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Berdintasunak
bide zuzenik ez

Nafarroako Toki Entitateetako Berdintasun Teknikarien Sareko kideak Nafarroako Parlamentuan
izan dira b «Egonkortasunik eza» salatu dute, eta erakundeei eskatu diete «legea bete» dezatela 2-3
b
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Edurne Elizondo Iruñea

z da Martxoaren
8ari buruzko kanpaina bat egitea;
ez da alkate batek
diskurtso batean
berdintasun hitza
aipatzea; ez da udal bateko kideek
adierazpen bat onartzea. Hori
baino anitzez ere sakonagoa da
Nafarroako toki entitateetako
berdintasun teknikarien lana eta
zeregina: erakunde horien politiketan eragitea dute helburu, berdintasuna oinarri hartuta; genero
ikuspegia txertatzea, erakunde
horiek egiten duten urrats bakoitzean eta guztietan. Egituretan
aldaketak bultzatzea eta lurra ongarritzea, finean, desberdinkeria
bazter uzteko asmoz.
«Legea betetzea». Horrelaxe
laburbildu dute Nafarroako Toki
Entitateetako Berdintasun Teknikarien Sareko kideek euren eginbeharra. Izan ere, 2002ko legea
egokitu zuen 2019ko araudia
dago indarrean Nafarroan, eta
lege horren agindua da berdintasunak izan behar duela politika
publiko guztien ardatz nagusia.
Lege orok baliabideak behar
ditu garatzeko, eta berdintasunari buruzkoa ez da salbuespena.
Egoera, baina, ez da ona, berdintasun teknikariek ezagutarazi berri dutenez. Nafarroako Parlamentuan izan dira, eta agerian
utzi dituzte «aurrekontu urriek»
eta «diru laguntzen menpeko politikek» eragindako zailtasunak.
Ez hori bakarrik: egonkortasunik
eza salatu dute.
Baliabideak, eskasak, eta eskasa, halaber, jasotzen duten aitortza. «Anitzetan, bakardade erabatekoa sentitzen dugu. Gure
lana egin ahal izateko ere borrokatu behar dugu gure toki entitateetan, bertan gertatzen baitira
erresistentzia nagusiak». Horixe
erran dute berdintasun teknikariek Nafarroako Parlamentuaren
egoitzan.

E

1990eko hamarkadatik
Parlamentura joateko urratsa
egitea erabaki dute berdintasun
teknikari anitzen «ezinegona politizatu» nahi izan dutelako.
«Galdetegi bat banatu genuen
sareko kideen artean, eta ohartu
ginen zenbait lankide gaizki zirela, euren lana egin ahal izateko
jartzen zizkieten traben ondorioz», azaldu du Iruñeko berdintasun teknikari eta sareko kide
Vanesa Egiluzek.
1990eko hamarkadan hasi ziren berdintasun teknikariak lanean herrialdean. Iruñeko, Burlatako, Altsasuko eta Lizarrako

Nafarroako Toki Entitateetako Berdintasun Tenikarien Sareko kideen agerraldi bat, Iruñean, 2019an, urte hartako foru eta udal hauteskundeen harira. I.Z. / FOKU

Nafarroako Toki Entitateetako Berdintasun Teknikarien
Sareko kideak Nafarroako Parlamentuan izan dira, euren
egoeraren berri emateko: postu gehienen egonkortasunik
eza salatu dute, eta agerian utzi «diru laguntzen menpe»
daudela. Legea bete dezatela galdegin diete erakundeei.

Baliabideak eta
aitortza eskatzeko
udalak izan ziren lehendabizikoak urrats hori egiten. Haiek hasitako bidea segitu dute bertze zenbait toki entitatek gero, eta gaur
egun, denera, 26 berdintasun
teknikari ari dira Nafarroan lanean.
2008an hasi ziren teknikariok
elkarlanean, formakuntzaren arloan. 2018tik, berriz, ofiziala da
Nafarroako Toki Entitateetako
Berdintasun Teknikarien Sarea.
«Hilabetean behin egiten ditugu
bilerak. Inportantea da gure arteko sare hori, elkarri laguntzeko
eta babesteko», erran du Pilar
Mayok.
Iruñeko Udaleko berdintasun
teknikaria da Mayo; bakarrik hasi
zuen bidea, duela 25 urte, baina
hiru dira orain lantaldean. Mende
laurdeneko ibilbide horrek
emandako irakaspenak eta esperientziak nabarmendu ditu Ma-

yok, baina ohartarazi du benetakoa dela «atzera egiteko arriskua».
Horregatik agertu nahi izan
dute parlamentuan, jendaurrean.
Garbi errateko, gainera, toki entitateak direla, anitzetan, euren
lana garatu ahal izateko ingururik arrotzenak. «Udaletako gainerako teknikarien eta politikarien artean aurkitu dugu erresistentziarik handiena», kontatu du
Eider Perezek, parlamentarien
aurrean.
«Funtsezkoa da udal bateko
sail guztiek ulertzea nork bere ardura duela berdintasuna oinarri
izanen duen gizarte bat lortzeko
bidean. Sail guztietan egin behar
da lan, udal politika guztiek izan
behar dutelako berdintasuna helburu», erantsi dute Egiluzek eta
Mayok. Hori lortzea, baina, ez da
beti erraza. Ongi dakite teknikariek, egunerokoan egin behar
baitute lan ingurukoen erresistentzia horiek gainditzeko.

Finantzaketarekin kezka

Berdintasun teknikarien sareko kideen aurtengo bilera bat, Iruñean. HITZA

Politika publikoek eragin zuzena
dute herritarren egunerokoan,
eta, berdintasuna helburu hartzen ez badute, nekez eraginen
dituzte berdintasun teknikariek
xede hartutako aldaketak gizartean. Finantzaketa diru laguntzen menpe egoteak eta berdintasun teknikarien postuetan
«behin-behinekotasuna handia» izateak ez du laguntzen.
Sareko kide Ariane Etxeberriak
egoera horren berri eman du Nafarroako Parlamentuan, eta
«kezka» sortzen diela aitortu du.
«Ez dakigu gure postuetan eta
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berdintasun sailekin zer gertatuko den kasu anitzetan».
Egiluzek datu bat jarri du erdigunean: Nafarroako berdintasun
teknikari «gehienek» 50.000
euro baino gutxiagoko aurrekontuak dituztela urtean, euren lana
garatu ahal izateko. «Aurrekontu
horiek, gainera, diru laguntzen
menpekoak dira», berretsi du
Egiluzek.
Diru laguntzen auzia erdigunean jarri nahi izan du, berdintasun
teknikarien lana ordaintzeko
modu horrek «erabat» baldintzatzen duelako teknikarion jarduna. «Kasu anitzetan, proiektu
jakin bati buruzko diru laguntzak
dira; sail hori banatzeko eta
proiektua garatzeko epeek, baina, ez dute beti bat egiten, eta,
ondorioz, lana kolokan gelditzen
da. Egonkortasunik eza ikaragarria da».
Finantzaketari buruzkoa da,
hain zuzen ere, berdintasun teknikarien aldarrikapen nagusietako bat. Oroitu dute Nafarroako
Gobernuaren lana dela toki entitateak laguntzea berdintasun
teknikarien lana susta dezaten.
«Berdintasunak aurrekontu
egonkorrak behar ditu, eta Nafarroako Gobernuaren ardura da
udalen esku jartzea legea betetzeko behar dituzten baliabideak ordaintzeko funtsak», gogoratu
dute teknikariek.
Nafarroako Berdintasunaren
Institutuak laguntzen du diruz
berdintasun teknikarien jarduna.
Espainiako Gobernutik ere jasotzen dute diru sail bat toki entitateek. Berdintasun teknikaririk ez
duten udalek ere hartzen dute.
Nafarroako Udal eta Kontzejuen
Federazioak, gainera, hitzarmen
bat du Nafarroako Berdintasun
Institutuarekin, eta, akordio horren bidez, berdintasun teknikaririk ez duten udalek aholkularitza jaso dezakete, doan.
«Hasieran, hitzarmen horrek
zentzua zuen, berdintasun teknikarien lana sustatzea zuelako helburu; orain, baina, nahi duenaren
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ZENBAT BERDINTASUN
TEKNIKARI DAUDEN
Nafarroa osoan 26 berdintasun teknikari ari dira lanean.
Hemezortzi udalerrik, bost
mankomunitatek eta partzuergo batek dute berdintasun
teknikaria herrialdean.

tek 28 udaletan egiten du lan», aipatu du Egiluzek. «Udal txikiak
dira, baina denetan egon behar
du, guztietako alkateekin eta zinegotziekin egon behar du, eta ez
da batere erraza. Herri batzuen
eta bertzeen egoera eta errealitatea, gainera, ezberdina da, eta batean balio duenak agian bertzean
ez du funtzionatzen».

%70
ZENBAT HERRITARREK
DUTEN TEKNIKARIA
Herrialdean, denera, 465.000
biztanlek baino gehiagok dute
berdintasun teknikaria; hau
da, herritarren %70ek. Teknikari batzuek udal bakar batean egiten dute lan; bertze batzuek, berriz, zenbaitetan.

Politikak aztertu

%44
ZENBAT TEKNIKARI ARI
DIREN ZENBAIT HERRITAN
Anitz dira udal bakar baten ardura ez duten berdintasun
teknikariak: %44, hain zuzen,
udal batean baino gehiagotan
ari dira. Teknikari batek, gainera, 28 udaletan egiten du
lan.

Iazko Martxoaren 8ko mobilizazioak, Iruñean. IÑIGO URIZ / FOKU

%16
ZENBAT TEKNIKARI DIREN
FUNTZIONARIO
Lan edo administrazio kontratua dute berdintasun teknikari
gehienek: %80k, hain zuzen.
Funtzionarioak, berriz, %16
bertzerik ez dira teknikarien
artean.

%36
ZENBATEK DARAMATEN
2-5 URTE LANEAN
Berdintasun teknikarien %36k
bi eta bost urte bitarteko tartea daramate lan horretan;
%32 dira hamar urtetik gora
daramatenak; %16k urte bat
baino gutxiago daramate.
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«Galdetegi bat banatu
genuen sareko kideen
artean, eta ohartu ginen
lankide anitz gaizki
zirela, traben ondorioz»

«Inor ez da fiskalizatzen
ari berdintasunaren
esparruko udal
politikak eraginkorrak
izaten ari ote diren»

Vanesa Egiluz
Iruñeko berdintasun teknikaria

Pilar Mayo
Iruñeko berdintasun teknikaria

kontrakoa lortzen du: teknikarion lana gutxiestea», nabarmendu du Vanesa Egiluzek.
Doako aholkularitza horrek
balio izaten du, adibidez, kanpaina zehatzak diseinatzeko. Jarduera horrek, baina, ez du lortzen politika publikoetan eragitea, berdintasun teknikarien sareko
kideek agerian utzi dutenez. Zer-

bitzu hori baliatzen duten udalek
harago jo nahi ez badute, beraz,
berdintasuna helburu duten politiketan eragiteko xedea «hankamotz» gelditzen da. Sareko kideek gaineratu dute oraindik ere
«gutxi» direla herrialdean.
Iruñeko Udalean hiru teknikari
daude, eta gainerako 23ak dira
herrialde osoan ari direnak. «Ba-

Zerk funtzionatzen duen eta zerk
ez; hori da berdintasunaren auzian bertze gako nagusietako bat,
Nafarroako Toki Entitateetako
Berdintasun Teknikarien Sareko
kideek nabarmendu dutenez.
Arazoa da Nafarroako Gobernua
ez dela neurriak hartzen ari toki
entitateek egindako lanak bilatzen duen helburua betetzen ari
ote den jakiteko. «Inor ez da fiskalizatzen ari berdintasunaren
esparruko udal politikak eraginkorrak izaten ari ote diren», salatu du Pilar Mayok. «Jakin behar
dugu diruz laguntzen ari garen
politika horiek zer eragin duten.
2019ko Berdintasun Legearen
agindu bat da hori, eta ez dira betetzen ari», erantsi du.
Nafarroako Gobernuak informazioa jaso, aztertu eta zabaldu
beharko lukeela uste dute berdintasun teknikariek, eta helburu
hartu behar dutela gizartean berdintasunaren aldeko urratsak
ekarriko dituzten politika publikoak bultzatzea.
Euren lanarekin duten konpromisoa berretsi dute sareko kideek, nahiz eta anitzetan «bakarrik» sentitu. «Gure lanak balio
duela erakusteko, anitz eskatzen
diogu teknikariok geure buruari,
eta horrek ere zailtzen du gure lana», azaldu du sareko kide Ariane
Etxeberriak.
Zailtasunen gainetik, bidea egiten segitu nahi dute berdintasun
teknikariek; toki entitateetako kide guztiak deitu dituzte bide hori
egitera, gizartea eraldatzeko lana
denena dela ulertzera. Bidean jarraitu nahi dute.
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Amaya Sanz Montesek feminizazioak
egiten ditu Iruñeko Harrotu LGTBI udal
zerbitzuan, ‘Harrotuko Armairua’ deitu
duten ekinaldiaren bidez. Xedea da tresna
bat ematea erabiltzaileei esploratzeko.

Feminitatea
esploratzeko
Olaia L. Garaialde Iruñea

ibre, hegan, haizearekin dantzan/ irri
amaigabea, berriz
duzu bihotza/ isolaturik bizitzan argia/
egunsentiak biluzten bueltan zara, hemen zara, zu zara». Hesian
musika taldearen Zu zara, Gu gara kanta entzuten da Harrotun,
Iruñeko LGTBI udal zerbitzuaren
egoitzan. Esekigailuak eta apalak
arropaz, zapataz eta osagarriz josita daude, eta Harrotuko Armairua izeneko ekinaldia hastear da.
Amaya Sanz Montes makillatzailea dena prestatzen ari da: Luna
Femme proiektuaren bidez, feminizazioak egiten ditu.
Harrotuko Armairua programaren asmoa da herritarrei «esploratzeko» tresna bat ematea.
Hori da Sanz Montesen zeregina.
Joaten diren askok gatazka bat
dute euren nortasuna adierazteko
moduarekin; beste askok, berriz,
ez. Kasu guztietan, Harrotuko armairuan feminitateaz duten irudiaren arabera makillatzen eta
janzten dituzte erabiltzaileak. Harrotuk hilabetean behin irekitzen
du bere armairua; bihar zabalduko du, bai eta abenduaren 17an
ere, 11:30etik 13:30era.
«Kaixo! Zer ideiarekin etorri
zara?», galdetu dio Sanzek sartu

L

galdetu dio. «Zer nahiago duzu,
zerbait klasikoa edo modernoagoa?». Zenbait soineko eta alkandora erakutsi dizkio, eta soinekoetako bat bereziki gustatu zaio.
Soineko luze eta argitsu bat
hartu, eta komunera sartu da
janzteko. Hitz egiten hasi dira.
«Nola nahi duzu zuri mintzatzea?
Femeninoan, maskulinoan, neutroan...?», galdetu dio, tonu goxoz. «Femeninoan».

Amaya Sanz Montes, Harrotuko Armairua programako parte hartzaile bat makillatzen, maiatzean, Iruñean. LUNA FEMME

Celeste edo Lucia

Takoi finak jantzita ttipi-ttapa komunetik atera, eta aulki batean
eseri da makillatzeko. «Noizbait
izenen batekin amestu duzu?»,
galdetu dio Sanzek. «Celeste eta
Lucia gustuko ditut», erantzun
dio. Begiak itxi, eta itzal berdeak
jarri dizkio betazaletan. «Ezpainak margotu nahi dituzu?», galdetu dio. «Bai». «Gorria ala arrosa, zein nahiago duzu?». Ilusioz
erantzun du: «Gorria». Ispiluaren aurrean ikusteko «irrikaz»
dagoela azpimarratu du. Bi ileorde ditu aukeran; ilehoria aukeratu, jantzi, eta ispilurantz joan da.
«Txundituta geldituko zara, aldaketa ikaragarria da».
Irribarretsu eta urduri dago ispiluari begira; hunkituta: «Amatxo, maitea, nire bihotza, artista
bat zara». Izenaz mintzatu dira
berriz. «Zer iruditzen zaizkizu
Celeste eta Claudia? Celeste agian dotoreagoa
Bihar eta abenduaren 17an
da, eta Claudia, ahalduneginen dituzte Harrotuko
du den emakume baten
Armairua zerbitzuko
izena». Celeste deitzea
hurrengo bi saioak, Iruñean
nahi duela erantzun du.
Harrotuko Armairuan,
Ez du abizenik eman,
feminitateaz duten irudiaren
anonimotasunari eutsi
arabera makillatzen eta janzten nahi diolako. Sanzek azdituzte erabiltzaileak
pimarratu du Harrotuko
Armairuan gertatzen deberri den 60 urte inguruko per- na Harrotuko Armairuan geratsona bati. Agurtu, eta arropa be- tzen dela: «Oraindik estigma
giratzen hasi dira. «Denetarik handia dago».
Sanzek argazkiak egiteko audaukagu, soinekoak, atorrak, takoidun zapatak...», azaldu dio. kera eskaini dio, eta zenbait keinu
«Zer gomendatzen didazu?», probatzen hasi dira. «Tolestu be-

Makillajea, ileordeak, zapatak, jantziak eta bertze daude Harrotuko Armairuan. OLAIA L- GARAIALDE

launa, bularra atera, begirada
zuzen…», eta argazkia atera du.
Celestek gutxitan jantzi dituenez
takoiak, hartu dituenak aldatu,
eta egonkorragoak diren beste
batzuen bila hasi da. Takoien inguruan hitz egiten hasi dira denak. «Oso zaila da, nik amari lapurtzen nizkion, eta maldan behera ibiltzen nintzen, baina ez dakit erabiltzen», kontatu du batek.
«Nik argazkirako jarri, eta gero
kentzen ditut», esan du beste
batek.
Arropa gehiago bilatzen hasi da
jaka bat nahi duelako, baina ez du

gustukorik topatu. Harrotuko Armairura joan diren gazteetako batek bere jaka beltza eskaini dio:
«Nik batzuetan halako soinekoekin jaka beltz bat erabiltzen dut
itxura makarragoa lortzeko. Celeste, nirea nahi duzu?». Poz-pozik jantzi du, eta aurpegia alaitu
zaio. Argazki gehiago egin ditu.

Telegram talde bat
Feminizazioak egin nahi dituztenen Telegram talde bat dagoela
azaldu dio Sanzek Celesteri, eta,
nahi izanez gero, taldean sartzeko
aukera eskaini dio: «Talde hori

zalantzak komentatzeko eta sarea
sortzeko da». Zenbakia eman, eta
taldean sartzeko eskatu dio.
Harrotuko Armairura joan diren beste pertsonak arropa begiratzen aritu dira. «Oso politak
dira ikastaro hauek; duela urte
batzuk nituen kezkak eta zalantzak etortzen zaizkit gogora»,
esan du batek. «Asko gozatu»
duela esan du beste batek. Bitartean, Celeste komunera joan da
aldatzera. Soinekoa eta makillajea kendu, atorra eta prakak jantzi, eta Harroturen egoitzatik atera da: «Adio, hurrengora arte».

BERMEEKIN ETA ARAUDIARI
JARRAIKI INSTALATU
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Mezu bat
Habanatik
agunok. Konta ezin diezazuekedan gauza hipermegainportante baten berri emanen dute
astelehenean Iruñean. Hipermega. Ezin dut ezer erran. Adi egon.
La Habanako hotelean nengoen,
ohean etzanda, eta telefonoz deitu didate. Negarrez hasi naiz. Dei
nazazue ‘biguntxo’». Emozio zoriontsuz negarrez.
Azaroak 10 ditu, eta egun batzuk daramatza aitak Habanan.
Galdetu digu zer nahiko genukeen bueltan ekartzea, ikusi du Silvia Perez Cruz kontzertuan 1,40
euroren truke, harremanetan jarri da han dugun familiarekin (aitatxiren aitaren osaba baten biloben… ez dakit oso ongi, baina
Iraizotz batzuk). Eta ari da egiten
egin beharreko beste guztiak,

L

noski. Kontatzen ari zitzaizkigunen artean, bat-batean hasierako
lerroetan idatzi dudan mezu hau.
Familiaren intimitatean utzi
eta omitituko ditudan bestelako
harridura eta intriga espresio,
hitz, galdera eta komentarioen
artean hasi gara hariari tiratzen
saiatzen. «Da Euskal Herriaren
independentziarako zerbait»,
bota du anaiak. «Niri Enekito
Aritzaren burezurrak dizerdit»,
idatzi dit txat pribatutik ahizpak
(ez, ez du dizerdit esan, nik itzuli
dut). Haur bati ezin zaio goxokia
erakutsi eta gero gorde; beraz,
saiatu gara zerbait ateratzen. «Ez
dizuet esanen, ezta pentsatu ere.
Top secret» izan da erantzuna.
Eta jarraian, «Amets, nahi dudan
gauza bakarra da zuen bizitzan
tokatu zaizkizuen une esangura-

R
HURBILDU ETA LAU
Amets Aranguren
Arrieta

Kostatzen zait
imajinatzea, baina ez
dakit kontziente
garen honek
zenbateraino
birbideratuaraziko
dituen gure
historiaren inguruko
egungo ideia,
kontakizun eta
diskurtso batzuk

Irudia b Iruñea

tsuenak, ahal izanez gero, bizi ditzazuela». Azken honek pixka
bat deskolokatu banau ere, anaiarreben komentarioetatik hurbil
izan ditut ideiak: izanen dira ez
dakit zein batailatan hildakoen
hezurrak, Nafarroako ez dakit
zein erreginaren objekturen bat,
garaian gaztelu izandako baten
arrastoak…
Aitarena eta gure belaunaldia
bereizten dituen zirrikitu zabal
horretan zuzenean sartu eta bila
ibili naiz azken egunotan. Ziur
nengoen ez zela hainbesterako
izanen, aitarendako hain inportantea den horrek askotan ez baitu bat egiten nire zerrendako
gauza inportanteenekin. Baina
mezuek bazuten karga gehiegi,
intentsoegiak ziren.
«Bihar, 10:30ean, Txibite lehendakaria entzun», aitaren bart
gaueko mezua.
Eta hortxe ibili gara gaur. Mila
orrialde irekita, ea zein komunikabidek eginen zuen jarraipena
berez Interneterako konexio
kaxkarra duen etxe batetik aur-

kikuntza historikoarena ez galtzeko. Hitz eginen zutenen mikrofonoen atzeko panelean esku
bat. Irulegiko eskua, aipatu dute
segituan. Eskua izateak egin dit
atximur bihotzean. Eta hemendik aurrerakoa badakizue, entzunegia izanen duzue artikulu hau
argitaratzen denerako. Kostatzen
zait imajinatzea, baina ez dakit
kontziente garen honek zenbateraino birbideratuaraziko dituen
gure historiaren inguruko egungo ideia, kontakizun eta diskurtso batzuk.
Bukatzeko hiru apunte:
1. Aitak Habanatik idatzi izanak ez du deus aportatzen,
baina ematen dio puntu guapo
bat, e?
2. Guraso izanen diren ultramodernoei mezua: ez, Sorioneku
jartzea ez da ideia ona.
3. Iruñekoak izaten jarraitzen
dugu, baina familian jakin nahiko genuke zenbat puxtarri lortu
ditugun euskalduntasunaren
ranking-erako Aranguren abizendunok.

Baztango alkateek bertan behera utzi
dituzte Erdizi buruzko galdeketak
IRURITA b Erdizi buruzko galdeketara deitu zuten Baztango zinpeko
alkateak hedabideen aurrean agertu ziren astelehenean, Iruritan,
kontsultak bertan behera utzi dituztela azaltzeko. Azaroaren 20rako
deitu zuten galdeketara —hamabost herrietatik hamalautan—. Ostiralean, baina, Guardia Zibilak kuartelera deitu zituen, eta jakinarazi zien
bi eguneko epean bertan behera utzi behar zituztela galdeketak. Alkateek batzarretara deitu dute iganderako Baztango herrietan; Elizondon, gainera, elkarretaratzea eginen dute, arratsaldez.

«Dokumentu harrigarria da.
Ez dago zalantzarik: hizkuntza
baskonikoan idatzitako
lehenengoa da, signario
baskoniko espezifikoan»
Javier Velaza
Filologia Klasikoan doktorea; ‘Irulegiko eskua’ aztertu du

310
Ezpalaren aurkako erasoa salatu dute
Ehunka lagun atera ziren kalera joan den ostiral arratsaldean Iruñeko Iturrama auzoan, azaroaren 8an Ezpala tabernan izan zen erasoa salatzera —argazkian—. «Eraso faxista bat» izan zela adierazi zuten, eta manifestazioaren buruko pankartak Iturramak faxismoari ez zioen. Azaroaren 8an gertatu zen erasoa. Iturrama auzoko Ezpala
tabernan hainbat txanodun sartu ziren. Han elkartu ohi da Indar Gorri Osasunaren zaleen taldea. Erasotzaileek,
bengalak jaurti, eta kalteak eragin zituzten tabernan; hiru lagun zauritu izan ziren. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

ZENBAT SUHILTZAILEK SINATU DUTEN NAFARROAKO
GOBERNUAREN «UTZIKERIA» SALATZEKO AGIRI BAT
Nafarroako 310 suhiltzailek —herrialdean daudenen %80— agiri bat
aurkeztu dute, asteon, Iruñean, Nafarroako Gobernuko erregistroan,
sufritzen duten «utzikeria» salatzeko. Suhiltzaileek egoera «larria»
dela azaldu dute, eta zerbitzuak «egiturazko arazoak» dituela. Nafarroako Gobernuko Barne kontseilari Javier Remirezek egindako kudeaketa kritikatu dute, eta bilera bat egiteko eskatu diote gobernuko
lehendakari Maria Txibiteri, auzia jorratu ahal izateko.

%

Nafarroako Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere
baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Nafarroako Hitza-k mozteko eskubidea
du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Iratxeko
Monasterioa 45, 13. 31011 Iruñea. Eskutitzak Internetez bidaltzeko: nafarroa@hitza.eus
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MUSIKA

7

Iruñea b Dantza

ATARRABIA Ill Pekeño eta Ergo

Pro.
b Bihar, 20:30ean, Totem aretoan.
ATARRABIA Nile, Krisiun, Inele-

ment eta Naraka.
b Astelehenean, 19:00etan,
Totem aretoan.
BAZTAN Baztan Kantuz
b Igandean, 12:00etan,

Amaiurko plazan.
IRUÑEA Carolina Durante eta

Monte del Oso.
b Gaur, 20:30ean, Zentral aretoan.
IRUÑEA Euskadiko Orkestra.
b Asteartean, 19:30ean,

Baluarte auditoriumean.

BERTSOLARITZA
DEIERRI Euskaraldiaren hasiera

ospatzeko saioa: Gurerara. Oskar
Estanga.
b Gaur, 19:30ean,
Allozko Burumendi elkartean.
LESAKA Oihana Iguaran eta Julio

Soto.
b Ostegunean, 12:00etan, plazan.

ZINEMA
ALTSASU La maternal.

Laida Aldazen ‘In Perspective’, Kondestablearenean
Laida Aldazek In Perspective izenburuko pieza aurkeztuko du, bihar eta etzi, Iruñeko Kondestablearen jauregian. Aldazek Marta Coronadorekin batera sortu du lan hori. Zenbait diziplina jorratzen dituen performance bat da, zehazki, eta oinarri du dantzaren, arkitekturaren eta musikaren artean sortzen den elkarrizketa. Kondestablearen jauregiko espazioek, hain zuzen, zuzeneko lotura dute obrarekin; lanak espazio horretako gela batetik bertzera eramanen ditu ikus-entzuleak. Irudian, parte hartzen duten artistak, pieza entseatzen, Kondestablearen jauregian. BLANCA RAZKIN

b Ostegunean, 19:00etan,

Iortia kultur etxean.

ANTZERKIA

BAZTAN Sans nom sarea.
b Gaur, 19:00etan,

ALTSASU Que salga Aristófanes.

Iruritako gizarte bilgunean.

Els Joglars.
b Bihar, 19:30ean,
Iortia kultur etxean.

IRUÑEA Juju Stories.
b Gaur, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA Nochevieja del 69. Specu-

IRUÑEA Promising Young Wo-

lum Vitae.
b Gaur, 20:00etan,
Sanduzelaiko Civivox aretoan.

man.

IRUÑEA Casa.

IRUÑEA Isidoro Valcarcel

b Ostegunean,

Medina.
b Abendura arte,
Ziudadelan.

20:00etan,
Gaiarre antzokian.
ZIZUR NAGUSIA Lehendakari-

gaia. Txalo.
b Bihar, 19:00etan,
kultur etxean.

ERAKUSKETAK.

b Asteartean, 18:00etan,

Sanduzelaiko Civivox aretoan.
IRUÑEA Stromboli, terra di dio.
b Asteazkenean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.
IRUÑEA Carmona tiene una fuen-

te.
b Ostegunean, 19:30ean,
Nafarroako Filmotekan.

DANTZA
IRUÑEA Karrikadantza.
b Bihar, 12:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEA In Perspective. Laida Al-

daz Arrieta.
b Bihar, 19:00etan,

eta igandean, 11:00etan,
Kondestablearen jauregian.

IRUÑEA Feste. Familie Floz.

ALTSASU Asemejanza. Juan Mo-

b Igandean,

reno eta Oier Pesquera.
b Abenduaren 2ra bitarte,
Iortia kultur etxean.

19:00etan,
Gaiarre antzokian.

IRUÑEA Los días. Javier Muro eskultorea.
b Martxora arte,
Nafarroako Museoan.

BERTZELAKOAK.
BAZTAN Batzango mintzoa. Taile-

rra, Paskual Rekaldek zuzenduta.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Elizondoko Arizkunenean.
IRUÑEA Infinit. SEON. Zirku ikuski-

zuna.
b Bihar, 17:00etan, Baluarten.

IRUÑEA El grito interior. Argazki

erakusketa kolektiboa. Afrikako
hamasei artistaren lanak ikus daitezke, gehienak emakumeak.
b Urtarrilaren 15era bitarte,
Ziudadelako Mistoen aretoan..

@
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Mundiñu 9, Arbizu 31839 Nafarroa. Lege gordailua: SS-1517-2010
www.nafarroa.hitza.eus b nafarroa@hitza.eus
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Edurne Elizondo Burlata

Greba eguna zen 2012ko irailaren
26koa. Sarasate pasealekuan gertatutako oldarraldian Espainiako
Poliziaren pilotakada jaso zuen
Aingeru Zudairek. (Atarrabia,
1983). Eskuineko begiko ikusmena galdu zuen, kolpearen ondorioz; bizitza berri batera egokitu
behar izan du hamar urteotan:
pailazo lana utzi, eta lantegi batean hasi, adibidez. Orain, Espainiako Auzitegi Nazionalaren sententzia batek onartu du Zudaireri
egindako mina, eta 100.000 euroren kalte ordaina onartu dio.
Behar zenuen ebazpena da?
Oso sententzia ona da. Bide honetan urratsak egiten hasi ginenean,
gure helburua zen egindako mina
onartzea, eta hori lortu dugu. Garaipen txiki bat da. Bidean gelditu
dira gauza asko, baina pozik egoteko moduko sententzia bat da.
Aitortza hori ez zenuela jasoko
uste zenuen?
Bai, eta hasiak ginen pentsatzen
zer-nolako erantzuna eman kontrako sententzia bati. Ziur nintzen
epaileek ez zutela gure alde eginen, oraingoan ere, eta berehala
erantzuteko modua prestatzen
hasia nintzen. Harritu nau gure
alde egin izanak.
Bidegabekeria bat sufritu duzula onartu du Espainiako Auzitegi
Nazionalak, pilotakada jaso eta
hamar urtera. Bazen garaia?
Orain arteko sententziek zioten
Espainiako Polizia neurriz aritu
zela. Oraingo honek, baina, onartzen du, azkenean, ez zela pilotakadak jaurtitzeko unea, ez zela
horrelako armak erabiltzeko momentua. Horrek diruak baino poz
handiagoa ematen dit, diruak ez
baitit ikusmena itzuliko, ez dizkit
itzuliko lorik egin gabe eman ditudan gau guztiak.
Anitz izan dira borrokan eman
dituzun hamar urteotan?
Bai. Urte gogorrak izan dira. Eta
aurrera egin dut jende askoren
babesa izan dudalako. Oso garrantzitsua izan da LAB sindikatuak hasieratik eman didan babesa ere. Auzitara jotzeko, sindikatuaren babes ekonomikoa oso
inportantea izan da.
Zu zeu aritu zara auzia erdigunean jartzeko ekinaldietan parte
hartzen. Lagundu dizu horrek?
Aurrera egiten lagundu dit. Ez
naiz bakarrik egon. Kataluniako
jendearekin harreman estua izan
dut, adibidez; ezagutu ditut begia
galdu duten hango zenbait pertsona, eta haien esperientziak
ezagutzeak ere lagundu dit aurrera egiten. Pilotakadaren ondoko
bizitza bat badela ikasi dut.

lotakada jaso nuen urte berean hil
zuten Iñigo Cabacas [Bilbon].
Harremana izan duzu haren familiarekin?
Bai. Cabacasentzat justizia eskatu
duen mugimenduarekin harreman handia izan dut. Gurasoekin
egon naiz askotan. Oso gogorra
izan zen niretzat, Iñigoren [Cabacas] gurasoen aurpegietan nire
gurasoenak ikusten nituelako.
Oso gogorra izan zen.
Pilotakada jaso zenuenean, azkena izan nahi zenuela erran zenuen, behin baino gehiagotan.
Ez zara izan. Horrek beldurtzen
zaitu?
Kontua da protokolo zehatzik ere ez dagoela go«Behin, manifestazio batean,
mazko piloten erabilepilotakaden hotsa entzun
rari buruz. Auziaren binuen, eta izu-ikara sentitu
dez, horretan sakondu
nuen; korrika alde egin nuen»
nahi genuen, baina hori
«Politikarien esku da gomazko ez dugu lortu. Halere,
pilotak edo foam jaurtigaien
uste dut momentu oneerabilera bazter uztea;
an etorri dela oraingo
eztabaida sustatu behar dugu» sententzia, Madrilen
Mozal legeari buruz hitz
baimena ere ateratzen ari nin- egin behar baitute, besteak beste,
tzen, eta hori ere utzi behar izan piloten erabileraz. Iridiak eta Nonuen. Orain lantegi batean ari vact elkarteek Stopbalasdegoma.wordpress.com txostena
naiz.
Hamar urte iraun du auziak; lotu egin dute. Nafarroako Parlamentuan aurkeztu genuen, iaz. Politizaitu egoera horrek?
Luzea izan da. Zigor bidean saiatu karien esku dago gomazko piloginen, lehendabizi, gehiago sa- tak edo foam jaurtigaien erabilera
kontzeko aukera ematen duela- bazter uztea. Eztabaida hori susko. Zigor arlo horretan ere uste tatu behar dugu.
genuena baino gehiago lortu Zuretzat etapa bat amaitu da
dugu, arazoak arazo. Izan ere, orain, sententzia honi esker?
zailtasun ugari izan genituen; ka- Hala izatea espero dut. Hilabete
merak falta zirela, Poliziak ez zi- inguruko tartea dago, oraindik,
gula bidaltzen parte hartu zuten helegitea jartzeko. Baina espero
agenteen zerrenda, eta abar. Ze- dut etapa hau ixtea, behingoz.
rrenda hori hiru aldiz eskatu be- Urteotan, azkenean, lortu dut
har izan genuen. Epailea, gainera, egoera berrira egokitzea. Bidea ez
oso zorrotza zen, eta sumatzen da erraza izan, eta hasieran etxezen auzia itxi besterik ez zuela tik ateratzea ere kostatu egiten zinahi. Baina lortu genuen epaiketa tzaidan. Baloien beldur nintzen;
petardoei beldur ikaragarria nien;
egitea.
Ustez tiro egin zuen polizia epai- sirena hotsei ere bai. Behin, manifestazio batean, pilotakaden hotu, baina errugabetzat jo zuten.
Agenteak bere burua identifikatu tsa entzun nuen, eta izu-ikara
zuen irudietan. Onartu zuen tiro sentitu nuen. Korrika alde egin
egin zuela manifestari batzuen behar izan nuen. Etapa bat amaiatzean zegoen jendearen kontra, tu da, baina nik segituko dut laneezin izan zuela lurrera tiro egin, an, niri gertatutakoa beste inori ez
eta zuzenean egin zuela tiro jen- gertatzeko.
dearen gainetik. Hori onartu iza- Zure sententzia pilotakada jaso
nak eraman zuen epaiketara, bai- duten bertze batzuentzat ere
na ez zen frogatutzat jo ni zauritu helduleku bat izan daitekeela
uste duzu?
ninduen pilota hark jaurti izana.
Polizia errugabetu zuen senten- Hamar urteotako bidea gogorra
tziak onartu zuen, halere, pilota izan da, baina lagundu dit asko
aurrera egiten. Eta lortu dugunak
batek jo zintuela.
Egun hartaz gogoan dut nire au- merezi izan du. Ez nuke nahi besrrean zegoen jendearen buru gai- te inor egotea nire egoera berean,
netik egiten zutela hegan pilotek. baina gertatzen bada, nire aholHorrek beldurtu ninduen, eta ko- kua da kalera ateratzea, salatzea.
rrika egiten hasi nintzenean ha- Sententziak balio badezake eztarrapatu ninduen pilotak. Mugitu baida erdigunean jartzeko, pozizan ez banintz... auskalo! Nik pi- tuko nintzateke.
Hasieran zaila izan zen?
Bai. Gorrotoa sentitzen nuen.
Etxekoek lagundu zidaten gorroto hori kudeatzen eta bazter uzten, bizitza berrira egokitzen.
Aldaketa handia izan da?
Erabatekoa. Ni artista nintzen pilotakada jaso aurretik; pailazo eta
malabarista gisa egiten nuen lan.
Baina ja ezin dut. Pailazoentzat
begirada da lan tresna nagusietako bat, eta nik ezin nuen erabili;
ezin nuen behar nuen guztia
adierazi begiradaren bidez. Saiatu
nintzen, aritu nintzen denbora
batez, baina utzi behar izan nuen.
Garai hartan, kamioiak gidatzeko

SOLASEAN
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«Bidean gauza
asko gelditu
dira, baina
pozik nago»
Aingeru Zudaire b Espainiako Poliziaren
pilotakada jaso zuen atarrabiarra
Espainiako Gobernuak 100.000 euroren kalte
ordaina ordaindu beharko dio Aingeru
Zudaireri. Eskuineko begiko ikusmena galdu
zuen 2012. urtean, pilotakada baten ondorioz.

