko
duen langile talde bat, ber diplo- enpresaburuak behin baino
ma edo ber formakuntza dutenek gehiagotan hartu izan du hitza
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hainbat hedabidetan, enpresaren
jokamoldea argitzeko. 2020ko
azaroan, France Bleu irratiak galdeturik, aktibitate (edo langabezia) partzialaren hautua zergatik
baztertu zuten esplikatu zuen:
«Ez da batere neurri egokia aeronautikarentzat, krisiak luzaz
iraunen baitu; 2019ko aktibitate
maila ez da itzuliko 2024. edo
2025. urtera arte, eta aktibitate
partziala bi urtekoa da, gehienik.
Bihotz lehergarria izan zaigu,
baina plan sozial batera jo behar
izan dugu».
Berrikiago egin dituen adierazpenetan, berriz, enpresaburuak
erran du sektorearen «ustekabeko» abiatze bat dagoela berriro.
France Bleu irratian berriz ere,
iragarri zuen ondoko hilabeteetan 400 eta 500 langile berri hartuko zituztela. Ekainaren 30ean
egin zituen adierazpen horiek,
joan den urtean abiatu plan
sozialaren azken egunean, hain
zuzen ere.
Joan den astean Mediabask
astekarian egin elkarrizketan,
ñabardurak egin zituen Xarritonek iragarpen horiei buruz, eta
zehaztu zuen «datua testuingurutik atera» zela. Baina berretsi
zuen, halere, lan jarduera goraka
ari dela ,«uste baino goizago»,
eta, zenbakirik hitzeman gabe,
ziurtatu zuen «langile hartze oso
progresiboak» izanen direla laster.

2020ko azaroaren 28an LAB sindikatuak kanporaketak salatzeko egin protesta, Lauak enpresaren Hazparneko egoitzan. BOB EDME
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Astekoa
Euskalgintzaren erronkak
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Euskalgintzaren azterketa eta ondoko urteetan izan
ditzakeen apustuak jorratu zituen uztailaren 9an, Baionan,
gaiari zuzendu UEUko ikastaroak. Garikoitz Goikoetxeak
eta Jon Sarasuak ireki pentsaketa ildoei jarraikiz, ilusioa
berpizteko kontakizunaz aritu ziren parte hartzaileak.

Mundu hobea
asmatu, euskaraz
Iñaki Etxeleku Baiona

uskal hiztun komunitatean euskara ardatz izanen duen bizi ilusioa nola berpiztu?
Halako galderen
inguruan aritu ziren UEU Udako
Euskal Unibertsitatearekin Mintzalasaik, Euskal Elkargoko eta
Hendaiako Herriko Etxeko euskara teknikariek antolatu ikastaroan, joan den uztailaren 9an,
Baionan. Garikoitz Goikoetxea
Uemako teknikaria gomitatu zuten euskalgintzaren mapa aurkeztera, baita Jon Sarasua Mondragon Unibertsitateko ikerlaria
ere, euskalgintzak ondoko urteei
begia izan ditzakeen erronkez dituen gogoeten partekatzera.
Bederatzi hilabete iraunen dituen gogoeta zikloa abiatu zen,
gisa horretan, Benat Etxepare lizeoan egin ikastaroan. Ziklo horren abiapuntua hiru urte lehenago kokatu du Eneko Gorrik,
Mintzalasai elkarteko eta euskara
teknikariak. 2018an, Ikastetxetik
plazara hitzaldi ziklotik. «Ideia
zen elkarrekin gogoetatzea aditu
batzuen ekarpenei esker: nola
ateratzen ahal dugu euskara ikastetxetik eta plaza erdira ekarri?».
UEUko ikastarotik abiatu ziklo
berriaren erronkak zehaztu ditu:
«Helburua da gibeltasuna hartzea jakiteko nor garen, zer garen;
gero, elkarrekin definitzea gai
bat. Gaiak izan daitezke: erdaldunak nola erakarri euskarara; hiztun komunitatea nola trinkotu;
diskurtsoak nola arralandu; ezagutzatik erabilerara nola pasatu;
euskararen aldeko borrokaren
lekukoa gazteriari nola pasatu».

E

Euskalgintzaren mapa
Garikoitz Goikoetxeak Euskal
Herri guziko euskalgintzaren

lana aipatu zuen, lehenik. Euskararen biziberritze prozesu garaikidearen umeak garen puntutik
—duela 60 urtetik honako aldia—,
biziberritze horren iturburuko
ezaugarrien ulertzeak duen munta azpimarratu zuen. «60 urteko
ibilbide honek badu amets bat bere bihotzean. Amets batek zuen loratze hau sortu». Sarasuak bere
burasoen belaunaldikoen buruetan hazi zen ametsa du aipu; euskaraz oraino alfabetatua ez zen belaunaldi euskalduna, zapalkuntza
bati iharduki nahi ziona. «Sumatzen zuten mundu moderno bat
bazetorrela, telebista bazetorrela,
unibertsitatea. Bazekiten haur
ikasi, urbano eta pantailadunak
izango zituztela». Intuizio bat bezala izan zutela dio, lausoki asmo
bati loturik: «Gure haurrak mundu garaikide
Gizarte mugimenduetako
horretan euskaraz biziko
euskalgintza eta erakunde
publikoetakoA elkartu beharra dira. Euskara, nolabait,
bestelako gizarte hobeaaipatu da UEUren ikastaroan
go baten ametsaren gaberearena egitearekin geldi. rraio izanen da; mundu eta Euskal
«Euskalgintzan falta zaigu elkar Herri justuago bat, euskaraz».
ezagutzea bi ikuspegitatik: bateAmets horretatik sortu zituzten
tik, ez dakigu besteak nor diren horren egikaritzeko tresnak: euseta zer egiten duten; besteak zer kararen korpusa —euskara batua
egiten duen ez dakigunez, ekar- eta garapen terminologikoa—,
tzen du askotan besteen lana gu- ikastolak eta hezkuntza, hedabitxiestea». Ondorioz, UEUko fo- deak, kulturgintza, administraroaren gisakoen beharra azpima- zioa eta lan eremuaren euskalrratu du Goikoetxeak.
duntzea... Egitura oso bat; Sarasuak zuhaitz bat marraztuz
Amets berria idatzi
itxuratzen duena. Zuhaitz horren
Bertsolaria izateaz gain, Mondra- hazkundean bi aro ikusten ditu:
gon Unibertsitateko irakasle eta «Instituzio publikoen babes ofiikerlaria da Jon Sarasua. Euskal- zialik gabe egindako tartea: lehen
gintzaren iragan hurbilari eta 25 urteak»; eta diru publikoak laetorkizuneko erronkei buruz di- gundurik egin den ondotikoa.
tuen gogoetak jada bildu zituen «Ohartzen gara euskararen garaHiztunpolisa. Euskaltasunaren bide nagusiak sortu zirela inolako
norabideaz apunteak (Pamiela, babes publikorik gabe». Gaur,
2013) saiakeran. Gogoeta horiei euskalgintza bi oin instituzional
segida eman die geroztik.
desberdinen artekoa da: erakunBaionan, euskararen biziberri- de publikoak eta hastapeneko
tzeko aitzineko belaunaldiak egin eragile sozialak.
mapa bat proposatu zuen. Gizarte
eragileena, alde batetik, eta instituzioena, bestetik. Nafarroako eta
Euskal Autonomia Erkidegoetakoak, eta Ipar Euskal Herrikoa.
Erakundeak, akademiak, elkarteak. Mapa zabala egin zuen
Goikoetxeak, arlo bakoitzeko egiturak zerrendatuz. Gogoeta gisa,
denen arteko elkarlanaren beharra azpimarratu zuen. «Uste dut
azken urte hauetan bereziki oso
agerian geratu dela erakundeen
eta eragile sozialen arteko lankidetzaren premia; eta, bien arteko
lankidetza benetakoa dagoenean,
fruitu handiagoak lortzen ditugula». Halaber, euskalgintza osatzen duten egituren artean harreman gehiagoren beharra ikusi du,
ez dadin bakoitza bere alorrean

Jon Sarasuak ikastaroan euskalgintza irudikatzeko marraztu zuhaitza. I.E.

IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 16a
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Euskalgintzaren
erronkak. Uztailaren 9an,
Bernat Etxepare lizeoan,
ikastoroko partaideak
bildurik. I.E.
Zuhaitz horrek lehenagotik
heldu ziren erro sanoak bazituen.
«Alde motibazionala» da erro
horietarik bat: «Euskaldun izatearen harrotasun, autokonfiantza;
nolabait, zuntz emozional indartsuak». Kolonizazio suntsitzaile
bati ihardukitzeko bezala. «Denok dakigu herri baten kolonizazioaren azken etapa dela herri horren izateko gogoaren zuntz motibazionala apurtzea, eta joera
dugula auto-gutxiesteko kolonizazio prozesu luze baten azpian
garelarik». Horren ez onartzeko
duintasun aski azkarrak ahalbidetu zuen antolatzea. Baita zatikatua zen eta den herrian konbergentziarako gaitasunak ere.

Motibazioa elikatzeko
Egungo egoerari so egiteko moldean desadostasunak badira euskalgintzan. Botila erdi hutsa ala
erdi betea ikusteak irudikatzen
duena. Egin den bidearen ekarpen handia azpimarratu eta egoe-

ra guziz hobetu dela aitortzeaz
gain, hiztun komunitate eri bat
garela aitortu behar dela dio Sarasuak. «Gaixorik gaude. Gaixotasun hori minbizia da. Minbizia
duen komunitate bat, terminala
izaten ahal dena, ez bada trata-

go sakona pizteko moldeak bilatzeari lotzeko tenorea dela ikusten dute anitzek. Ilusio horretatik
urrun sentitzen ditu Sarasuak
egun guziz ikusten dituen ikasleak. «Unibertsitatean nabil eta urtero datoz gazte berriak. Hor, zaporea hartzen duzu zer
gertatzen ari den jendeaJon Sarasuak aipatu
ren barrunbeetan». Euskontakizun berriaren ideia
kararekin atxikimendunagusitu zen euskalgintzaren
rik ez izatearen arrazoiak
erronkei buruzko gogoetetan
bilatzerakoan, Sarasuak
mendu serio bat egiten». Bestal- dio «sakonean, garaiaren marea
detik, 60 urteko ibilbidean egin nagusia beste bat» dela: «Kapitaden ekarpen guzia aitortu behar lismoaren azken faseak ekarri
dela dio: «Mundu mailatik begira- duen hiper-indibidualismoari lotuta, komunitate batek egin duen tutako bertsio progresista bat. Eribilbide hori ikaragarria da».
digunean jartzen duena pertsona
Botilari so egitean ez da itsu izan deseantea; ‘ni eta nire desioak, nibehar, ikerlariaren ustez. Botila re hautuak’». Ni horretatik, etenbetetzen dugun artean, begi bista- gabe aukera berriak izatearen pakoa da zulo dela eta ari dela likidoa rean euskarari atxikimendua pizgaltzen. Ondorioz, zer egin, gero- teko kontakizun bihotz-altxagaan, botila ez dadin alde bat hustu? rri eta azkarra pentsatzea da
Horretarako, belaunaldi berriari, erronketarik bat, haren ustez.
besteak beste, euskararekiko go- «Edota lortzen dugu ezagutzare-

kin batera erabilerarako motibazio kontakizunean aurrera egitea,
edo prozesua lokaztu egingo zaigu. Motibazioa elikatzea izango da
ondoko urteetako giltza».
Amets edo bisio hori litzateke
berriz idaztekoa ekintza eta estrategien hazkurri izan dadin. «Oso
ekintzaileak gara, baina ekintzak
estrategiaren alaba izan behar du.

Eta estrategiak ere bisioaren alabak izan behar dira». Dena da bisio hori nola berpiztu eta bazkatu.
«Zer da ondo bizitzea mundu honetan? Ondo bizitze horren baitan egon behar du euskarak.
Ondo bizitze proposamen horren
parte eta garraio baldin bada euskara, belaunaldi berrien oso parte
interesgarria eskura dezake».
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MARRAZKIRITZIA : ‘BASAJAUN’

%

‘Fototxotx’

Beltza izateagatik ostatura sartzen utzi
ez zuten gizonak salaketa jarri du

Ipar Euskal Herriko Hitza-ri irakurleen eskutitzak (gehienez, 1.400 karaktere), bidali:
Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: ieh@hitza.eus

BAIONA b Bere azal koloreagatik Baionako ostatu batera sartzea erre-

«Uztailaren 20an
bukatuko da
salmentan eragiteko
epea. Saltzailea
eta eroslea
trikimailuetan
ari dira, denbora
irabazteko»
Isabelle Capdeville
Lurzaindiko kidea, Arbonako
lur okupatuaz

fusatu ziotela salatu du 23 urteko gizon batek. Larunbat gauean gertatu zen ustezko eraso arrazista. Salaketa jarri du Baionako polizia etxean. «Umiliagarria da!», erran zuen, haserre, M.X.-k —ez du egiazko
izena eman nahi—. Baionako Pannecau karrikan dagoen Jean Bart ostatuan sarrera ukatu zioten larunbat gauean, beltza izateagatik, azaldu
duenez. Zaindariak erran zion nagusiaren agindua zela beltzak sartzen
ez uztea, eta gauza bera berretsi zuen abokatu baten aitzinean ere. Poliziari dei egin zioten esku har zezan, baina haiek erantzun zioten ez
zutela ibilgailurik libre. Salaketa jarri zuen biharamunean, Baionako
komisarian, diskriminazio arrazistagatik. «Gaitzitua naiz, zauritua.
Inguruko nehork ez zuen ezer erran». Baiona Ttipian publiko gehien
biltzen duten ostatuetarik bat da Jean Bart. Asteburuero jende mordoa
ibiltzen da bertan, besta giroan. Larunbatean ere bazebilen jendea,
baina inguruko inork ez zuen erreakziorik izan.
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MUSIKA
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Baigorri b Kontzertua

AZKAINE Gezi taldearen kontzer-

tua. Ikastolak antolatu talo drive.
b Uztailaren 16an, ostiralean,

19:30ean, Xoko Ona ostatuan.
BAIGORRI Mice eta Ibil Bedi tal-

deen kontzertua, gaueko merkatuaren karietara. Etxeko burgerrak
eta ostatua lekuan berean.
b Uztailaren 17an, larunbatean,
19:00etarik goiti, parkean (islan).

EHZtako rap saioa. EHZ festibalean Josu Guillenek aurkeztu rap
saiora raplari hauek azaldu ziren :
Odei, Toxim, Frel A$iat, BHO, Ningra, La Basu, Ttiki, Egoitz Zelaia
eta Aritz Kasabal, DJ Wall-en parte
hartzearekin. Saioa nahieran ikusgai da atarian.

DONIBANE LOHIZUNE Yury Re-

vich biolin jole errusiarra eta Matthieu Esnult euskal piano jolearen
kontzertua. Besteak beste, Pablo
Sarasateren Caprice Basque eta
Maurice Ravelen Tzigane obrak.
b Uztailaren 19an, astelehenean,
20:00etan, elizan.
GETARIA Lumi taldearen kontzer-

tua.
b Uztailaren 17an, larunbatean,
20:00ean, Getari Enean.
MAKEA Urtz taldearen kontzertua.
b Uztailaren 18an, igandean,

Ibil Bedi eta Mice bihar Baigorrin
Mice edo Miren Narbaiza Martiartu —irudian— Eibarko (Gipuzkoa) kantautoreak Mugak azken diskoa iaz plazaratu zuen, Joseba B Lenoirrekin. Ibil Bedi Nafarroako taldeak hirugarren diskoa atera zuen iaz: Beltxarga Beltza. Amets Aranguren, Areta Senosiain, Eder Escalerk, Ibai Osinaga eta Javier Larrañetak osatzen dute taldea.
Baigorriko parkean (islan) ariko dira bi taldeak, bihar, 19:00etan. RAUL BOGAJO/@FOKU

arratsean, plazan.
MAULE-LEXTARRE Zeze taldea-

b Uztailaren 20an, asteartean,

ren kontzertua. Lehenago, aperitifa, kantuak, ogitartekoak eta edariak. Ikastolak antolaturik.
b Uztailaren 17an, larunbatean,
19:00etarik goiti, Zinka ostatuan.

iluntzean, plazan.

ZINEMA

DANTZA
ITSASU Gauargi haur dantza-

taldeen jaialdia kari: animazioak.
b Uztailaren 17an, larunbatean,
10:00etan.

BIRIATU Telmo Esnalen Dantza

filmaren hedapena, kanpoan.
b Uztailaren 21ean, asteazkenean,
iluntzean, pilota plazan.

ABESBATZAK
BIDARTE Bihotzez abesbatza.

EZPELETA Gauargi kari, folk dan-

tzaldia.
b Uztailaren 17an, larunbatean,
20:30ean.

ORTZAIZE Amama, Asier Altuna-

ren filmaren hedapena, kanpoan.

kizuna. Charentes (Frantzia) eta
Tahiti aldeetako dantzak, euskal
dantzak, klasikoa, modern jazz eta
batukada.
b Uztailaren 16an, ostiralean,
21:00etan, ez da zehaztua non.

b Uztailaren 19an, astelehenean,
21:00etan, elizan.

HAZPARNE Elgarrekin abesbatza.
b Uztailaren 22an, ostegunean,

KANBO Gauargiren irekitze ikus-

21:00etan, elizan.

BESTELAKOAK

Gaur:
10:00. Kantu eskaintzak.
Bihar:
09:05. Udako jokoa.
18:00. Artisten kantuaz goza.
Etzi:
09:00. Hostokada.
12:00. Purrust salda.

BIARRITZ Hitzaldiak: Nor zen ‘La

Négresse’?, Harrausta auzoari izena eman diona, Les Bask’Elles eta
Robert Elizondoren eskutik
(frantsesez). Baginen liburuaren
aurkezpena, Cira Crespo Cabillo
historialariarekin (euskaraz).
Sabine Cazenaveren mintzaldia:
Emazte magolariak, oztopo
eta aurreiritzien artean (frantsesez).
b Uztailaren 17an, larunbatean,
10:30ean, 14:30ean, 15:30ean,
mediatekan.

UZTARITZE Mintzapraktika: Eus-

kara praktikatzeko jokoak.
b Uztailaren 21ean, asteazkenean,
19:30ean, Hitz Open
gaztetxean.
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Joanes Etxebarria Izura

BLE Biharko Lurraren Elkartearen
egoitzan erantzun die Thomas Ergik (Ezpeize-Ündüreine, 1972) Hitza-ren galderei, Izuran. Laborantza biologikoa sustatzen du langile
gisa, eta herritar gisa Abdelkader
pastoraleko antolatzaileetan da.
Ezpeize-Ündüreine, Ainharbe,
Ürrüstoi eta Sarrikotapeko herritarrek uztailaren 25ean emanen
dute lehen aldiz duela bi urte prestatzen hasi ziren pastorala.
Aste honetan jakin duzue pastoralean neurri zorrotzagoak izan
beharko direla.
Oro antolatu genuen mila jenderekin egiteko, lau emanalditan,
ontsa prestatua... Astelehenean
jakin genuen osasun pasaporte
hori beharrezkoa izanen zela 50
pertsonatik goiti. Hamar egun ditugu horren antolatzeko. Gure
xantza da EHZ iragan dela, eta,
han bezala, aitzinetik ahal bezainbat test egitea galdeginen dugu—
farmaziak informatuko ditugu—,
eta, gero, lekuan berean egiten
ahalko dira. Erotzekoa bada, nola
kanbiatu diren neurriak.
Jadanik baldintza bereziei egokitu zineten.
Mila ikuslera mugatu genuen,
orain arte ez zelako osasun pasaporterik behar hein horretara
arte. Orain ez dugu aldatuko; sartzeak saltzen ari dira. Baina ontsa
izanen da: harmailak antolatu ditugu, eta publikoa izugarri hurbil
izanen da, bi metrotara eta Nif
[Marc Andre Nicolao] soinu teknikariak erraten du aspaldiko
pastoralen giroa izanen dela. Publikoa hor berean, ez dugu ezarriko mikrofono eramangarririk...
Ttipiago eta hurbilago izanen da,
eta, iduriz, hobeki behatzen da
hala delarik. Ez dakigu jendeak
gibel eginen duenez, baina guk
nahi dugu ziurtatu txertorik gabe
jiten ahalko direla.
Iragan urtean eman behar zenuten pastorala. COVID-19ak zinez
markatu du zuena.
Hartako diot badela erotzekoa.
2020ko martxoan utzi genuen.
Urrian berriz hasi nahi genuen,
baina hor bigarren konfinamendua izan zen. Urtarrilean hasi ginen berriz... Maiatzean komunikatu zen Zuberoan kutsatze anitz
bazela —ez zen egia—, eta berriz hiru astez gelditu ginen. Joan den
igandeko mustrakan Battittak
[Berrogain, errejenta] erraten
zuen ez ginela aski kontzentratuak aktore gisa, rolean ez aski
sartuak. Baina COVID-19arekin
beti bada zerbait gure kontzentrazioa barreiatzeko. Espero dut

J.E.

«Hautu politikoak egin
behar dira, errealitatea
kontuan hartuz»
Thomas Ergi b BLE elkarteko langilea eta pastoraleko kidea
Ergik urte anitz iragan ditu Biharko Lurraren Elkartean lanean,
laborantza biologikoa sustatzen. Bere herri Ezpeize-Ündüreinen laster
emanen den Abdelkader pastoralaren antolatzaile ere bada.
igande honetako mustrakan kausituko dugula bazterreko aferarik
gabe zentratzea, ontsa emateko.
Lau herri elkartu zarete berriz
ere pastorala prestatzeko. Elkarren arteko loturak badira?
1990eko hamarkadan bildu ziren
lau herriak. Ezpeizen bada gela
bat lau herrien artean egina. Lau
herrien artean ez dut erranen badela elkartasun ikaragarria, baina
pastoraleko taldean bai. Orain elkar ezagutzen dugu, denbora
ukan dugu horretarako, eta herri
orotako jendea bada.
Ündüreinekoa zara zu sortzez.
Zerk eraman zintuen handik laborantza biologikora eta BLE elkartean langile izatera?
Badira dimentsio desberdinak.
Egia da hango laborariak ez direla
biologikoan ari, baina badira;

ku ukaiten duen, zer kooperatiban den...; horiek oro kontuan
hartu behar dira konprenitzeko
bakoitza non den. Gero, segur ere
banuen sentsibilitate bat ekologia
rekiko eta kalitatezko janariarekiko. Montpellierrera [Okzitania]
joan nintzen hamar urtez; han
biologikoa hemen baino
hiru aldiz haboro gara«Laborarien artean badira
eztabaidak, baina ez da erraten tua da, eta handik hartu
ditut gauza batzuk. Ene
ahal norbait arrunt ontsa ari
familian ere ez dira batedela eta bestea ez»
re horretan, baina gaur
«Hektarea bat prezio goregian ene osabarekin ariko
saltzen uzten bada,
naiz herriko petanka
erreferentzia bilakatzen da
lehiaketan... BLE elkarbesteendako»
tean ere, kideen erdia
baizik ez da ari biologiahal norbait arrunt ontsa ari dela koan. Badira biologikora pasatu
eta bestea ez. Bakoitzak badu bere ezin diren kideak, baina interesa
bidea: nondik jiten den, zer ahol- dutenak agronomiaz eta kabalen
hasten da. Herriko laborariek badakite biologikoa edo autonomia
lantzen dudala lanean, eta arrunt
ontsa ari gara elkarrekin, amiñi
bat kitzikatzen bagara ere. Laborariak laborariak dira, ez ditut bereizten; laborarien artean badira
eztabaidak, baina ez da erraten

tratatzeko maneraz formatzeko...; bada denetarik BLEn ere, eta
hobe denak elkarrekin izatea,
formakuntzetan, adibidez.
Bestalde, Arbonako okupazioan salatzen dutena urrun da Ezpeize-Ündüreineko mundutik?
Errealitatea ez da bera. Uste dut
gure herrian badirela hogei urte
ez dela etxalderik desagertu, eta
gazteak ere badira. Ezpeizen ez da
lurrik saltzeko, eta, hektarea bat
libratzen delarik, jakin ezazu badela jende interesaturik. Problematika orotan ikusten da, baina
ez prezio hein berean. Arbonako
milioika euroak ez ditugu entzuten, baina kasu egin dezagun. Sistema ekonomiko bat da, eta uzten
bada goratzen... Ezpeizen entzun
dut hektarea batzuk batez bestekoa baino mila euro karioago saldu direla; erran nahi du soroak
oro prezio horretan estimatuko
direla gero... Ezpeizen edo Arbonan, kasu eman behar da ekonomiaren ziklo hori mozteko. Eztabaida bat izan da Atharratze ondoan, instalazio batekin:
baratzezain batentzat saltzaileak
18.000 bat euro proposatzen zituen. Eztabaida izugarri gogorrak
izan dira, zeren eta nahi duzu
norbait planta dadin, baina hektarea bat prezio goregian saltzen
uzten bada, erreferentzia bilakatzen da beste ororendako. Uste
dut azkenean adostu direla, baina
ez da aisa. Erran nahi du traba bat
ezartzen diogula norbaiti instalatzeko... Hori asumitu behar da.
Baionako unibertsitatean, bestalde, trantsizio agroekologikoa
ikasteko parada sortu da. Itxaropen iturri da gerorako?
Unibertsitate diploma hori aspaldiko istorioa da, eta azkenean
sortuko da. Guk pentsatzen dugu
orain kolektibitateetan —herriko
etxeetan, Euskal Elkargoan— ari
diren jendeek ez dutela ezagutzen agronomiaren eta agroekologiaren errealitatea, zer egiten
ahal den eta zer ez. Herrian baldin badute urbanizazio plan bat
egiteko edo elikagai programa
bat plantan ezartzeko... espero
dugu diploma horrek lagunduko
dituela profesionalago izaten.
Izendapenaren trantsizio hitza
gakoa da: puntu batetik bestera
nola egiten ahal den, kontuan
hartuz agronomiaren eta agroekologiaren errealitatea. Lehen
laborari anitz baziren herriko
kontseiluetan, orain gutiago. Zergatik eraikitzen ditugu etxeak
beti agronomiaren aldetik hoberenak diren lurretan? Hautu politikoak egin behar dira, baina
errealitatea kontuan hartuz.

