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Hautetsi guti jin
da Bizik eskaini
ekologia
politiken
ikastaroetara
Irailetik abendura herrietan politika
konkretuen obratzeko ikastaroak
eskaintzen dizkie hautetsiei b Orain arte
hautetsi guti bildu da saioetara
Iñaki Etxeleku Biarritz

Metamorfosi ekologikorako itunaren karietara, klima aldaketari
buru egiteko herriko etxeek eraman ditzaketen politiken ezagutzeko formakuntzak proposatzen
ditu Bizi mugimenduak. 46 herriko etxek izenpetu zuten ituna
—Ipar Euskal Herriko biztanleriaren %62 bizi da udalerri haietan;
880 hautetsi—. Aitzineko kargualdian ez bezala, Bizikoek herriko
etxe izenpetzaileei galdetu zien
sinatzekotan ituneko puntu
guzien betetzerat engaiatzea. Euskal Elkargoko hautetsi eta teknikariei ere zabaldu dizkie formakuntzak. Irailean egin zen lehena,
eta azkena abenduaren 8an izanen da. Hautetsi arras guti bildu
da orain arte.
«Politikan eta gizartean ekintza
faltaren arrazoietarik bat ezagutza
eskasa da», erran du Biziko kide
Anthony Lubranok. Hautetsien
formakuntzaz arduratzen da, eta
ituna izenpetu duten herrien jarraipen taldekoa da. «Arazoa da
hautetsiek ez dakitela ez dakitela». 2020an, kargualdi berriaren

hastapenean egitekoak zituzten
formakuntzak hautetsientzat.
Pandemiak bi urtez gibelarazi
ditu. «Ideia zen ituneko engaiamenduei lotu gaikako formakuntzen eskaintzea hautetsiei, tresnak
ukan zitzaten ekintzetarako», esplikatu du Lubranok. Bakoitzak
bere herrian neurriak hartzeaz
gain, Bizik espero zuen herriarteko dinamika bat bultzatuko zuela.

Hautetsi guti
Egun osoko ikastaroak dira Bizik
eskainiak, gaiari lotu aditu batekin, edo araberako tokiko eragile
batekin. «Hautetsien formakuntzarako eskubidea» erabiliz muntatu dituzte, «erran nahi du hautetsiek ez dutela deus pagatzen».
Hastapenean, hamabost bat
hautetsiren biltzeko mentura
zuen Bizik; beharrez, 25 arte joateko gisan. Ikusiz gainera, aurten,
sekula baino gehiago izartu ahal
izan dela klimaren berotzea, Lubranok dioenez. «Ukan dugun
udarekin, alta, egunerokoan hasiak gara haztatzen». Bizkitartean, ez dute igurikatu arrakasta
bildu orai arteko ikastaroek.

Biziko Anthony Lubrano eta Dominika Durruti, urriaren 17an, Baionan, jantegien txostena aurkezten. GUILLAUME FAUVEAU

Bi errealismok elkar jotzen duten egoera dagoela uste du Lubranok: «Errealismo politikoa, alde
batetik, gaur egungo usaien inertziarena —fosil energietan oinarritua, lurreko bizi baldintzak xeha-

‘‘
Politikan ekintza
faltaren arrazoietarik
bat ezagutza eskasa da.
Arazoa da hautetsiek
ez dakitela ez dakitela»
Anthony Lubrano
Bizi mugimenduko kidea

tzen dituena—, eta planetaren
mugen errealismo fisikoa,
beste alde batetik». Bizikoak arazo bat ikusten dio talka horri:
«Errealismo politikoa alda daiteke, baina, errealismo fisikoa, ez
da negoziagarria». Horregatik,
are gutiago aditzen du ikastaroen
tira falta.
Irailean egin duten lehen ikastaroa adierazgarria zaio. Janari
eta laborantza biologiko eta tokikoaren alde ekin deitua zuten.
Gilles Perolle, Mouans-Sartouxko (Proventza, Okzitania) auzapezordea gomitatua zuten. Lubranok dio eredugarria dela herri
hori, erakusten baitu zenbaterainoko urratsak egin ditzakeen herriko etxe batek, lurralde oso ba-

tean aldaketak eraginez. «Badu
hamar urte jantegi %100 biologikoak egiten dituztela, hazkurrien
hamarretarik zazpi tokikoak
ukanez; apairuen erdia begetarianoa. Hori dena, gastuak ttipituz,
janari xahutzea %80z beheititzea
erdietsi dutelako». Lurra biziki
kario den eskualdean izanik ere,
laborantza zerbitzu publiko bat
plantan eman dute. «Lurrak erosi dituzte, eta laborari bat plantatu, laborari-funtzionario gisa».
Baliatu dira haurrentzat heziketa
programak egiteko. «Neurtu
dute familien %87k janari usaiak
aldatu dituztela lurralde egitasmo
horri esker».
880 hautetsietarik, bederatzi
baizik ez ziren bildu ikastarora.
«Aitortzen dut kolpe bat eman
digula», erran du Lubranok.

Legea ez betetzen
Bizik, herriko etxeen politiketan
egiten duen zaintzan, eskoletako
jantegietan nolako menuak banatzen diren begiratzen du.
Jakinik haragi ekoizteko kabala
hazkuntzak karbono-isuri iturri
biziki handiak direla, 2018an
Frantziako Asanbladan bozkatu
zen Egalim legeak astean menu
begetariano bat bederen jartzea
behartzen die eskolei. Haurren
osagarriarengatik ezarri neurria
da, bestalde. Urriaren 17an aurkeztu zuen Bizik bere zaintza

txostena, Baionan. Herri anitzek
legea ez dutela betetzen ohartu
da. Euskal Elkargoak adostu Lurralde Planak herriei oroitarazi
behar die legea, baina «herriei
banatu zaien planaren bilduman
menu begetarianoen legezko betebeharra desagertu da», deitoratu du Lubranok. Isabelle Pargade, Elkargoan laborantza sailaren
lehendakariordetza duen hautetsiari ohartarazi zion Lubranok
herri anitzek ez dutela legea
errespetatzen. «Erantzun hau
eman zidan: ‘A, badakizu, hemen
haragiaren kultura...’».
Bigarren ikastaroa, urriaren
14an egin dute, energiez: %100
energia berriztagarriko lurralde
baten alde ekin. Gauza bera, bederatzi hautetsi baizik ez dira
agertu. «Alta, energia mailan dugun testuinguruak herriko etxeetan gogoak kilikatu behar lituzke.
Sentsibilizatua ez bazara ere,
ohartzen zara ez dela ekologisten
buruberokeria». Ondokoa, azaroaren 4an zuten, eraikin publikoetan energia xahutzeak nola
ttipitu aztertzeko. Hautetsiak sei
ziren.
Orain arte bildu diren herriak
Anhauze, Zaro, Bidarte, Uztaritze, Hendaia, Urruña, Ziburu,
Sara, Urketa eta Milafranga izan
dira. Baionatik eta Bokaletik, berriz, oposizioko hautetsi batzuk
dira joan.
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Elbarritasuna plaza publikora
ekarri nahi dute bihar, Maulen
Elbarrituen zenbait arta zerbitzuk eta laguntzaileen elkartek egun osoko egitaraua antolatu
dute biharko, Jai Alain b Publiko zabala sentsibilizatu nahi dute ekimenarekin
Joanes Etxebarria

Bihar, Mauleko Jai Alain, elbarritasunarekin bizitzea zer den erakutsi nahi dute. Antolaketan,
zenbait arta zerbitzu eta elkarte
bildu dira, administraziotik hasi
eta elbarritu laguntzaileen errealitatea ezagutarazteko. Argibide
praktikoak emateko erakusmahaiak izanen dira, eta, elbarritasunaz publiko zabala sentsibilizatzeko, denei irekia den ibilaldia
eta gimnastika saioa antolatu dituzte. Antolatzaileetan dira, erakunde eta elkarteen artean, etxeko arta zerbitzua eskaintzen duen
SSIAD elkartea eta elbarritasuna
egunerokoan bizi duten norbanakoak ere.
Bihar izanen diren erakusmahaien artean, hezitzaile berezitu
izateko ikasle den Julie Pecastaingsen ikerketaren datu batzuk
aurkeztuko dituzte: Zuberoan,
815 pertsona elbarritasunarekin
bizi dira; horietan 722, helduak dira, eta gaineratekoak, haurrak.
Datu horiek ez ziren ezagunak,
eta elbarritasunarekin lan egiten
dutenak ere harritu ditu; horregatik iduri zaio SSIAD elkarteko koordinatzaileari, Noelle Candauri,
«proportzioan ez dela deus» bere
zerbitzuan sei leku ukaitea Zube-

roako elbarrituentzat. Artak eskaintzen dizkiete, beste egitura
batzuk axolatzen direlarik alor
sozialaz: etxetik kanpo eraman
edo erosketak egitera, adibidez.
Egunaren antolaketan busti diren
beste hainbat egitura (laguntza
sozialak, elbarritasunen laguntza
elkarteak...) present izanen dira
bihar. «Elbarritasunaren inguruko hurbileko zerbitzuen balioa
agerian emateko» eguna izanen
da, Candauren erranetan.
Biharkoa antolatu duten beste
erakunde eta elkarteen aipamena
inportantea zaio Candauri, panorama zabal baten adierazgarri delakoan: Elkar Laguntzarako Taldea, APS Frantziako Elbarritasunaren Elkartea eta Collectif
Souletin elkarte soziala, hainbat
erakunde publikoren laguntzarekin. «Talde hori integratu dut Zuberoako etxeko arta zerbitzuetako koordinatzaile gisa, gure lanaren berri emateko».

Laguntzaileak laguntzen
Marie-Christine Lagrangek aspalditik ezagutzen duen errealitatea da elbarritasunarena, bere
anaiak autismoa duelako eta, berrikiago, bere senarra hemiplegiko gelditu delako istripu kardiobaskular larri baten ondorioz.

Haur elbarritu bat aulki gurpildunean, artxiboko irudi batean. JENNIFER GELOS

ere: «Bizia aldatu zait; ez da lehen
bezala; anitzez gehiago egoten
naiz etxean». Lan karga noizean
behinka arindu beharra argi ikusten du, baita horren ardura hartu
duen egituraren lana goretsi du:
«Bizi Sozialaren Laguntza Plataformak laguntzaileek hatsa har
dezaten lan egiten du;
zerbait imajinatu dute asZuberoan 815 pertsona
te bateko bakantza har
elbarritasunarekin bizi dira;
dezadan».
horietan 722, helduak dira,
Esker onekoa da Laeta gaineratekoak, haurrak
grange, baina gabeziak
ko laguntza zerbitzuak badira ageri zaizkio praktikan: nahiago
(jaikitzeko, janzteko, jateko...), zukeen laguntzaile ordezko bat
eta ezagunak dira; ene ustez, be- bere etxera joan izan balitz, Quederen. Maulen zenbait elkartek becen egiten den bezala; horren
argibide administratiboak ema- partez, bere senarrak baietza
nen dituzte elbarrituentzat eta eman zuelako, zentro batean
haien laguntzaileentzat. Bada Elbarritasunaren Etxea, baina,
hainbeste lan badute, ez dute telefonoa hartzen ere. Badira elkarte tematikoak, eta, sare oso bat
denez, batzuk hor izanen dira argibide praktikoak emateko».
Elbarrituen laguntzaile handienak, halere, etxekoak dira gehienetan, Candauren arabera, «elbarritasun handia dutenak ezin baitira bakarrik bizi, hortik heldu da
familien akidura». Bere egoerak
ekarri dion aldaketa handiaz mintzo da, laguntzaile gisa, Lagrange
«Ene senarrarentzat, egunean bi
aldiz erizain laguntzaile bat jiten
da etxera, eta bizi aholkulari bat,
siestara eramaten laguntzeko»,
kontatu du. Biharko programari,
zerbitzu horiek ezagutarazteaz
gain, beste interes bat ikusten dio:
«Medikuntza aldea eta oinarriz-
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egon da zenbait egunez. «Ordezko sistema plantan ezarri nahi lukete, baina oraindik ezin da, iduriz», damutu da. Gainera, arta
zerbitzutik kanpoko laguntzak
mugatuak dira: «Kultura eskaintzetarako etxetik ateratzea zaila
da batzuetan, eta sendo direnentzat badira eguneko harrera guneak, biziki inportanteak direnak
pertsona horientzat. Bada bat
Oluen, beste bat Atharratzen,
baina Maulen ez, egoitza egokirik
ez baita horretarako». Sentsibilizazioaren parte zaio halako egituren beharra denei ezagutaraztea.

Sostengua
Biharko eguna antolatzeko elkartu diren pertsonen artean jadanik
sostengua atzeman duela gehitu
du azken hamar urteetan erretretan den Lagrangek: «Pediatra gisa
segitu nuen haur elbarritu baten
aita berriz ikusi dut orain, antolatzaile taldean. Energia eman dit,
pertsona horrek zinez lasaiki eta
indartsu bizi duelako elbarritasuna, nahiz denek bezala inguratua
izan behar duen berak ere».
Goizeko bederatzietan hasi eta
egun osoa iraunen du, Jai Alain.
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Egoera bakoitza aztertzen du.
«Ez da beti momentu ona; batzuetan, pertsonak alde batzuk
gehiago landu behar ditu».
Laguntza ukaiteko baldintza da
kreditu ordaintzen hastea bi hilabeteren buruko. Ohorezko maileguentzat, urte baten buruko
hasten ahal da itzultzen. «Interes

‘‘
Bankuek errefusatu
dutelarik mailegu
egitea, gu sartzen gara;
asmatzaile trebeak dira
maileguen ukatzeko»
«Gure laguntzak ez dira
hor banku maileguaren
osatzeko, Herrikoak,
France Activek edo
bestek egin gisan»
Gilles Bernardin
Adie elkarteko eremu zuzendaria

Gilles Bernardin, Adie elkartearen Angeluko bulegoan, astelehenean. I.E.

Duela 25 urte plantatu zuen adar bat Frantziako Adie elkarteak Angelun.
Mailegurik eta ahalik gabe gertatu diren jendeak laguntzen ditu, beren jardun
ekonomikoa abiatzeko mikrokredituak eginez. Aurten, Ipar Euskal Herriko 84
pertsona lagundu ditu egoera zail batetik ateratzen.

Mikrokredituen akuilua
Iñaki Etxeleku Angelu

die elkartea
1989an sortu
zuen Frantzian Maria
Nowak ekonomialariak.
Mikrokreditu esperientziak izanak zituen lehenago Burkina Fason eta Albanian, Muhammad

A

Yunus Bake Nobel saridun bangladeshtarrak asmatu ideiari jarraikiz. Bankuek lagundu nahi ez
dituzten jardun egitasmoei mailegu ttipiak ematen ditu Adiek.
160 agentzia ditu, bostehun bat
langile eta 1.300 boluntario. Ipar
Euskal Herrian duela 25 urte ireki
zuen adar bat. Langile aholkulari
bakarra du Angelun. Mikrokreditu edo maileguak egiteaz gain,

pertsona lagunduen jarduna sortzeko jarraipen lana egiten du.
Berehalako eta larrialdi egoerako
laguntzak ere eman ditzake beharretan denari.
Diru aitzinatze ttipi-ttipiak
egin ditzake Adiek, 300 eurokoak. Jardun bat bultzatzeko laguntza 12.000 euroraino joan daiteke.
Gerta dakioke 3.000 euroko ohorezko mailegu bat gehitzea. Gilles
Bernardin Adieko eremu zuzendaria da Pirinio Atlantikoetako,
Pirinio Garaietako eta Landetako
(Okzitania) departamenduetan,
eta esplikatu du «jarduna frogatzeko balio» duela laguntza horrek, «emeki abiatuz, egitasmoa
eta pertsona bera haztatzeko; edo
kinka gaizto batetik ateratzeko».

Bankuek bazter utziak
Bankuek egiten ez duten lana egitea da, nolabait, Adierena. «Gu
sartzen gara bankuek errefusatu
dutelarik mailegua egitea», erran
du Bernardinek. «Bankariak biziki asmatzaile trebeak dira mai-

leguen ukatzeko», gehitu du,
umorez. Xede eramaileak ez duelarik diru ekarpen propiorik edo
xedea bera «atipikoegia» agertzen bazaie bankuei, maiz uzkurregiak direla dio Bernardinek.
Bankuek maiz laguntzen ez dituzten arlo batzuk zerrendatu
ditu Bernardinek: ostalaritza,
gaueko ostatuak, medikuntza eztiak, artistak. «Gizarteratze eta
garapen ekonomiko logika ikusten badugu, lagunduko dugu».
Adiren laguntza, haatik, ez da egina banku maileguen akuilatzeko.
«Gure laguntzak ez dira hor banku mailegu baten osatzeko, Herrikoak, France Activek edo bestek egiten duten gisan, adibidez».
Kinka gaiztotik ateratzeko laguntzatxoek iturburu orotarik
badute. «Bizitzeko gutieneko
diru sarrerak dituzten jendeak
badira, edo banku debekupean
direnak, biziko bidean ezbeharra
ukan dutenak eta berriz abiatzeko laguntza behar dutenak». Ez
du denei baia ematen elkarteak.

tasa bankuena baino gorago da.
Gaur egun, %8,47an gara. Azkenean, kreditu zama ttipi baten
gainean ez du halako zailtasunik
ekartzen», Bernardinek dioenez.
Adieren finantzabidearen zati bat
da interes tasarena. Egitasmoaren
jarraipen zerbitzu bat eskaintzen
du ondoan, baita prezio negoziatuak asurantza etxeekin, konparazione.
Adieren beste diru iturri nagusia erakunde publikoen laguntzak dira. Europatik, Akitania Berritik, Departamendutik eta Euskal Hirigune Elkargotik baditu
diru laguntzak. Banketxe batzuk
ere baditu partaide eta diruztatzaileen artean, nahiz gutiengo
bat izan. «Bankuek ez dakite guk
lagundu egitasmoen laguntzen;
hobe dute gure gain uztea, gaizki
egiteko ordez. 300 edo 10.000
euro galdegiten duen edozein
pertsonarekin behar den denbora
guzia hartuko dugu entzuteko.
Bankuek ez dute halako jenderik
hartzen».

Autoa konpontzeko ere bai
Ipar Euskal Herrian, aurten, 84
pertsona lagundu ditu Adie elkarteak. Horietan, 68 enpresa ttipi.
Mota orotako lan arloak izan dira:
landaredi artatzea, te saloi bat,
tindatzaileak, artista bat, abere
artatzaile bat, janari saltzaile ibiltari bat eta abar. Kasik denak Lapurdi itsasaldean.
Ez ditu enpresa egitasmoak bakarrik laguntzen Adiek. Mugitzeko arazoak dituzten jendeei ere
laguntza ekartzen die. «Auto baten erosteko, konpontzeko, etxea
aldatzeko edo formakuntza bat
pagatzeko banku mailegurik
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Charlotte
Hennard.
«Adieri esker,
ene egoitza
ukan dut»
I. Etxeleku

Charlotte Hennard janari prestatzaile da, Miarritzen. Ezkontza, urtebetetze apairuak apailatzen ditu,

baita enpresa apairuak ere. Merkatu zenbaitetan ere aritzen da.
32 urtetan bere enpresa sortu
du Hennardek, Adiek ekarri 8.000
euroko laguntza dela medio. Bizkitartean, jada hasi zen enpresa sortzen. «Banuen jada urte bat eginik
enpresa inkubagailu batekin, beste batzuek utzi barne batean lan
egiteko», zehaztu du Hennardek.
Bere baitarik segitzeko akuilua
izan zaio, beraz, mikrokreditua.
«Adieri esker, ene egoitza ukan
dut, eta enpresa abiarazi».
2020ko martxoan abiatu zuen

Antoine Klos, Bokaleko bere atelierrean. ADIE

Antoine
Klos.
«Bakarrak izan
dira baiki hartu
nautenak»
I. Etxeleku

Antoine Klosek 23 urte ditu, eta altzairu maiasturu enpresa sortu du.
Arkitekto eskolako ikasketak bi urteren buruko utzi zituen, asperturik, eta 12 urte zituenetik gustukoa
zuen zur lanari lotu zitzaion. «Galdegin izariko altzariak egiten ditut», esplikatu du Klosek. «Baina
beste gisako zurezko apainketa altzariak ere egiten ditut, Internetez
saltzeko. Nagusiki, barneko altzariak dira».
Ustekabe gaizto batean gertatu
zen duela hiru urte, eta Adieri la-

ukan ez dezaketen jendeak laguntzen ditugu, adibidez. Betiere,
soldatapeko lanbide bat atxikitzeko edo lortzeko helburua dutelarik», erran du Bernardinek.

Konfiantza berreskuratzeko
Hiru urtetarik inkesta egiten du
elkarteak lagundu dituen pertsonak zertan diren jakiteko. Iaz,
ohartu dira %84k beren enpresa-

guntza galdegin zion. «Zernahi
obra ttipi banituen, eta egun batez
obra gotor bat, eta beste bat, arkitekto bati esker. Bere etxeko lanak
eginarazi zizkidan arkitekto horrek, eta ekarri zizkidan obra guziez eskertzeko deskontu anitz
egin nizkion». Hots, dirua galdu
zuen oharkabean, eta zailtasunetan gertatu zen. Interneten egin zituen bilaketak jakiteko norbaitek
lagun zezakeen. «Orduan, 21 urte
nituen, eta adin horretan bankuek
nekez lagunduko ninduten». Adieren berri jakin zuen sareko ikerketen bidez. «Bakarrak izan dira baiki
hartu nautenak».
Adiek 10.000 euro aitzinatu dizkio Klosi. «Mikrokredituarekin hasi
nintzen duela urte bat eta erdi. Geroztik, lagundu naute mozkina
gehitzen egiten ditudan aurrekontuetan. Orain, sozietatea sortuko
dut, eta laguntzen naute horretan».
Ondoko bi urteei begirako aitzinkontuak prestatzen ari da.

rekin jarraitzen zutela. Beste zenbaki bat zaio adierazgarriago eremuko zuzendariari, gizarteratze
eta lan mundura sartze tasarena:
%93. «Hartzen ditugun jende erdiak bizitzeko gutieneko diru sarrerekin dira. Lagundu diegun
jardunari esker ohartzen gara
konfiantza berreskuratzen dutela
beren baitan, eta inguruko sare
bat osatzen».

enpresa, COVID-19ak eragin pandemiaren erdian; beraz, lanean
hasteko ezintasunean. «Orduan,
erregularki deitzen ninduen Adieko boluntario batek. Ohorezko
mailegu bat ere onartu didate».
Gaur egun, lanbidea ongi doakio sukaldariari. Arras kontent da,
funtsean, Lurrama azokan parte
hartu ere baitu joan den aste hondarrean. «Lurramako sukaldeburuen apairuan parte hartzeko
ohorea izan dut deserta bat egiteko. Biziki esperientzia ederra
izan da».

Charlotte Hennard, Baionako merkatuan, bere janari mahaiarekin. ADIE
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Galtzagorri

R
ELEKETA
Pantxix Bidart

Su ta ke
rboletan den ederrena pagoa omen da,
euskal kanta askok
dionaz.
Azken egun hauetan biziak
zuhaitzen aipatzera narama.
Duela gutti, Romain Baudoin
Zarrabeita jole okzitandarrak,
kontzertu batean, Landetako
(Okzitania) oihan artifizialaren
sorrera esplikatu zuen XIX.
mende erditsutan. Adierazi
zigun nola garaiko jendearen
ikusmen eremua bat-batean
hertsatu zen pinuen bertikalitatearen erruz. Baudoinek musikarekilako paraleloa egin zuen
abilki. Erakutsi zigun nola herri
musika horizontal eta melodikoa izaitetik harmonikoa izaitera pasatu zen, gaur egungo harmoniaren hegemonia jasan arte
(gure Europa xokoan behintzat).
Zapalkuntza baten alegoria
ote zuhaitz ixtorio honen atzean?
Landetan udan izan diren
suteen ondotik, Bizkaiaren aldi.
Urri hondar honetan hektareak
eta hektareak erre dira, Balmaseda, Berango, Loiu eta beste
hainbat tokitan. Beroketa klimatiko eta hainbat arrazoien
ondoan, oihanaren kalitatearen
eta aniztasunaren eskasa aipatzen
ez dut entzun sute horien zergatietan.
Bizkaiko lagun batek erran
zigun nola oihanak aldatu ziren
azken berrogeita hamar urteetan. Berak aspaldian tokikoak
ziren espezieak ezagutu zituen
(pago, gaztainondo, haritz...).
Baina guttiengo baten interes
ekonomikoengatik pinuek tokikoak ordezkatu zituzten. Azken
urte hauetan, eukaliptoa da
nagusitzen ari. Behin landatuta,
bost aldiz motz eta ustia omen
dezakezu.
Zuhaitzak gure kolonizazioaren ikur: tokikoak kendu errorik gabekoetaz ordezkatzeko.
Agian gure kantutegian ez du
eukaliptoak pagoa ordezkatuko!

A

Azterketak euskaraz egiteko eskubidea
aldarrikatu du Seaskak, Bordelen
BORDELE b Musika, dantza, bertsoak, rapa... eta oihu bat, behin eta
berriz errepikatua: «Azterketak euskaraz!». Joan den astelehenean,
Seaskako ikasle, irakasle eta gurasoek protesta egin zuten Bordelen
(Okzitania), brebetako eta baxoko azterketak beren hizkuntzan egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Errektoretzaren bulegoetatik abiatu, eta
giza eskubideen plazaraino joan ziren, harrabots handia eginez. «Bordelen bildu gara Anne Bisagni-Faure errektoreari eta Pap Ndiaye ministroari errateko hizkuntza eskubideak giza eskubideak direla»,
adierazi zuen Peio Jorajuria Seaskako lehendakariak, Bordelen.

%

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

Maria Lanfranchi eta Asisko Urmeneta, Aiacciun, azaroaren 12an. HERRIMA

Asisko Urmenetak Historia saria irabazi
du Aiacciuko nazioarteko jaialdian
AIACCIU b Asisko Urmenetak, Hoztako komikilari iruindarrak, Aiac-

ciu (Korsika) hiriko 20. nazioarteko komiki jaialdiko Premiu storia
edo Historia saria irabazi du, Amaiur Libera State (Erroa, Herrima,
2022) saiakera grafikoarekin. Jaialdiko epaimahaiaren sari nagusia
Frank Margerin komikilari frantsesari eman diote, bere ibilbide guziagatik. Sari berezia, berriz, Ptiluc komikilari belgikarrari eman diote.
Jaialdia azaroaren 10etik 13ra iragan zen, Hego Korsikako hiriburuan.
Hain zuzen ere, joan den larunbatean izan zen sari banaketa ekitaldia,
eta bertan izan zen Asisko Urmeneta.

Agenda
Azaroak 18-24
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Itsasu b Komiki aurkezpena
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DONOZTIRI Oroitzapenak eta ai-

pamenak. Daniel Landartek idatzia, Kattalin Sallaberrik eta Pantxoa Etxegoinek irakurria.
b Asteartean, 18:30ean,
Sorhapurua jauregian.
HENDAIA Hezkuntza belaunaldi

berrien borrokaleku. Peio Jorajuria
hizlari.
b Ostegunean, 18:30ean, Baleak
elkartean.

BESTELAKOAK
AZKAINE BLE Biharko Lurraren

Elkarteak hazien eta bioaniztasunaren etxe xedea aurkeztuko du.
Hazien biderkatze eta kontserbatze xedean parte hartu nahi luketen baratze egile guziei irekia.
Biharamunean, gomita bera Miarritzeko Petricot karrikako 32.ean,
tenore berean.
b Asteartean, 19:00etan, herriko
gelan.
ARRANGOITZE Kantu bazkaria

Adur Larreak bere azken
komikia aurkeztuko du

(35 euroan), Rohkame kantuz eta
Kiki Bordarekin.
b Bihar, 12:00etan, Natura
antzokian.

Kirola. Eskulari lehiaketaren finalerdia eta desafio handia zuzenean, Milafrangatik, bihar,
10:00etan.
‘Jo Pilota’. Nesken paleta jokoa,
zuzenean, Hazparnetik, igandean,
16:20an.
‘Hitzaldia’. Hizkuntza eta
generoa. Idurre Eskisabel eta Lorea Agirre.

Bihar:
11:05. Pilota zuzenean: Eskulari
lehiaketako desafioa:
Luis Sanchez-Battitta
Ducassou.
15:30. Errugbia zuzenean:
Donibane Lohizune-Angelu.
Etzi:
08:00. Aitzur eta Jorra.
10:00. Kantu eskaintzak.

BAIONA Har 3 minutu zuretako liburu aurkezpena. Libe Goñi Garate.
b Bihar, 10:30ean, Mediatekan.

Zwing, Oilarrak, Müsik’aldek alaiturik. Ikastolak eta Bil Xokoak antolaturik. Izenen emateko, deitu:
0559-28 31 17.
b Bihar. 19:00etarik goiti, herriko
gelan.

ITSASU Lurbinttoko ohoinak ko-

mikiaren aurkezpena. Adur
Larrea.
b Gaur, 18:00etan, Altzuieta
etxean.

@

URDIÑARBE Sagardo gaua, Giro

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

Adur Larrea komikigileak —irudian, Ziburun, iaz—, Lurbinttoko ohoinak
(Elkar, 2022) plazaratu berri duen azken komiki lana aurkeztuko du, gaur,
18:00etan, Itsasu Altzuietan. 1795ean, bi urtez iraun zuen Konbentzio
Gerla ondoko giroan jartzen du irakurlea komikiak. Lurbinttoko bandak
eraman mendeku ekintzetan barna. GUILLAUME FAUVEAU

MUSIKA
ARRANGOITZE Andoni Ollokiegi.
b Bihar,19:00etan, Natura

sikaren benetako istorioa (akustikoa). Tartean Teatroa.
b Bihar, 20:30ean, La Perle
aretoan.

antzokian.
BESKOITZE Ruper Ordorika.
b Bihar, 20:30ean, Bixintxo

kulturgunean.
HENDAIA Xutik.

2022ko azaroaren 18tik abenduaren 2ra

ZIBURU Oihana. Sorginen bidea.
Itzuli konpainia.
b Bihar, 19:00etan, erabilera
anitzeko gunean.

BERTSOLARITZA

b Bihar, 21:00etan, Gaztelu

aretoan.
MIARRITZE Dug Greetings.
b Bihar, 21:00etan, Atabal aretoan.

PAGOLA Etxetaburu diskoa aur-

keztuko dute Mixel Etxekoparrek
eta Jean-Kristian Galtxetaburuk.
b Gaur, 21:00etan, Auzteian.
SENPERE Gurashow eta Gari.
b Igandean, 16:30ean, Larreko
kulturgunean.

ITSASU Haizea dator egitasmoa.

Bertso saioa. Bertsolariak: Irati Alcantarilla, Aiantze Lanes, Haize Lekuona, Ibai Lekuona, Oihan Perez
eta Oier Urreizti. Gai jartzailea: Ainhoa Sarasua.
b Gaur, 19:00etan, Indianoenian.
ZIBURU Bertso bazkaria. Bertsola-

riak: Sustrai Colina, Jon Maia eta
Aitor Sarriegi. Gai jartzailea: Asier
Arbelaitz.
b Bihar, 12:00etan, Baltsan
elkartean.

ANTZERKIA
HITZALDIAK
HENDAIA Hondamendia. Axut eta

Artedrama.
b Gaur, 20:30ean, Mendi Zolanen.

BAIONA Mari Domingi. Anuntxi

Arana antropologoa hizlari.
b Asteartean, 18:15ean,

HIRIBURU Ez Dok Hiru. Euskal mu-

Mediatekan.

Txapa soinean,
euskara ahoan.

euskaraldia.eus
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Joanes Etxebarria Maule

Bederatzi hilabete behar izan ditu
doula ofiziora formatzeko Beatrice
Maintenuk (Bardoze, 1979). Hiru
haurren ama izanik, ohartu zen
haurdunaldi denboran «informazio eta laguntza emozionala» eskas zirela, eta bere baitarik ikasi
duen guztia beste emazteei irakatsi
bainoago, ikasten laguntzea du xede. Doulahitzak, antzinako grezieraz laguntzen duena, ofizio zahar
bat izendatzen du: haurdunaldi
denboratik aitzina, emaztearen laguntzaile lanak egiten dituen pertsona da, alde psikologikotik. Desagertua zen ofizioa berriz agertzen hasten da orain; Ipar Euskal
Herrian gehiago dira, eta haien artean harreman sare bat osatzen ari
dira. Joan den astean, Mauleko zineman, Post-partum filmaren
emanaldi ondoko eztabaidan parte
hartu zuen Maintenuk, bere esperientziaren berri emateko.
Zerk eraman zaitu doula bilakatzera?
Ibilbide eta gogoeta luze baten ondorio izan da. Matrezentzia aipatzen da gaur egun: ama bilakatzen
garelarik izaten diren kontzientzia hartzeak. Ene lehen haurra
ukan nuen duela hamahiru urte,
eta mundu oso bat deskubritu
nuen: emozioen mundu bat, gurasotasun positiboa...; baina
mundu horretarako kodeak eskas
nituen, eta anitz ikasi behar izan
dut ene baitarik, liburu anitz irakurriz, bilkuretan parte hartuz...
Ene senarrarekin gurasotasuna
zeharkatu dugu, guretzat egokia
zen bide bat xerkatuz. Duela sei
urte alaba bat ukan nuen, eta bi
mutikoen ondotik, kontzientzia
hartze handiagoa zen; beharbada,
feminitatean transmisio eskasa
badelako gaur egungo munduan.
Nahi ukan dut kontzientzia hartzeetan parte hartu, eboluzioan
parte hartu. Lehenik, bular emate
elkarte batean inplikatu nintzen,
niretzat sostengu izan zena, eta,
beraz, nahi izan dut besteentzat
parte hartu. Gero, ukan nuen
doula ofizioaren berri, eta bide
hori hautatu dut beste emazteak
laguntzeko trantsizio horretan.
Doula ofizioa berria balitz bezala aipatzen da, baina antzinako
Grezian ditu oinarriak.
Hori harrigarria da. Nik ere ez dut
ofizio hori ezagutu ene haurrak
ukan ditudalarik; soilik bizpahiru
urte dira aipatzen entzun dudala.
Alta, doula hitza bera antzinako
Greziatik heldu da, eta beti izan
dira doulak. Beti baziren bi emaz-

SOLASEAN

J.E.

«Ez da kasualitatea
doula ofizioa berriz
aipatua izan dadin»
Beatrice Maintenu b Doula
Bere lehen haurdunaldian mundu «emozional» berri bat deskubritu, eta
hirugarren haurrarekin kontzientzia hartze handiagoa ukan zuen. Beste
Emazteak lagundu nahi dituelako deliberatu zuen doula bilakatzea.
te, erdituko zen emaztea laguntzeko: bat medikuntzari lotua,
teknikaria, gaur egungo emaginaren parekoa, eta bestea amaren
emozioez arduratzen zena. Ofizioa galdu da medikuntzaren
probetxuko, eta domaia da.
Haurdunaldian usu informazioa
eta laguntza emozionalak eskas
dira. Modara itzuli da, nahiz eta
ofizio zaharra izan.
Ofizioa ezezaguna izateak erran
nahi ote du haurdunaldian ez
dela laguntzarik eskatzen?
Pentsatzen dut emazteen zinezko
kontzientzia hartze bat badela, laguntza ukaiteko zuzena badutela.
Ez da kasualitatea ofizioa berriz
aipatua izan dadin, eskubide bezala aldarrikatzea norbera zain-

tzea eta laguntza eskatzen ausartzea. Euskal Herrian bereziki,
emazteak bazekien zer egin behar
zuen, eta tabu anitz izan dira.
Erraten da herri oso bat behar

ezagutu eta ene tresnak atzeman
ditut, baina nahi nituzke familiak
lagundu tresna horiek lehenago
atzeman ditzaten.
Ofizio horren beharrak erran
nahi ote du usu inguru
hurbilean ez dela aski
«Ene lehen haurra ukan nuen
laguntza atzematen?
duela hamahiru urte, eta
Batzuetan, iduri zaigu famundu oso bat deskubritu
milia inguruan dugula,
nuen: emozioen mundu bat»
baina iduri zait haurra
«Baziren bi emazte, erdituko
hezteko beharrezko zaizen emaztea laguntzeko:
gun herria osatzen ahal
emagina eta amaren emozioez dugula. Batzuetan, hezarduratzen zena»
kuntzaren inguruan ez
dira ber ikusmoldeak; ez
dela haur bat hezteko, bitarteka- bortxaz jaso duguna bota nahi
ria den jendea behar delako gutia- dugulako, baizik eta desberdin
go inarrosia izateko. Nik ere zail- egin nahi dugulako. Sinpleago da
tasunak ezagutu ditut, bakartzea gure ber ikusmoldea duen jendez

inguratzea, etengabe ingurukoak
konbentzitu behar izatea baino.
Beren herri propioa osatzea aholkatzen diet bikoteei.
Guraso izateko manera, zer hezkuntza mota nahi den, arrunt
pertsonala da. Zein da zure rola
horretan?
Anitz entzutea, eta neutraltasun
handiz. Ni naiz, zerbait gaizki doanean, deitzen den lagun hoberena, baina lagun hoberenak afektu
anitz badu, zaila zaio neutrala izatea. Doula batentzat, aldiz, ez da
hain zaila distantzia hartzea, ez
epaitzea. Eta emazte batentzat,
epaitua izan gabe hautatu nahi
duen gurasotasuna ikertzea opari
bat da. Ez dugu denek, inguru
hurbilean, hitza libre den eremu
bat. Entzun eta informazioa ematen diogu, ez gaude hor errateko
zer egin behar duen.
Emazteen lekukotasunak biltzea inportantea dea zuretzat?
Bai. Badira lekukotasun anitz, eta
egungo egunean, badira tresna
anitz horien entzuteko, podcastak bezala...; post-partumaren
edo haurdunaldiko lekukotasun
anitz badira. Lekuko sareetan ere,
esne emaitearen inguruko elkarteetan emazte anitz ezagutzen ditut, eta lekukotasunak biltzen.
Zein da gizonaren lekua ibilbide
horretan?
Gure ofizioaren parte da familia
bere osotasunean hartzea. Gainera gizonek ez dute usu adibide
handirik, haien inguruan, aita
izateko maneren inguruan. Adibide guti izan ohi da, hori ere tabu
baita. Gogoetarako espazioa eskaintzen diegu, eta berdin anaiaarrebak badirelarik ere.
Harremanak badituzu arta zerbitzuekin?
Ene eskualdeko emaginengana
joan nintzen ene burua aurkeztera, erranez lan horretan hasiko
nintzela. Ez da konkurrentzia batere, ez baita gauza bera; badakite
zinez mugatuak direla, geroz eta
gehiago eskatzen zaielako, eta ez
dute denborarik pertsonen behar
guztiez axolatzeko.
Noiz hasi eta bukatzen da doula
baten lana?
Hori gurasoen esku da: batzuek
deliberatuko dute haurdunaldiaren berri ukan bezain laster doula
bat deitzea, beste batzuk aski inguratuak dira, baina etxera itzultzean bakarturik sentitzen dira...;
zinez bakoitzaren arabera da.
Noiz arte ere berdin: erraten da
post-partumak irauten duela
haurrak hiru urte ukan arte; beraz, beharra sentitu arte.

