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Indarkeria matxista

IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2022ko ekainaren 17a

Elkargoak eraso sexistei buru
egitera ekarri nahi ditu herriak
Euskal Elkargoak bortizkeria sexistaren kontrako protokoloa bidali die Ipar Euskal
Herriko 158 herriko etxeei b Bestetan tokiko eragileei tresnak ematea da asmoa
Iñaki Etxeleku Baiona

Euskal Hirigune Elkargoak Bestetan bortizkeria sexista eta sexualen kontrako borroka protokoloa
bidali die Ipar Euskal Herriko herriei. Herriko besta batzorde eta
elkarteekin biltzera eta prebentzio lana egitera akuilatu nahi
ditu herriko etxeak: informazioa
zabaltzeko, besten denboran erasoen biktimei harrera gune bat
bermatzeko, haien elea bildu eta
babesa ekartzeko.
Euskal Elkargoak 2018an gizon-emazte arteko berdintasunerako Europako ituna izenpetu
zuen. Egiazko Berdintasunaren
Alde (EBA) taldearen akuiluz, Elkargoz kanpoko batzorde bat ere
sortu zen gaiaz mintzatzeko. Lurralde poloetako hautetsi ordezkariak —kasik den-denak emazteak—, lau elkarte eta hiru langile
sindikatu biltzen ditu. Joan den
urtean, berdintasunaren aldeko
gida praktikoa argitaratu zuen,
eta Elkargoko hautetsiei banatu.
Bestetan bortizkeria sexista
eta sexualen kontrako borroka
protokoloa, Ipar Euskal Herriko
158 herriko etxeei bidali die Elkargoak, eta ondoko biltzar orokorrean aurkeztuko du. «Gogoa
eman nahi genien zerbait egiteko
prebentzio mailan, herriko etxeek baitute boterea herriko bestei
buruz», erran du gaiaren ardura
duen Martine Bisauta lehendakariordeak. Lehenago, hautetsiei
helarazi gida praktikoan, herriko
kontseiluan gaia lantzeko hautetsi baten izendatzea proposatzen
zien. «Badakit Kanbon, adibidez,
oposizio hautetsi batzuek gaia
ekarri dutela».

Elkarteak akuilu
Talde feministak aitzinetik hasiak
ziren lanean sexu erasoen kontra.
Horien artean, PAF, Alternatiba
Feminista baten Aldeko Baionako

PROTOKOLOA
Herriko etxeei bidali dien protokoloan, Euskal Elkargoak
zenbait tresna zehazten ditu
bortizkeria sexista eta sexualei buru egiteko. Laburpena
baizik ez da ondokoa.
Besta aitzin
b Besta antolatzaileak eta he-

rriko eragileak prestaketa bilkurara gomitatu. Dispositibo
bat adostu.
b Dispostiboaz eragileak (ostatu, saltegi...) formatu eta informatu. .
b Erasoen seinalatzeko baliabideez bestako parte hartzaileak jakinean eman.
Besta denboran
b Erasoei buruz informatzeko

afixak gune estrategikoetan
ezarri.
b Antolatzaileek kolore batez
identifikagarri jarri erasoen
zaintzarako pertsonak.
b Biktimen harrera gune bat
antolatu.
b Biktimen lekukotasuna bildu.
Harremanetarako:
lepaf.eh@gmail.com

PAFeko kideak, 2017an, Baionako bestetarako eraso sexisten kontrako protokoloa aurkezten. ISABELLE MIQUELESTORENA

«Egiazko euskarriak
ezin izan ditugu egin,
baina heldu den urtean
Elkargoak komunikazio
azkarragoa eginen du»
Claire Lataillade
PAFeko kidea

taldea. EBA sortu zuten erakunde
publikoak ere lot zakizkioten arazoari. EBAk 2017tik galdegin zuen
herriko etxeek zerbait has zezaten bestetan prebentzioa egiteko.
Claire Lataillade PAF elkarteko
kideak parte hartu du EBAn hastetik, baita Garapen Kontseiluan
gaia lantzeko sortu batzordean

ere. Dioenez, hortik etorri da Elkargora egitasmoa. «Elkarteetarik jiten dira usu holako gaiak».
Berdintasunaren aldeko Elkargoz kanpoko batzordean parte
hartzen du Latailladek. Bortizkeria sexista eta sexualen inguruko
protokolo bat bazuen bere aldetik
PAFek Baionako bestetan. Itsasun, Femin’Hitza talde feministak, halaber, bazuen berea. Iaz,
Elkargoko Batzordera ekarri zituzten protokolo horiek proposamen gisa, Latailladek dioenez:
«Nahi genuen herri batzuek beren gain har zezaten protokolo
bat, ikusteko zer ematen zuen».
Azkaine, Itsasu —bi horiek beren
protokoloa bazuten jada—, Atharratze eta Urruñako herriko etxeek egin zuten lan hori.
Iazko uda aitzin zen. Batzordea,
urtarrilean bildu zen berriz eta
protokoloa herri guzietara hedatzeko ideiak bide egin du. Latailladek esplikatu du diru gutirekin
ari direla: «Diruarengatik ezin
izan ditugu egiazko euskarriak
egin, baina heldu den urtean Elkargoak komunikazio azkarragoa eginen du». Geurtz arte goaitatu gabe, aurtendik nahi izan di-

«Ez da taldea indartzeko
beharrik. Elkargoaren
eskumen behartua ez
den arlo horretan lan
handia egina da, jada»
Martine Bisauta
Euskal Elkargoko lehendakariordea

tuzte herriak jakinean eman.
PAFeko kide Lataillalde damutzen da ahal gehiagorik ez ukaitea
sustatze lana egiteko. «Elkargoan bada Jean-Christophe Tassy
[misio karguduna] eta bakarrik
da Elkargo Hiritarra Sailean
—horretan, emazte eta gizon arteko berdintasuna eta trantsizio
ekologikoa badira—; beraz, ez du
denborarik». Bisauta ez da ados
horrekin; ez du uste lantaldea
osatzearen beharrik baden:
«Zintzoki, ez dut uste behar handia badenik taldea indartzeko.
Elkargoaren eskumen behartua
ez den arlo horretan lan handia
egina da jada».

Gida praktikoaz gain, Bisautak
azpimarratu du langile zerbitzuetan indar berezia egin dutela, hala
nola sexu «jazarpenak seinalatzeko protokolo berria» plantan
ezarriz. Hautetsiak uste du herriko etxeek dutela eskutan hartu
behar afera «Elkargoak dena egitea goaitatu gabe».
Latailladek espero du udatik
landa aztertuko dutela herrien
parte hartzea. «Guk akuilu lana
egiten dugu galdegiteko bilan
hori egina izan dadin». Label gisako bat sortzea nahi luke, eredu
diren herriak nabarmentzeko,
«beste herriak beste honenbeste
egitera ekartzeko».

Baionako bestak
Bere aldetik, PAFek bere lana darraika Baionan. Aurtengo bestentzat formazioak proposatu dizkie
ostatuzainei eta peñen batasunari. «Batzuek, jadanik, protokoloa
izenpetu zuten duela hiru urte».
Latailladek badu esperantza
gehiago sartuko direla aurten.
Formazioan, erasoa zer den aztertuko dute parte hartzaileekin, lehenik, bakoitzari galdeginez erasorik ikusten duten bere egoitzan,
eta nolako erasoak. Eraso mota
bakoitza argiki ikustea da xedea.
Ondotik, gerta daitezken kinka
batzuk landuko dituzte ondoko
galdera eginez: «Hori gertatzen
delarik, zuen ustez, nola erantzun
behar dugu?». Formakuntza
bukaeran, afixak eta laguntza
egituren kontaktu zerrenda ukanen dute.

Artea
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Patxi Lazkaraik, eta Gonzalo eta Pette
Etxebarriak arte egonaldiak egin zituzten
iaz Caminante elbarritu zentroetan. Liburu
bat eta erakusketa bat egin dituzte lanekin.

Arte tailer bat
baino askoz
gehiago
Iñaki Etxeleku Irisarri

onzalo Etxebarria
margolariak, Pette
Etxebarria bideogileak eta Patxi
Lazkarai argazkilariak bi egonaldi egin zituzten iaz
elbarritu psikikoak aterpetzen dituen Caminante sarearen bi zentrotan. Bata, Saliesen (Biarno, Okzitania); bestea, Lesperonen (Landak, Okzitania). Egonaldi horietarik marrazkiak, argazkiak eta bideoak atera dituzte, egoiliarren
inspiraziotik eginak. Zenbait, liburu batean bildu dituzte, eta lanen erakusketa zabaldu dute joan
den asteazkenetik, hiru asterentzat, Lazkaraik Donibane Lohizunen duen argazki dendan (Garat
karrika, 7). Serigrafia kaier batzuk
egin dituzte, bestalde.
Robinson Daniel Defoeren
XVIII. mendeko eleberriko pertsonaiaren ideia hartu zuten artegileek egoiliarrekin lantzeko.
«Horiek ere lehorreratuak baitira», erran du Patxi Lazkaraik. Biziak goizik bortizki jo jendeak dira
maiz eritasun mental larriko zentro horietan. Gazteak, franko; baina adinduagoak ere bai. Artistek
libre utzi dituzte, nahi zuten bezala adieraz zezaten barnekoa. Lazkaraik egin duen esperientzia bat
aipatu du: «Oihanerat eraman ditut, kartoi bat eman diet, arkatz
markatzaile bat eta eskotxa; eta
erran diet: ‘Egiten duzue nahi duzuena’». Argazkiak atera ditu horretarik. «Nik argazkiak egiten nituen; argazki tresna bat nintzen
bakarrik. Baina aldiro erran behar
zidaten zerendako» agertzen ziren gisa batean edo bestean.
Ate-leihoak hetsirik dituen etxe
huts baten aitzinean jarri da egoiliar bat, begiak hetsirik argazki
tresnaren parean. «Zendako begiak hetsirik?», galdegin zion
Lazkaraik. Egoiliarrak: «Etxeak

G

leihoak [begiak] hetsiak dituelako». Erran nahi sakoneko anitz
gisa bereko ateraldi bizi izan dituzte artistek Caminanteko egoiliarrekin. Gonzalo Etxebarriak ere
libre utzi ditu marrazkietan nahi
zutena egin zezaten.

Bi nortasunak
Lazkaraik beste joko bat proposatu zien: beren baitan dituzten bi
pertsonaia itxuratzea begitartez;
biak batean hartzen zituen argazki tresnarekin, gero nahasirik
agertzeko. Hor ere argazkilariak
galdegiten zien agertu zituzten bi
nortasunak edo izateak zergatik
egin zituzten.
Neska batek eskarniatu zuenak
markatu du Lazkarai. «Denei bezala erran nion: ‘Ez da taburik; egiten duzu nahi duzuna’». Eta neska hasi zitzaion eri luzeekin sakre
keinua egiten. Bigarren argazkira-

‘‘
Nik argazkiak egiten
nituen; argazki tresna
bat nintzen bakarrik.
Baina aldiro erran behar
zidaten zerendako»
«Zu hasten bazara
dantzan oihan erdian
horiek bezala, ageriko
da aktorearena egiten
duzula; horiek, ez»
Patxi Lazkarai
Argazkilaria

ko, berriz, eskuarekin aurpegia
gordetzen zuen. Arrazoiak: «Eriak
min egin didaten jende guziei zuzenduak dira», eta zergatik aurpegia esku gibelean kukutu?: «Ahalke naizelako haiek guziek bezala
izateaz, zerbait gaizto egiteaz».
Junkiak ukan ditu tailerretan
Lazkaraik, adin bateko jendeak
ere bai, eta nerabeak. Gazteenek

Caminanteko egoiliar batek itxuratu barneko bi pertsonaietarik egin argazki bakarra. PATXI LAZKARAI

ez zezaketen oren bat edo bi baino
gehiago iraun tailerretan. Dena
ematen zuten aldi oro eta leher
eginik bururatzen zutela kontatu
du. «13-16 urtekoak ziren. Adin
horretan kasu ematen duzu zure
irudiari, baina horiek batere. Gordin agertzen ziren. Berdin zaie zer
erranen duten besteek. Sartzen dira osoki; harrigarria da!». Guziz
bizipen bortitzak bizi izan dituzten jendeak dira, eta Lazkaraik
bazekien anitz bazutela adierazteko. «Hola sufriturik, badute denek zerbait errateko».
Hiru artistek sustut ez dute terapia gisa ikusten artea, eta ez nahi
ere hala baliatu. Hirurak ere hor
ziren beren tresnekin, baina parte
hartzaileen espresioa zitzaien interesatzen bakarrik. Batere helburu estetiko zehatzik gabe. «Estetikoki eta lan egiteko maneran ados
gara Gonzalo eta Petterekin: ez
dugu xerkatzen sobera estetikoa
izatea. Bide berean gara, baina gero bakoitzak bere manera badu».
Hirurek ere libre uzten dituzte
adierazpen kide dituzten parte
hartzaileak. Gonzalo Etxebarriaren egiteko moldea aipatu du Lazkaraik: «Proposatzen du gai bat
eta uzten ditu egiten; batek lagun-

tza behar badu, joanen zaio, baina
sekula ez du erranen: ‘Hori ez da
ongi, sudurra ez da bere lekuan,
behar duzu hola marraztu’». Pette Etxebarriaren irudimena ere
deskribatu du: «Absurdo mundu
bat, Monty Pythonetik hurbil; zinez irri egingarria da». Hartu bideoak oro muntatzen ari da Pette
Etxebarria, eta Lazkaraik dio harrigarri dela zer egiatasun handirekin agertzen diren kamera aitzinean. «Zu hasten bazara dantzan
oihan erdian horiek bezala, ageriko da aktorearena egiten duzula;
horiek, ez. Hasten dira dantzan eta
sartzen dira kameran. Bizi dute».

Gezurrik ez
Egiatasun horren izateko, konfiantzan sentitu behar dute Caminanteko egoiliarrek. «Haurrek
konfiantza guzia eman dute, hastapenean erran baitiegu eginen

genituela liburu bat eta erakusketa bat». Caminante egiturako
arduradunek erran diete hitza betetzea, «zeren eta gezur bat baldin
bada, traizio bat izanen da haientzat; hainbeste ukan dituzte beren
bizian!».
Joan den asteazkenean, egoiliarrek ikusi ahal izan dute lana, Lazkarairen dendako erakusketara
etorri baitira denak. Erakusketa
ikusgai egonen da denentzat hiru
astez oraino. Egin marrazkiak, argazkiak eta bideoak ikus daitezke.
Sortu duten Sotena argitaletxearekin agertu dute liburua.
Esperientzia biziki aberasgarria
egin zaio Lazkarai argazkilariari.
«Anitz ikasi dugu», dio, zintzoki.
Caminanteko arduradunek berriz
deitzen badituzte, ez dute dudatuko joateko: «Gu prest gara berriz
egiteko. Espero dugu berriz galdeginen dutela».
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UEUk Biarritz hautatu zuen udako
ikastaroak hasteko, elkartea Lapurdin
sortu zelako, duela 50 urte. Ikastaro
gehienak ekainaren 27an hasiko dira.
Baionan uztailaren 11n eta 12an izanen
dira, euskara gaitzat harturik.

Jakintza,
denen
eskura
Joanes Etxebarria

inbolo bat zen
aurtengo Udako
Euskal Unibertsitateak (UEU)
antolatzen
dituen udako
ikastaroak Biarritzen hastea; 50.
urtebetetzean, jatorrira itzuli da
UEU: Lapurdira. Ikastaro gehienak ekainaren 27an hasi eta
ondoko asteetan izanen dira,
Eibarren, Baionan, Bilbon,
Donostian, Usurbilen eta Iruñean. Urtebetetzearen aitzakiarekin, elkartearentzat «estrategikoak» diren gaiak landuko
dituzte uztailaren 15 arteko hainbat egunalditan.
Udako ikastaroak koordinatzen dituen Irati Iziarren arabera,
UEU sortu zenetik, ageriko aldaketak izan dira: «Hasieran hitzaldiak ziren, batez ere; gero,
1990eko hamarkadan, ikastaro
trinko eta luzeak, eta gaur egun
jardunaldiek edo topaketek hartu
dute pisurik handiena: egun ba-

S

kar batean profesional euskaldunen bilguneak sortzen ditugu».
Euskaldunen topagune izatea,
hain zuzen, sekula baztertu ez den
hari historikoa da. «Topagune
horri zer forma eman diogun: hori
joan da aldatuz eta eboluzionatuz
50 urtez, gizartea bera ere aldatuz
joan den heinean».

Pandemia ondoko gogoeta
UEUko udako egitarauari kasu
egin ohi dionak badaki aurtengo
gaien aberastasuna ez dela berrikuntza. Antolaketan, haatik, parte hartze zabala izan da uda honetarako: 1.200 bazkidez goiti dituen elkartea da, jakintza alorren
araberako 27 sailetan antolatua.
«Eta sailek ere parte hartze oso
nabarmena daukate aurten, jardunaldi batzuk propio antolatu
dituzte», koordinatzaileak dioenez. Beste ekitaldi anitz elkarlanean egin dira, Euskararen Erakunde Publikoarekin, Hendaiako
Herriko Etxearekin eta Mintzalasai elkartearekin, adibidez.
Abantzu ikastaro bakoitza, aur-

UEUren udako ikastaroa,
2019ko uztailean, Baionan.
UEU

tengo egitarauan, «bidaide» batekin antolatua izan da. Ekainaren 27an Iruñean izanen den ikastaroan, preseski, UEU eta Elhuyar
eskuz esku ariko dira zientziaz gogoetan: Zientziaren balioak egiaostearen garaietan. Egunaldi horrek agerian uzten du gai anitzek
ukan dezaketen «interes orokorra». Pandemia ondoko garaiak
airean utzi dituen galdera batzuei
ihardestea izanen da hizlarien lana. «Zein leku eman behar diogu
zientziari garai berri honetan?
Zein paper jokatu behar dute hedabideek? Eta sare sozialek zer
ondorio dute honetan guztian?»
irakur daiteke egitarauaren aurkezpenean.
Parte hartuko duten unibertsitarioen zerrendak, gaian interesa
duenarentzat, erakargarriago bilakatzen du: Koldo Garcia biologoa eta genetikako doktorea aurkezle lanetan, Laida Arbizu filosofiako ikaslea negazionismoaz
aritzeko, Juan Ignacio Perez biologoa eta fisiologiako katedraduna «egia-ostearen garaietako
zientziaz» mintzatzeko, eta Irati
Zubia filosofiako irakaslea egiaostearen ikuspegi filosofikoa barnatzeko. Arratsaldean, berriz,
Marijo Deogracias eta Arantxa
Iraola kazetariak, batetik, Izortze
Santin eta Uzuri Albizu ikertzaileak, bestetik, zientziaren eta kaze-

taritzaren arteko harremanez eztabaidan, Ana Galarraga Elhuyarreko kidea moderatzaile dutelarik.
Egitarau luze batean kokatzen
den topaketa «indartsu» hori,
Iziarren ustez, «oso ikastaro polita» izateaz gainera, udako ikastaroen adierazgarri da, zientziaren
dibulgazioa UEUren «jardueran
estrategikoa» delako. Gainera,
bereziki uda honetan zentzuz
kargatua den aipagaia da, haren
ustez: «Pandemiak berak ekarri

goizegi zen, eta heldu den urtean
ez da izanen pil-pilean, agian».

Gaiak «etxera» ekarriak

Zientziarekin gertatzen den bezala, gai batzuk nazioarteko unibertsitarioek aipagai badituzte ere,
edo «interes orokorrekoak» badira ere, ikastaroen koordinatzaileak zehaztu du «betiere gurera»
ekarriko dituztela; adibidez, adimen artifiziala, Informatikari
Euskaldunen Bilkurak filosofoekin batera landuko duena». Beste
gai batzuk, berriz, bereziki Baionako ikastaroetan landuko direnak,
Euskal Herrikoak berekoak dira.
Euskaldunen topagunea joan
Euskararen Erakunde
da aldatuz eta eboluzionatuz
Publikoarekin eta Eus50 urtez, gizartea bera ere
kaltzaindiarekin bosgaaldatuz joan den heinean»
rren aldiz antolatu dute
«Pandemiak berak ekarri digun Euskara Gaitasuna Lantzen tailerra, hiru irakaskezka bat da zientziaren
lek eskainia. Erabil
garrantzia, zientziaren
kolektiboarekin elkarlabeharrezkotasuna»
nean, berriz, euskalginIrati Iziar
UEUko udako ikastaroen koordinatzailea
tzaren inguruko gogoeta
sustatzeko egunaldia
digun kezka bat da zientziaren prestatu du UEUk: joan den urtegarrantzia, zientziaren beharrez- ko udako ikastaroetan, Ipar Euskotasuna. Momentuan landu kal Herrian euskararen aldeko
nahi ditugun gaiak lantzeko au- diskurtsoen berritzearen beharra
kera ematen digu ikastaroen for- agertu, eta hogei pertsonako
matu malguak. Jardunaldi hori multzo batek gai horri buruzko
aurten egin behar da; agian, iaz gogoeta abiatu eta garatu du be-

‘‘

IKASTAROAK
UEUren udako ikastaroen egitarauaren parte bat hona ekarri da,
baina ekitaldi eta xehetasun
guztiak elkartearen webgunean
ikusgai dira: Ueu.eus-en.
Lehen astea. Ekainaren 27tik
uztailaren 1era
Bilbo. Mendebaldeko mito bilketa. Bizkaiko lurretan aritutako
zenbait biltzailek beren lan luze
eta aberatsen berri emango
dute, eta mitoa aztergai eta elikagai izatearen zailtasun eta aukerak aztertuko dituzte. Jon
Mentxakatorre, Juan Manuel
Etxebarria, Anton Erkoreka,
Anuntxi Arana eta Xarles Bidegain. Ekainaren 27an, Bilbon,
Euskaltzaindiaren egoitzan
Donostia. Euskal curriculuma:
egungo esperientziak eta etorkizuneko aukerak. Lore Erriondo,
Miren Oteiza, Miren Basurto,
Maite Azpiazu, Aritz Bereziartua
eta Edurne Soraluze; dinamizatzailea, Ainhoa Larrañaga. Ekainaren 29an, Donostian, San Telmo museoan.
Donostia. Adimen artifizialaren
eta filosofiaren arteko harremana eta solasaldi kritikoa. Eremu
horietan ekarpen handikoak
izan diren zenbait pentsalariren
bidea azalduko dute, eta erronka eta aukera berrien aurrean jarri, parte hartzaile andana batekin. Uztailaren 1ean, Donostian,
Euskaltzaindiaren egoitzan.

deratzi hilabeteko gogoeta ziklo
batean. Mintzalasai, Euskararen
Urtaroa eta Hendaia Euskaraz
egitasmoetako ondorio nagusiak
aurkeztu eta galderak egiteko garaia izanen da aurtengoa.

Zubia eraiki
Baionan eginen den beste ikastaro batean, unibertsitateko sail
jakin batean, belaunaldien arteko zubia eraikitzea dute xedea:

Iraganetik etorkizunera: euskara natur zientzietan. UEUko
Natur Zientzien Saileko lehen
belaunaldiko kideak eta egungoak izanen dira mahai inguruan:
Arantza Aldezabal, Kepa Altonaga, Joxerra Aihartza, Aitziber
Zufiaurre eta Maite Arroita. Euskara ardatz duten ikastaroak
Baionan egitea, Iziarren erranetan, ez da kasualitatea: «Ipar
Euskal Herrian oraintxe bertan

Bigarren astea. Uztailaren
4tik 8ra
Eibar. Enpresa euskaldunaren
erronkak. Mundu akademikoaren eta lan munduaren arteko zubiak eraikitze aldera, egungo
egoeraren azterketa bat egin ondoren, etorkizuneko erronkak
azaldu —besteak beste, digitalizazioa eta nazioartekotzea—,
eta euskara hutsezko online

MBA —enpresen administrazioko maisutza— baten bideragarritasunaz hausnartuko dute. Uztailaren 5ean, Eibarren, Markeskoa Jauregian.
Usurbil. EH 2040: demografia,
lurraldea, zaintza, hizkuntza.
Hainbat hizlari, eta bertso trama
futurista. Uztailaren 7an, Usurbilen, Artzabal egoitzan.
Hirugarren astea. Uztailaren
11tik 15era
Baiona. Iraganetik etorkizunera:
euskara natur zientzietan. Mahai
inguruan UEUko Natur Zientzien
Saileko lehen belaunaldiko kideak eta egungoak izango dira, eta
elkarrizketa bat osatuko dute garai bateko irakaspenetatik egungo erronkei aurre egiteko. Arantza Aldezabal (EHU), Kepa Altonaga (EHU), Joxerra Aihartza
(EHU), Aitziber Zufiaurre (GANNIK) eta Maite Arroita (EHU). Uztailaren 11n, Baionan, Bernat
Etxepare lizeoan.
Baiona. Euskararen aldeko diskurtsoen berritzea. Eta orain, zer,
nork, nola? Ipar Euskal Herrian
diskurtsoen berritzearen beharra agertu zen iazko udako ikastaro batean. Hogei laguneko
multzo batek gai horri buruzko
gogoeta eraman du bederatzi
hilabeteko gogoeta ziklo bati
esker. Taldean segituko du gogoetak, Xan Aire Erabil kolektiboko kideak dinamizaturik, eta
Mintzalasai, Euskal Elkargoa eta
Hendaiako Herriko Etxearen
parte hartzearekin. Uztailaren
12an, Baionan, Bernat Etxepare
lizeoan.
Baiona. Euskara Gaitasuna Lantzen tailerra. Aitzineko urteetako
ikastaroen segida, baina aurten
parte hartzeko ez da ezinbestekoetan parte hartu izana. Antton
Christian Hariñordoki, Paskual
Rekalde eta Andres Alberdi. Uztailaren 11n, Baionan, Bernat
Etxepare lizeoan hori ere.

Astekoa
UEU

iruditzen zaigulako euskararen
inguruan mugimendu indartsu
bat dagoela».

Publiko guztientzat
Natur zientzien gaia, beharbada,
ez da adibiderik hoberena UEUko
ikastaroak publiko guztientzat
direla ilustratzeko. «Gai batzuk,
zientziaren ingurukoak, oso espezializatuak dira, eta parte hartzaile gehienak unibertsitarioak
izanen dira. Baina badira beste gai
batzuk interes orokorrekoak, eta
hor publiko zabala izaten da»,
udako ikastaroen koordinatzaile
Iziarrek argitu duenez. Bete beharreko baldintza bakarra euskalduna izatea da, dena euskaraz
egiten baitute.
Ikastaroak Euskal Herriko
hainbat xokotan egiten badira
ere, beti parez pareko saioak izaten dira, koordinatzailearen arabera streaming bidez egin diren
saiakerak beti «pena bat» izan
direlako: «Bada ikuslea, baina ez
da parte hartzerik, ez da topagunerik, ez da elkarrekin bazkaltzen.». Klasez kanpoko topaketa
informal horiek ere, Iziarrek
azpimarratu duenez, ikastaroen
parte garrantzitsua baitira.
Biarritzen hasi zen egitaraua,
maiatzean, baina egitarauaren
parterik gotorrena heldu den
ekainaren 27an abiatuko da, bi
ikastarorekin: Bilbon eta Iruñean.
Baionako saioak, berriz, uztailaren 11n eta 12an izanen dira, Bernat Etxepare lizeoan. Azken hori
ere UEUren partaide pribilegiatua da, Iziarrek dioenez: «Esker
ona helarazi nahi diet lizeokoei;
azken urteetan bertan ematen
ditugu ikastaroak, eta beti hartzen gaituzte etxekoak bagina bezala».

Ekainaren 11tik
goiti!

Gure
e trenekin
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kin,
n, kasu
a u guz
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b l zara!!

HARPIDETZA ENTSEA EZAZU,
ibilbide mugagabeak, prezio ttipietan!

Zure enplegatzaileak %50 bere gain hartzen du

TER treina
berriz dabil
Kanbo eta
Donibane Garazi
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MARRAZKIRITZIA: ‘SUTAN BERO’

Iker Baionako hizkuntzalaritza zentroak
apaepekalari gehiago bilatzen ditu

If

Irudia b Irisarri

BAIONA b 2021eko irailean, Iker Baionako hizkuntzalaritza zentroak
jakinarazi zuen apaepeka sekretuzko mintzamoldea baliatzen zuten
euskaldunak bilatzen zituela. Erantzunak izan zituen, eta ikerketa
abiatu. «Zorigaitzez, ez genuen atzeman egitasmoaren baldintzak
osoki betetzen zituen aski jenderik», erran du Beñat Oihartzabal ikerketako hizkuntzalariak. «Berriz ere dei egiten diegu, zuberotar eta baxenabartar euskaldun apaepekalariei bereziki, gurekin harremanetan
jar daitezen». Harremanetarako: haizpuruaheraitze@yahoo.com.

%

Ipar Euskal Herriko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400
karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitza-k
mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria
adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
ieh@hitza.eus

Irisarriko eskola publikoan kexu dira
Irisarriko eskola publikoko gurasoek eskolako ataria okupatu zuten asteartean, ikasleekin batera —irudian—,
kexua adierazteko; irailetik goiti, euskara gehiago sartu nahi dute bigarren zikloko lehen hiru urteetan: lau egunetik hiru egin nahi dituzte euskaraz —orain, bi dira—. Gainera, lehen urteko lehen hiru hilabeteak osoki euskaraz izatea galdetzen dute. Ikuskaritzari proiektua aurkeztu diote, baina ez dute erantzunik jaso. «Haserre gara:
proiektu bat pentsatua dugu, plantan ezartzeko ahalak baditugu, eta ezin gauzatuz ari gara, administrazioak ez
baitigu erantzunik ematen», erran du Jenofa Loihato gurasoak. Eskolako guraso gehienek, irakasleek eta herriko etxeak bat egin dute galdearekin. GUILLAUME FAUVEAU

Agenda
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Azkaineb Ikastolaren 50 urteak
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b Bihar, 19:00etarik goiti,
Arruntzako erdiko etxean.

ZINEMA
DONIBANE LOHIZUNE Iñaki Al-

forja eta Iban Toledoren Bolante
baten historia dokumentala.
b Astelehenean, 20:30ean, Le
Select zinema gelan.
HENDAIA Bolante baten historia

dokumentala.
b Asteazkenean, 20:30ean, Les
Varietes zinema gelan.
KANBO Bolante baten historia do-

kumentala.
b Asteazkenean, 20:30ean,
L’Aiglon zinema gelan.
MAULE-LEXTARRE Bolante baten

historia dokumentala.
b Ostegunean, tenorea
zehaztugabea, Maule Baitha
zinema gelan.

BESTELAKOAK

Elorrieta, Kuartz eta Willis
Drummond, Azkainen
Azkaineko ikastolak 50. urteurrena ospatzeko besta antolatu du biharko.
11:00etarik goiti: txiki dantz, Asier Burgete (Go!azen), mutxikoak, Distopia elektrotxaranga eta herri bazkaria (Xurion) izanen dira, plazan.
17:00etan, herri kirolak. 20:30etik goiti, kontzertuak, plazako aterpean:
Eñaut Elorrieta —irudian—, Willis Drummond eta Kuartz. BOB EDME

MUSIKA

BAIONA Musikaren bestaren ka-

rietara: Frikun, Ixtaklok, Arima Soul
System, Skakeo.
b Ekainaren 21ean, asteartean,
18:00etarik goiti, Patxa plazan.
BAIONA Musikaren bestaren ka-

rietara: Aho Zakil Konekxion, Kurtney Barnetx.
b Ekainaren 21ean, asteartean,
19:00etarik goiti, Epaiskan.
DONIBANE GARAZI Loturak jaial-

diaren karietara: Asbah.
b Gaur, 20:00etan, gaztetxean.
DONIBANE LOHIZUNE Herriko

besten karietara: Izaro.

AZKAINE Ikastolaren 50 urteen

besta: haurren animazioak, mutxikoak, Distopia txaranga, herri bazkaria, herri kirolak.
b Bihar, 11:00etarik goiti, plazan.
BAIONA Kultura eskubideei buruz

21:00etan, Dukontenia parkean.

EKE eta etnopoloak antolatu kolokioaren karietara: Kultura aniztasuna eta giza eskubideak: kultura eskubideak baliogarriak ote dira?,
Eduardo Ruiz Vieytez Deustuko
irakaslearen hitzaldia.
b Ekainaren 23an, 10:45ean,
Euskal Museoan.
Hizkuntza, kultura eskubideen
ardatz, Agurne Gaubeka Erauskin
Hizkuntz Eskubideen Behatokiko
zuzendariaren hitzaldia.
b Ekainaren 23an, 11:45ean, Euskal
Museoan.

HENDAIA Futbol 7 lehiaketaren

karietara: Broken Brothers Brass
Band, Xiberoots, DJ Tirri & Tery.
b Bihar, 21:00etan, gaztetxean.

AZKAINE Azkaineko ikastolaren

50. urteurrenaren karietara: Eñaut
Elorrieta, Kuartz, Willis Drummond. Ondotik, Kilika gaztetxea
irekirik.
b Bihar, 20:30ean, plazako
aterpean.

ra: Kautere Balet dantza eta Aiherran kantuz.
b Igandean, 18:30ean, plazan.

b Ekainaren 23an, ostegunez,

ANGELU Donibaneko suen karie-

tara: Ibaialdeko kantariak, Nat &
Watson, Le Bal du Samedi soir.
b Bihar, 15:00etarik goiti, Barran.

AIHERRA Herriko besten karieta-

LASA Loturak jaialdiaren karieta-

ra: Julii Sharp, Urgatz, Ocre, LMA,
DJ Jean Flex. Sartzea, 8 euro.
b Bihar, 18:00etan, herriko gelan.
ZIBURU Xaltaian best #2 jaialdia-

ren karietara:
Claddagh, Duo Les Castillon, Pauline eta Juliette.
b Gaur, 19:30ean, Zokoako Koxe
Arbiza plazan.
Aguxtin Alkhat eta Julien Labat,
Murgi, Le Bal Chaloupe, Odei, DJ
Itzaletan sua.
b Bihar, 19:30ean, pilota plazan.
Oasix Band, Tiktara.
b 11:00etan eta 19:30ean, pilota
plazan.

BIARRITZ Ttiki Lasai jaialdia: Kontzertuak, musika lehiaketa, jokoak.
b Bihar, 14:00etarik goiti,
Harraustako skate parkearen eta
gaztetxearen artean.
ORTZAIZE Maddi Ane Txoperena

Iribarrenek Ez erran inori bere azken eleberria aurkeztuko du.
b Ekainaren 22an, asteazkena,
19:00etan, Menta liburu dendan.

ANTZERKIA
UZTARITZE Pantzo Man So; Ttan-

ttaka taldearen Sexberdinak. Sartzeak: 5 euro antzerki bat; 8 euro bi
antzerkiak.

@

Euskal Herriko kultur
ekitaldien agenda:
Berria.eus/
zerbitzuak/agenda

‘Harri Salda’ #82. Gomitak:
Antton Luku idazlea, Garazin antzerki 3 (Maiatz, 2022) plazaratu
duen liburuaz; Xan Beheran, Biarritzeko skate parkeko langilea; Zortzi musika taldea (Bixente Junca,
Xanti Legarto), bere azken diskoaz; Markoren marrazkiak.

Bihar:
12:00. Eguerdiko gomita.
12:20. Jokoak.
Etzi:
10:00. Kantu eskaintzak.
18:00. Frantziako Asanbleako
hauteskundeen bigarren itzuliko
gaualdia.
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Iñaki Etxeleku Baiona

LAB Langile Abertzale Batzordeak sindikatua 1974an sortu zen,
Hego Euskal Herrian, eta 2000.
urtean sortu zuen Ipar Euskal Herriko adarra. Duela bi urte, pandemiagatik, ez zuten 20. urteurrena markatu ahal izan. Argitxu
Dufau (Baiona, 1993) da Baionako
adarraren ordezkaria nazional
mailan. Lehen aldikoz Ipar Euskal
Herrian —Biarritzen, atzotik— egiten ari diren Biltzar Nagusiko
aipagai nagusiez mintzatu da. 10.
biltzarra dute, zehazki.
Biarritzen egitea, duela bi urteko 20. urteurrena oroitzeko da?
Manera batez markatzeko, bai;
bereziki, txostenean idatzitako
erronkei buruz: nazional mailan
antolatuak gara, eta segitu nahi
dugu horretan.
Ondoko urteetako desafioak
bozkatuko dituzue. Zein dira?
Sindikatu nazional bakarra gara,
eta ezaugarri hori markatu nahi
dugu egunerokotasunean: antolatzeko maneran, federazioetan,
ekintza sozial eta sindikalean.
Orokorki, gehiago markatu nahi
genituzke gure borrokak enpresatik kalera, kaletik enpresara;
ekintza sindikalak azkartuz eta
borroko moldeei buruz gogoeta
eginez.
Idazkaritza berria izanen duzue?
Berrikuntza polit bat izango da:
idazkaritza antirrazistaren sorrera. Duela bost urte sortu zen idazkaritza feminista, eta lehen bilan
bat ateratzen ahal dugu, oso bilan
baikorra. Sindikatuak 5.000 afiliatu gehiago egin ditu, eta parte
handiena emazteak dira. Ekintza
sindikal feministak ere eginak
izan dira: pikete feministak deitzen ditugunak, eta abar. Badakigu idazkaritza berezia sortzearekin zuku gehiago ateratzen dela.
«Idazkaritza antirrazista» izateak zer erran nahi luke?

SOLASEAN

I.E.

«Ezin da LAB gabe
egin karrikako
borroka sozialetan»
Argitxu Dufau b LABeko Ipar Euskal Herriko ordezkaria
Atzotik, 10. Biltzar Nagusia du LABek, Biarritzen; lehen aldiz, Ipar Euskal
Herrian. Duela 22 urte sortu zuen Baionako adarra, eta segitu nahi du
garatzen, Frantziako beste sindikatu batzuek jarri traben gainetik.
Ez-arrazista izatea ez da bakarrik
antirrazista izatea; gehiago da.
Sindikatuan politika berezia martxan jarriko dugu antirrazismoan
aktibo izateko. Benetako tresna
izateko langile guzientzat. Ez gu,
LABeko afiliatuak eta migrazioko

langileak edo arrazializatuak,
baizik eta denon artekoa.
Paperik gabekoak, LAB barne
ez den sail batzuetako langileak
hunkitzeko?
Egia profil ezberdinak badirela:
azken urteetan Afrikatik etortzen

direnak, paperik gabekoak —aktiboak izan nahi dugu borroka
moldeak eskuan izan ditzaten—.
Baina badira Perutik, Italiatik eta
abar heldu direnak ere, paperekin. Konturatzen gara lan mundua anitz aldatzen ari dela, eta

presente egon nahi dugu. Adibidez: autonomo faltsuak; etxeko
langileak —24 orduz etxe batean
lan egiten dutenak, nagusiaren
oso menpe direnak—; Uber bezalako banatzaileak; eta robotizatze
handia bizi duten sektoreak.
Zuzendaritza eredua ere nahi
izan duzue birpentsatu?
Erabakia izan da idazkari batetik
bi koordinatzaile nazionaletara
pasatzea. Biko postuetan beti
emazte bat izanen da, gutienez;
sindikatuko estatutuetan sartuko
dugu. Saiatuko gara horizontaltasuna lantzen beti. Parte hartzearen garrantzia markatzen dugu.
Zinezko ardatz bat dugu eztabaida bizirik izatea sindikatuan.
Bi hamarkadaren ondotik, Ipar
Euskal Herrian LAB zertan da?
Kasik seiehun afiliatu ditugu, eta
urtero emendatzen da. Urratsez
urrats ibili gara; lehen sail sindikalak sortu direnean, beti epaiketak
izan dira. Aurkezten garen hauteskunde guzietan epaiketak ditugu.
Azkena, duela lau urte, Baionako
ospitalean aurkeztu ginenean. Azpimarratu behar da epaiketa guziak irabazi ditugula. Prud’hommes bozetan ere aurkeztu gara, eta
urrats handi bat izan da, erakusteko sindikatua garela. Beraz, lehen
erronka izatea izan da. Ez itxurazko abertzaleen sindikatu bat, baina enpresetan, borroka sozialetan
egoteko. Hori lortu da.
Nahiz sindikatu guziek ez zaituzteten onartzen, oraino?
Ez dugu inongo oparirik izan; oztopoz oztopo ibili gara beste sindikatuekin. Nahiz eta harremanak
sendotu diren, gaur egun ofizioarteko sindikatuartekoan ez gara.
Alta, ikusiz zer erasoak jasotzen
ditugun —Macron, El Khomri ordenantzak, erretretak, langabezia asurantza—, kondenatuak
gara elkarrekin egitera. Hori irabazi dugu: ezin da LAB gabe egin
karrikako borroka sozialetan.
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