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Mauleko Zinka ostatuaren gibeleko usina, urtarrilaren 15ean, ohiko obretan. GUILLAUME FAUVEAU

Mauleko Zinka ostatuaren gibeleko lehengo fabrika erortzekotan
zen; alta, baziren urteak Kutx Ala Pil elkarteak zuberotarrei
eman nahi ziela. Azkenean, Etxalde elkartea jabetuko da hartaz,
eta gune kulturala sortu nahi dutenen esku utziko du.

Lehengo usina bat,
kulturgune bat egiteko
Joanes Etxebarria

auleko Zinka
ostatuaren eta
eraikin berean
diren apartamentuen jabe
da Etxalde elkartea. Eraikin horren gibeleko partean gordetzen
den lehengo usina edo fabrikaren
jabea, berriz, Baionako Kutx Ala
Pil elkartea da; badira hamarkadak gunea hutsik dela eta jabeek
Zuberoako elkarteei euro sinboliko baten truk proposatzen dietela, baina egin beharreko lanek
beldurra eragiten zuten. Badira
aste batzuk orain, hamar bat laguneko taldea astez aste obrak egiten ari dela.
Prentsan jadanik aipatu bada

M

ere, ez da deus finkatua. Jabea
Kutx Ala Pil elkartea da oraino,
eta barneko antolaketaz gogoetan ari dira zenbait partaide:
Etxalde elkartea, Zinka ostatuko
kideak, gaztetxe bat egin nahi luketenak, Xiberoots taldea eta entsegu gela bat nahi lukeen dantza
taldea. Gogoetan eta obretan, bietan ari dira aldi berean, lan batzuk
presaka egin behar baitziren.
900 metro koadroko eraikina
publikoari itxia izan da azken urteetan, «lanjera» iragartzen zuten afixa batzuk iltzatuak zirela
ate nagusian. «Lehen galdera zen
eraikina hartu behar genuenetz
edo utzi lurrera erortzera, abiatua
zen bezala», oroitzen du Beñat
Etxebestek, Etxalde elkarteko kideak, 2021eko apirilean hasi go-

goetaren berri ematean. Zinka ostatuko Joel Arla ere hastapenetik
ari da xede horretan: «Gero joanen gara instituzioengana, zeren
dirua problema bat izanen da.
Hor, obrak badira, baina, gero,
dena hutsa da barnean», dio. Zinkak logela kolektibo bat plantan
ezarri nahi luke, besteak beste
Hego Euskal Herriko taldeak baldintza onetan errezibitzeko.

Gaztetxe baten mentura
Hamar bat dira asteburuez lanera
doazenak; horietan, kuriositatez
hurbildu ziren gazteak azkenean
espazio bat irekitzen ari dira gaztetxe bat egiteko menturan. Argi
Uthurriaga lagun batzuekin
agertu zen hasieran, «laguntzera»: «Aipatu zuten gaztetxearen-

tzako egoitza bat izaten ahal dela;
beraz, han ginenak interesatuak
ginen, baina anitz aipatu gabe, ez
baikara deusez segur oraino». Ez
dira formalki bildu; elkarte gisa
antolatuko
dira
lehenik,
Uthurriagak erran duenez: «Biltzar nagusiaren ondotik interesatuak diren oro gomitatuko ditugu. Haboro izanen garelarik,
egiazki lanean hasiko gara, zinez
gaztetxearen izenean».
Gaztetxe bakoitzak bere historia, egiteko manera eta antolaketa
baditu ere, Donapaleukoa adibide
bat izan daiteke zuberotarrentzat,
Joel Arlaren ustez: «Duela zenbait
urte Donapaleun gaztetxe bat
ukan genuen, eta Amikuzeko Herri Elkargoak pagatzen zituen alo-

Etxebestek esplikatu duenez,
«normak oro errespetatuz» irekiko dute, eta, horretarako, profesional batzuen lana ezinbestekoa da. Horretarako ere gastuak
izan dira, bistakoa denez. Haien
esku dena, berriz, haiek egiteko
xedea dutela dio Etxaldeko kideak: «Bada autonomia ideia bat
ere, obrak egiten ikasten baita hemen».

Bakoitzak berea, taldean

Barne antolaketarako egituratzen
ari diren arren, interesatuak direnek beren xokoa antolatzeko planak badituzte: Zinkak, logela; Xiberoots taldeak, entsegu gela berria eta grabaketa estudioa; dantza entseguetarako gunea, eta
gaztetxea. Etxaldek jabeGaztetxea nahi dutenek bezala, goa hartuko duelarik,
kudeaketaz interesatuak diren gastuak partaideen artean banatzea da ideia,
beste taldeek ere argi dute
Etxebestek dioenez: «Ez
instituzioengana joko dutela
da alokairu bat. Kalkulakairua, ura, argindarra... Orain tu dugu zergak eta asurantzak
2.000 euro direla urtean; horien
Euskal Elkargoak pagatzen du».
Gaztetxea nahi dutenek bezala, berreskuratzea galdetzen dugu».
Etxalde elkarteko kideak beste
kudeaketaz interesatuak diren
beste taldeek ere argi dute institu- xede bat ere badu epe luzeagoan:
zioengana joko dutela aitzinago, gune bat erostea. «Berantago, ondiru laguntza eske. Oraingoz, tsa litzateke elkarte horrek bil deobrak aitzinatzeko behar diren zan sos beste gune bat erosteko Zumaterialentzat adibidez, diru bil- beroan edo Euskal Herrian, Etxalketa bat abiatu du Etxalde elkar- de elkartearen logikan», dio, eraiteak Interneten. Lehentasuna kinen jabegoa eta gozamena begaztetxean ezarri dute, baina, reiziz.

Hegaztiak
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Hegazti gripearen kontrako
neurriak Lohitzüne-Oihergin
Herriko hainbat ahate hazleren etxaldeetan kasu positiboak agertu eta estatuko zerbitzuek
ahateak hil dituzte b Beti Aitzina etxaldeko ahateak ere, sano izan arren, hil nahi dituzte
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«kalte ekonomikoak alimalekoak» izanen liratekeelako. ELBk
hartu du, beraz, lekukoa, eta sistema horretan ari diren ahate hazkuntzei sostengua adierazteko
deialdia luzatu du biharko manifestazioan. Aitzineko urteetako
irudiak errepikatuko dira, negoziaketek ez dutelako aterabiderik
ekarri.

FDSEA, txertoaren alde
Joanes Etxebarria

Hegazti gripeak, urtez urte, krisia
gailurrak ekartzen ditu. Akitania
Berrian hainbat leku azkarki hunki dituelako, Frantziako Estatuko
zerbitzu administratiboek milaka
ahate prebentzioz hiltzea deliberatu dute. Batzuk jadanik hil dituzte; besteak, hiltzekoak. Hunkiak
diren eremu gehienak, Pirinio
Atlantikoak departamenduan,
Biarnoan dira. Baina Ipar Euskal
Herrian ere positibo agertu diren
ahateak izan dira, LohitzüneOihergin. Ahateen hazkuntza has
eta buka sistema autartzikoan
daraman Beti Aitzina etxaldeko
kabalak sanoak zirelarik ere hiltzeko agindua emana zuten administrazio zerbitzuek.
Estatuko hego-mendebaldeko
eremua aipatu da ahateen azken
krisian; jada bi milioi ahate hil dituzte han, prebentzioz, eta ondoko
asteetan gehiago (2,5 milioi ahate)
hiltzeko agindua emana du Frantziako Gobernuak. Hegazti gripeak presentzia handia duen herrien
zerrenda argitaratu zuten joan den
astean; gehienak Landetakoak dira, eta batzuk Biarnokoak.

Ipar Euskal Herrian ere izan dira
kasu positiboak, baita hil dituzten
ahateak ere. Abendu hondarrean
Akamarreko bi hazleren ahateak
positibo agertu eta prebentzioz hil
zituzten. Hilabete hastapen honetan, berriz, Lixozeko etxaldeetan
(Biarno) eta Lohitzüne-Oihergira
sartu zen eritasuna, hurrenez hurren. «Herrian badira sei galkatzeko gela, bat hazkuntzan ari dena,
eta gero bagara gu, hastetik bururaino dena egiten dugunak, autartzikoak. Joan den astean auzoaren
ahateak positibo atera ziren, 400
metrotan dugu, eta geroztik estatuko zerbitzuek manu bat eman
dute gure ahateak ere hiltzeko»,
erran du Julen Perezek, Beti Aitzina etxaldeko hazleak.

Ahate hiltzeen kontra
ELBk, hegazti gripearen hastapenetik, eredu industriala eta etxalde
tipien arteko bereizketa egitea galdetu du. Aste honetan, hartu diren
neurriak salatuz, aldarri hori errepikatu du: «Gure eskualdeko
etxaldeen berezitasuna kontuan
hartua izan dadin galdegiten dugu: etxalde tipiak, dentsitate gutiagorekin eta geografikoki bata bes-

«Aspalditik galdegiten
dugu etxaldeak sortzen
duen arrisku mailaren
araberako legedia
plantan ezartzeko»
«Saila estrukturatua den
bezala txertoa plantan
ematen bada, nik uste
dut ez dela deus
aldatuko»
Julen Perez
Lohitzüne-Oihergiko Beti Aitzina
etxaldeko ahate hazlea

‘‘
Gure informazioen
arabera, laborategi
batek baditu txerto
esperimentalaren
80.000 dosi»
Franck Laborde
FDSEA sindikatuko
departamenduburua

ELB sindikatuaren manifestazioa, urtarrilaren 30ean, Donapaleun, hegaztien hiltze prebentiboen aurka. GUILLAUME FAUVEAU

tetik urrun». Bi hazkuntza sistemek, Perezen ustez, ez dute ondorio bera eritasunarekiko: «Aspalditik galdegiten dugu etxaldeak
sortzen duen arrisku mailaren
araberako legedia plantan ezartzeko. Sail luzeko etxaldeek arrisku
anitz sortzen dute, eta historiak
erakusten digu urte guztiz horietarik abiatzen baita eritasuna».
Joan den astean, Lohitzüneko
auzoaren kabalak kutxatuak zirelako, osasun zerbitzuek aterpean
atxikitzeko galdetu zioten laborariari. Baina ukatu zirelako, ondoko
bisitan lege urraketaz ohartarazi
eta «mehatxu administratibo eta
isunak» aipatu zizkieten. «Laborari baten lana kabalen haztea da»,
Perezen ustez; «kabalak ontsa joaten direnean, laborariak behar du
aitzina segitu bururaino eramanez.
Gure etxean horrek erran nahi du
lau hilabetez haztea, bi astez galkatzea, etxean hiltzea, eta gero mozkina ateratzea. Ez ditugu gure ahateak hola hiltzera igortzen ahal, ez
baitute makurrik erakusten».
Halere, mehatxu administratiboak serioski hartzen dituzte eta
ezin dute buru egin, bestela
Lohitzüneko etxaldearentzat

France Bleu irratian berriki egin
adierazpenetan, FDSEA sindikatuak txertoaren aldeko parioa egin
du. Esperimentala izanik ere,
Franck Laborde sindikatuko departamendukoburuak uste du
beste bideak mugatuak direla:
«Laborariek aterabideak plantan
ezarri dituzte: batetik, neurri sanitarioak hartuz hegaztietara doazenean, eta, bertzetik, inbertsioak
eginez ahateak aterpetzeko hegazti migratzaileak gure eskualdean
daudelarik. Agerikoa da neurri horiekin ez dela aski, eta txertoa da
aurre ikusten dugun aterabidea».
Prebentzioan hil diren milaka
ahateak aipatzean ere, Laborden
ustez, «neurri onak hartu ziren
epidemia kontrolatu ahal izateko», baina orain txertoa bultzatu
beharra agerikoa zaio. Hilabete
hastapenean Laborantza Ministroari legedia aldatzeko eskatu ziola erran du France Bleun, esperimentazioa egitearen kontra baita,
oraingoz, Frantziako legea. «Gure
informazioen arabera, laborategi
batek baditu txerto esperimentalaren 80.000 dosi. Ministroari eskatu diot, gure departamendua
hunkia baita, eskala handiko esperimentazio gune bilakatzea».
COVID-19aren kontrako txertoarekin paraleloak egin ditu Laborde FDSEAkideak, alde esperimentalaz egin galderei ihardesteko, ez baita oraino jakina txertoak
bazter kalteak badituenez ala efikaza denez. «Duela hiru urte jadanik aterabide horren aldekoak ginen, baina erraten ziguten ez zela
txertorik. Gaur egun badakigu badela bat». Erran du ministroa legedia aldatzearen alde agertu zela.
Txertoa aterabide gisa ikusten
du Beti Aitzina etxaldeko Perezek:
«Axuri, zerri, ardi, behiekin...,
beste kabala guztiekin egiten da,
eta emaitza onekin. Baina saila estrukturatua den bezala txertoa
plantan ematen bada, nik uste dut
ez dela deus aldatuko. Kabala sobera badira eremu tipi batzuetan,
garraioen bitartez eritasuna pizten
da, eta gero denetan hedatzen».
ELBk manifestazioa antolatu du
Donapaleun, biharko (14:00).
«Hazleak beren baloreen kontra
diren neurrien hartzera behartu
nahi baititu ministerioak».
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Gizon bat odola ematen, Baionan egindako bilketa batean. BOB EDME

LGBT komunitatearentzat lorpen handia da gizon homosexualek odola eman ahal izatea, baldintza
berezirik gabe: martxotik goiti irekiko zaie bidea. Eragile batzuek, alta, ikerketa gehiagoren beharra
badela uste dute, arrisku praktikek odol emateetan ukan ditzaketen ondorioengatik.

Sexu orientazioa ez da irizpide
Oihana Teyseyre Koskarat
Baiona

aur egun, gizonekin harreman sexualak
dituzten gizonek baldintza
zorrotzak bete
behar dituzte odola emateko.
1983tik 2016ra arrunt debekatua
izan zaie odola ematea, GIB giza

G

immunoeskasiaren birusa garraiatzeko arrisku handiagoa zutelakoan. Sei urte pasatu dira baldintza horiek doi bat malgutu zituztenetik; izan ere, 2016tik, odol
emateak egiteko eskubidea dute,
baina, horretarako, sexu abstinentzia epe bat bete behar dute.
2019ra arte, urte betekoa zen
epea; gerora, lau hilabetera apaldu zuten. Baina Frantziako Gobernuak Bioetika Legea onartu

zuen iaz, eta, horren bidez, abstinentzia epea osorik kentzea deliberatu dute. Aurtengo martxotik
goiti, beraz, gizon homosexualek
odola ematen ahalko dute sexu
abstinentzia eperik bete gabe.
Odol emateak kudeatzeaz
arduratzen da Odolaren Frantziako Erakundea. Miarritzen
egoitza bat dute, eta Ipar Euskal
Herrian odol emateak antolatzen
dituzte. Odola eman nahi duenak
galdetegi bat bete behar du aitzinetik, osasun baldintzak betetzen
dituen egiaztatzeko. Oro har, 50
kilo baino gehiago pisatzen duten
heldu osasuntsuek eman dezakete odola. Baina beste zenbait baldintza ere bete behar dira, eta,
horretarako pentsatua da galdetegia. Hainbat informazio eska-

tzen dituzte: sexua, adina, pisua,
eritasun kronikoak, sexu bidez
kutsaturiko eritasunak... Baina
erran behar da droga kontsumorik izan ote den ere, eta azken
hilabeteetan sexu harremanak
zenbat jenderekin ukan diren.
Gizonek, gainera, gizonekin
harreman sexualak dituzten
kasuan, azken lau hilabeteetan
sexu harremanik ukan duten
erran behar dute, eta, hala bada,
tarte horretan lagun bat baino
gehiago ukan duten ere: sexu
lagun bakarra ukanik ere, ezin
dute odolik eman; heterosexualek, aldiz, bai.
Martxotik goiti, aldiz, informazio berak eman beharko dituzte
homosexualek eta heterosexualek: azken lau hilabeteetan sexu

lagun bat baino gehiago ukan duten, bakarra, ala batere ez. «Azkenean, sexu lagun aniztasuna
hartuko dugu kontuan, eta ez
sexu orientazioa», erran du Jerome Sin Lee Souk, Miarritzeko
odol emateen zentroko mediku
koordinatzaileak. «Ikerketa
zientifikoak egin dituzte, odol
emateen segurtasuna neurtzeko.
Hortik atera da ez dela arrisku
handiagoa gizonekin harreman
sexualak dituzten gizonek emandako odolarekin. Zero arriskua ez
dago, baina arriskua ez da handitzen».
Odol emateen segurtasuna,
hala, galdetegiaren bidez aztertzen dute, baina zehaztu du ondotik odol analisiak ere egiten dituztela, odolak infekziorik ga-
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URRATSEZ URRATS

Astekoa
LGBT eskubideak

Azken hamarkadetan LGBT
komunitatearen lege eskubideak aitzinatu dira, emeki.
1980ko hamarkadatik honat,
urrats anitz eginak izan dira.
Eskubideen defentsan segitzen dute, berdintasuna helburu.
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Buruko gaitzen zerrendatik
kendua
1981. Homosexualitatea buruko osasuneko gaitzen zerrendatik kendu zuten Frantziako Estatuko legedian.
Diskriminazioen kontrako
lehen urratsa
1985. Lan kontratuetarako,
diskriminazioaren aurkako legea plantan ezarri zuen Frantziako Gobernuak. Lana ez eskuratzeko homosexualitatea
arrazoin bat izan zitekeen ordura arte. Bide beretik,
ondasunak eta zerbitzuak
eskuratzeko orduan, diskriminazioak zigortzea ahalbidetzeko legea onartu zuen gobernuak.
Bikoteen ezagupen ofiziala
lortzeko lehen urratsa
1999. Bizikidetasunezko hitzarmen zibila plantan ezarri
zuen Parisko gobernuak, eta
sexu bereko bikoteei ere izenpetzeko eskubidea eman
zien.
Homofobia, diskriminazio
ofiziala

rraiatzen ez duela segurtatzeko.
Sin Lee Souk, beraz, baikorki baloratu du neurri berria: «Urtero
milioi bat paziente artatzen ahal
ditugu [Frantziako Estatuan] odol
emateei esker. Beraz, jende gehiagok odola eman ahal izatea gauza
ona da». Azpimarratu du, bestalde, odol erresalbuak arrunt apalak direla. Batetik, pandemiarengatik emaile kopurua apaldu da.
Baina uste du arazo orokorragoak
badirela gibelean: «Gizartea geroz eta indibidualistagoa da, eta,
gainera, populazioa zahartzen ari
da. Gazteengana heltzeko zailtasun gehiago ditugu». Horiek horrela, odola emateko «ateak irekiak» direla gehitu du.

Ikerketa gehiagoren beha
AIDES elkarteak GIBaren epidemiaren bukaera du helburu. Horretarako, seropositiboak diren
jendeekin egiten du lan. Karine
Monsegu-Moulie AIDESeko bozeramaileak azaldu du elkarteak
GIBdun izateko arriskuan daudenei prebentzio tresnak eskaintzea
dela beren zeregina. Aitortu du
neurri berriari begira AIDES elkarteak «usaiaz kanpoko» jarrera duela. «Gure ustez, odola
ematea ez da oinarrizko eskubide
bat; beraz, orain arteko irizpideak

2004. Frantziako Gobernuak
homofobia diskriminazio gisa
izendatu zuen.
Adopzioa, homosexual
bakarrentzat
2008. Bikotekiderik ez duten
pertsona homosexualei haur
bat adoptatzeko bidea ireki
zitzaien.
Denentzako ezkontza
2013. Gobernuak sexu bereko bi pertsonaren arteko ezkontza baimendu zuen. Lorpen nagusia izan da LGBT komunitateko kideentzat.
Kontrako mugimendu bat sortu zen Frantzian, eskuin muturrak eta eskuin tradizionalistak
bultzaturik.
Medikuntza bidezko
ernalketa lesbianentzat
2021. Bioetika legea onetsi
zuen gobernuak: lesbiana
bikoteei medikuntza bidezko
ernalketa baimendu
zitzaien.

Sexu berekoen ezkontza defendatzeko manifestazioa, 2013an, Baionan. GAIZKA IROZ

ez dira baitezpada diskriminatzaileak. Gure arabera, eta ikerketen arabera, gizonekin harreman
sexualak dituzten gizonek probabilitate handiagoa dute GIBa
transmititzeko».
Odola emateko sexu abstinentzia epea kentzea «ez da osoki segurua», elkartearen arabera.
Odol transfusioen sistemaren segurtasuna bermatzeko, beraz,
«hartzaileen segurtasuna lehenetsi behar» da, haren erranetan.
«Odola emateko hautagai batzuk
baztertzeak kutsatzeko arriskua
ahalik eta gehiena murriztea du
helburu. Salbuespen irizpide horiek ez dira diskriminatzaileak, datu zientifikoetan eta nolabaiteko
proportzionaltasunean oinarritzen badira. Irizpide batzuk sexu
praktikei buruzkoak diren arren,
GIBaren kutsadura saihestea ahalbidetu dute, azken hamazazpi urteetan ez baita odol transfusioen
bidezko kutsatzerik gertatu».
Frantziako Gobernuak hartu
duen erabakia «hauteskunde giroan» kokatu du, MonseguMoulieren ustez, zientifikoki ez
baita «larrialdirik» epe hori murrizteko. Ikerketa gehiagoren beha daudela dio. «Gobernuak dena
ongi joanen denaren parioa egin
du, arriskuei buruzko emaitzak
goaitatu gabe. Datuak zinez seguruak izan arte beha egon behar
dela uste dugu». Onartu du LGBT
elkarteekin eztabaidak izan dituztela gaiaren inguruan, baina
argi utzi du odol emate seguruak
heltzean, neurria «txalotuko»
dutela; oraingoz, «goiz» izanik
ere.

«Terapien» debekua
2022. Sexu orientazioa aldatzeko «terapiak» debekatu
ditu Frantziako Gobernuak.

Eskubideetan, aitzina
Bioetika Legea aitzinamendu inportantea izan da LGBT komunitatearentzat, dena den. Iaztik,

medikuntza bidez lagundu haur
sortzea ahalbidetzen die bikotekiderik gabeko emazteei eta lesbiana
bikoteei, adibidez. Les Bascos elkarteko bozeramaile Thomas Androk erran du «eskubideak aitzina» doazela. «Legea ez da osoa,
baina aitzinamendu bat da, dudarik gabe». Eta gizon homosexualek odola emateko epea murriztu

‘‘
Martxotik goiti,
azkenean, sexu-lagun
aniztasuna hartuko
dugu kontuan, eta
ez sexu orientazioa»
Jerome Sin Lee Sou
Miarritzeko odol emateen zentroko
medikua

«Salbuespen irizpideak
ez dira baztertzaileak,
datu zientifikoetan
oinarrituak eta
proportzionalak badira»
Karine Monsegu Moulie
Ipar Euskal Herriko AIDES elkarteko
bozeramailea

«Arrisku praktikak hartu
behar dira kontuan,
heterosexualenak
bezala
homosexualenak»
Thomas Andro
Les Bascos elkarteko kidea

izana «baikorra» da, haren ustez;
«are gehiago» erresalbuak arrunt
apalak diren honetan. «Gizarte aitzinamendu handi bat da, denen
arteko berdintasuna bermatzeko
beste urrats bat baita, maitasun
edo sexu orientazioa dena delakoa
izanik ere».
Androk segurtatu du AIDESen
helburuarekin «osoki bat egi-

ten» dutela, GIBaren epidemiari
bukaera emateko. Baina haren
iritziz, gizon homosexualek odola
emateko dituzten oraingo irizpideak «diskriminatzaileak» dira.
«Kontuan hartzen da sexu orientazioa, arriskuzko praktikak kontuan hartu behar direlarik».
Arriskuzko praktiken artean dira,
erraterako, sexu lagun bat baino
gehiago izatea, eta preserbatiborik gabeko harremanak ukaitea.
«Arriskuzko praktikei buruzko
galdetegia zinez justifikatua da.
Baina ez da aurreiritzi batzuetan
oinarritu behar; hau da, sexu
orientazioa ez da irizpide bat izan
behar, baina bai norberaren arrisku praktikak, heterosexualenak
bezala homosexualenak».
Europako zenbait herrialdetan
irizpide berberak galdetzen dizkiete homosexualei eta heterosexualei. Hego Euskal Herrian ere
ez da diferentziarik egiten. Beste
lekuetako esperientzia ikusirik,
Ipar Euskal Herriko LGBT komunitatearen aldarria zilegi da, Les
Bascoseko kide Androren arabera: «Gure galdea ez da atipikoa.
Herrialde anitzetan sexu orientazioaren irizpidea kendu dute,
baina arriskuzko praktiken ebaluazio zorrotzagoa egiten dute».
Hala, heldu den martxotik aitzina Odolaren Frantziako Erakundeak plantan ezarriko duen
galdetegi berria «artoski» so eginen du elkarteak: «Diskriminazio bat kentzeak ez luke beste
bazterkeriarik ekarri beharko».
Beste irizpide baten inguruan ere
adi egoteko beharra azpimarratu
du, gainera. Izan ere, odola ematea debekatua da zenbait erremedio hartzen dituztenentzat. Horien artean da, oraingoz, GIBarekin ez kutsatzeko prebentziozko
sendagaia.
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Iritzia

HEMEROTEKA

Urtarrilaren
29an, Iruñera!
Gabi Daraspe
‘Enbata’ (2022-1-18)
bbb Krisia da: gizarteko sektore

geroz eta zabalagoek bizi eredu
miserableak dituzte. Hori, bereziki
egia da gazteentzat, egungo probretzeaz gain, anitzek ez baitute
etorkizunik irudikatzen ahal.
Zer da bizi eredu miserablea
ukatea? Lansari baxuez edo diru
laguntza oraindik baxuagoekiko
menpekotasuna izatea, eta oinarrizko beharrizanak gaizki aseak
izatea. Alokairuen, garraiorako
edo berotzeko erregaien zein elikagaien prezioek gora egiten
dute. Hezkuntza eta osasun sitemak geroz eta elitistagoak dira.
Adibidez, urte hastapenetik

IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 28a

urgentzietatik pasatzean mutuelik
ez dutenek 19,61€ ordaindu behar
dute momentuan bertan, ez baldin
badira ospitalizatuak.
Itxura guztien arabera, miseria
geroz eta gordinagoa biziko dugu.
Gisa berean, geroz eta kontrolatuagoak gaituzte. Kontrol polizialerako teknologiak biderkatzen dira,
eta legeak gogortzen, askatasun
zibil eta politikoak deuseztatuz (telefonoen eta Interneteko bilaketen
zaintze masiboa, pase sanitarioetan QR kode baten «flasatze » soil
batekin identifikatuak eta lokalizatuak gira, kamarak ezartzen dituzte
nonahi: Kanbon, Angelun, Donibane Lohizunen…), baita airean ere:
Pasa den abenduan adibidez, dronek filmatutako irudietan aurpegien ezagutza teknologia baliatzea
legezko egin zuten.
Neurriak, bankari eta enpresari
handien interesekoak dira: langileriaren esplotazioari ahalik eta
zuku gehien atera nahi diote, eta
egoera aldatzea galarazteko, za-

palduen antolaketa politikoa debekatu.
Politikari profesionalek aipatu
miseria kudeatu baizik ez dute egiten, erabaki nagusiak elite ekonomikoak hartzen baititu. Aldaketa,
beraz, ez dugu handik espero.
Horri buru egiteko, Ipar Euskal

Herrian berean, zenbait ekintza
burutzen ari gara. Izan ere, urtarrilaren 29an Iruñean eta Bilbon eginen ditugun manifestaldietan, jasaten dugun egoera hori salatuko
dugu. Zer aldatuko dioten Ipar
Euskal Herriko biztanleriari Iruñea
eta Bilboko mobilizazioek? Bistan

GKSren manifestazio bat, 2020an, Donostian. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Irudia b Baiona

da manifestazioek ez dituztela aipaturiko arazoak egun batetik
bestera konponduko. Mobilizazioen garrantzia, langileriaren autonomiaren indartzean datza. Berehalako aterabiderik izan ez arren,
berehalako eginbehar bat dugu:
geroz eta gehiago izatea, geroz
eta antolatuagoak. Horregatik,
GKStik nazionalki antolatzeko
apustua egitean, Euskal Herria
langileria antolatzeko eremu gisa
hartzen dugu, betiere, nazioarteko
antolaketari ekarpena egitearen
ikuspundutik.
Manifestaldi horiek, beraz, politikari profesionalen instituzio eta
sareetatik at gure antolaketa propioa indartzeko balio izanen dute.
Gazte langileok, objektu pasibo
izatetik langileria antolatuaren
subjektu aktiboaren eraikuntzan
gure ardurak har ditzagun : bakoitzak baditu bere arazoak, baina
aterabideak kolektiboa baizik ezin
du izan. Urtarrilaren 29an Iruñean
elkar topatuko dugulakoan!

EHEK-k 11 milioi
euro eskatu dizkio
Axima enpresari
PAUE b EHEK Euskal Herriko Es-

ne Koperatibak 11 milioi euroren
kalte-ordainak eskatu dizkio
haien eraikina egin zuen Axima
enpresari Paueko (Okzitania) auzitegian, kalte immaterialengatik.
Kooperatiba eraikitzean egindako
okerrengatik eskatu dute dirua.

«Ahalak ezarri behar
dira barnealdearen
eta kostaldearen
arteko desorekak
apaltzeko. Horrela
segituz kostaldea
metropolio erraldoia
bilakatuko da»
Alain Iriart
Hiriburuko auzapeza

Ipar Euskal Herritik bi aldiz pasatuko da Korrika
Korrika iragatekoa den urte guziz euskaltzale anitzen jakin-mina sortzen du euskararen aldeko lasterketak 11 egunez Euskal Herrian zehar izanen
duen ibilbideak. Joan den astean iragarri zuen AEK-k aurtengo lekukoa nondik nora iraganen den. 2.180 kilometroko ibilbidean, bi aldiz iraganen da
Ipar Euskal Herritik Korrika. Hitzekin lelopean. Amurriotik (Araba) abiatuko da lasterketa, martxoaren 31n, eta, lau egun berantago, Nafarroa Beherera
iritsiko da, Arnegitik. Zuberoatik iragan eta berriz Nafarroa Behera zeharkatuta, apirilaren 5ean Nafarroara pasatuko da, Baigorritik. Apirilaren 9an Nafarroatik Lapurdira iraganen da, eta han ibiliko da egun osoan, herriz herri. Kostaldeko ibilbidea hartuta, Gipuzkoara iritsiko da apirilaren 10eko goizaldean. Egun horretan bukatuko da Korrika Donostian, Euskal Herri osoa zeharkatu ondoren. Irudian, 2019ko Korrika, Baionan. BOB EDME

%

Ipar Euskal Herriko Hitza-k
irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400
karaktere baino gehiago
izan behar,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
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Donapaleu b Musika

Harri Salda. Aste honetan, Maryse Urruti aktorea eta taula zuzendaria izanen da gomit nagusia,
Oihana ikuskizuna aurkezteko.
Dorleta Agirianok Gedar langile
kazeta aurkeztuko du, eta Xermin
Camblong abokatua osasun ziurtagiriaz mintzatuko da.

‘Aztarnak’ proiektua aurkeztuko dute Donapaleun
Marina Beheretxe musikari eta musika irakaslea buru du Aztarna proiektuak. Biolina jotzen du, eta musikari frankoz inguratu da diskoa prestatzeko:
Aude Fade (altoa), Emmanuelle Bacquet (biolontxeloa), Vincent Planes (pianoa), Joachim Bouillier (biolina), Emeline Bouillier (kontrabaxua), Paxkalin Chabagno eta Paxkal Indo (txalaparta), Mixel Etxekopar (txirula) eta Arantxa Lannes artista plastikoa. Zenbait euskal konpositoreren lanak eta taldearen sorkuntzak joko dituzte. Donapaleuko Saint Louis zineman ariko dira bihar, 20:30ean. Irudian, taldekide batzuk, iaz. BRUNO LUCAS

MUSIKA
BAIGORRI Uda Gaua, DJ Üzkülü-

zekin.
b Bihar, 23:00etan, Bixentainean.

euskal inauterietan, Beñat ZintzoGarmendiaren hitzaldia.
b Gaur, 18:00etan, mediatekan.

ANTZERKIA

URRUÑA Tipularen sehaska kanta

dokumentalaren aurkezpena, Lander Garro egilearekin.
b Heldu den ostiralean, 20:00etan,
Itsas Mendi zineman.

Atharratzeko gazteen maskaradak.
b Igandean, barrikadak goizean
eta plazako jokoa arratsaldean.
MAULE Unai eta Beñat Gaztelu-

DONAPALEU Aztarnak. Sartzea

LIGI-ATHEREI Taping Tapong

15 euroan.
b Bihar, 20:30ean, Saint Louis
zineman.

konpainiaren Zaï Zaï Zaï Zaï antzezlana, FabCaroren komikian oinarritua. Ondotik, Julie Cordieren
argazki erakusketa ikusgai.
b Bihar, 20:30ean, herriko gelan.

BERTSOLARITZA
BAIONA Haizea dator saioa:

MUSKILDI Axut konpainiaren

Oihan Perez, Aiantze Lanes, Xanti
Lacroix, Irantzu Idoate, Aitor Servier eta Patxi Iriart.
b Heldu den ostiralean, 19:00etan,
Biltxoko elkartean.

Amua antzezlana.
b Igandean, 17:30ean, herriko
gelan.

SENPERE Bertso krakada,

URRUÑA Azken bidaia - The last

Amets Arzallus eta Julio Sotorekin.
b Bihar, 17:00etan,
Larraldean.

passage dokumentala. Iurre Telleria eta Enara Goikoetxea.
b Gaur, 20:00etan, Itsas Mendi
zineman.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

HITZALDIAK
LIGI-ATHEREI Yannick Ogorren

hitzaldia, laborantzaren inguruko
gogoetekin. Hau aldizkariaren
aurkezpena kari.
b Gaur, 20:30ean, Ühaitza
aterpetxean.
SENPERE Neskak eta emazteak

OHARRA. Erakunde publikoek hartu dituzten neurrien ondorioz, hainbat kultur ekitaldi
bertan behera geldituko dira.
Horregatik, ekitaldi batera joan
aitzin, segurtatu eginen ote
den.

BESTELAKOAK
ATHARRATZE Julie Cordier

argazkilariaren Hebenko esküak
erakusketa, portretaren
inguruan.
b Bihar, argazkilariarekin,
15:00etatik 18:00etara, Kakotxan.
Otsailaren 12 arte ikusgai.
ATHARRATZE Poesia ikastaroa

helduentzat, Tünaka elkartearen
eskutik. 30 euro.
b Asteazkenean, 15:00etatik
18:00etara, Kakotxan.
BAIONA Bisita gidatua maskara-

den inguruan, Euskal Museoan.
2,5 euroan.
b Igandean, 15:00etan, Euskal
Museoan.
DONAPALEU ELBk antolaturik,

manifestazioa, ahate hazkuntza ttipiei sostenguz.
b Bihar, 14:00etan, merkatu
estalian.
LEXANTZÜ-ZÜNHARRE Aloze-

mendiren Bidea da borroka liburuaren aurkezpena. Bertsoak eta
marrazkiak zuzenean. Ondotik,
kontzertua Zortzi taldearekin. Taloak jateko.
b Bihar, 19:00etan, Zinka ostatuan.
UZTARITZE Txomin, aurrera bolie!

liburuaren aurkezpena, Jokin
Urain idazlearekin eta Mertxe Colina eta Xabier Zubizarretarekin.
b Gaur, 20:00etan, Lapurdi gelan.

Gaur:
08:05. Eguneko gomita: Alice Leizagezahar, Frantziako Presidentetzarako hauteskundeak aipatzeko.
10:00. Kantu eskaintzak egiteko:
559-37 14 11.
12:05. Ondaiziela-n gomita: Argitxu Elixerri laboraria.
17:00. Gaur zer berri saioan, Frantxoa Urdanpilleta erizaina osteguneko mobilizazioaz, eta Maryse
Urrutirekin Oihana ikuskizuna aipagai.
Bihar:
07:45. Kirol solas.
09:05. Unai Gaztelumendirekin Bidea da borroka komikia aipagai.
12:20. Jokoak.
13:00. Punttuka, bertsolaritzaz.
Etzi:
08:05. Aitzur eta jorra, laborantzaz.
15:00. Errugbia zuzenean: Maule
eta Auch taldeen arteko partida.
19:00. Adi musika saioa.

@
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Ainize Madariaga Pagola

Joimo Arhantzetek (1974, Atharratze, Zuberoa) dimentsio guzietarik
deskriba ditzake maskaradak: arizalearen begietatik, baina baita
antolatzaile gisa ere, dantza trebatzaile baita Atharratze Jauregia elkartean. Aurten, gainera, semea
eta alaba ere ari zaizkio. Maskaradak betiko dantzen tokia direla
dio, hor baitute «zentzua».
Maskaradetan arizale izan zara
behin baino gehiagotan.
Entseinari gisa hasi ninduzun Atharratzen berean, eta, gero, beste
herri batzuen laguntzeko ere hala.
Laborari ere izana nauzu.
Atharratzeko eta Alozeko maskaradetan parte hartu duzu:
2000n, arizale gisa; 2008an eta
aurten, trabatzaile gisa. Zer bilakaera ikusi diezu?
Maite dizkizut maskaradak, ez
baitira anitz kanbiatzen, justuki.
Eta ez dizugu xerkatzen ere kanbiaraztea, egiazko usantza zaharra
baitira. Eta Xiberoako inauteriak
hola dituzu. Pastoraletan gauza
anitz aldatzen dizute, lekua baita,
baina maskaradetan usantza horiek begiratzen dizkizugu.
Egia duzu, dena den, azken hamar urteetan kanbiamena badela
beltzerian: antzerki haboro baita
lehenago baino. Lehen bazuzun
Kabana, prediku bat: Pitxu eta
Buhame Jaunaren predikua.
Orain, berriz, entseatzen dizugu
haboro parte harraraztea beltzeria
osoa. Gero, egia da, behar dizu euskara ukan; alta, maluruski ez duzu
denei emanik: Xiberoko gazterian
atzematea denak euskaltzale. Barkoxen, azken aldian bezala, denak
euskaltzale zituzun, baitira herri
zenbait euskara ontsa atxikirik
oraino gazteen artean, eta hobe
hola.
Preseski, 2008an zailtasunak
ukan zenituzten euskaldunak
atzemateko; alta, aurten ez.
Hala duzu. 2000n euskaltzaleak
gintuzun haboroxenak, ikastolatik pasaturiko haurrak; Kabana,
Pitxu, Buhame jauna. Hor ikusten
dizugu ikastolak egiten duen lana.
2008an, zailtasunak ukan genizkizun. Baina, aurten, ez. Hor, belaunaldi horretan badituzu euskara
ematen dutenak etxean, eta hobe
hola. Arra sartu dituzu euskaran
maskaradaren bidez; ontsa duzu.
Hartza biziki goizik jaiki dea?
Bai, nahi genizun hein bat aski goizik hasi, finitzeko hein batean ere
bai. Ez dit maite apiriletik aitzina
ari direlarik... Ene asaitak erraten
zizun: «Laborariak bedakan eta
gazteak maskaradaka, hori ez da
joaten».

A.M.

«Ikusi nizun
maskaradek ez zutela
dantza berririk behar»
Joimo Arhantzet b Dantza trebatzailea
Maskaradak «lehenik» dantza direla dio Arhantzetek. Arizale izan zen;
orain, ordea, dantza trebatzailea da. Dantza tradizionalaren ohantze gisa
ikusten ditu maskaradak; berritasunen beharrik ez, beraz.
Maskaradek egutegian usaiako
tokia berriz bildu dute.
Bai. COVIDaren gainetik barkoxtarrek nahi izan dizkizute absolutuki eman, eta konprenitzen dut.
Gaitz duzu oraingo denboretan.
Maskaradak egiten baitituzu dinamika hor delarik eta gazteek
enbeia dutelarik. Normalki, guk
iragan urtean egin beharrak genizkizun, baina COVIDagatik
hautua egin dizugu urte batez gibelatzea. Eskertzen dizkizugu, herriak lekua egin baitigute. Hola,
puru, ematen dizkizugu neguan,
behar bezala.
Pagolako barrikadak aise hautsi
dituzuea?
Bai! Behar litzateke usantza berrabiarazi: barrikaden haustea, hots.
Botila lerrokada bat ezarriz edo;
zentzuaren begiratzeko. Erakus-

teko ongi jinik direla, baina behar
direla sartu.
Zer mezuren ekarle dira?
Gazte horiek amiñi bat hunkirik
izan dituzu apezen eskandaluarekin, nahi zizuten hori plazaratu.
Zer berritasun dakarzue?
Jokoak amiñi bat. Baina, bestela,

zahar bat, zeina goizean ematen
baitugu. Etxahun Irurik eginiko
dantza zuzun: izugarriko ahaide
ederra dizu; zinez maite dut. Baitugu dantza bat gure herriaren izenarekin, behar dizugu erabili eta
gazte horiek ikastea, Aitzina Pika
bezala.
2000n eta 2008an ere
eman zenutena?
«Maite dizkizut maskaradak,
Ez; 2000n Xinbandreak
ez baitira anitz kanbiatzen,
justuki. Eta ez dizugu xerkatzen dantza zahar-zaharra
arra-abiatu genizun.
ere kanbiaraztea»
2008an, ordea, berrikun«Dinamika ekartzen dizkizute
tza bat asmatu nizun, baigazte horien artean,
na gero ikusi nizun maseuskararen inguruan.
karadek ez zutela dantza
Esperientzia harrigarria dituzu» berririk behar; hala, aurten, berritasunik ez.
Diozu maskaraden danusantza zaharrak atxikitzen dizkizugu, dantzak ere bai, salbu ema- tzek berritasunik ez dutela behar.
ten dugula atharraztarrak: dantza Zerendako?

Dantza tradizional zaharrak behar
baitira hor eman: gabota zaharra,
godalet dantza, branle jauzia...
Haien lekua hor dizute, maskaradetan. Branle jauzia behar duzu
erakatsi nola dantzarik ederrena
zen, neskatila baten eramateko...
Beraz, dantzariak behar zizuten ari
ahal bezain ontsa, erakusteko trebe zirela, fier, eta neska lagunen
xerkatzeko herrietan. Horretarako ere bai eginik zituzun maskaradak: jendeen ezkontzeko. Ez duzu
zentzurik dantzen asmatzea horretarako.
Baina noizbait asmatuak izan ziren horiek ere.
Xiberoan biziki on gaituzu dantza
berrien asmatzeko, musika berriak sarrarazteko; azken hogei urteetan, badituzu paketa bat asmaturik. Baina gero ahanzten dizkizute, domaia duzu, ez baitituzte
arra hartzen karriketan emateko.
Eneritz Zabaletak 2008an egin zizun elkarrizketan aipatzen zenuen maskaradak lehenik dantza
zirela zuretzat.
Hala da; maskaradak, enetako, lehenik dantza dituzu, denak ari
baitira dantzan: Kherestuak, beltzek ere bai badizute dantza bat.
Xiberoan, dantza baduzu bestaren
inguruan, horiek dizute biziarazten. Gizarte zibila gero eta haboro
ari duzu dantzan: horrek bihotza
beroarazten dizu. Baduzu izugarriko gazteria dantzan hasteko.
Buhameez zer diozu?
Basaburuan hola maite dizkizugu,
basakeriaren ekartzeko eta herrien harrotzeko amiñi bat. Gero,
beste zenbaitzuek anplexeago
maite dizkizute, hein onaren atzematea duzu afera.
Emazte bakarra da beltzerietan.
Duzun taldearekin egiten duzu,
euskaltzaleen arabera. Aurten
berdintsu dituzu neska eta mutikoetan. Zenbaitetan, hori duzu
gaitza, neskendako lekuaren atzematea bortizkeria horretan.
Zamaltzaina eta kukuleroa semea eta alaba dituzu.
Zaparta bat biltzen duzu zure haurrak ari direlarik!
Maskaradek zer dakarte?
Zerbait duzu gazteentzat, istorio
bat baita haien artean, iragaten
baitizute neguko asteburu guziak
elkarrekin; euskara arra partiarazten duzu haien artean ere, behar
baitira euskaraz baizik ari. Hori
izugarri ontsa duzu. Dinamika
ekartzen dizu gazte horien artean,
euskararen inguruan. Esperientzia harrigarria duzu. Beste ihauterietan ez duzu: behin egin eta fini.
Sustut maite dudana da zer harreman baden barrikadetan adinetako jendearekin.

