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Egia, justizia eta konponketa mahai beraren hiru hanka dira; 
1936ko gerraren eta gerraostearen biktimen kasuan, mahai herrena.



Eider Goenaga  

O
rrialdea pasa ahal
izateko, lehendabizi
orrialdea irakurri
behar da». Louis Joi-
net-ena da esaldi bo-

robil hori, Nazio Batuen Erakun-
dean giza eskubideen aurkako de-
litu egileen inpunitateari buruz-
ko doktrinaren aita jotzen duten
gizonarena. Baina, 1936ko gerrari

Mikel Errazkin, Lourdes Herrasti, Josu Chueca eta Joana
Falxaren lanbideen ataletako bat 1936ko gerrako eta
gerraosteko eskubide urraketak ikertzea da, nork bere
diziplinatik begiratuta. Lauren artean, ordea, ikuspegi
osatua ematen dute gaiaz, eta horretarako elkartu ditugu,
UEUk kaleratutako liburuaren aitzakian.

eta haren ondorengo 40 urteko
diktadurari dagokionez, orrial-
dea oraindik guztiz idatzi gabe da-
go, nahiz eta gero eta gehiago izan
idazketan parte hartzen dutenak.
Eta Udako Euskal Unibertsitate-
ak eta Aranzadi Zientzia Elkarte-
ak beste ekarpen bat egin diote
orrialde horri, herenegundik Du-
rangoko Azokan salgai dagoen
1936ko gerra Euskal Herrian. His-
toria eta memoria liburuarekin.

Diziplina anitzetako hemeretzi
aditu elkartu dituzte bertan, eta
gaiaz euskaraz idatzi den lan ba-
karrenetakoa kaleratu dute. 

Historia, arkeologia, antropo-
logia eta zuzenbidea dira libu-
ruan lantzen diren arloetako lau,
eta horietako bakoitzetik aditu
banarekin hitz egin du Igandea-k,
nahiz eta agenda arazoengatik
horietako hiru bakarrik bildu
ahal izan dituen mahaiaren buel-

tan: Josu Chueca historialaria,
Lourdes Herrasti gorpuak hobi-
tik ateratzen aritzen den Aranza-
diko arkeologoa, Mikel Errazkin
Aranzadiko Antropologia Saile-
ko ikerlaria eta Joana Falxa Zu-
zenbide doktoregaia eta nazioar-
teko araudian aditua. Hain zuzen
ere, Falxak hautatu du Louis Joi-
neten esaldia bere atalari hasiera
emateko, nahiz eta gainerako hi-
ruren diziplinak izan orrialdea

betetzeko ardura dutenak, gerra-
ren eta gerraostearen egia bila-
tzeko ardura dutenak. 

Deshobiratzeak, katarsia
Falxaren arabera, nazioarteko
araudiak gerra krimenen eta gi-
zateriaren kontrako krimenen
biktimentzat hiru eskubide onar-
tzen ditu —egia jakiteko, justizia
egiteko eta konponketarako es-
kubideak—; eta mahai beraren
hiru hanka direnez, hirurak lan-
tzea ezinbestekoa da. Memoria
historiakoa berreskuratzeko mu-
gimenduak, ordea, batik bat egia-
ren enborrean egin du lan, eta,
Herrastiren arabera, horixe da
gainerako eskubideetan abiatze-
ko oinarria. «Gure arloari, batik
bat, egia bilatzea dagokio. Hobiak
topatuz eta gorpuak berreskura-
tuz, gertatutako guztiaren egia ja-
kiten saiatzen gara. Gero etorriko
dira justizia eta erreparazioa». 

Orrialdea
betetzen

Lourdes Herrasti, Mikel Errazkin eta Joana Falxa, Hernaniko hilerrian fusilatutakoen omenez jarritako eskulturaren aurrean. JON URBE / ARGAZKI PRESS

02 1936ko gerra eta memoria historikoa
Igandea • 2009ko abenduaren 6a



Herrastiren esanetan, halere,
egia jakitea, «kasu ugaritan»,
konpontze modu bat da. «Asko-
tan familiek ez dute beste ezer be-
har, konformatzen dira egia jaki-
tearekin eta euren senideen gor-
puak berreskuratzearekin. Ez
dute epaitegietara joko inongo es-
kakizunik egitera». 

Baina hori lortzea bera ere ez da
lan erraza, eta gaia kudeatzea
«oso konplexua» gerta daitekeela
dio Errazkinek. «Batzuetan lor-
tzen da gorpuak berreskuratu eta
informazioa bilatzea, baina ez da
beti esperotakoa azaltzen. Leku-
kotza guztiek esan dezakete hobi
batean halakoren gorpua dagoe-
la, baina indusketak egin eta ez
agertzea ere gertatu da. Itxaropen
handia sortzen du hobia bilatze-
ak, eta frustrazio izugarria gor-
pua ez topatzeak». Hernaniko hi-
lerrian bilatutako gorpuen kasua
du buruan. 2002an hango kripta

miatu zuen Aranzadik, bertan fu-
silatutakoen gorpuak topatuko
zituztelakoan. Hainbat aztarna
topatu zituzten arren, gorpurik ez
zen agertu, ezta han aurkitzea es-
pero zuten Joxe Ariztimuño Ai-
tzol-ena ere. Lekukotasun guztien
arabera, han behar zuen gorpuak.
Familiaren frustrazioa handia da
halakoetan, baina arkeologoena
izaten da frustrazioa beste batzue-
tan. «Esaterako, 2002an Zaldibian
topatutako bi gorpuak identifika-
tzea ez dugu lortu, bi gazte direla
bakarrik dakigu. Eta oso-oso zaila
izango da hori inoiz jakitea», gehi-
tu du Herrastik.

Zaldibia, mugarri
Zaldibiko hobia topatzea Euskal
Herrian memoria historikoa be-
rreskuratzeko mugimenduan
mugarri izan zela dio Errazkinek.
«Espainian Priaranza del Bierzo-
koa izan zen moduan, Zaldibikoak
sekulako eragina izan zuen gure-
an. Gauza garrantzitsu bat gerta-
tu zen. Izan ere, ordu arte halako
gertaerak familia barruko tes-
tuinguruan geratzen ziren, eta be-
launaldiz belaunaldi igarotzen zi-
ren, baina beti izuarekin eta pare-
tek entzungo ote zuten beldurrez.
Zaldibiko irudiak agertu ziren
unean, ordea, katarsi moduko bat
gertatu zen, ‘hara, nik ere ezagu-
tzen dut beste hobi bat’, edo ‘gure
aitonari ere hori gertatu zitzaion’,

eta ordu arte historia indibiduala
zena kolektibo bihurtzen da. Oso
urrats garrantzitsua da hori me-
moria historikoa berreskuratze-
ko mugimenduaren sorreran».

Herrastik argi du hilobien iru-
diek garrantzi handia dutela.
«Astindu bat izan zen, ez baitago
gauza nabariago edo agerikoago-
rik hobi komun bat ikustea baino;
gorpuak eskuak lotuta ikustea,
buruan tiro egin zietela ikustea…
hori ezin da ezabatu. Historiala-
riek urteak egin dituzte esanez
hainbeste edo hainbeste hildako
izan zirela, eta jakinekoa zen mi-
laka lagun zeudela desagertuta;
baina hobien irudiak agertzen
hasi zirenean zenbaki edo espe-
kulazio izatetik egia izatera pasa
ziren». 

Kontakizuna egia bihurtu
Errazkinek eta Herrastik berta-
tik bertara ikusi dute gorpuak
aurkitzean bat-batean nola bihur-
tu diren egia bilobek aitona-amo-
nengandik jasotako hainbat isto-
rio. Valdeabejas herrian (Burgos,
Espainia) gertatutakoa gogoratu
du Herrastik. «Madrilgo kazetari
batek bere aitona lurperatu zuten
hobia topatu zuen. Ehortzi zuten
tokian, zuhaitz bati gurutze bat
egin ziotela kontatu zioten berari.
Sekulako zortea izan zuen. Zuhai-
tza bota gabe zegoen. Hantxe ze-
goen hobia; eta hobiko gorpuen
artean 23 urteko gizonezko bate-
na —haren aitonak ere halaxe zi-
tuen— eta gorpuaren ondoan, di-
ru zorro bat. Diru zorroa eman ge-
nionean, berehala esan zuen, ‘ai-
tona da’. Eta gero azaldu zigun:
‘Amak esaten zuen kartzelara 17
pezeta bidali zizkiotela, eta aito-
nak gutunean erantzun ziela es-
petxetik irtetean gastatuko zituz-
tela’. Eta hara non, karteran 17 pe-
zeta zeuden. Orduantxe egia
bihurtu zen mutil hark hainbeste
urtean entzundakoa». 

Memoria historikoa berrekura-
tzeko mugimenduaren beste ata-
letako bat, hain zuen ere, testi-
gantzena da. «Mugimendu hone-
kin garai hartako biktimen eta
haien senideen lekukotzak baliz-
tatzea lortu da», dio Errazkinek.
Dozenaka biktima elkarrizketatu
ditu azken urteotan, eta lekuko-
tzari garrantzia emateak berak
duen balioa nabarmendu du.
«Izan ere, deshobiratze lanetan ez
da beti lortzen zerbait topatzea,
eta orduan edozer txikikeriak ba-
lio handia hartzen du. Guraso edo
aitona-amonez galdezka datoze-
nei askotan ezin diegu datu han-
dirik eman. Baina zenbait kasu-
tan gertatu zaigu, demagun, per-
tsona hori gudaria izan zela, eta
haren nomina bat topatu dugula;
halakoetan, familiari bidaltzen
diogu. Nomina bat senidearen si-
nadurarekin! Edo hatz markare-
kin! Izugarria da, eta familiek
asko eskertzen dute, hori baita se-
nideaz duten gauza bakarra. Eta
halakorik ez dagoenean, lekuko-

tza grabatu eta gero CDa bueltan
bidaltzea bera ere izugarri esker-
tzen dute». 

Lekukotzak eta historia
Eta memoria historikoa, neurri
handi batean, halako lekukotzek
elikatzen dute, bestelako agiririk
edo dokumentaziorik ezean hura
baita garai bateko egia ezagutze-
ko bide bakarra. Chuecak kasu
honetan garai hartako protago-
nisten lekukotzek duten balioa al-
darrikatzen du, memoria histori-
koa ez dela historia diotenez bes-
tela. «Argi dago memoriak
hutsuneak dituela eta subjektibo-
tasunez betea dagoela; baina zer-
gatik onartu behar dira prentsa-
ko artikuluak historiarako iturri
gisa, eta ez garaiko protagonista
eta lekukoen memoriak? Ez al zen
garai hartako prentsa guztiz sub-
jektiboa? Memoria gutxietsi egi-
ten dela uste dut, eta egia da me-
moriarekin bakarrik ezin dela
historia eraiki, baina historia
eraikitzeko oso atal garrantzi-
tsua da». 

Chuecaren aburuz, gainera, le-
kukotzen garrantzia eta balioa
areagotu egiten da diktadura ga-

raian idatzitako historiari errepa-
ratuz gero. «Historiaren ikuspegi-
tik sekulako hutsuneak ditugu
garai horri dagokionez. Asko ida-
tzi da 1936ko gerraz, liburu asko
kaleratu ziren frankismoan. Bai-
na horrek frogatzen du historia
txarra ere egin daitekeela. Eta or-
duko historia idatziak hutsune
izugarriak ditu; eta historia sub-
jektibitateak —kasu honetan
frankismoaren subjektibitate-
ak— jota dagoenean, ez da bene-
tako historia. Errepresioaren his-
toria, esaterako, oso gutxi egin da,
eta hainbat tokitan batere ez. Eta
hor azaltzen zaigu memoria dei-
tzen duguna, hor hartzen dute in-
darra lekukoen oroitzapenek».  

Errazkinen hitzetan, gorpurik
edo besterik topatu ezean, egia
ezagutzeko ez ezik, «konponketa-
rako ere erreminta ona» da leku-
kotzak jasotzea eta benetan du-
ten balioa ematea.

Justizia
Zuzenbide ikuspegitik begiratzen
dio Falxak auziari, eta Errazkine-
kin bat egiten du iritzi horretan.
«Agerikoa da zuen lana batik bat

egiaren enborrarekin lotua dela,
baina, nire ustez, sekulako lana
egiten duzue botere publikoetatik
etorri beharko lukeen erreparazio
edo konponketa eskubide horre-
tan ere. Izan ere, eskubide horrek
bere baitan hartzen du biktima-
ren gogobetetzea, eta 1936ko ge-
rraren eta diktaduraren kasuan
bide ofizialetik iristen ez zaiena
beste leku batzuetatik ari zaie iris-
ten». Erakunde publikoek egin be-
harreko lana erakunde pribatuen
esku utzi delako kritiko azaldu da
Falxa, administrazioak eskuak
garbitu dituelakoan. Nafarroako
Gobernuaren kasuan hori ageri-
koa dela diote laurek, baina, Eus-
ko Jaurlaritzaren kasuan, nahi-
koa ez izan arren beste erakunde
askok baino gehiago egin duela
nabarmendu du Herrastik. 

Falxak, ordea, Eusko Jaurlari-
tzak eta Nafarroako Gobernuak
bete ezin duten arlo bat dagoela
dio. «Justizia estatuaren eskutik
bakarrik hel daiteke, harenak
dira legeak eta epaitegiak. Auto-
nomia erkidegoek lagun dezake-
te beste eskubideak bete daite-
zen, baina justizia eskubidean
ezin dute ezer egin». Hala ere, Fal-
xak ohartarazi du «hainbeste
denbora igaro eta gero» ezin dela
erantzuleak zigortzerik espero.
«Hori bere momentuan egin be-
har zen, baina trantsizio zoraga-
rri bat egin zen, amnistia lege bat
onartu zuten, eta horrek eragin
du egiaren zati handi bat ez dela
inoz ezagutuko eta ez dela erru-
dunik zigortuko». 

Zigorren baliogabetzea
Hala ere, justizia egiteko bestela-
ko bideak badaudela dio Falxak,
eta bide horiek jorratu beharko li-
tuzkeela Espainiako Estatuak.
Baina hor ere eskas ikusten du
egindakoa, eta hainbat erabaki lo-
tsagarri ere iruditzen zaizkio.
«Justizia eta lege ikuspegitik be-
giratuta, oso itsuski eta oso-oso
gaizki egin dena izan da frankis-
mo garaiko epaitegiek ezarritako
zigorrak ez zirela zilegiak esatea.
Ez dituzte legez kanpotzat jo, ez di-
tuzte baliogabetu! Hori, zuzenbi-
de ikuspegitik eta biktima ikuspe-
gitik, eraso bat da; berbiktimiza-
zio bat. Eta, beharbada, hori ez da
biktimen eskakizun garrantzi-
tsuena, baina zuzenbide ikuspegi-
tik izugarria iruditzen zait zilegi-
tasun ezaz hitz egitea, jakinda ju-
ridikoki ez duela ezer esan nahi,
ez duela batere baliorik». 

Egiaren batzorderik ez egitea
ere akats handitzat dauka. «Eta
ez dira nahastu behar egiaren ba-
tzordeak justizia egitearekin, bai-
na bai konponketaren arloarekin,
eta hainbeste denbora igaro dene-
an, justizia egitea hain zaila dene-
an, konponketa oso garrantzitsua
da». 

Eta justiziarekin gertatzen den
bezala, Falxari garrantzitsua iru-
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ditzen ere zaio konponketa eremu
publikotik iristea; eremu pribatu-
tik iristen dena, ona izanik ere, ez
baita nahikoa. «Badago atal bat
soilik Estatuari eta erakunde pu-
blikoei dagokiena, eta egiaren eta
konponketaren arloak soilik ere-
mu pribatutik lantzen badira,
beti hanka-motz geldituko gara.
Gainera, nazioarteko arauek argi
diote estatua dela beti bere baitan
gertatzen diren eskubide urrake-
ten erantzule, eta Espainiako Es-
tatuak 1936ko gerraren aurretik,
II. Errepublikaren garaitik, bazi-
tuen hainbat konpromiso har-
tuak. Beraz, gauza bat dira deli-
tuen preskripzio epeak eta, baina
estatua da erantzulea, eta berari
dagokio egia, konponketa eta jus-
tizia eskubideak bermatzea». 

Diktaduraren ahanztura
Falxa bezala, justizia egitearekin
ezkor dira Herrasti, Errazkin eta
Chueca. Egiaren enborrean aha-
lik eta informazio gehiena esku-
ratzea dute helburu hirurek, age-
rikoa baita pasatako denborak
izugarri zailtzen duela justizia
egitea. «Jugoslavia ohian, Costa
Rican, Argentinan, Txilen eta
abarrean diktaduren krimenak
nahiko epe motzean ikertu izan
dira, eta horrek esan nahi du ger-
takariek bizirik jarraitzen dutela
oraindik jendearen gogoetan,
datu zehatzak daudela, memoria
gordetzeko errazagoa dela eta,
ondorioz, justizia egiteko aukera
ere badagoela, nahiz eta beti egi-
ten diren preskripzioa lortzeko
saioak. Baina gurean 40 urte izan
dituzte egindako guztia ezkuta-
tzeko, eta gertatutakoa ikertzea
zailtzeko», dio Herrastik.  

Horren adibideetako bat dira
ikerlariek izaten dituzten zailta-
sunak. «Espainiako Estatuan
ahozko iturriak beti gutxietsi
izan diren arren, kasu honetan
garrantzi berezia hartzen dute,
dokumentazio historikoa egon
badagoen arren zailtasun han-
diak baitaude hori bilatzeko», dio
Errazkinek —hainbat artxibo mi-
litar, polizial eta penitentziario-
tan aritu izan da gerran eta gerra-
ostean desagertutakoen inguru-
ko dokumentazioa topatzen—. 

Chuecak ere askotxo daki horri
buruz. «Oso bide malkartsua egin
behar izaten dugu beti iturri horie-
tatik edateko. Eta gaur egun ere,
2007an Memoria Historikoaren
Legea onartu zuten arren, ez dira
batere leundu artxiboetara sar-
tzeko oztopoak». Frankismoaren
errepresioari buruzko historia
egiteko, adibidez, artxibo gehie-
nak militarren, guardia zibilen,
Elizaren edota presondegien esku
daudela nabarmendu du Chue-
cak. «Eta trantsizio garaian insti-
tuzio horiek inolako aldaketarik
gabe eta konturik eman gabe iga-
ro zirenez, haien artxiboak ere ha-
laxe igaro ziren. Eta, noski, orain

ez zaie komeni artxibo horietara
inor sartzea». Presondegietan,
esaterako, informazio ugari dago-
ela dio Chuecak, baina ikerlariek
sartzeko baimena lortzen dutene-
an, sekulako nahasmendua topa-
tzen dutela, batere ordenarik gabe
daudela agiriak pilatuta, poltsa
edo kaxetan sartuta. 

Baina frankismoak agiri, artxi-
bo eta abarretan ez ezik, jendea-
ren gogoan ere utzi zuen arrastoa.
Errazkinen hitzetan, «garaituak
ahanzturara bortxatuak izan zi-
ren, baina, gainera, irabazi zute-
nen memoria janarazi zieten,
bere egin behar izan zuten. Me-
moria —edo ahanztura— politika
oso bat gauzatu zuen frankismo-
ak galtzaileekin». Primo Levi
idazle juduaren kontzeptu bat
erabiltzen du Errazkinek hori
izendatzeko. «Memorizidio hitza
erabiltzen zuen hark». 

Hain zuzen ere, 40 urtean garai-
leen memoria hainbeste landu
ondoren, garaituen memoria be-
rreskuratzen ari direnen helbu-
ruetako bat oreka berreskuratzea
dela dio Chuecak. «Erabat zilegi
da hildakoen gorpuzkinak be-

rreskuratzea, eta hori jada bada
arrazoi garrantzitsu bat. Baina,
bestetik, hemen egundoko deso-
reka egon da, bai justizia ikuspe-
gitik eta bai historia ikuspegitik». 

Nafarroara jotzen du EHUko

historialariak adibide bila. «Nafa-
rroan, esaterako, gerrari buruzko
historia ofizialak esaten zuen na-
far guzti-guztiek bat egin zutela
eta armetan altxatu zirela II. Erre-
publikaren aurka. Baina, orain,
ikerketei esker badakigu gure Na-
farroa eskuindar, katoliko eta

errekete horretan 3.000 lagun hil
zituztela». Hildako horiek guz-
tiek, ordea, ez dute oraintsu arte
omenaldirik jaso, eta «beste alde-
ak, berriz, 40 urtean aitortza, ones-
pena, gurtza eta omenaldiak izan
ditu». Desoreka horri eusten zaion
neurrian, Chuecaren aburuz,
«beti egongo da sektore bat, zilegi-
tasun eta eskubide osoz bere alde-
koen memoria, historia eta duin-
tasuna aldarrikatu dezakeena». 

Biloben iraultza
Eta neurri handi batean lan hori
bilobek egin dutela onartu dute
laurek. Lourdes Herrastirentzat
memoria berreskuratzeko mugi-
mendua ez litzateke posible izan-
go «biloben iraultza» gertatu ez
balitz. «Haiek ez zuten bizi izan
frankismoaren beldurra, isilik
egoteko beharra, autozentsura
hura, eta euren familien egia eza-
gutzera, senideen duintasuna be-
rreskuratzera abiatu dira». Chue-
cak, hala ere, seme-alaben lana
ezin ahaztu daitekeela nabar-
mendu du. «Bilobez hitz egiten da
beti, baina justizia egin behar ba-
dugu, ezin dugu ahaztu 70eko ur-

teen amaieran eta 80ko hasieran
jada seme-alabak hasi zirela mu-
gitzen, eta hainbat deshobiratze
egiten. Bilobek indartu dute mu-
gimendua, eta baliabide gehiago
jarri dituzte, baina eman diezaie-
gun berea seme-alabei ere». 

Lan hori birbilobei utzi ez iza-
nagatik pozten dira Falxa eta He-
rrastik. Herrastiren arabera, lau-
garren belaunaldiarentzat «urru-
tiegi» geldituko dira gerra eta
gerraostea, eta zaila litzateke hi-
rugarren belaunaldiak agertuta-
ko interesa agertzea. Falxaren
arabera, justiziaren ikuspegitik
ere izango litzateke galera. «Bikti-
maren ikuspuntua galdu egingo
litzateke. Hego Ameriketako dik-
taduren kasuan oso erraza da bik-
tima zein den zehaztea, baina
denborarekin lausotzen joaten
da, eta gurean laugarren belau-
naldirako guztiz galduko litzate-
ke biktimaren ikuspegia». He-
rrastik dioenez, «jada gorpuei ize-
na eta testuingurua jartzea ez
litzateke posible izango, eta gor-
puak berreskuratzea Erdi Aroko
gauzak berreskuratzea bezala
izango litzateke». 

04 1936ko gerra eta memoria historikoa
Igandea • 2009ko abenduaren 6a

(Aurreko orrialdetik dator)

Diziplina bakoitzetik bana

Joana Falxa
Zuzenbidea

«Nazioartekoaren
aldean, eskaera 
oso eskasa da»

Espainiako gerra zibilaren eta
frankismoaren biktimen esku-
bideak nazioarteko giza esku-
bideen ikuspegitik izeneko ata-
la idatzi du liburuan. Nazioarte-
ko araudiak gerra krimenen eta
gizateriaren aurkako krimenen
biktimei aitortzen dizkien hiru
eskubideak 1936ko gerraren
eta gerraostearen kasuan nola
aplikatu diren aztertu du, egia,
justizia eta konponketa eskubi-
deak nola gauzatu diren, ale-
gia. «Ondorioak nahiko ezko-
rrak dira, egin dena ez baita ba-
tere egokia, eta batez ere ez da
batere kontuan hartu nazioar-
teko araudia eta nazioarteko
testuingurua. Nazioarteko es-
kaerekiko oso maila eskasean
gelditzen dira, eta zer esanik ez
biktimek egin ditzaketen eska-
erekiko, hori are eskasagoa izan
baita».

Lourdes Herrasti
Arkeologia

«Gure lana ez da
bakarrik gorpuak
hobitik ateratzea»

Aranzadiko Francisco Etxebe-
rria eta Juantxo Agirre Mauleo-
nekin batera Memoriaren edo
giza eskubideen arkeologia
atala idatzi du. Deshobiratzeen
alorrean 2000tik eginiko in-
dusketa arkeologikoak ditu hiz-
pide, Priaranza del Bierzon
(Leon, Espainia) topatutako
hobi komuneko indusketatik
abiatuta. «Gure lana ez da ba-
karrik gorpua hobitik ateratzea,
baizik eta horietako bakoitzari
dagozkion elementuak topa-
tzea eta elkarrekin lotzea, be-
rreraikitze historikoa egiteko.
Kontua ez da soilik eskeletoak
ateratzea». Aranzadik Euskal
Herrian zein kanpoan eginiko
indusketetan eramandako gi-
daritza lana aipatu du, halaber,
eta gaur egun ia deshobiratze
guztietan jarraitzen den proto-
koloa eurek egina dela.

Mikel Errazkin
Antropologia

«Hainbatek historia
eta memoria
kontrajarriak direla
diote»
Juantxo Agirre-Mauleon Aran-
zadiko idazkari nagusiarekin
batera koordinatu du liburua
Mikel Errazkinek, eta hainbat
atal ere hark landuak dira; tar-
tean, 1936ko gerrako garaituen
eta frankismo garaiko bikti-
men memoria. «Hiru zatitan
dago banatua. Lehenean me-
moriaz, historiaz eta memoria
historikoaz kontzeptualizatzen
da, hainbatek esaten baitute
kontrajarriak direla. Bigarren
zatian, gerra galdu zutenek
memoria iraunarazteko meka-
nismoez hitz egiten da. Eta hi-
rugarren zatian, behin 40 urte-
ko diktadura bukatu eta gero
memoria historikoa berresku-
ratzeko mugimenduak nolako
bilakaera izan duen aztertzen
da, batik bat Zaldibiko hobia
topatu zenetik aurrera».

Josu Chueca
Historialaria

«Gertakari militar
eta politikoak izan
ditut aztergai»

Gerra Euskadin. Bilakaera his-
torikoa izenburuko atala egin
du Josu Chueca historialariak.
«Nik egiten dudana gerran ger-
tatutakoa azaltzea da, bai
ikuspegi politikotik eta baita
militarretik ere. Gerra hasi zen
garaiarekin hasi naiz, Iruñeko
eta Gasteizko altxamendueta-
tik abiatuta, zeinak arrakasta-
tsuak izan baitziren, eta gerra
amaitu arte. Baina gure espa-
rrua Euskal Herria denez,
1937an amaitzen da atala,
Santoñan. Eta bilakaera horre-
tan nahasten ditut gertakari
politikoak —esaterako, defen-
tsa batzordeak nola sortu
ziren, edo Jaurlaritza nola eratu
eta antolatu zen gerra
garaian— eta gertakari 
militarrak –fronteko gertaka-
riak, nola gertatu ziren batai-
lak…—».

Garaituak, ahanzturara
bortxatuak izateaz gain,
irabazleen memoria bere
egin behar izan zuten»
MIKEL ERRAZKIN
Aranzadiko Antropologia saileko ikerlaria

«Nafarroa eskuindar,
katoliko eta erreketean
3.000 lagun hil zituztela
dakigu ikerketei esker»
JOSU CHUECA
Historialaria

‘‘



Memoria erreprimituen aldarrikapena

A zken urteetan, gerrako
eta diktadurako bikti-
men memoria, batez ere

erregimen frankistak diskrimi-
natu zituen haiena, berreskura-
tzea eskatzen duten ekimenek in-
dar handia hartu dute gizarte zi-
bilaren bultzadari esker.
Iraganari aurre egitea eta gerra-
ko eta diktadurako gertaerarik
izugarrienetan gertatutakoa ar-
gitzea exigitu duten elkarteek ez-
tabaida bizia piztu dute arestiko
historia berriro aztertzeko kome-
nigarritasunari buruz.

Memoria historikoaren berres-
kurapena deitua izan den mugi-
mendu horren bultzatzailea eta
dinamizatzailea batez ere fusila-
tuei lur emandako hobi komu-
nen deshobiratze lan arkeologi-
koak izan dira. Mugarria 2000ko
urriaren 22an jar liteke. Priaran-
za del Bierzoko (Leon, Espainia)
deshobiraketa-lanetan 1936ko
urriaren 16an falangistek hilda-
ko hamahiru errepublikano zibi-

len gorpuak topatu ziren. 
Izenik gabeko hobietan identi-

fikatu gabeko gorpuak nahita na-
hasita egoteak trauma soziala so-
rrarazten du. Gainera, urte luze-
tan hobiak existitu izana ukatua
izan zenez, indarkeria-zantzu
garbiak dituzten hezurdurak eta
hezur-zatiak jendaurrean era-
kustean, bala-tiroen, torturen, el-
barritzeen eta azken tiroen aztar-
nekin, ordura arte isilaraziak
edota ozta-ozta isilpean kontatu-
rikoak izan ziren istorio tragiko-
ak azaleratzea bultzatu zuen. 

Eta familiartekoek aldarrika-
tzen dutena honako hauekin
dago lotua: gertatutako bortxa-
keriaren egia ezagutzea eta aitor-
tzea; gorpuak berreskuratzea eta
senitartekoek nahi bezala ehorz-
tea, ziklo kulturala behar bezala
itxiz; biktimen duintasuna aitor-
tzea eta hainbeste urtetan haien
baitan gordetako trauma osatu
eta hildakoei merezi duten tokia
eskaintzea. 

Hego Euskal Herrian gorpuen
berreskuratze-lanei hedabideek
eskainitako jarraipenak gizarte
inpaktu handia eragin zuen. Eus-
kal gizartea isilune luze hari
amaiera ematen hasi zen; batez

ere hainbat instituziotara edo
Aranzadi Zientzia Elkartera joz,
arestian aipatutako indusketa
haietan Aranzadiko adituek par-
te hartu baitzuten deshobiratze
lanetan. Honela, 2002ko urria eta
azaroan hurrenez hurren Zaldi-
biako hobi batean eta Arrasateko
Kutxetxikiko leizean Gerra Zibi-
lean fusilatutako bina gizonen
gorpuzkinak berreskuratu ahal
izan ziren; eta horrek isilean gor-
detako “hori” azaleratzea ekarri
zuen.

Zaldibiako eta Arrasateko des-
hobiraketa-lanez geroztik Hego
Euskal Herrian gerrako memo-
ria berreskuratu asmo zuten
hainbat elkarte sortu zen, horie-
tako askoren artean Lau Haizeta-
ra Gogoan koordinakundea osa-
tu zutelarik. Erakunde hauek to-
kian tokiko ikerketak eta
frankismoko biktimei egindako
omenaldiak antolatu dituzte. Ei-
barren 2007ko apirilaren 15ean
Memoriaren Taula izeneko pro-
posamena plazaratu zuten, eta
ondoko puntuak aldarrikatu:
biktimen duintasuna, herri ba-
koitzeko biktima guztien errolda
egitea, errepresalia ekonomiko-
ak eta konfiskatzeak pairatu zi-

tuzten biktimen errolda egitea,
erakundeetatik kaleratutako
langileak birgaitzea, frankismoa
goratzen duten ikur eta izen guz-
tiak kaleetatik desagerraraztea,
memoria-lekuen zerrenda eta
zaintza egitea, gerraren eta fran-
kismoaren historia irakaskun-
tzaren bidez transmititzeko egi-
tasmoak sortzea, artxiboak he-
rritarren eskura jartzea,
erakundeek hobi komunak bila-
tu eta identifikatzeko bitarteka-
riak jartzea, frankismoak irekita-
ko sumario guztiak bertan behe-
ra uztea, frankismoak
eragindakoak gizateriaren aur-
kako krimenak direla onartzea
eta biktimen elkarteen lurralde
batzordeak egitea.

Memoria historikoaren berres-
kurapena deitu izan den mugi-
menduaren abiapuntuan bikti-
men senideen eragiletzaz gain
nazioarteko testuinguruak ere
lagundu du; izan ere nabarmen
aldatu baita trantsiziokoarekin
alderatuz gero. XX. mendearen
hondarretan, giza eskubideak
masiboki bortxatuak izan diren
garaietan egia bilatzeari eta justi-
zia eskatzeari ekin dieten mugi-
mendu asko sortu dira nazioarte-

an, Augusto Pinochet ohean hil
zen jenerala auziperatzeko saioa-
rekin ikusi zen bezala. Hego
Amerikan diktaduretan desager-
tutakoen bilaketa, Hego Ameri-
kan edota Hegoafrikan sortutako
egiaren aldeko batzordeak ugari-
tu izana edota Sobietar Batasu-
naren gainbeheraz geroztik he-
rrialde komunista ohi ugarik
egin behar izan duten kontu-gar-
bitzea eredugarri izan dira mun-
du osoko biktima eta senide asko-
rentzat, inguratzen zituen isilta-
sun-murrua apurtzeko orduan
eta haien helburuak lortzeko as-
moz elkartzeko orduan. 90eko ha-
markadako esperientzia hauek
lekukotasunak eta haien memo-
riak justizia historikoaren agente
aktibo bilakatzea ahalbidetzea
ekarri zuen; zeinak geroz eta glo-
balizatuagoa zen nazioarteko iri-
tzi publikoan presente zen holo-
kaustoari buruzko eztabaidare-
kin lotzen baitziren. Era berean,
paraleloki, identitatearen meka-
nismo gisa, memorien berresku-
rapenaren testuinguruan, heda-
tuz zihoazen historiara txerta-
tzea eskatzen zuten memoria
erreprimituen aldarrikapenak.

Iritzia
Juantxo Agirre-Mauleon
Aranzadi Zientzia Elkarteko 
idazkari nagusia

Zaldibia. 2002an, Zaldibian topatutako hobi
komunean eginiko indusketak mugarri izan ziren eta
eta orimenaren garai berri eman zioten hasiera. ARANZADI

ZIENTZIA ELKARTEA-MAIDER TELLEXEA

Hernani. 2002an, Hernaniko hilerrian fusilaturikoen
bila eginiko indusketan, kripta hutsik topatu zuten.
Jose Aristimuño Aitzol bertan fusilatu zuten, 1936an.
ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA-FRANCISCO ETXEBERRIA

Intxorta. Zazpi hilabetean Intxortako frontean 1.200
baja izan zirela kalkulatzen da. Irudian, hildako gudari
baten anaia, indusketei begira. 2004an zortzi gorpu
berreskuratu zituzten. ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA-IÑAKI EGAÑA

Ezkaba. San Cristobalgo espetxean hildakoen hanka
artean botilak aurkitu zituzten Aranzadiko kideek. Bat
kenduta denak hutsak zeuden, eta barruko agiriak
ustelduta. ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA- FRANCISCO ETXEBERRIA

Kandido Saseta. Eusko Gudarosteko komandante
buruaren gorpua Arecesen (Asturias, Espainia) topatu
zuten, eta 2008an lurperatu zuten Hondarribian,
Gernikan omenaldia egin ostean. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS
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Barack Obama AEBetako presidentea irudikatzen duen panpina, joan den asteazkenean Manuel Zelayaren alde egindako manifestazioan. EFE

Hondurasen
egindako
hauteskundeak
iritzi askotariko
iturri izan dira
nazioartean.
Hauteskunde
emaitzak balekotzat
jo dituzte hainbat
herrik; ez onartzea
erabaki dute beste
hainbatek. Adolfo
Perez Esquivelek,
1980ko Bakearen
Nobel saridunak,
hauteskundeen
zilegitasun ezaz hitz
egiten du artikulu
honetan.

Hemeroteka

Bozak
Hondurasen

Hauteskunde bidegabeen pean

E z nazioarteko erkide-
goak ez Latinoameri-
kako gobernuek eta
herriek ezin dituzte

bermatu Hondurasen egindako
hauteskunde moralgabeak eta
bidegabeak.

Hondurasko estatu kolpeari
dagokionez, konplize eta kudea-
tzaile da AEBetako Gobernua;
herrialde hura mendean hartze-
ko eta eskualde hartan mendera-
kuntza eta arpilatze politikak
ezartzeko asmoz eman dute esta-
tu kolpea. Obamaren gobernuak
diktaduraren aldeko hauteskun-
deetarako deia argiro babestu
izana, berriz, ezin zurituzkoa zu-
ritzen ahalegintzea da, herri oso
baten subiranotasuna eta Ma-
nuel Zelaya presidentea ezkuta-
tzea eta aintzakotzat ez hartzea;
presidentea Brasilgo Enbaxadan
kartzelatuta dute ia-ia, duela bi
hilabetedanik, eta estatu kolpea-
ren aldekoen erasoak jasan be-
har ditu etengabe. Horrek zeharo
hondatu ditu kontinente osoko
demokraziak eta AEBek auzoki-
deek harreman errespetuzkoak
lantzeko ahalbideak, eta ostera
ere berretsi egin du AEBen inte-
resei men egiten ez dieten he-
rrialdeek antzeko egoerak jasan
ditzaketela.

Nabarmendu nahi dut ere Cos-
ta Ricako presidente Oscar Arias
[AEBetako] Estatu Departamen-
duaren aginduen mende jarri iza-
na. Sekula ez daiteke egin bake-
ranzko biderik, estatu kolpearen

aldekoek deitutako hauteskunde
bidegabeak aldeztuta eta Hondu-
rasko herrian izaten ari diren
giza eskubideen urraketa larriak
isilean gordeta.

[...] Hondurasen atxilotu zituz-
ten, atzo, gure lagun Gustavo Ca-
brera —Latinoamerikarako Bake
eta Justizia Zerbitzuko koordina-
tzaile nagusia— eta Cesar Carca-
mo artzain menotar, elizen begi-
raletza misiorako kideak biak ala
biak. Askatu ere egin dituzte, bai-
na egintza horrek argi utzi du
zein den Hondurasko diktadura-
ren helburua: herrialdean bene-
tan gertatzen ari denaren berri
izatea galaraztea munduari, giza
eskubideak larriki urratuta eta,
batik bat, hauteskundeak zapal-
kuntza baldintzetan eginda.

Hauteskunde iruzur hori dela
bitarteko, Hondurasko estatu
kolpearen benetako arrazoiak ez-
kutatu nahi izan dituzte: hango
herriei miseria gorrian eta zapal-
duta iraunaraztea, aurrerantze-
an ere banaka batzuk aberastu
daitezen, naturaren beraren ere
gainetik; gutxieneko soldaten
igoera orekatzea, eta lakari-er-
dien irabaziak areagotu daitezen
bermatzea; meatzaritza eta baso-
zaintza emakidei ekitea berriro
herrialdean; AEBetako eta Euro-
pako transnazionaletara heda-
tzea Merkataritza librearen onu-
rak eta pribatizatzeak; Latinoa-
merikako herrialdeekiko
elkartasun itunak eragoztea;
Honduras Alba erakundean sar-
tzearen onerako izatea; herrial-
dean barnerago sartzea eta hura
lotzea, haien interes ekonomiko,
politiko eta militarren arabera.

Nabarmendu nahi dut, berriro
ere, eskualde osoko herrialdeen
kontrakoa dela Hondurasko esta-
tu kolpea. [...]. Bestalde, mende-
rakuntza mekanismoak oraindik
indarrean dauden adierazgarri
dira hainbat politika: arpilatzee-
tarako azpiegitura proiektu han-
diak inposatzea, —hala nola Pue-
bla Panama Plana,
Mesoamerikan, eta IRSA egitas-
moa hegoaldean—, kontinentea
berriro militartzea —Kolonbian
beste zazpi base militar iparra-
merikar ezarrita, eta Panaman
eta Perun beste batzuk proposa-
tuta—, AEBetako militarrak
ezartzea Muga Hirukoitzean 
—Paraguai, Brasil eta Argentina
artean— eta IV. Flota Hegoalde-
ko itsasoan. Segurtasun Nazioa-
nalerako Doktrinaren bidez ez
dituzte amaitu kontinentean eza-
rritako diktadura militarrak 
—giza bizitza franko galdu da,
eta milaka hildako, torturatu,
kartzelatu eta desagertu izan
dira, eta herrien ekoizpen gaita-
suna suntsitu dute—; ez dituzte
amaitu zorpetze bidegabea dela
bitarte izandako odoluste neoli-
beralak, ez eta haiek ekarritako
egokitze egiturazkoak, pribatiza-
tzeak eta desarautzeak.

Komunikabide handiek, men-
derakuntza interes inposatuen
zerbitzura diharduten monopo-
lioak izaki, pentsamendu pro-
pioa duten eta herrien indepen-
dentzia eta subiranotasuna
lortzeko asmoz diharduten
gobernuen kontrako kanpainak
piztu dituzte. Haien kultura bon-
bardaketek eta merkatu kolpeek
lortzen ez badute, bat-batean

oldartu eta estatu kolpeak ema-
ten ahalegindu dira CIA eta Esta-
tu Departamentua. [...]. Argi
dago, ordea, estatu kolpearen
aldekoek aukeraturiko bideak ez
duela aurrera egingo. [...].
Herrialde osoko kale eta eskual-
de guztietan 154 egunean bortiz-
keriarik gabe iraun eta gero,
gehienak etxera erretiratu ziren
atzo, eta duintasun nabarmenez
erantzun diote hauteskunde iru-
zurrerako deiari. [...].

Eskualdeko gainerako gober-
nuei eta nazioarteko erakundeei
—OEAri, NBEri, Europako Par-
lamentuari eta Europako Bata-
sunari— galdegin nahi diegu ez
dezatela onar estatu kolpea zuri-
tzeko ahalegin hori. Bien bitarte-
an, konstituzio ordena lehengo-
ratu behar da, eta Zelayak
presidente kargura itzuli behar
du, ezinbestean, bertan behera
utzita edozein finantza eta mer-
kataritza laguntza edo militar
arloko. 

Giza eskubideen, eta gizarte,
kultura eta erlijio eskubideen
erakundeei eskatu nahi diegu,
halaber, elkartasunez aldez deza-
tela Hondurasko herriaren subi-
ranotasuna eta zuzenbide estatu
izateko duen eskubidea, demo-
kraziaren jardun jatorra galaraz
dezakeen edozein joeratan sopi-
kun izan gabe. [...]. Horrexegatik,
Hondurasko herriaren ahotsa en-
tzun behar da, behin eta berriro
ari baita eskatzen Nazio Biltzar
Konstituziogile bat, herrialdea
berrirotik sortzeko, berdintasun
eta inklusio oinarriak irizpide
hartuta. Horrela baino ezin izan-
go dute gobernatu.

Adolfo Perez Esquivel
America Latina en Movimiento
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Mikhail Kalaxnikov
jaunak omenaldia
jaso berri du.
Domina eman zion
Medvedev
presidenteak, eta
Kalaxnikovek
adierazi hainbeste
milioi AK-47 saldu
bai, baina berak ez
duela xentimorik
ikusi. SGAE eta
Kultura
Ministerioren bat
bere agentetzat ez
kontratatu izanaren
ondorioak. Egin
balu, asmatua
zuketen modua
mundu osoan
kanona
kobratzekoa.

E
uskal kultur pro-
dukzioa nagusi da
egunotan (nahiago
dut «euskal» hori ez
definitzen hasi, gaz-

telaniazko liburu mordoa dagoen
Durangoko estandetan hainbat
urtetan hor izan zen Eva Fores-
ten Hiru argitaletxeak ez baitago
aurten ere; oraindik ere ez da,
nonbait, nahikoa «euskal»). Eta
giro horrek blaituta, nik ere kul-
tur produktura bultzatuko dut
gaur artikulua. Antzerki batekin
hasiko nuke. Errefuxiatu bat ja-
rriko nuke aireportu batean gose
greban. Gainerako pertsonaiak:
aireportua dagoen harrera-Esta-
tuko ordezkariak eta kanporatze-
Estatu horretako funtzionarioak.
Tramaren aurkezpenean ikuslea-
ri jakinaraziko zaio bere herria
berea ez den estatu baten menpe-
ko ikusten duela pertsonaia na-
gusiak eta estatu horretako pasa-
portea hautsi duela bere herritar-
tasuna ez diolako aitortzen, eta
horregatik kanporatu dutela. Ha-
rrera-Estatuak ahalegina egingo
du, eskainiko dio bere pasaportea
ere, eta batez ere eskatuko bestea-
ri har dezan, baina errefuxiatua
temati ezetz, berak bere herrikoa
nahi duela agiria, eta kanporatze-
Estatua ere gogor, ezetz, men
egin arte. Tentsio dramatikoa
hautsiko dute tarteka azalduko
diren herritar soilek, gose greba-
laria babestuko dutenak, eta bai-
ta harrera-Estatuko OPIek ere,
aktore eta intelektual eta aba-
rrek, babesa azaltzera joango di-
renak (hauetako batzuekin derri-
gorrezkoa da kamera bat azal-
tzea). 
Korapiloa auzi horretan trabatu-
ko da, gose grebalaria setatsu be-
re pasaportearen eskean, kanpo-
ratze-Estatua ukoan eta harrera-
Estatua erdi-merdian, inorekin
ondo ez eta denekin gaizki. 
Bukaera asmatzea da zailena.
Amaiera zoriontsuak akordioa
eta pasaportea eskatuko lituzke,
baina errealitatea harrera-Esta-

tua eta kanporatze-Estatua baino
setatiagoa da. Aminetu Haidar
sahararrarena ote den istorioa?
Ez zen hori nire asmoa. Euskal
Herriko desobedientzialari bat ja-
rri nahi nuke, Espainiako pasa-
portea puskatzen, bere herritar-
tasuna aldarrikatzen Rabateko
aireportuan. Baina imajinazioak
ez dit hainbesterako ematen. Es-
painiako Estatuak ez bailuke
kanporatuko, ez da Afrikako esta-
tu horiek bezain hirugarrenmun-
dukoia. Berak zuzenean auzipetu
egiten ditu, terrorismoaren estra-
tegiaren baitan kokatzen eta be-
raz Auzitegi Nazionalak askatzen
dizkio korapilook. 18/98 errepasa-
tu bertzerik ez dago. Orain Maro-
koren setakeria dena irmotasun
demokratikoa bihurtzen da eta
kito. Ikusgarria intelektual eta
aktore eta hedabideena litzateke.

Mapak
Liburuaren ostean, diskoa. Me-
moriaren mapan egin zuen Ruper
Ordorikak. Memoriaren mapa,
egin nahi du Eusko Jaurlaritzak.
Ez dira koordenada beretan mu-
gituko, uste dut. Memoriaren
kontu horretan gauza batzuk aise
ahazten baitira. Memoriarena
hainbestetan aipatzen dugunon-

tzat akuilu, besteen memoria-fal-
ta salatzeko erabili ohi dugu-eta,
Boubacar Boris Diop idazleak
dioenarekin akordatzen naiz, me-
moria basora egurketan doanare-
narekin konparatzen du, berak
nahi duen arbolak hautatzen di-
tuela. Nireak, beste hainbatenak
bezala, aste honetan Bophal go-
rritu du mapan. Egun hartan hil-
dakoak, geroago hildakoak, ku-
tsatzeak, gaixoak... Gehiago esan
beharrik ez dago, diskoa berria
izanagatik ere auzi honetakoak
(eta holako asko dago nire ma-
pan) jiraka dabiltza beti biniloa-
ren zauri berean. Zauriz betetako
biniloan.

Kirola
Kultura gaindosiaren ondoren,
kirolera jo dut. Ez egitera, ezta
ikustera ere. Sos batzuk egin as-
moz (Durangon gastatutakoa
errekuperatzeko, euskal produk-
tua pirateatzea ez baita oso ongi
ikusia: Coldplay bai baina Ken
Zazpi ez), jokora. Hainbat taber-
natan jarri dituzten makina ho-
rietako batera jo dut, eta eskerrak
erne ibili naizen apustua egitean,
zeren eta bestela zarataren er-
dian ia egin dut postura Unai Itu-
rriagak Gonzalezi irabaziko dio-

la, eta Irujo Sustrai Colinaren au-
rretik geldituko dela. Iturriaga
imajina dezaket frontoian, segu-
ru ezker gantxo ona duela; eta
Irujoren ateraldiak ere ez txarrak
sakea bezalakoak  baditu.... baina
ez , kiroldesberdinekoak dira.
Burlan ari naizela? Ez ba. Makina
horietan, Porrusalda izen zoraga-
rria daraman kiroleanapustuak
egin daitezke Bertsolari Txapel-
keta Nagusiko finalerako: nork
irabazi, hiru bikote nor lehenago
eta ea Iturriaga lehenengo hiru-
retan. Bai, bai. Zenbatean paga-
tzen den ere esaten dizu. Mugitu
gabe, botoi batzuk sakatuta,
Chelsearen partidaz, lau t'erdiko
finalaz eta Arzallus Lujanbiori
nagusituko zaion edo viceversa
trabes egin dezakezu. Bai arrazoi
handia Amurizak hitzaren kirol
nazionalaz mintzo zenean. Ba-
noa, baina, ez nadila hainbat mila
lagun biltzea eta emozionatzea
lortu duen horren kontura bihu-
rrikeriatan hasi: Amets Maiale-
nen aurretik ateratzen bada zain-
du behar ote dudan Maialenek
auto berria ote duen... Txiste
gehiagorik ez, baina bertsozale
aparta den poetaren hitzak pira-
teatuz, «gauza ederra denik ez
ukatu neri».

Durangon jokoan

Aminetu Haidar, azaroaren 27an, bisitan joandako bi lagunekin. Ezkerrekoa, aktore espainiar bat da. M.C. / EFE 

Bihar jai
Mikel Elorza

Hurrengo
egunetan

Lau t’erdiko finala
Gonzalez eta Irujoren lehia 

Etzi jokatuko da Sebastien Gonza-
lez eta Juan Martinez de Irujoren
arteko lau t’erdiko finala.Donos-
tiako Atano III.a pilotalekuan izan-
go da elkarren arteko l ehia.

Bertsolari txapelketa
Norgehiagoka ikusgarria

Bertsolari Txapelketa Nagusia
izango da gaur zortzi, Barakaldoko
BECen. Zortzi bertsolari ariko dira
norgehiagoka handian, txapela
lortzeko helburuarekin.

Klima aldaketaren  goi bilera
Kyotokoari lekukoa hartuz

Bihartik 18ra bitarte, NEBk antola-
tutako klima aldaketaren 15. goi
bilera egingo dute Kopenhagen.
Kyotoko Protokoloari lekukoa har-
tuko dion akordioa dute helburu.

‘Egunkaria’-ren alde
Elkarretaratzeak  

Heldu den ostiralean Donostian,
Bilbon, Baionan, Iruñean eta Gas-
teizen Egunkariaren aldeko elka-
rretaratzeak egingo dira, Kontsei-
luak deituta.

Eihartze Aramendia



Orain dela sei hilabete zendu arren, Vicente Ferrerrek egindako lanak
esperantza ematen jarraitzen du Indiako Andhra Pradeshesko behartsuenen
artean. Hark bultzatutako proiektuek indarra dute oraindik ere.

Zigor Aldama Andhra Pradesh

O
hi bezala, trena be-
randu dator. Hiru
ordu. Baina inori ez
zaio axola. Indian bi-
zitzak beste erritmo

bat du. Metal urdinezko sugeak
Andhra Pradeshko basamortua
gogo gaiztoz igarotzen du, bidaia-
riek paisaia aldaketez gozatzen
duten bitartean. Irteerako hiria,
Bangalore, Indiako Eldorado da,
herrialdeko eztanda teknologiko-
aren jatorria. Norakoa, Ananta-
pur, infernutik zuzenean aterata-
ko herri kaotikoa da. Dena den,
kontrakotasunez betetako lurral-
de horrek bizitza du; eta, neurri
handi batean, mirari hori pertso-
na bati esker gertatu da: Vicente
Ferrer.

Arraza zuriko atzerritarra
espainiartzat hartzen den India-
ko toki bakarra da Anantapur,
eta, ziurrenik, baita Asiako leku

bakarra ere. Eta horren arrazoia
ulertzea erraza da. Vicente
Ferrer Fundazioa, Indian RDT
(Rural Development Trust) ize-
narekin lan egiten duena, 135.000
haurren eta ia bi milioi eta erdi
pertsonen ongizatearen lagun-
tzailea da. Erakundeak ia hiru
milioi zuhaitz landatu ditu, ikas-
tetxeak eta ospitaleak eraiki, eta
eguzkiak atsedenik ematen ez
duen tokietan ura lor daitekeela
ere erakutsi du. Baina, batez ere,
pariei, emakumeei eta gaitasun-
gabeei eman die esperantza, eta
are garrantzitsuagoa den zerbait
eskaini die: gizarte matxista eta
hierkizatu bati aurre egiteko
indarra.

Ez da harritzekoa father (aita)
deitzen zioten haren heriotzaga-
tik negar egitea oraindik. Hala
ere, inor ez da umezurtz geratu,
katalanaren lanak indar berare-
kin jarraitzen baitu. Haren emaz-
te Anne Perryk eta haren seme

Moncho Ferrerrek boluntarioz
osatutako armadaren arduradun
jarraitzen dute.

Kazetari honek Vicente Ferrer
ezagutzeko plazera izan zuen, hil
baino egun batzuk lehenago.
Erreportaje honetan azaltzen di-
ren adierazpenak eskaini zion el-
karrizketari dagozkie. 89 urte zi-
tuela, oraindik ere gogoz indar be-
tean zegoen.

Abian jarri zituen proiektuak
harrigarriak dira. Arraina eman
beharrean, arrantzan irakastea
lortu dute. Anantapurren gabe-
zia larriak dauden gune guztieta-
ra iristen dira; nola ez, osasuna
eta hezkuntza arloetara, eta az-
piegitura hidrikoak eraikitzeko

eta ekonomia bizirik irauteko
proiektuetara.

Lorpen ugari
RDTak lorpen asko izan ditu; bes-
teak beste, ume ukiezinen %90
ikastetxera joatea, Ferrer gune
hartan kokatu zenean (1969an)
baino %80 gehiago. Eta ez hori ba-
karrik: gurasoek haurrak ikaste-
txetik ez ateratzea lortu du. Gai-
nera, 1.500 zentrotan eskola gehi-
garriak ematen dituzte. Bestalde,
fundazioak eraikitako hiru ospi-
taleek eta hamalau klinikek zeri-
kusi handia izan dute eskualdeko
bizi-itxaropenarekin, nahiz eta
oraindik ere 60 urte azpitik jarrai-
tzen duen. Proiektu guztien le-
hentasuna ukiezinek eta gaita-
sungabeek dute, baina ez dago
bazterketarik, gizarte osoa mese-
detuta ateratzen da.

Horren adibide dira azienda eta
nekazaritza esparruei begira bul-
tzatzen diren ekimenak. Lehe-

nengo kasuan, fundazioak bufa-
loak eta behiak ematen ditu. Ho-
riek genetikoki moldatuak ego-
ten dira, ahalik eta esne gehien
eman dezaten, batik bat beste ira-
bazi iturririk ez duten komunita-
teentzat. «Lurrik ez dutenek le-
hentasuna dute, nahiz eta anima-
liak nork jaso behar dituen
komunitateak berak egiten duen
batzarrean erabaki», azaldu du
Sheeba Baddik, kazetari honi In-
diako pobreziaren bihotza eraku-
tsi dion arduradunak.

Emakumearen irudia sustatze-
ko, animaliak euren izenean jar-
tzen dira, eta onuradunek eurek
erabakitzen dute erakundeari ur-
tean zenbat ordain diezaioketen.
«Kopuru jakin bat itzul dezaten
eskatuta, animaliei probetxu ate-
rako dietela ziurtatzen dugu,
nahiz eta inolako produktibitate-
rik ez eskatu», adierazi du Bad-
dik. Gainera, gutxienez lau behi
dituztenek gas metanoa ekoizte-
ko oinarrizko sistema eraiki deza-
kete; gas metano hori animalien
gorotzaren bidez lortzen dute, eta
janaria prestatzeko gasa ematen
die.

Pakkiramma Kudulturu eta
Narayana Patlamarri proiektu ai-

Ferrer ez da hil
Andhra Pradeshen (India) ezindu psikikoentzat dagoen ikastetxea. Han, tailerrak egiten dituzte eta pixkanaka gizartean txertatzen joaten dira. ZIGOR ALDAMA
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Emakumeei gizarte
matxista bati aurre
egiteko indarra 
eman zien Ferrerrek



tzindari baten onuradunak diren
bost familietako bateko gurasoak
dira. Proiektu hori txerrikumeak
saltzeko txerri etxalde bat eraiki-
tzean datza, hain justu. Fundazio-
ak lehen animaliak ematen diz-
kie dohainik, baita sei hilabetez
jaten emateko pentsua ere. Mi-
krokreditu baten bidez, eraikine-
tarako beharrezkoa duten hasie-
rako inbertsioa finantzatzen die,
50.000 errupiarekin (715 euro).
«Hasieran zaila izan zen errutina
horretan sartzea, eta kume asko
hil egiten ziren», azaldu du Ku-
dulturuk; «orain, berriz, onurak
lortu ditugu». Sartzen dituzten
100 errupietatik 75 onura dira. Ho-

rrela, langile gisa egunean 50
errupia irabaztetik (80 zentimo
inguru) 110 errupia irabaztera iri-
tsi dira enpresaburu gisa. Salto
txikia dirudi, baina erabateko po-
breziatik bizitza maila duin bate-
ra pasatzea dakar.

Baliabideen maximizazioa ne-
kazaritzako proiektuen oinarrie-
tako bat da. Vicente Ferrer Fun-
dazioak 2.000 presa baino gehiago
eraiki ditu, eta, horien bidez,
Anantapurko lur azpiko akuifero-
ak betetzen dira. «Hazkunde
iraunkorra bilatzen da beti, eta
etapaka doa: lehenik, barazkiak
ustiatzen hasten gara; onurak az-

kar azaltzen dira. Diru hori epe er-
taineko sailetan inbertitzen da,
platanoetan adibidez, eta onurak
berriro ere erabili egiten dira, epe
luzeko sailetarako. Mangoak eta
halako frutek, esaterako, frui-
tuak emateko denbora asko be-
har dute, baina errentagarriagoa
da, garestiago merkaturatzen
baita», azaldu du Baddik.

Dudarik gabe, fundazioak egi-
ten dituen lanen artean ikusga-
rriena ezindu fisiko zein psikikoe-
kin egiten duena da. Gorren,
itsuen eta burmuineko elbarrita-
suna duten pertsonen artean oi-
narrizko hezkuntza ezartzen ai-
tzindaria izan da, eta horrez gain,
trasto deseroso gisa ez tratatzea
lortu du. Ez da erraza izan, baina
eskulangintzako tailerrek —han-
go merkatuetan objektuak sar-
tzen dituztenak— pertsona horiei
tratu duina ematea lortu dute.
Gaitasungabekodeitzen diren ho-
riek euren gaitasuna garatzen
dute, eta azkenean komunitatean
onartzen dituzte. Baddik indiar
ikuspuntutik azaltzen du: «Adibi-
dez, imitaziozko bitxiak egiten di-
ren gure tailerrean emakume el-
barritu psikikoek lan egiten dute,
eta euren etorkizuneko senarrak
erakartzeko adina diru lortzen
dute». Izan ere, ezin dira herrialde
batean proiektuak martxan jarri,
hura ulertu gabe. Eta hori Vicen-
te Ferrerrek lortu zuen. Anne
Perryk euren seme Moncho Fe-
rrer jartzen du horren adibide:
«Kanpotik zuria da, baina barru-
tik indiarra da». 

Nekazaritzako mikrokredituez gozatzen duen bikote bat. Z. ALDAMA

Vicente Ferrer, bere bulegoan. ZIGOR ALDAMABehi gorotzarekin egiten den metano produkzio sistemaren onuradun bat. ZIGOR ALDAMA

India 09 
2009ko abenduaren 6a • Igandea 

Bere lanaren ezaugarri erlijiosoagatik
kritikatu izan dute Ferrer; hark zioen
oreka lortu behar zela pragmatismoaren
eta espiritualitatearen artean.

Z. Aldama

Beroa itogarria da. Vicente Fe-
rrer Fundazioak Anantapurren
duen egoitzako haizagailua ez da
nahikoa itoaldia saihesteko.
Dena den, dozenaka boluntario
eta langile alde batetik bestera
dabiltza, ezinezkoa dirudien ekin-
tzan buru-belarri sartuta. Funda-
zioko jangela handian ferrerta-
rren argazki handi bat dago, hara
joaten den ororen inspirazio itu-
rri.

Asko dira filantropo katalana
bere lanaren ezaugarri erlijiosoa-
gatik kritikatu dutenak, nahiz eta
proiektuen onuradunek kristau-
tasunera lotzeko beharrik ez izan.
«Jendearen oinazea arindu ahal
izateko lan egiten dugu fundazio-
an», azaltzen zuen Ferrerrek. 

Hori bai, gurutzerik ez da falta,
eta logela batean hau irakur dai-

teke: «Jainkoa perfektua baldin
bada, zergatik sortu du perfektua
ez den mundu bat?». India akats
horren adibide ona da. Herrialde-
aren hazkunde ekonomiko izuga-
rria izan arren, 700 milioi pertso-
nak 30 zentimo baino gutxiagore-
kin pasatzen du eguna, eta
haurren heriotza tasa Saharaz he-
goaldeko Afrikako herrialdeeta-
koa baino handiagoa da. Horren
zergatia argi zuen Ferrerrek:
«Munduan pertsona onak gaizto-
ak baino gehiago dira, baina az-
ken horiek azkarragoak dira.
Dena den, gure helburua harata-
go joatea da, eta Zeruetako Errei-
nuan sartzea». 

Ferrer errealitatera oso atxikia
egon zen beti. «Gobernuz kanpo-
ko erakundeek herri anonimoa-
ren esku-hartzea izan beharko lu-
kete. Estatuaren esku handiak
iritsi ezin duen tokira iritsi behar-

ko lukete, eta aurre egin presente
dagoen minari. Haien arrakasta
ez litzateke sari edo tituluetara
mugatu behar, inteligentzia prak-
tikora nola aplikatzen den ere
hartu behar litzateke kontuan.
Espiritu bat izan beharko lukete,
inoiz ez negozio bat, eta kontzep-
tu ideologiko bat eduki».

Ez da harritzekoa egungo eko-
nomia krisia «tragikomediarik
handiena» iruditzea Ferrerri.
Hala ere, jakitun zen haren onu-
radunek buruaskiak izan behar
zutela, eta harro egongo litzateke
Anantapurnen jada 2.000 herri
euren baliabideekin bizi direla ja-
kingo balu.

Dudarik gabe, pragmatismo-
espiritualitate binomioa polemi-
ka iturri handiena izan da Vicen-
te Ferrerri dagokionez. Inoiz ez zi-
tzaion axola izan. «Gaur egun
espiritualitatea gorrotatzen da,
baina hori ez da praktikotasuna-
ren aurkakoa. Bi horien arteko
oreka aurkitu behar da». Behar-
bada, Inazio Loiolakoak lagundu
zuen. Haren leloa santu euskal-
dunaren esaldietako bat zen:
«Zuentzat, heroitasunak ekintza
arruntek izan beharko lukete».

Jenio humanitario
baten ikusmoldea

‘Trasto deseroso’ ziren
ezinduak lehen, eta
Ferrerrek gizarteratzea
lortu zuen bere lanarekin



Kazetaria da Mirentxu Purroi, bokaziozkoa, eta sumatzen
zaio. Sutsu mintzatzen da lanbideaz; batez ere, bizi
izandakoaz.‘Punto y Hora’aldizkariko sortzaile,‘Egin’
egunkariko zuzendari, dokumental egile: bide zabal eta luzea
egin du, baina beti bere buruarekiko leialtasunez jokatuz.

Edurne Elizondo

Hendaian bizi da Mirentxu Pu-
rroi kazetari iruindarra, baina as-
teburuak profitatzen ditu sorte-
rrira itzultzeko. Iruñean ikasi, eta
Iruñean hasi zen kazetaritzan la-
nean. Salamancan jarraitu zuen
(Espainia), eta lanbideak Vene-
zuelara eta Ameriketako Estatu
Batuetara eraman zuen gero.
Euskal Herrian da orain. Gogoeta
egin du kazetarien lanaz.
G Kazetaritza, filosofia, psikologia

eta zinema ikasi zenituen. Kazetari-
tzak markatu du,hala ere,zure ibilbi-
dea gehien?
E Bai. Nire benetako bokazioa
kazetaritza da. Eta, kazetaritza
unibertsala denez, bertze esparru
horiek guztiek lagundu didate
nire lanbidea hobeki garatzen,
kazetaritza gizatiartzen baitute.
G Hasieratik argi izan zenuen kaze-

tari izan nahi zenuela?
E Bai, txikitatik. Bokazioz ba-
naiz kazetari, eta benetan maite
dut lanbidea. Aberasgarria da,
baina, aldi berean, gizakion mise-
rien lekuko ere bada kazetaria.
G Aspaldi hasi zinen mundu horre-

tan; anitz aldatu da?
E Nik uste dut pertsonak zehaz-
ten duela lanbidearen izaera. Hau
da, pertsona bat ongi prestatuta
badago, jantzia bada, hobeki ari-
ko da bere lanean bere burua
prestatu ez duen pertsona baino.
Hori lanbide guztietan gertatzen
da. Eta pertsona bada lanbideari
eusten diona, nik uste dut zerbait
gertatu dela pertsonekin, gaur
egun kazetariona kameleoien
lanbidea baita. Ordainduko dion
taldearen elastikoa janzten du ka-
zetariak. Beraz, ez da profesiona-
la, interes ekonomiko, politiko
edo sozial zehatz batzuen soldata-
peko langilea baizik. Prentsa jada
ez da laugarren boterea. Boterea
bera da.
G Zentzu kritikoa galdu du?
E Hala da, eta presio talde bila-
katu da. Duintasun profesionala
galdu da, neurri handi batean.
Zentzu kritikorik gabe kazetaria

ez baita jada kazetaria. Kazetaria
lehen lerroan dago gertatzen ari
dena zabaltzeko. Hori da haren
eginbeharra. Baina gertatzen ari
dena ikusten baduzu, eta gerta-
tzen ari den hori kritikatzen ez ba-
duzu, adibidez dagoen ustelkeria,
horren laguntzaile bilakatzen
zara, eta kazetari izateari uzten
diozu.
G Laster hasiko da Egunkaria-ren

kontrako epaiketa.Zer deritzozu?
E Egunkaria-ren kontrako epai-
keta egitea gauza erabat ezohikoa
da bizi garen tokian, hau da, Eu-
ropan. Bakarrik Txina komunis-
tan eta gisako herrietan posible
da halako epaiketa bat egitea.
Erabat iraingarria da. Espero dut
Martxelo [Otamendi] eta gainon-
tzeko auzipetuak aske gelditzea,
bertzela inork ezin izanen baitio
eutsi Espainiako Estatuaren izae-
ra demokratikoari. Epaiketa poli-
tikoa da. Espainiako Estatuko

egitura ekonomiko eta politiko
anitzentzat negozio galanta izan
da ETA. Bat-batean ikusi dute ha-
gitz erraza dela mundu guztia zi-
kintzea, terroristak denak direla
erratea. Arazoa da hagitz salake-
ta larriak egin dituztela eta sala-
keta horiek faltsuak direla.
G Auzi honetan nola ikusi duzu ka-

zetarien jokaera?
E Isilik gelditu dira hedabide
gehienak. Eta isilik jarraitzen
dute, bertze alde batera begira.

Sona handiko demokratek utzi
dute Egunkaria-ren kontrako
epaiketa aurrera egiten. Hemen
hedabideek ez dute atera, Katalu-
nian bezala, editorial komunik
errateko epaiketa hau iraingarria
dela. Errugabeak epaitzen dituz-
te hemen. Eta hori izugarri larria
da.
G Kataluniako editoriala aipatu

duzu.Zer deritzozu ekimen horri?
E Sen onari buruzko irakaspena
eman digute. Kazetariak erreali-
tateari so egiteko duen gaitasuna-
ri buruzko irakaspena ere bai.
Errealitate horrek erakusten
digu alderdi politikoen tresneriak
ez duela funtzionatzen, eta pren-
tsak hartu behar izan du bere
gain gertatzen ari denari hitza
jartzeko ardura.
G Esparru zabaleko hamabi egun-

karik egin dute bat.
E Bai, hainbat ideologiatako he-
dabideek egin dute bat. Zaila da
agiri bateratua lortzea, denok
eman behar baitute amore zerbai-
tetan, baina egin dute, lehentasu-
na Kataluniako herritarrei eman
dietelako. Hitza eman diote herri
horri. Hori da kazetariaren lana.
Hitza jartzen duena da, eta gerta-
tzen ari dena zabaltzen duena.
Gauzak diren bezala kontatzen
dituena. Inbidia ematen dit kata-
luniarrek egin dutena, zentzu
onean. Duintasuna eman diote
gure lanbideari.
G Lanbidean aspaldi hasi zinen zu,

Diario de Navarra-n. Nolakoa zen or-
duko giroa?
E Orduko Nafarroa tristea zen,
ultrakatolikoa, karlista, falangis-
ta… izugarria! Nik zortea izan
dut, eta gurasoek beti nahi izan
dute etxekook mundu zabala eza-
gutzea. Kazetaritza Iruñean ikasi
nuen, eta bukatu bezain pronto,
Indiara joan nintzen, legenardu-
nentzako ospitale batean lagun-
tzera. Aurretik, 17 urte nituela,
Alacanten izan nintzen, Fontille-
sen, legenar tropikalari buruzko
ikastaroa egiten. Esperientzia
hark hunkitu ninduen, eta gaiari
buruzko erreportaje bat idatzi,

eta Diario de Navarra-ra bidali
nuen. Egun batean amak deitu,
eta bi orritan egunkarian nire ar-
tikulua atera zela erran zidan.
Horrela hasi nintzen lanean han,
ikasi bitartean.
G Baina,ikasketak amaituta,Sala-

mancara joan zinen.Zergatik?
E Frankismoaren garaia zen,
eta, hemen, El Pensamiento Na-
varro, Diario de Navarra, La Voz
de España zeuden. Nik nire prin-
tzipioak ongi garatuak nituen or-
durako, eta kontsekuente izatea
erabaki nuen. Bide horrek Sala-
mancara eraman ninduen, El
Adelanto egunkarira. Errepubli-
kazalea zen, eta, han, nire lanbi-
dean askatasunez aritu nintzen.
Giroa, dena den, itogarria zen.
G Gizarte itxia zen?
E Unibertsitateko giroa kendu-
ta, militarrak, mojak eta apaizak
bertzerik ez zeuden. Euskal He-
rrikoa zinela erratea ere ezinez-
koa zen. Isilik egoten ikasi nuen,
zurea ez dena errespetatzen.
G Bueltan, Punto y Hora aldizkaria

sortu zenuen. Erronka handia izan
zen?
E Ametsa izan zen. Garai har-
tan, zeure kabuz aritzea ez zen
erraza, ez zen erraza aske izatea.
Garestia da hori, eta ordaindu be-
har da. Baina guk ahalegina egin
genuen. Frankismoa eta orduko
iluntasuna bazter utzi nahi geni-
tuen, orduko kaskarkeriatik ate-
ra, eta aldizkaria sortu genuen.
Ilusioz bete gintuen proiektuak.
Gure idazteko makinak, gure ma-
haiak jarri genituen, gure ezagu-
tzak, eta, neurri batean, hutsera
jauzi egin genuen, ez baikenuen
argi proiektuak aurrera eginen
ote zuen. Eta lortu genuen.
G Ez zen erraza izanen,ezta?
E Ez, ez. Denek uste zuten porrot
eginen genuela berehala. Eta, ha-
sierako paperaren eta tintaren
kalitatea ikusita, hala izanen zela
ematen zuen! Baina jendeak espe-
ro zuena egin genuen, herrita-
rrak hasi ziren ikusten benetan
informazioa ematen geniela, eu-
ren auzoan, lantegian edo hirian
gertatzen ari zena kontatzen ge-
nuela. Ez zen erraza izan, hala
ere. Ia egunero joan behar izaten
nuen auzitegira; isunak, salake-
tak jartzen zizkidaten. Aldizka-
riaren hainbat ale bahitu ziguten,
halaber. Beldurrez bizi ginen.
G Zer eman zizun esperientziak?
E Garai hartan azkar bizi ginen,
gertaerek gainditzen gintuzten.
Zure lanbidea zein den argi duzu-
nean, zer egin behar duzun argi
ikusten duzunean, horixe egiten
duzu, eta kito. Gauza anitz ikasi
nuen garai hartan, egia erran.
Jendea ona dela ikasi nuen, eta
herri honek hazi zoragarria due-
la. Bere eskubideei uko ez egiteko
gaitasun ikaragarria du.
G Bertze erronka bati ekin zenion

gero, Egin-eko zuzendari izateari.
Nolako esperientzia izan zen hura?
E Erantzukizun handia zen nire-
tzat, emakume gisa, egunkari ba-
teko zuzendaria izatea. Orduan
inork ez zuen uste emakume ba-
tek halako postua merezi zuenik.
Jende anitz nire bulegoan sartu,
eta, zuzendaria beharrean, idaz-
karia nintzela pentsatzen zuen.
Lankideen artean ere sumatu
nuen hori. Ikasi nuen bertzerik.
Ikasi nuen askatasuna garestia
dela, eta ordaindu behar duzula;
eta lan hori niretzat ez zela kontu-
ratu nintzenean, alde egin nuen.
G Etapa gogorra izan zen?
E Hagitz gogorra. Orain bikti-

Mirentxu Purroi
«Garesti ordaindu dut nire lana egitea»

«Kataluniako
egunkariek hitza
eman diote herriari,
eta duintasuna
lanbideari»»

«‘Egunkaria’-ren
kontrako epaiketa
erabat iraingarria
da, epaiketa
politikoa»
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Motzean

1 Prentsa edo telebista: Ni-
retzat, ia gauza bera dira.
Baina benetakoagoa irudi-
tzen zait prentsa idatziaren
gogoeta. Baina dokumenta-
la, adibidez, niretzat, prentsa
idatziren gisakoa da.
2 Gustura eginen zenuke-

en proiektu bat: Herri hone-
tako egoerari buruz astero
analisi motz bat idaztea gus-
tatuko litzaidake. Euskal ari-
mari buruzko lan bat ere gus-
tura eginen nuke. Herriaren
taupada zein den jakin nahi-
ko nuke, eta iruditan jarri.
3 Lana,hemen edo he-

mendik kanpo? Urte eta er-
diz aritu nintzen munduko
bira egiten eta saltzen nituen
erreportajeetatik bizitzen.
Bihotz unibertsala dut, ongi
nago edozein tokitan.
4 Orain zertan zabiltza?
Oraindik ezin erran daitekeen
proiektu batean,ordezkari-
tzaren eta demokrazioaren
arloan dauden gabeziak gain-
ditu nahi dituen batean.Or-
dezkaritzaren esparruko kri-
sia bazter utzi nahi duen jen-
de anitz dago herri honetan
lanean,bide berri bat bilatzen.



mei buruz mintzatzen direnean…
zenbat gauza eskatu beharko
nuke nik. Lehertu zizkidaten au-
toak. Zulatu zizkidaten gurpilak.
Zazpi aldiz aldatu behar izan
nuen etxez. Familia mehatxatuta
bizi zen. Bonba paketeak bidal-
tzen zizkidaten. Eta anonimoak,
hilko edo bortxatuko nindutela
errateko. Gogorra zen.
G Kazetaritza uztea pentsatu ze-

nuen noizbait garai hartan?
E Ez, inoiz ez. Argi nuen kazeta-
ritzak ez zuela gaiztakeriarekin
zer ikustekorik.
G Baina Euskal Herritik alde egitea

erabaki zenuen, Venezuelara lehen-
dabizi, eta gero Ameriketako Estatu
Batuetara.
E Bai. Egoera gogorregia zen ni-
retzat eta familiarentzat. Hogei
auzi nituen epaitegian. Egin utzi
eta gero, ia hamabost urte egon
nintzen langabezian. Estigma ba-
ten modukoa zen. Ezin nuen kaze-
tari lana egin, egondako hedabi-
deengatik. Egin-en aritu izatea-
gatik, batez ere. Irudiaren
munduan aurrera egiten saiatu
nintzen orduan, eta zinema ikasi
nuen horretarako, Ameriketako
Estatu Batuetan.
G Egin-eko etapaz damutu zinen?
E Ez, inoiz ez naiz damutu. Nik
garbitasunez egin dut lan beti.
Akaso erran dezaket nire lana
egitea garesti ordaindu dudala.
Hori bai. Baina nire tesia da aska-
tasunaren prezioa garestia dela
eta ordaindu egin behar dela. Bai-
na nik erran dezaket pertsona as-
kea naizela.
G Zinema ikasi eta gero, filmak eta

dokumentalak egin dituzu. Prentsa-
rekiko aldea handia zen?
E Berriz hasteko modu bat izan
ziren filmak eta dokumentalak.
Abantaila zen niretzat, zinema-
ren eskutik irudien bidez idazten
ikasi bertzerik ez nuelako egin.
Gaurkotasuna kontatzen saiatu
naiz beti. Aktoreekin lan egitea
lan zailagoa izan zen, ez dut gustu-
ko. Dokumentalak nahiago ditut.
G Ia hamar urtez aritu zinen ETBn

Mundo.hoy saioan dokumentalen
esparruan lanean.Zer moduz?
E Mundu zabalean gaur-gaurko
gaiak bilatzea zen nire lana. Lan
guztien artean jendeari eskain-
tzeko perla bilatzea zen gakoa. In-
teresgarria izan zen lan hori egi-
tea, mundu zabaleko errealitate-
ak ezagutzeko aukera eman zida-
lako. Hamabi orduz egoten nin-
tzen zintak ikusten. Gozatu nuen.
G Eginen zenuke berriz horrelako

saio bat?
E Bai, baina ez ETBn. ETB ikus-
teari utzi diot, bai eta Radio Eus-
kadi entzuteari ere.
G Zergatik?
E Moncloako albistegia izan dai-
teke ETBkoa, eta, horretarako,
TVE ikusten ahal dut zuzenean.
Nik BBC ikusten dut; telebista
publikoa da, baina manipulazio-
rik gabekoa. Hori hemen zaila
dela badirudi. Ni beti izan naiz
nire buruarekiko leial.JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS
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Euskal Herrian zazpi urte eman eta
gero, Salai familia kurduko bost
kideak Irakera bueltatu dira. Itzuliko
zirela jakin arren, ez da erraza izan.

Urtzi Urrutikoetxea   Arbil 

H
emen ez dago kaleko
edanik», esan du Ra-
wak berehala bi he-
rrien arteko aldeaz
galdetutakoan. Ez

da erraza nerabearentzat Euskal
Herritik Kurdistanera bizitzera
etortzea, jatorria Mesopotamiako
lurralde honetan izanda ere.
Rawa eta Nawa seme-alabak 6 eta
9 urteko haurrak zirela, Jangi eta
Sahand Salai joan ziren Euskal
Herrira, eta zazpi urte Leioan
eman ostean, itzulera ez da erraza
izan. Nazentzat izan ezik. Euskal
Herrian jaiotako familiako kide
bakarra da Naz, baina ume txikie-
gia izan eta ia ez du igarri aldake-
ta. Nawa ahizparentzat bestela-
koa izan da. «Ez nuen etorri nahi,
baina gurasoek agintzen dute.
Orain ohitu naiz, baina hau oso
ezberdina da, neska batentzat ba-
tez ere, ez daukagu egiteko asko-

rik. Kurdueraz ondo hitz egiten
dut, baina ez dakit arabieraz».
Hala ere, Hego Kurdistango haur
asko dira arabieraz nekez egiten
dutenak, gurasoek ingelesa hobe-
tsita. 

Rawa nebak 16 urte ditu orain,
eta heavy metalaren zale sutsua
da. «Hemen ez dago diskorik, eta
Kobetamendiko kontzerturik ere
ez. Lagunekin paseatu ohi dut,
baina kaleak ere ez dira Euskal
Herrikoak bezalakoak, ez da hain
erraza. Halere, topatu dut beste
metal zale bat; hirugarrena falta
zaigu taldea osatzeko». Rawak
batxilergoa amaitu eta Leioara
itzuli nahiko luke medikuntza
ikastera. Halaxe egin zuten gura-
soek. 2000. urtean Eusko Legebil-
tzarrak Hego Kurdistan bisitatu
(Arbil hiriburuko parlamentuan
ikusgai dago opari emandako
plaka, oraindik Saddam agintean
zela honaino etorritako lehen
erakundea izan baitzen), eta ikas-

esperientzia, jende alaia, eskuza-
bala, oso herrialde garatua, era-
bateko segurtasuna dago. Bada,
hemen bide horretan gaudela
pentsatu nahi dut; ikusi duzue,
Kurdistan garatzen ari da, segu-
rua da, gauza on asko egiten ari
dira».

Bi herrialdetan bizi ostean,
non egon bestearen falta suma-
tzen du Jangik. «Euskal Herrian
hemen neukan guztia falta nuen,
eriak, ospitalea, aberria, familia,
eta, bestalde, han bizitza erraza-
goa da, monotonoagoa ere bai,
baina ordenatuagoa. Hemen zer
falta dugun? Hango paisaiak,

hango lagunekin egiten genituen
txangoak... Harremanetan gaude
eurekin, duela egun pare bat
egon naiz eurekin berbetan,
seme-alabak ere messenger bidez
egoten dira lagunekin». Orain-
goz, erakundeek egin ez duten
lana bere bizkar hartu du Jangik,
eta Euskal Herriko Unibertsitate-
arekin hitzarmena egin du, 
medikuntzako ikasle kurduek
Leioan burutu ditzaten ikaske-
tak. Baina bai Kurdistanen bai
Jaurlaritzan egondako gobernu
aldaketek atzeratu egin dute
bekak ematea.

Baina Jangi pozik dago Kurdis-
tan izaten ari den garapenarekin.
«Dena falta dugu, hango sistema,
bizitza antolatua, erraza; denak
dauka ordena bat, eta mediku
gisa han erraztasun handiak ge-
nituen, dena genuen eskura. He-
men botikekin arazoak ditugu, ez
dira iristen; hemen arazo ugari
daude, baina espero dut denbora-
rekin konpontzea». 

Eta, hala ere, Euskal Herrian
baino askoz diru gehiago irabaz-
ten du mediku batek Kurdista-
nen. «Dirua izan arren, aisialdira-
ko aukerak nabarmen urriagoak
dira». Irakeko ohiko iruditik oso
ezberdina da, Jangi eta Sahandek
Arbil hiriko kanpoaldeko urbani-
zazio batean bizi dira. Dirurik ez
baita falta Hego Kurdistanen, pe-
trolioari esker. Jangi Kirkuk hiri-
koa da, eta Kurdistanen noiz sar-
tu zain dago, «hiririk nahasiena
da, denek nahi duten petrolioa
daukalako. Baina han ere bonbez
baino ez da hitz egiten, eta ez da
horrela, anai-arrebak eta guraso-
ak han ditut, asteburuetan joaten
gara, eta lasai egoten gara».

Herrian, ez gara behin ere arrotz
sentitu, eta oraindik harreman
handia daukagu hango lagune-
kin, Gurutzetako jendearekin,
Osakidetza eta unibertsitatekoe-
kin, elkarri idazten diogu, hitz
egiten dugu, eta ahal dugunean
joaten gara Euskal Herrira. Eta
zalantzaren bat dudanean eure-
kin harremanetan jarri eta beti
laguntzen didate».

Estereotipoak
Lagunen bat haserretu ere hase-
rretu zitzaion, Kurdistango egoe-
raz ezjakin Irakera zetorrelako-
an. «Ez nien gaizki hartu,
lagunak arduratuta zeuden
maite gaituztelako, ‘nola joango
zara baina, gerran dago herria
eta!’, esaten zidaten. Baina, zorio-
nez, gauzak bestela dira. Eta nik
gogorarazten nien alderantziz-
koa ere gertatu zitzaidala, hara
joatear nintzela lagun batzuek
hori esaten zidatela, Euskal
Herria Kurdistan eta Irak baino
okerrago zegoela. Badakizu
hedabideetan zein irudi eman ohi
den, arazoez baino ez dute hitz
egiten, Euskal Herriko irudi 
txarra da beti nagusi, ez dira
garapenaz mintzatzen. Eta bel-
dur pixka batekin joan nintzen,
baina bestelakoa izan da gure

ketak jarraitzeko zenbait beka
adostu zituzten. «Zerrendan
izena eman, eta emazteari eta
bioi egokitu zitzaigun, medikun-
tzan doktoretza egiteko; biok
gara medikuak», dio Jangik.
«2001eko martxoan gaztelania
ikasi, 2002an ikastaroetan izena
eman, gero doktoretza egin, eta
2006ko martxoaren16an amaitu
nuen. Lau urtean egin nuen, eta
European doctor gisa egin nuen.
Gero, onkologia espezialitatea
ere egin nuen, Gurutzetako ospi-
taleko lankideei esker, hemen
beharhandia baitago. Orain,
hemen aplikatzen dugu han ika-
sitakoa, oraindik baliabide falta
handia izan arren». 

Esker oneko hitzak baino ez
ditu Euskal Herriarekiko, baina
behin ere ez zuten zalantza izan
joan-etorriko esperientzia zela
Leioakoa. «Seme-alabek ez zuten
itzuli nahi, oso gustura zeuden,
baina bizitzan erabakiak hartu
behar dira. Eta hasieratik argi
izan dugu herriminaz eta familia
izateaz gain zerbaiterako joan
garela: han ikasi eta ikasitakoa
hona ekartzeko. Itzuli beharra
geneukan, bagenekien ez ginela
hara bizitzera joan, hangoa
hemen aplikatzera baizik. Oso
gustura egon gara Euskal
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Sahand eta Jangi Salai, Arbilgo etxean, Nawa eta Naz alabekin. ANDRES MOURENZA

Hemen aplikatzen dugu
Euskal Herrian ikasi
genuena, baliabide falta
egon arren»
JANGI SALAI
Euskal Herrian ikasi duen mediku kurdua

«Kirkuk hiriaz hitz
egiterakoan, bonbez
baino ez da hitz egiten,
baina ez da horrela»
SAHAND SALAI
Euskal Herrian ikasi duen mediku kurdua

‘‘



Heldu den urteko udaberrirako
Errusiako 12.000 ikastetxek ‘Erlijio
Hezkuntza’deritzon ikasgaia sartu
beharko dute programan.

Eihartze Aramendia  

E
rlijioaren irakaskun-
tza diziplina ofizial
bihurtuko da errusiar
federazioko oinarrizko
ikastetxe askotan».

Dmitri Medvedev Errusiako pre-
sidenteak iragarri zuen joan den
uztailaren 24an. Orain hemezor-
tzi eskualdeetako 12.000 ikaste-
txetan —ikastetxeen %20— pro-
grama aitzindari bat jarriko da
martxan. Heldu den udaberrira-
ko ikastetxeek Erlijioa euren pro-
graman sartu beharko dute ikas-
gai gisa, eta hiru ikasturteren bu-
ruan materia hori orokor dadin
nahi dute agintariek. 

Ikasleek hiru aukeren artean
hautatu beharko dute: Erlijio
Konfesionala, Erlijio Akonfesio-
nala eta Etika. Lehena aukera-
tzen dutenek, era berean, landu
egin beharko dute Errusian indar
gehien duten lau erlijioetatik bat:
kristautasun ortodoxoa, islama,
judaismoa eta budismoa. Akonfe-
sionala aukeratuz gero, lau erlijio
horien ikuspegi orokorra iraka-

tsiko da. Euren seme-alabek inon-
go erlijio formaziorik jasotzea
nahi ez duten gurasoek, berriz,
Etika ikasgaia izango dute auke-
ren artean.

Agintarien arabera, programa
berri horren xedea gazteei morala
erakustea da, «Sobietar Batasu-
nak zabaldutako ateismo ofiziala-

ren kolapsoaren ondorioz Erru-
siak izandako garai gogorraren
ondotik».

Katolizismoa eta protestantis-
moa, erlijio gutxituak, ez dituzte
hezkuntzan sartu. Dena den, ez
dirudi oso haserre daudenik
Errusiako katolikoak, are gehia-

todoxoa indartu nahi dute Erru-
siako agintariek.

Konstituzio postsobietarrak
Estatuaren akonfesionalitatea ai-
tortu arren, eliza ortodoxokoa da
gehiengoa. L'Osservatore Roma-
no-k egindako azken ikerketen
arabera, errusiarren %72,6k orto-
doxotzat dituzte beren buruak,
nahiz eta horietatik %3 besterik
ez joan elizara astero.

Hautazkoa nahikoa ez
Errumanian eliza ortodoxoaren
eskakizuna haratago doa. Ikaste-
txeetan erlijio ortodoxoa aukeran
jartzearekin nahikoa ez, eta derri-
gorrezkoa izatea nahi du. Dena
den, hezkuntza politikarako ba-
tzordeak ez du eskakizun hori
onartu, eta irakasgaia hautazkoa
izango dela erabaki du. Ikasleen
tutoreei dagokie erabakitzea ma-
teria hori ikastea nahi duten edo
ez. Lehen Hezkuntzan, erlijioaren
irakaskuntza irizpide konfesiona-
len arabera dago antolatua. Ira-
kasle gehienak Hezkuntza Minis-
terioaren eta erlijio kultuen men-
pe dauden apaiz ortodoxoak dira. 

L’Osservatore Romano-k egin-
dako ikerketen arabera, ikasleen
erlijioa ez da beti errespetatzen,
eta askotan liturgia ortodoxoko
otoitzetan eta ospakizunetan par-
te hartzera behartzen dituzte.
Errumanian, herritarren %86
dira ortodoxoak, %7,5 protestan-
teak eta %4,7 katolikoak.  

«arazoak saiheste aldera». 1917an
iraultza boltxebikea izan eta gero,
lehen aldia izan zen erlijio ortodo-
xoa derrigorrezko irakasgai gisa
jarri zutena. 

Hala eta guztiz ere, orain hiru
urte eta orain egun hauetan,
agintariek esan dute erlijio ikas-
gaiak ez dituela tratatuko fede
kontuak; askoren ustez, eliza or-

go, Paolo Pezzi Moskuko artza-
pezpikuak goraipatu egin du erli-
jioa ikastetxeetara itzultzea:
«Presidenteak iragarritako pla-
nak erakusten du gizartea ez
duela menderatzen komunismo
sobietarrak erlijioaren aurka
azpimarratu zuen sentimen-
tuak». Pezziren arabera, ez dago
Eliza katolikoaren aurkako
aurreiritzi orokorrik Errusian;
hortaz, hezkuntzako proiektu
berria aukera bat izan daiteke
katolikoek euren esperientzia
trukatzeko. 

Orain hiru urte martxan
Proiektu aitzindaria esaten diote-
na aurten aurkeztu arren, orain
hiru urte jada hasi ziren esperien-
tzia hezkuntzan sartzen. Belgo-
rod, Bryansk, Kaluga eta Smo-
lensko eskualdeetan ortodoxia
errusiarraren historia sartu zu-
ten hezkuntza programan. Ho-
rrek hautsak harrotu zituen bes-
te konfesioen artean; komunitate
musulmanean, batez ere, baita
herritarren artean ere. Hainbat
gurasoren ustez, erlijio ortodoxoa
irakastearekin euren seme-ala-
bei garuna gabitzen diete. Lau es-
kualde horietako herritarren
%40 ez zeuden erlijioa ikastetxee-
tan sartzearen alde. 

Erlijioa ikasgaia ordura arte
aukerakoa bazen ere, Adminis-
trazioak hautazko hori hartzeko
gomendioa egiten zien gurasoei,

Erlijio doktrina Errusian
Errusiako eliza ortodoxoko kideak Moskuko Cristo Salvador katedralean, joan den urtarrilean patriarka aukeratzeko bileran. SERGEI CHIRIKOV / EFE
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‘Jainko’ hitza
ereserkitik
kentzearen aurka

D
Errusiako Diputatuen
Ganberak jainko hitza

ereserkitik kentzea proposa-
tu du. Eliza ortodoxoak bere-
hala erreakzionatu du; be-
kaizkeriz, gainera: «Jainko
hitza kentzen badugu, Erru-
sian betidanik egon den gai-
tasun kulturalaren eta espi-
ritualaren markotik aterako
gara».

Diputatuen Ganberak
jainko  hitzaren ordez guk
jartzea proposatu du «Jain-
koak babestutako lur maita-
tua» esaten den ereserkia-
ren zatian. Ganberaren ara-
bera, ez du zentzurik jainkoa
azaltzea estatu laikoa den
herrialde bateko ereserkian.

Ikasleek hiru aukera
dituzte hautatzeko:
Erlijio Konfesionala,
Akonfesionala eta Etika

Proiektuaren aurka
daudenen ustez,
eliza ortodoxoa indartu
nahi dute agintariek



Iñaki Egaña

E
ditore guztien helbu-
rua antzekoa da. Begi
ona duten ala ez beste
kontu bat da. Liburu
onak eta liburu txa-

rrak sortzen dituzte egileek. Be-
ren gain hartzen dute editoreek
argitaratze prozesua. Baita emai-
tzak ere. Azken finean, sortzaile-
ek etengabe asmatzen eta erna-
razten dute, eta mugak eta ozto-
poak, legez, editoreek jarri
beharko lituzkete.

1455ean, Gutenbergek inpren-
taren iraultza egin zuen, eta
ondorio nabarmenak sortu: libu-
rugintza. Arnaldo Guillen Broca-
riok, Gutenbergen erkideak,
hegoaldeko bideak hartu zituen
asmakizun berria zabaltzeko, eta
Nafarroan errotu zen. Ez da
harritzekoa, Nafarroa garai har-
tako Europako herririk ikasiene-
tarikoa zen eta. Eginkizunari
urtea jartzea ez da lan erraza.
Demagun, 1495ean izan zela.
Hamabost urte luze geroago, Ara-
goik eta Gaztelak Nafarroako
Erresuma konkistatu zuten, eta
Cisneros kardinalak inprimatzai-
learen berri izan, eta erabaki
azkarra hartu zuen; Alcalara era-
man zuen. Brocario Espainiako
erregearentzat lanean hasi eta
teknika berriaz baliatuz, kris-
tauen Biblia argitaratu zuen,
hots, Espainian  inprentatik ate-
ratzen zen lehenengo liburua
inprimatu zuen.

Mugatik hegoalderantz, San-
cho Elsok argitaratu zuen euska-
razko lehengo liburua, katixima.
Bernart Etxepareren Linguae
Vasconum Primitiae –Bordelen
argitaratutako euskarazko lehe-
na– baino hamasei urte geroago
argitaratu zen Elsorena. Ez da ale
bat ere gorde. Desagertu dira guz-
tiak. Ez da kasu bakarra, gainera,
euskal liburugintzan. Etxepare-
ren ale bat gordetzen da Parisko
Liburutegi Nazionalean. Ale ba-
karra. Utziateko prioreak liburu
bat argitaratu zuen, eta edizio
osoa galdu da, baita Artzain go-
rria ere, Jean Etxegarairena.
1655ean, Oihenartek aipatu zi-
tuen biak, eta, horregatik, liburu
horien aztarnak gaur eguneraino
iritsi dira.

Erdaraz ere argitaratzen zen
Euskal Herrian. Miranda Argako
eta Toledoko apezpikuburu Bar-
tolome Carranzak, esate batera-
ko, Comentario sobre al catecismo
cristiano kaleratu zuen. Espainia-
ko Filipe II.a erregeak heretikoa
zela leporatu zion eta Inkisizioa-
ren esku jarri zuen Carranzaren
heresia. Eta haren aurkako sala-
keta oso zehatza izan zen: Nafa-
rroako instituzioen defentsaren
aldekoa omen zen Carranza, eta,
bide batez, «frantsesa».

Tolosako Juan Martinez Zaldi-
biak Suma de las cosas cantábri-
cas y guipuzcoanas idatzi zuen
1564an. Adituen arabera, Gipuz-
koa herrialdeari buruz idatzitako
lehenengo lana. Ez du ematen, or-
dea, Gipuzkoako editoreak azka-

rrak izan zirenik. Lau mende
pasa behar izan dute Zaldibiaren
liburua kalean ikusteko, 1945ean
Gipuzkoako Foru Aldundiak ar-
gitaratu arte. Nik dakidanez, Biz-
kaiko editoreak alferragoak izan
dira. Miguel Alonsotegik (1535-
1584) Crónica de Vizcaya idatzi
zuen, eta oraindik ez du editorea

aurkitu. Lan argitaragabea.
Alonsotegik 1577an idatzi zuen
Tratado humilde y necesario en el
cual se muestra la vida miserable y
continuos trabajos que padece el
hombre del día en que nasce al
mundo hasta la ora de su muerte.
Foru Aldundiak, ordea, 1970ean
argitaratu zuen. Pedro Agramont
Zaldibarren Historia de Navarra
lanak antzeko bidea egin zuen:
1632an idatzia izan zen, eta 1996an
argitaratua.

Pedro Madariaga bizkaitarrak
1565ean argitaratu zuen, Valen-
tzian, Honra de Escribanos. Ha-
ren hasperena sentikorra zen: ha-
ren garaikide euskaldunek gutxi
estimatzen zuten gure euskara.
Madariagak euskaraz idaztera
berotzen zuen, «hizkuntza hone-
tan liburu asko daudelako». Bai?
Horrela zen? Egun, dakigunez,
garai hartan liburu bakarra zego-
en euskaraz idatzia, Etxeparere-
na, hain zuzen ere. Zein da Mada-
riagaren mezua? Asmakizuna
zen? Edo jakintsu aulki batetik
idazten zuen? Dakigun baino li-
buru gehiago galdu dira? Etxepa-
rerena ez zen lehenengoa izan?
Galdera gehiegi, eta erantzun gu-
txi. Amets egiteko gai apropose-
na.

Liburu galduen bila ari naiz,
garretan. Izugarrizko aurkikun-
tza izango delakoan nago. Napole-
onen garaian, iraultzaileek suta-
ra bidali zuten euskal liburu an-
dana. Horietako batzuk
Oihenarti esker ezagutzen ditu-
gu. Baina Oihenartek aipatzen ez
zituenak… zeintzuk dira? 1792an,
Baiona inguruko komentu gehie-
nek Paueko Departamenduko li-
burutegiari oparitu zizkioten zi-
tuzten liburu eta eskuizkribu guz-
tiak. Iraultzaren beldur. Eta
iraultzarekin liburu asko galdu
ziren. Baionako udal liburutegia
1851n inauguratu zen. Zoritxa-
rrez, 1889an sute ikaragarri batek
20.000 aletik 17.000 kiskaldu zi-
tuen.

Lapurdin argitaratu zen gas-
koiz idatzitako lehenengo libu-
rua, 1776an, hain zuzen ere. Fa-
bles Caussides izenekoa, eta 284
orrialdeko liburua. Liburuaren
bukaeran, editoreak, François
Batbedatek, hiztegi bat gaineratu
zion. Hura ez zen jatorriz idatzita-
ko liburua, itzulpena baizik, La-
fontaineren esamesak.

14 Historia

Euskal editoreak,
eskuzabal

Euskaraz idatzitako ‘best seller’-a:
‘Exercicio spirituala’

D
Euskarazko best seller-a zein izan den asmatzea ez litza-
teke zaila izango, euskaldunok izan dugun fedea ezagu-

tuta. Agian gazte batek ez luke hamaikagarrenean ere asmatu-
ko, eta horrek bizitzaren aldaketaren aztarnak erakusten dizki-
gu. Euskal best seller-a, Julio Urkixoren arabera, Exercicio
spirituala da. Lehenengo edizioa 1716koa da. Ordutik 1898ra,
Vinsonek 80 edizio katalogatu zituen, gehi beste batzuk, Koldo
Mitxelenaren aburuz, katalogatu ez zituztenak. 1901etik 1907ra
beste zazpi edizio egin ziren. Beraz, erlijioarekin lotutako liburua
da Euskal Herrian euskaraz gehien saldu dena. Euskal Herritik
kanpora egindako best seller-a Zarauzko Itxaropenak ekoitzi-
takoa izan daiteke,Cantemos al Señor izenekoa.

Igandea • 2009ko abenduaren 6a

Gutenbergek inprentaren iraultza egin zuen 1455. urtean; ondorioa:  liburugintza. BERRIA

Arnaldo Guillen
Brocariok,
Gutenbergen
erkideak,
hegoaldeko bideak
hartu zituen
asmakizun berria
zabaltzeko, eta
Nafarroan errotu
zen. Ez da
harritzekoa,
Nafarroa garai
hartako Europako
herririk
ikasienetakoa zen
eta.

Kondairaren
mugetan

Euskal
editoreak

Napoleonen garaian,
iraultzaileek sutara
bidali zuten euskal
liburu andana
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Konstituzionalismotik
lurraldetasunerantz
Patxi Lopez lehendakariak eta Akitaniako Kontseiluko
presidente Alain Roussetek euroeskualdea sortzeko
akordioa hitzartu dute, Nafarroari atea zabalik uzten
diona. Hitzarmenaren xede nagusietakoa abiadura han-
diko trena bultzatzea da, bi agintariok nabarmendu dute-
nez. Horrek guztiak agerian uzten du ezker muturreko
abertzaletasunak azken urteotan egin duen diskurtsoa-
ren faltsutasuna. Gogor jo izan dute Gernikako Estatu-
tuaren eta Espainiako Konstituzioaren aurka, Euskal
Herria desagertzea ekarriko zutelakoan. Fuerte egin izan
dute abiadura handiko trenaren kontra Euskal Herria-
ren Hondamendia eraginen zuelakoan. Haatik, Estatu-
tuaren eta Konstituzioaren aldeko indarrak Jaurlaritza-
ra heldu direlarik, inoiz baino aurrerapauso handiagoak
egiten ari dira lurraldetasunerantz. Eta lurraldetasuna-
ren gauzatze horren ardatz nagusia abiadura handiko
trena izaten ari da. Abiadura handiko lurraldetasuna,
horixe da bidea.

Abiadura handiko lurraldetasuna

Normaltasunaren 
normalizazio normala
Lopez lehendakariak gaur Espainiako Konstituzioaren
omenezko ekitaldietan parte hartzea «normaltasun insti-
tuzionalaren seinale da, erakundeen arteko harreman
normalizatuen sintoma». Ez da gure txistea, baizik eta
Eusko Jaurlaritzako eledun Idoia Mendiak hitzez hitz
esandakoa. Eta zer esan zuen Mendiak Eusko Legebiltza-
rrak Espainiako futbol selekzioak Euskal Autonomia Er-
kidegoan joka zezala eskatu zuelarik? Eskaera «normal-
tasun instituzionalaren esparruan» kokatu behar zela.
Eta zer Eusko Jaurlaritzaren eta epaileen arteko harre-
manez? Bada bere helburua «normaltasuna berreskura-
tzea» zela. Bistan denez, normalizazioa da gobernu berria-
ren totema, bozeramailearentzat ahozko makulu nonahi-
koa, obsesio erabateko bilakatu dena. Lerrootatik
elkartasun mezua bidali nahi diegu Mendia anderearen
senide eta lagunei, guztiz gogorra izan behar baitu hare-
kin eguneroko elkarrizketa normal bat edukitzeak.

Senarra: «Zer moduz lanean?»
Mendia: «Nire lanpostu normalean normaltasunez ga-

ratu den egun guztiz  normala izan da».
Senidea: «Zer nahi duzu bazkaltzeko?».
Mendia: «Jaki normalez osaturiko bazkari normala, or-

dutegi zeharo normalizatuan».
Senidea: «Normal…».

Arma, tiro, pun
Badakigu askotan aipatu dugula normaltasuna. Eta ba-
dakigu, halaber, datozen hiru urteotan —gutxienez— as-
kotan erabiliko dugula. Ez etorri guri kexuka. Ez etorri
guri kontu eske. Gu nafarrak gara. Guk ez genuen Lopez
lehendakari hautatu –euskalautonomiaerkidegotar
gehienek ere ez, baina askok eta askok bai–. Guk Sanz
dugu lehendakari. Aste honetan, Nafarroaren Eguneko
hitzaldi ofizialean, termino politikoekonomikofestibo be-
rri batez erditu da: «Txupinazo ekonomikoa». Sanz harro
azaldu da, Nafarroatik kanpo Foru Erkidegoaren «txupi-
nazo ekonomikoa» aintzat hartzen ari direlako. Harrapa-
zak, Txiribiton! Seguro ateraldiak alimaleko grazia egin
diela Nafarroan azken urtebetean lanpostua galdu duten
milaka lagunei. Sanzek aste honetan esan duen beste bat,
Leitzan bere buruari tiro egin zion guardia zibila biktima
bat dela. Eta horretan bat gatoz diputazioburuarekin.
Hainbati alimaleko grazia egin die gertaturikoak, eta
guardia zibil hori bere burua bahitu zuen Bartolin zinego-
tzi andaluziarrarekin alderatu dute. Ez da gauza bera.
Guardia zibil horrek Leitzan bertan, atentatu batean,
bonba batek kide bat hiltzen ikusi zuen. Pertsona trauma-
tizatua da, trauma pairatu zuen tokian jarri dutena, arma
batekin. Horrek ez du batere graziarik. Drama bat da.
Drama are handiagoa eragin zezakeena. Gaur, amaitzeko
txisterik ez. Gaur, amaitzeko galdera guztiz serioa: nor
izan da guardia zibil hori berriro Leitzara bidali duen gu-
pidagabea, arduragabea, psikopata?

Juan Kruz Lakasta eta Zaldieroa
seriodemonio@berria.info

Serio demonio
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Jolas
arriskutsuak
Garbine Ubeda Goikoetxea

Garapenerako bide naturala da jo-
lasa, adituek esana. Haurrari ezin-
bestekoa zaio afektiboki, sozialki,
intelektualki handitzeko, eta espre-
sio-tresnarik baliagarrienetakoa
du, halaber. Jolasaren bidez, mun-
duaz duen ikuspegia adierazten du,
ingurua nola ulertzen duen, bere
burua non kokatzen duen.

Ohiko irudia omen da haur pales-
tinarrak, plastikozko armak eskue-
tan, indiobakerotan olgetan aurki-
tzea, umiliatzaile eta umiliatuaren
rolak betierekotzen, mundua be-
zain zaharra den mixeria zurrunbi-
latzen.

Nire haurrak, berriz, apainkeria-
tan aritzen dira. Noiznahi, barbie
edo polly pocket panpinak eskue-
tan, moda-modako printzesakume-
ak imitatzen dituzte, merkataritza
gunez jositako mundu perfektuak.

Negargarria bada ere, zuetan ez
dakit zer den mundu makur honen
adierazgarriago.

Haurrak jostailuzko armekin jola-
sean, Jabalija errefuxiatu ere-
muan, Gaza iparraldean.
2009-09-23  ALI ALI / EFE

igandea@berria.info
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Hitz gurutzatuak

Zazpi aldeak Sudoku gaitza

Ezker-eskuin
1. Suitzan jaio, Tirol zeharkatu eta Danubio ibaian husten
den ibaia. Ereiten dutenak. 2. Erdialdeko eta Hego Amerikan
bizi diren suge handiak. Duela asko. 3. Sukaldaritzak
famatutako deitura. Airerik ez beste gasik igarotzen uzten ez
duela. 4. Errio, ibaiaren itsasertzeko alde. Argi hitz
elkartzeetan. 5. (Errep.) Barrea adierazten du. Ipar Euskal
Herrian eta inguruetan, musu. Zintzo. Oxigenoaren ikurra.
6. Oinazea adierazten du. Minkor, sentikor. 7. Teoriaren
araberakoa. Alfabetoko lehen bi letrak. 8. Boroaren ikurra.
Prezioaren hasiera. Galdetzailea. Dimako auzoa, Bizkaiko
Arratian. 9. Bete. Nerbio ziatikoaren hantura mingarriak. 10.
Okela-zuku urtsuak. Usu, maiz gertatu.
11. Erantzukizunak. Arabiako penintsulako sultanerria.
12. Ekialdean, bertz-konpontzaileak. Modua.

Goitik behera
1. Euria goian behean, adarka, ari. Basatiak, salbaiak.
2. Nemesio Etxaniz idazlearen izengoitietako bat. Lapurdi
herria, Larrun mendiaren hegaletan. 3. Nafarroako herria
Berrotzan, Lizarrerrian. Hotza goxatu. 4. Portu-adar. Ez du
aditzen. Daukat. 5. Bokala. Akain. Nafarroako herria,
espainieraz Sada, Zangozerrian. 6. Belatz-buru batez
aurkezten zuten Egipton jainko hau. Dominikar
Errepublikako. 7. Ez du migitzeko joerarik, ez gogorik.
Bizitzaren indarraren pertsonifikazioa zen Antzinako
Egipton. 8. Hala deitzen diote ekialdeko haizeari. Nor
bilakatu. Potasioaren ikurra. 9. Behar, egiteko. Bizkaiko 
ibaia. Kontsonantea. 10. Munduaren bira osatu zuen
lehenengo aldiz. Afrikako zur preziatu. 11. Zuhaitzaren beso.
Marokoko hiriburuko. 12. (Zah.) Gizon urtekide. Osagai
bakarrekoa.

1 

2 

3

4 

5 

6 

7 

8

9 

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sudokuzale porrokatuen gustuko jokoa dakarkizuegu oraingoan. Klasiko bat da, badakizue, 9x9 laukiko 
bederatzi karratu dituen taula horietakoa, baina molde honetako jokoen merkatuan, munduko azoka 
zabalean, inoiz prestatu direnetan zailenetakoa, horrelakoxeak nahi baitituzte gure sudokuzale aseezinek.
Ezetz ordu erdian asmatu. Eta ordubetean? Tira, ba...

7 9 4

7

9 5 8 3

8 6 5 7 1

1 6 3 5 8

3 1 4 5

9

4 7 1

BagaBiga

Henry Fantin-Latour (Natura hila)
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Hitz gezidunak

Hitz kateatuak Erantzunak
Diagraman koka itzazu ondoko hitz hauek:

K
A
R

13 hizki
Identifikatua

Paraguaitarra

11 hizki
Referenduma

Ukaldikaria

9 hizki
Afrikaans

Kurbadura
Ratisbona

Zumalakar

8 hizki
Amaordea

Arerioak
Aurkaria

Astundua
Auzilari

Azpirotz
Ribaguda

Zaroarra

7 hizki
Bahrain
Ilaunak

Nehorat
Txartel

6 hizki
Bardoa

Eratze
Onduak
Parean

5 hizki
Azeri
Hirak
Itoka
Izadi
Kontu
Legea
Mainz
Metal
Uztai
Txelo
Unatu
Zarea

4 hizki
Asmo
Bonn
Gazi
Ikur
Kaos
Osma
Rhur
Sute

3 hizki
Boz
Eri
Eup
Goi
Kar
Ohe

AEIMPB
OTAMENDIEME

IGAROAARAL
SEIRENMUERA

AIGRISBELATZOZ
UTERGARIBIAKXEDOI

ERIAEUALIZUJOLE
ARRAINGENBEITEULIA

GONZALEZDEDURANATT
JAIOHOREAOTIARTE

BADAIAMERIOAK
LEKUELBVIÑASPRE

KDARDORETAA
MOJAGAIAZIATIKAK

pArabako bertsolari zenbaiten deiturak

BagaBiga

GESALTZAKO
HERRIA

p ASIER ...,
EZKERREAN

IRAGANA,
IRAGOA

ZATI SEI

BELTZ
ZURBIL

GAJOA

IPAR EH-N,
INGURUAN

PL., HEGAZTI
MOTA

ETENGABEKO

UTERGAKO

GAIXOA

URETAKO
BIZIDUN

p RIKARDO ...,
BEHEAN

BESTA

ARABAKO
MENDIALDEA

TOKI

EMAITZA

p MANEX ...,
ESKUINEAN

NONBAIT

KANTA ZAHAR,
ABESTI

BELARDI

HERRI BAXE-
NABARRA

EZ AR

JARLEKU
MOTA

OZTA

p JUAN MARI ...

TOKA,
DIET

OLITEKO

MUSIKA
NOTA

NERBIO ZIATIKOEN
HANTURAK

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼
▼

▼

▼ ▼

▼

▼

▼

▼
▼

▼

▼
▼

▼
▼

▼

▼
▼

▼

▼ ▼

LABORARIEN
SINDIKATUA

ZILARRA

▼

▼
GEZI

KONTSO-
NANTEA

▼

▼

▼

HEGAZTI
HARRAPARI

TALDEA

▼

▼

GALEGOZ,
NEU

GOGO,
ERA

▼

▼

IGAROBIDEAK

HERDOIL

▼

▼
ALUMINIOA

EZEN

▼

▼GESALAZKO
HERRIXKA

LO EGITEN
DEN DENBORA

▼

▼

BAXERAREN
ERDIAN

EURI
XUME

▼

▼

AINTZA

ZALANTZA

▼

▼

MUSIKA
NOTA

DAGO

▼

▼

▼

KONTSONANTE
BUSTIA

TOPATZEAK

▼

▼ZUHAITZ
MOTA

HIZKI BATEN
IZENA

▼

▼

TANTALOA

TONA

▼

▼

BOKALA

BOKALA

▼

▼

▼IBARRETAKO
JAUNAK

p IÑAKI ...

▼

▼

POTASIOA

MOJA IZANEN DA

▼

▼▼

ARABAKO
IBAIA

IRAZKI

▼

▼

BELDUR

ALA

▼

▼

ASIA ERDIKO
ITSASOA

MEATZEA

▼

▼

MANDEULIA

UTIK!

▼

▼

JOTZAILE

TXORI MOTA,
ELAIA

▼

▼

p OIHANE ...

▼

INTSEKTU
MOTA

SUGETZAR
MOTA

PL., SUARI
DARIONA

ZAINETAKO
ISURKARI

▼

▼

▼
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2=1kupoiak

Bezeroari kasu egiteko ordutegia: goizeko 08:30etik gaueko 20:30era 943-30 43 45 telefonoetan, eta larunbatetan 09:00etatik 13:00etara

MOZTU eta erabili zure
   harpidedun txartelarekin batera*
* Harpidedun bakoitzak, asteko kupoi bat bakarra aurkez dezake.

ZINEMA

15 Gasteizko FLORIDA GURIDI:
Bost lagunentzat bina sarrera

16 Basauriko BILBONDO:
Bost lagunentzat bina sarrera

17 Iruñeko GOLEM:
Bost lagunentzat bina sarrera

01  LOIZU JATETXEA

05  LAIA ERRETEGI-SAGARDOTEGIA04   BOTARRI JATETXEA

08  TXAPELA BURUAN TA

02  CASA NIKOLASA

07  JOSEBA JATETXEA

09  LAUBURU KOMARKA 10  ZELAI TALASOTERAPIA 11  DONOSTIAKO AQUARIUMA

Bi elastiko

AuKera ezazu,

BIzI eusKaraz

Bi lagunentzako menu berezia

Bi lagunentzako menu berezia

Aizkibel, 10 - Azkoitia
Tel.: 943-85 34 12

www.josebajatetxea.com

Bi lagunentzako menu berezia

Loizu hotela
San Nikolas,13 –Auritz

Orreaga eta Irati oihanaren ondoan.
Tel.: 948-76 00 08

Bi lagunentzako dastatze menua

IBILI MUNDUAN Bi lagunentzat bina sarrera

03  ELLAURI HOTELA

Arkolla auzoa, 33

Hondarribia
Tel.: 943-64 63 09

www.laiaerretegia.com

Altzusta, 38 - Zeanuri
Tel.: 946-31 78 88

www.ellaurihotela.com

Bi lagunentzako gaua eta gosaria

Oria, 2
Tolosa

Tel.: 943-65 49 21

Kontxa pasealekua, z/g
Donostia

Tel.: 943-46 24 84

www.la-perla.net

06  LA PERLA JATETXEA

Izen-abizenak

Harpidedun kodea

Erabilitako eguna

TALASO SARRERAK
2=1kupoia

SASOIAN JARTZEKO ZIRKUITUA

Batek ordaindu, eta bigarrenak doan!
Argitaratze eguna: 2009-12-06
Erabiltzeko epea: 2 hilabete

ZELAI TALASOTERAPIA
Itzurun hondartza - Zumaia
Tel.: 943-86 51 00

www.talasozelai.com

Izen-abizenak

Harpidedun kodea

Erabilitako eguna

MUSEO SARRERAK
2=1kupoiaMUSEO SARRERAK

Batek ordaindu, eta bigarrenak doan!
Argitaratze eguna: 2009-12-06
Erabiltzeko epea: 2 hilabete

Bilboko Euskal Museoa
Miguel Unamuno plaza, 4. Bilbo
Tel.: 94-415 54 23

www.euskal-museoa.org

www.lauburuestudio.com

Bi lagunentzako dastatze menua

Bost lagunentzat bina sarrera

13  OTEIZA MUSEOA

Bost lagunentzat bina sarrera

12 ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

Hamar lagunentzat bina sarrera

14  IRUÑEKO PLANETARIOA

Hamar lagunentzat bina sarrera

Bi lagunentzako dastatze menua

Bi kirol jertse

Narrika, 18

Donostia
Tel.: 943-42 82 99

www.txapelaburuan.com

Itzurun hondartza
Zumaia

Tel.: 943-86 51 00

www.talasozelai.com

Aldamar, 4
Donostia
Tel: 943-42 17 62



Beste diru bilketa bat abiatu du Herrikoak.
Herri aurrezkiari esker, Euskal Herriko
lantegiak sostengatzen ditu 1980az geroz.

Jenofa Berhokoirigoin

S
alduko dituen mila
akzioen bidez, milioi
bat euro eskuratzea,
eta kapital horren bi-
dez, urtero Ipar Eus-

kal Herriko ehun lanpostu man-
tentzea edo sortzea. Horixe du
helburu Herrikoa elkartasunez-
ko finantza sozietateak, azarotik
urtarrilera iraungo duen akzio
harpidetzako kanpaina berriare-
kin. Sortu denetik, helburu eta
ibilmolde bera atxiki izan du: ak-
zioak salduz herri aurrezkia es-
kuratzea, eta Lapurdiko, Nafa-
rroa Behereko eta Zuberoako lan-
tegien sortzeko eta garatzeko.

1980an sortu zen Herrikoa, Ipar
Euskal Herriko ekonomia eta en-
plegua garatzeko asmoz. Garai
hartan, Lapurdiko, Nafarroa Be-
hereko eta Zuberoako lantegi

asko hesten ziren, eta lanpostuak
galdu. Gazteen exodoa ere azka-
rra zen. Bestalde, lantegi handi
gehienak kanpoko buruzagi ba-
tzuen esku ziren. Tokiko aurrez-
kia atzerritarren esku gelditzen
zenez, diru hori ez zen Euskal He-
rrian inbertitua. Hori zela eta,
«herrian bizi eta lan egitea» hel-
burutzat zeukaten herritar ba-
tzuek argi zeukaten beharrezkoa
zela beren «geroa eskuetan har-
tzea». Horren harira, Hemen el-
kartea sortu zuten 1979an, eta
1.500 lanpostu planaren bultza-
tzaile izan zen. Plan hark 1985. ur-
terako 1.500 enplegu sorraraztea
zuen helburu. Elkarteko kideek
argi zeukaten lanpostuen sortze-
ko dirua beharrezkoa zela, eta,
horretarako, tokian-tokian au-
rrezteko nahikaria handitu zen.

Elkartasuna
enplegu
sustatzaile
denekoa

NICOLAS MOLLO

Egitura
berria 2009ko abenduaren 6a ekonomia@berria.info

(Hurrengo orrialdean jarraitzen du)



Hori ahalbidetzeko, Herrikoa so-
zietatea sortu zen. 1980ko azaroa-
ren 20an, elkartearen estatutuak
izenpetu zituzten Ramuntxo
Camblong, Andde Darraidou,
Jean Roch Guiresse, Mixel Iturbi-
de, Filipe Lerat eta Patxi Nobliak.

Herritarren elkartasuna
Sortzaileek eginmoldea bazeuka-
ten; helburua finkatua zuten, eta
lantegien laguntza eskaera ere az-
kar sendi zuten… baina dena egi-
tekoa zen oraindik! Aurkezpen
bilkurak egiten hasi ziren, diru
promesen bonoak banatzen eta
eskuratzen. Hilabete batzuen bu-
ruan, 670 lagunek eta 29 lantegik
dirua hitzeman zieten; 2.580.000 li-
bera orotara (390.000 euro). Zama
inportanta zen…baina 1.500 lan-
postuen segurtatzeko, beharrez-
koak ziren bost milioi libera. Inau-
rri lanak eta herritarren elkarta-
sunak segitu zuen: 1982an dirua-
ren biltzeko bigarren kanpaina
hasi, eta 776.050 libera lortu zituen
Herrikoak, 287 akziodunen elkar-
tasunari esker. 1983an, beste diru
bilketa batean, beste milioi bat li-
bera bildu zuen Herrikoak, 364 ak-
zioduni esker.

Eskuratu kapitalarekin, 1981.
urtetik goiti, Ipar Euskal Herriko
hainbat lantegiren laguntzen ha-
sia zen Herrikoa. 

«‘Herrian bizi eta lan egin’
nahikaria edonon izigarri ongi
ikusia da... salbu Euskal

Herrian!», dio Herria-ko lehenda-
kari Pierre Mendiburek. Hau da,
29 urtez egin bidea ez zen beti
zuzen eta goxoa izan. Lehen urte-
etan, Frantziako administrazio-
ak begi txarrez ikusi zuen Herri-
koaren iniziatiba,
«abertzaleegia» zela iruditzen
zitzaiolako. Hainbat telefono dei,
hitzordu eskaera eta errefusa
behar izan ziren administrazioa-
ren oztopoei aurre egiteko. Sozie-
tateak ezeztatu behar izan zituen
hainbat komunikabidek Herriko-
ari buruzko hedatu aurreiritzi eta
gezur guztiak —«ETA erakunde-
aren diru xuritzea», Parisko Libé-
ration egunkariaren hitzetan;
«ETAk lantegiak kontrolatzen
ditu», Madrilgo Abc-ren iritziz— . 

Denborarekin, gezurrak eta oz-

topoak isildu ziren. Herrikoak
Ipar Euskal Herriko ekonomia-
ren garapenerako egin lana eza-
gutua eta goraipatua izan zen po-
liki-poliki. Zifrak hor ziren, Herri-
koaren ekarpenaren isla gisa:
1982. urtean, 189 enplegu lagun-
durik; 1986an, 633 lanpostu sos-
tengaturik; 1992an, 1.303; 1998an,
1.561; 2002an, 2.303; 2006an, 2.470
enplegu lagundurik... Hori dela
eta, Herrikoak egin lana onartze-
ra behartuak izan ziren.

Gaur egun, herritarren ondo-
an, akziodun dira Akitaniako Es-
kualdea, Industria eta Merkatari-
tza Ganbera, bankuak eta Ezartze
eta Konsignazio Kutxa ere, Fran-
tziako finantza instituzio publi-
koa.

Beti aurrera segitzea lortu ga-
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(Aurreko orrialdetik dator)

Inkesta
1. Noiztik Herrikoaren akziodun? 2. Zergatik? 3. Zer ekarri dio Herrikoak Ipar Euskal Herriari?

MARITXU ZUBIETA 
(Aholkularia)

1.1980. urtetik.
2.Nire proiektu eta ikusmol-
dearekin bat egiten zuelako
Herrikoaren proiektuak. Argi
nuen garapen ekonomikoa
gure eskuetan zela; beraz, bat
egin nuen tokiko aurrezkiaren
ideiarekin. Garai hartan, Alki
enpresan lan egiten nuen, eta
Herrikoaren laguntza eskuratu
genuen.
3.Herritarren kontzientzia har-
tzea ekarri du. Euskal Herria-
ren garapen ekonomikoa be-
harrezkoa dela ohartaraztea
lortu du. Bestalde, hemengo
dirua hemengo enpresetan in-
bertitzea ahalbidetu du.

ANTTON KURUTXARRI
(Irakaslea)

1.2001. urtetik.
2.Alde batetik, tradizioz ; aita-
txik eta aitak akzioak erosi zi-
tuzten. Tradizio handi horre-
tan segitzeko erosi ditut bi ak-

zio. Bestalde, ez dut deus eza-
gutzen eta egiten ahal enpre-
sen munduan. Banekien Herri-
koaren barnean fede eta balio
handiko jende batzuk horretaz
arduratzen zirela. Konfiantza
osoa dut haietan.
3.Begi bistakoa da. Ikusirik
zenbat empresa lagundu di-
tuen, zenbat enplegu sorrarazi
dituen… Horrez gain, euskal-
dunen egiteko manera bat
ezagutarazten du. Hainbat
egitura eta instituzio ofizial
Herrikoaren barnean dira gaur
egun. Horrek erakusten du
euskaldunen egiteko manera
ezagutua eta saritua izan dela
urteetan.

ALAIN AIZAGER
(Komertziala)

1.2009. urtetik.
2. Nire herria maite dut. Ohar-
tzen naiz lantegi bat sortzeko
nahikaria daukan jende anda-
na badela. Baina oztopoak
kausitzen dituzte: proiektua
eramatea zaila da, bankuek ez

dituzte segitzen… Horregatik,
herri aurrezkia garatu behar
da. Herrikoaren akzioa ez dut
aberasteko hartu; ez da bur-
tsan dagoen izpiritua. Nire he-
rria laguntzeko bilakatu naiz
akziodun. Gure geroa da joko-
an.
3.Enplegua mantendu eta so-
rrarazi du. Bestetik, eskualde
honetan jendea egonarazi du
ere. Horrez gain, lanean aritze-
ko beste molde bat garatu du.
Kapitalismo basatiaren logi-
kan ez den negozio molde bat.
Hurbiltasunezko kapitalismoa
da… Egunero ikusten ditugun
herritarren artean egiten den
kapitalismoa da.

BERNADETTE OILLARBURU
(Laboraria)

1.1980.u rtetik
2. Ideia ona atzematen nuen
Herrikoa taldearen helburua:
lekuko dirua lekuko ekonomia
bultzatzeko erabiltzea. Mea
culpa bat egin behar dut, hala
ere, ez naizelako gehiago inpli-

katu: garai hartan hainbeste
gauza bazen egiteko… beste
iniziatiba batzuei eman nien
lehentasuna.
3.Urteetan ikusi dut lekuko
anitz enpresa txiki sortzen la-
gundu dituela, eta enplegu ai-
nitz sortu dira Herrikoari esker.

XIPRI ARBELBIDE 
(Apeza)

1.1980. urtetik.
2.Denboran, hemengo gazte-
ak Ameriketara edo Parisera
joaten ziren lan bila. Orduko
problema handia zen. Hemen
enplegua sortzea beharrezkoa
zen.
3.Garai hartan, enplegua sor-
tzearen beharrari erantzun
zion. Orain, ez da gehiago ber
egoera. Kanpokoak dira hona
etortzen. Galtzen den baino
enplegu gehiago sortzen da
orain! Kostaldean aski enple-
gu bada. Haatik, barnealdean,
hau da, Nafarroa Beherean
eta Zuberoan, beti enplegua-
ren arazoa bada. Herrikoaren

lana barnealdean mugatu be-
har dugu. Euskaldunak Euskal
Herrian egon daitezen…

MICHEL BELLECAVE
(Laboraria)

1.1980. urtetik.
2. Ikusirik akzio horiek enple-
guaren sortzeko zirela, diru
pixka bat Herrikoari ematea
ontsa iruditzen zitzaidan. Ho-
rra sinple-sinpleki, enplegua
bultzatzeko.
3.Herrikoak beste ikusmolde
bat ekarri du. Bankuei konpa-
ratuz, beste diru-prestatze lo-
gika bat ekarri du. Bestalde,
enpresetan parte hartzeko
beste molde interesgarri bat
ere garatu du.

MARIE CLAIRE OTHONDO
(Enpresaburua)

1.1980. urtetik.
2.Gazteak ginen eta ez ge-
nuen Parisera joan nahi lan
egitera. «Herrian bizi eta lan
egiteko» tresnak behar geni-

Herrikoak Itsasuko Alki lantegia lagundu zuen 1984an. BOB EDME



be, herritarren sostenguari esker
dela ez du dudarik Herrikoak: 699
akziodun partikular zituen
1980an, 2.296 1987an, eta 4.261 ak-
ziodun 2001ean.

Elkartasuna ezagutua
Elkartasunaren ezagupen gisa,
Finansol ziurtagiria eskuratu
zuen Herrikoak 1997. urtean.
Ziurtagiri horrek Herrikoaren el-
kartasuna eta gardentasuna se-
gurtatzen du. «Herrikoa ez da ba-
karrik ekonomian presente: arlo-
sozialean ere azkar da», esplikatu
du Mendiburek, elkarteko lehen-
dakariak. Horrez gain, 2009ko
martxoaren 18an Herrikoa «el-
kartasunezko enpresa» izendatu
zuten, lege dekretu baten bidez.
Halako izendapena du, sozietatea
ez delako burtsan kotizatua, so-
zietate gisa kudeatua delako, ak-
ziodunek dituztelako zuzenda-
riak hautatzen eta haien lansaria
ez delako SMIC gutxieneko solda-
ta baino bost aldiz goragokoa. 

Herrikoaren ustez, izendatze
horrekin, «Estatuaren eta era-
kunde publikoen aitormena da
ziurtatzen». Elkartasuna oinarri
gisa eta herritarrek eramaniko
sozietatea; horiexek dira 29 urtez
Herrikoaren eginmoldea finkatu
eta bideratu dituzten balioak. Iriz-
pide horiek oraino luzaz atxiki
nahi lituzke Herrikoak: urtarril
arte eginen duten diru bilketare-
kin, nahiko lukete akziodun be-
rriak ahal bezainbat herritarrak
izan daitezen.

Herrikoaren kanpaina23 
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tuen. Herrikoa tresna haietari-
ko bat zen.
3. Gaur egun, Herrikoa ezagu-
tua da; instituzio bihurtu da.
Uste dut Euskal Herri barneal-
dearen garapena inportanta
dela. Kostaldea eta barneal-
dea ez dira elkarrekin osatu
behar: bakoitzak bere 
garapena ukan behar du.
Hori dela eta, barnealdeko
enpleguen bultzatzen segitu
behar du.

BATTITTA BOLOKI
(Garapen Kontseiluko zuzendaria)

1.1982. urtetik.
2. Gehienbat lekuko garapena
sostengatzen baitzuen. Leku-
ko dirua, lekuko ekonomian
inbertitu behar dela sinesten
nuen, eta sinesten dut oraino.
3. Lekuko garapen dinamika
landu eta azkartu du. Lekuko
garapenean sinestea azkartu
du. Lantegi anitz lagundu ditu.
Azken urteetan, barnealdea-
ren garapena azkar laguntzen
duela erran behar da.

Herrikoaren 29 urteko ibilbideaz ikuspegi idilikorik ez du
Patxi Nobliak, elkarteko presidente ohiak. Ipar Euskal Herriari
gauza on asko ekarri dizkiola nabarmenduta ere, damu du
gizartea mugitzeko nahian motel geratu dela.

Jenofa Berhokoirigoin

Herriz herri Herrikoa aurkezten
ibilia, 1981tik 1989ra lehendakari
izana, geroztik Administrazio
Kontseiluko kide egona, Herri-
koa iniziatibatik bereizi ezina da
Patxi Noblia.
G Lehen urteetan nola aurkezten

zenuten Herrikoa herritarrei?
E Gure ekonomia gure eskuetan
hartu behar dugulako ideia
aurrera ematen genuen. Lanpos-
tuak sortu nahi bagenituen, ez
genuen besteetarik ezer itxoin
behar... Ez genuen kanpoko sal-
batzailerik ukango! Lanpostuen
sorraraztea gure esku zela erra-
ten genuen. Kantonamenduka
bilkurak egin genituen ideia hori
plazaratzeko, eta herritarrak lan-
tegi edo erakunde bati dirua uzte-
ko prest zirenetz ikusteko.
G Galdatzen ahal zenuten enplegu

politika  edo Euskal Herriko ekono-
mia kudeatzeko instituzio propio
bat. Zergatik elkartasunezko eko-
nomiaren hautua egin zenuten?
E Bi jarrera daude: edo eztabai-

datzeko gaietan egoten zara
bakarrik, edo nahien gauzatzeko
bideak ireki nahi dituzu. Gaine-
ra, bestalde, euskal departamen-
duaren eskakizuna ere bazen.
Gazteei ezin diezu esan:«Institu-

zio bat izaten denean, agian kon-
ponbide bat aurkituko duzu». Ez,
ez zen gure logika. Ehunka akzio-
dun izanki herri dinamika azkar
bat sortuko zela pentsatzen

genuen. Baina ez genuen oldar
global hori lortu. Jendeak nahia-
go du dirua eman eta ez grinatu.
Ene ametsa zen… baina ametsa
izan da.
G 2010ean Herrikoaren 30 urteak

izango dira. Nola esplikatzen duzu
iraupen hori?
E Segur aski, proiektua ez zela-
ko hain gaizki sortu! Bestalde,
barneko saltsarik ez delako izan.
Bistan da: pertsonak ez ziren beti
ados, baina desadostasunen gain-
ditzen jakin dugu. Horrez gain,
beharra bazelako eta badelako
oraindik. Azkenik, ikusirik
lurralde txiki honetako 320 lanto-
kitan parte hartu dugula, horrek
ere indarra eta sinesgarritasuna
ekartzen du aitzina segitzeko.
Bestalde, instituzio batzuk sartu
dira, pixka bat instituzionalizatu
da Herrikoa… Beharbada, urrun-
tzen gara jendeen grinatik?
Nahiz 30 urtez garatu, ez dut uste
Herrikoak Ipar Euskal Herriko
kultura eta izatea aldatu duenik.
Beti lurralde berde eta maitaga-
rri bat da Ipar Euskal Herria, bere

dinamika ekonomikoarentzat
ezagutua ez den lurraldea.
G Kapitalaren %51 herritarrek ero-

si akzioetarik da. Herrikoi izateko
ideiari lotua zarete?
E Ez bagara ideia horri lotzen,
gure arima galtzen dugu. Ez da
bakarrik diru arazoa. Herrikoa-
ren barnean, herritarren gehien-
goa mantendu behar dugu. Barne
eztabaidak badira; instituzio ba-
tzuek dirua ezarri nahi lukete
haien pisua emendatzeko. Baina
estatutuek %5ean mugatzen
dute bozkatzeko boterea. Herri-
koa ez da finantza arloko erakun-
de arrunt bilakatu behar.
G Akziodun horiek luzaz egoten di-

rea Herrikoaren barnean?
E Bai, akziodunen osaketa gutti
mugitzen da. Hasierako 670 akzio-
dunetarik batzuk hil dira, eta
haien haurrek edo atxiki edo sal-
du dituzte akzioak; baina, oro har,
beti hor dira.
G Hori dela eta, diruaren biltzeko

kanpaina berri horretan, gazteei bu-
ruz itzuli al zarete?
E Herrikoaren mezua entzute-
an, gazte batek zer entzuten duen
ez dakit. «Zuen semeak edo ala-
bak ez du lanik; lagundu Herri-
koa eta agian aurkitu du», hori
zen gure teoria. Jende berria sa-
rraratzea da gure helburua. Jen-
de hori zaharra ala gaztea den,
beste galdera bat da. Horrez gain,
gazteek eramanik, izpiritu eta
ibilmolde berdintsua dauzkaten
iniziatibak badira; Zuberoan, adi-
bidez, CLEJ [Gazteentzat Lokalki
Aurrezteko Komitea] sortu du
gazte talde batek. Agian, gazteen-
tzat, horrelako iniziatibak erraza-
go eta konkretuago dira. Ezagu-
tzen duten gazte baten enpresa
sortzeko, herriko hamar familia-
rekin herriko lanpostu bat bultza-
tzea. Beharbada, tokiko iniziatiba
horiei konparatuz, Herrikoa pix-
ka bat urrunegi da haientzat.
Dena den, gazte zenbaitzuk sar-
tzen badira, hobe!
G Zer ekarri dio Herrikoak Ipar Eus-

kal Herriari?
E Gauza asko. Baina ekarri be-
har genukeena mugitzeko nahia
izango zen. Eta hori pixka bat mo-
tela izan da. Ez gara egoten ahal
bakarrik haserre, ez bagara gai
lantegi bat, herri bat edo kolekti-
bo bat aberasteko. Uste dut lante-
gia ez dela gizartetik kanpo, eta
lantegi aberatsak zerbait ekar-
tzen diola herriari. Ipar Euskal
Herrian funtzionario asko baditu-
gu, eta turismoak ere ez du herri-
ko mentalitatea azkartzen. 
G Pentsa daiteke, beraz, zerbait

ekarri duela Euskal Herriko ekono-
miari?
E Bai. Baina Herrikoak bakarrik
ez du ezer egiten. Herrikoa hor da
laguntzeko. Lantegia laguntzen
badugu, bankuak dirua errazago
utziko du eta enpresa azkartuko
da. Dirurik gabe, lantegia zailta-
sunetan da. Baina ez da diruan
bakarrik mugatu behar. Jende ko-
lektibo bat da enpresa bat.

Patxi Noblia  · Herrikoaren sortzailea

«Herrikoak ez du lortu
Iparraldeko kultura eta
izatea aldatzea»

«320 lantokitan
parte hartu izanak
sinesgarritasuna
eta indarra 
ematen digu» 

«Herritarren
gehiengoa
mantendu behar da.
Ez da finantzako
erakunde arrunta»

NICOLAS MOLLO
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Bakarrizketan

Motelegia
Obamarentzat 

Iker Aranburu

1 Zer gertatu zaio Fritz Henderson
General Motorseko zuzendariari?
Ezustean, kalera bota du haren buru-
zagi nagusiak, Ed Whitacre General
Motorseko administrazio kontseiluko
presidenteak. Zortzi hilabete baizik ez
ditu karguan egin, Rick Wagoner
adiskidea martxoan ordezkatu zuela-
ko. Wagonerrek Barack Obama AE-
Betako presidentearen eraginez utzi
zuen kargua. Wagoner bidetik kendu
zuten, General Motors ia-ia porrotera
eraman zuen zuzendaritza ordezka-
tzen zuelako, eta enpresaren akzio-
dun nagusia orain AEBetako Gober-
nua denez, irudi berritua eman nahi
zuelako.

2 Henderson ere Barack Obamak
bota al du? Funtsean bai, Whitacre
baita akziodun nagusiaren ordezka-
ria, AEBetako Gobernuarena alegia.
Whitacreren helburua da enpresa
ahal bezain pronto berregituratzea,
irabazietara itzultzea eta Estatuari zor
dion dirutza itzultzea.

3 Zer egin du gaizki Hendersonek?
Haren aurrekoek baino okerrago ez du
egin. Haren agindupean salmentak
ez dira gehiago jaitsi, gastuak murriz-
tu dituzte, GMren burokrazia motel
ospetsua arindu du eta marketin era-
sokorra indarrean jarri. Baina arazoa
zen Hendersonek 25 urte zeramatza-
la GMn, eta administrazio kontseiluak
pentsatu du ez dela enpresa goitik
behera berritzeko hautagairik onena.

4 Nork ordezkatuko du? Whitacrek
esan du ez dutela presarik zuzendari
berria hautatzeko eta urtebetez ere
itxaron dezaketela, «hautagai ego-
kia» topatu arte. Litekeena da auto-
gintzatik kanpokoa izatea.

5 Zer erronka du GMk? Lehenik eta
behin, irabazietara itzultzea. Urteko
hirugarren hiruhilekoan beste 1.200
milioi dolar galdu ditu. Hala ere, iraga-
rri du aurki hasiko dela Gobernuak
utzitako 6.700 milioiko mailegua
itzultzen. Guztira 50.000 milioi sartu
zituen Washingtonek Detroiteko kon-
painian, eta zati gehiena akziotan du
orain.

Frontoian eta erretzen

T
abakoaren aurkako legea
izango da, ziur asko, herri
honetan gutxien betetzen
direnetako bat. Asko ida-
tzi eta hitz egin da talka

egiten duten eskubideei buruz, eta argu-
dioak aski ezagunak dira, alde edo kon-
tra. Legea beti eta salbuespenik gabe bete
behar dela diotenentzat buruhauste dira
horrelako egoerak. Jendeak ezinbesteko
ikusten ez dituen arauak jarraitzeko bo-
rondate gutxi du, nolabait esateko. Irudi
arketipiko bat asteburu guztietan dago:
frontoiak erretzailez beteta daude, eta ez
ditugu, oraingoz, kolore ezberdinetako
poliziak ikusten isunak eta zigorrak ba-
rra-barra banatzen.

Hori bai, gauzak aldatzen dira salaketa
bat dagoenean. Norbaitek legea betetzen
ez delako bere burua kaltetuta ikusten
duenean, administrazio publikoek eran-
tzunen bat eman behar izaten dute, one-
rako edo txarrerako. Lehen aipatu dugun
adibideak balio dezake asteon Gregorio
Rojo Vital Kutxako presidentearekin ger-
tatu dena laburbiltzeko. Rojo, lasai asko,
frontoian erretzen ari zen, eta haren on-
doan zeuden gehienentzat, bost axola, ha-
rik eta PPk auzitara eraman zuen arte.

Popularren salaketak ongizate kolekti-
boarekin zerikusi gutxi zuela pentsatzea
arrazoizkoa da. Tabakoaren adibideare-
kin jarraituz, ez litzateke horrenbeste ke-
arekin kaltetua sentitzen zelako, baizik
eta Rojok zigarroak partekatu nahi ez zi-
tuelako. Hots, PSEk Vital Kutxako bote-
rea EAJrekin banatzea erabaki zuenean
hartu zuen kasketa PPk. Asteon argitara-

tutako informazioen arabera, helegitea
erretiratzeko eta elkarlanera itzultzeko
akordioa hurbil izan zuten PPk eta PSEk,
baina azkenean zapuztu zen.

Vital Kutxan gertatzen ari dena nondik
datorren gogoratzea komeni da. Orain
dela bederatzi urte, 2000. urtean, EAJri
botereguneak kentzeko sortu zuten estra-
tegiaren barruan, PPk eta PSE-EEk au-
rrezki kutxa elkarrekin kudeatzeko akor-
dioa itxi zuten. Boto gutxi batzuei esker,
Pascual Jover popularren hautagaia pre-
sidente izendatu zuten, eta jeltzaleak bu-
ruzagitzatik kendu zituzten. Lau urte ge-
roago, 2004. urtean, ituna errepikatu zu-
ten. Aliantza indartzea lortu zuten, eta
sozialistei zegokien presidentea izenda-
tzeko txanda iritsi zen: Gregorio Rojo.

Harreman idiliko hura BBK eta Kutxa-
rekin bat egiteko proiektuak lehertu
zuen. Buruzagitzan batera zeuden bitar-
tean halako ekintza bat bultzatu izana ez
diote sekula barkatuko popularrek Rojo-

ri. 2008ko hauteskundeetan aliantza ez
zen berritu, eta PSEk EAJrekin hitzartu
zuen Vitaleko zuzendaritza berria. Rojo
beste lau urterako presidente izango zen,
baina aukera horrek ez zituen berme guz-
tiak, gerora egiaztatu denez.

PPk helegiterik jarri izan ez balu, edo
erretiratzea erabaki balu, frontoian eta
erretzen jarraituko luke Gregorio Rojok,
arazorik gabe. Baina epaileak, oraingo
honetan, argi esan du hori ezinezkoa dela.
Legeak ezartzen du kutxako agintaritza
organoetan hamabi urtez egotea muga
dela; asko jota, salbuespenekin, hamasei
posible direla, baina inolaz ere hogei, Ro-
jok agintean egin nahi dituenak. 

Rojo berriro izendatzea ahalbidetu zu-
tenek helegitea jarriko dute erabakiaren
kontra. Frontoian bezala, beste alde bate-
ra begiratzea nahiago dute, eta, justiziak
ohi duen abiadura ikusita, ez litzateke ha-
rritzekoa Vitaleko presidenteak legealdia
agortzea, legezkoa izan edo ez.

Titulutik haratago
Ivan Santamaria

Gregorio Rojo Vital Kutxako zuzendaritzan dago 1992az geroztik. RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS

BBVA
Beste urrats bat
egin du Txinan

Txinakoa munduan hazteko
gaitasunik handienetakoa
duen merkatua izanik, han
duen presentzia handitzea
da BBVAren helburuetako
bat. Eta bide horretan beste
urrats bat egin du aste ho-
netan. Hain zuzen, China Ci-
tic Banken kapital soziala-
ren %4,93 erosi du, 1.000
milioi euroren truke. 2006tik
hona bereganatu dituen za-
tiak kontuan hartuta, dago-
eneko berea du Txinako
banku horren %15.

RBS
Mehatxua 
gobernuari

Zuzendaritzako kideei apar-
teko sariak ordaintzen utzi
ezean,RBS Royal Bank of
Scotland bankuko adminis-
trazio kontseiluak blokean di-
misioa emateko mehatxu
egin  dio Erresuma Batuko
Gobernuari.Bankuaren
%70en jabeak,Estatuak,sari
horiek ordaintzea galarazi os-
tean etorri da mehatxua.Go-
bernuak egungo errealitatea
onartu,eta sariei uko egiteko
eskatu die bankariei,baina ez
dirudi prest daudenik.

Microsoft
Murdochen 
asmoak, hutsean 

Microsoft eta Google enpre-
sen arteko gatazkak puri-
purian jarraitu du beste as-
tebetez. Bere nahiaren aur-
ka, baina, Rupert
Murdochek ia ezeztatu egin
du News Corpek hedabideei
ordaindu izana beren edu-
kiak Googletik kentzeagatik.
Bien bitartean, Googlek
beste keinu bat egin die he-
dabide taldeei, beren edu-
kiak Google News ataletik
kentzea ahalbidetuko dien
tresna bat eskainita.

Atusa
Hamaika eskatu,
sei eman

Langileen iritziaren kontra,
Aguraingo Atusa enpresako
zuzendaritzak enplegua
erregulatzeko hirugarren do-
sierra eskatu zuen duela
egun batzuk.340 langiletik
200i hamaika hilabetez la-
naldia murriztea zen enpre-
saren asmoa.Asmo okerra,
langileen irudiko,horrek en-
presaren geroa zalantzan ja-
rriko duelako.Eusko Jaurlari-
tzak onartu egin du eskaera,
baina hamaika hilabetetik
seira murriztu du iraupena.

Asteko enpresak
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Adi datuari

Aste honetan entzunak

%0,1
pEkonomiaren hazkundea.
Eusko Jaurlaritzaren ustez,
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako
ekonomia datorren urtean ir-
tengo da «zenbaki gorrieta-
tik». Duela hilabete eskas
esan zuen 2010ean ekonomia
%0,8 uzkurtuko zela, baina
iragarpenak zuzendu, eta jaki-
narazi du %0,1 handituko
dela. Bigarren sehilekoa izan-
go da mugarria, hazkundea
orduan hasiko baita.

%0,6
pEuroguneko inflazioa.Az-
ken hilabeteetako joeraren
kontra, euroa erabiltzen duten
herrialdeetako kontsumo pre-
zioak handitu egin dira azaro-
an, eta %0,6an da urte arteko
inflazioa. Zulotik atera dela
ematen du, beraz, ekainera
arte sekula ez baitzen ibili zero
azpiko balioten. Energiaren
prezioek azkenaldian izan du-
ten igoerak eraman du indizea
positibora.

%1,231
pEuriborra.Zortzigarren hila-
betez jarraian, azaroa ere
inoizko mailarik baxuenean
bukatu du hipotekak kalkula-
tzeko gehien erabiltzen den
indizeak, %1,231ean, hain zu-
zen. Hori horrela, abenduan
batez besteko hipoteka 
—160.000 euro 30 urtera—
berritu behar dutenek hilean
274 euro gutxiago ordaindu
beharko dute datozen hama-
bi hilabeteetan.

«Madrilen erabakitzen
dutena EAEn kudeatzeko
agentzia sortzea 
onartu du Lopezek»
ADOLFO MUÑOZ
ELAko idazkari nagusia

«Espainiarren bizi
itxaropena asko hazi da.
Arrazoizkoena lan
bizitza ere luzatzea da»
ELENA SALGADO
Espainiako Ekonomia ministroa

«Egokiagoa da gastuak
estutzea.Gastu arrunta
aurrekontu arruntarekin
ordaindu behar da»
CARLOS AGIRRE
Eusko Jaurlaritzako Ekonomia sailburua

2.377
pLangabeziak gora.Bosgarren hilabetez jarraian, handitu egin da Hego Euskal Herriko langabe-
en kopurua. Orotara 166.703 lagunek dute izena emanda INEMen bulegoetan, urrian baino 2.377
gehiagok, eta %12,32koa da tasa. Datua, ordea, ez da hain txarra, igoeraren erritmoa moteltzen
ari dela erakusten duelako. Iazko azaroan 7.000 lagun gehiagok galdu zuten lana.

Pascal Lamyren
bitxikeriak

A
zaroaren 30etik
abenduaren 2ra
Genevan Mundu-
ko Merkataritza
Erakundeko

(MME) zazpigarren go bilera egin
dute 2001ean Doha hirian (Qatar)
abiatutako errondaren barnean.
Laburki esanda, zortzi urte haue-
tan munduko esportazioei ozto-
poak murrizteko ahalegina ze-
hazten saiatu izan dira, bai manu-
fakturen gaietan, bai nekazaritza
ondasunen gaietan, bai zerbi-
tzuetan. Interesak erabat kontra-
jarriak dira eta orain arte adosta-
sun erabatekorik ez da lortu.

Munduak pairatzen duen kri-
siaren itzalean, G-20 taldearen az-
ken hiru bileretan Dohako Erron-
da arrakastaz amaitzeko deia
egin da. Protekzionismoaren ma-
mua hor dago. Ezaguna da
1930eko urteetan Depresio Han-
diak eragindako neurri babesle-
ek (inportazioari kupoak ezar-
tzea, muga-sariak edo arantzelak
igotzea…) ekonomiari eraginda-
ko kaltea, eta horixe saihetsi
nahian dabiltza munduko man-
datariak. Mundu mailako merka-
taritza %15 inguru beheratu da,
Depresio Handitik ezagutzen ez
zen erorketa. Neurri babesleen
espiralean barneratzeak (batak
inportazioari oztopoak ezartze-
ak, gainontzeko herrialdeetan
antzeko neurriak hartzea daka-
rrelako) ekonomia gehiago uz-
kurtuko luke. Horixe ekidin
nahian Pascal Lamy MMEko
idazkari nagusiak azpimarratu
egin du Dohako erronda akordioz
ixteak urteko 300.000 – 700.000 mi-
lioi dolarreko mozkin orokorrak
sortuko lituzkeela Washingtonen
dagoen Peterson Institute for In-
ternational Economics-en datue-
tan oinarrituta (El Pais, 2009-11-
29). Munduko Bankuak balizko
mozkinak 160.000 milioitan zen-
batzen ditu.

Bitxia da hala ere, Lamyk argi-
taratutako artikuluan, herrialde
pobreei ekarriko lieken ustezko
onuran oinarritzen dela Dohari
auspoa emateko. Bitxia bi arra-
zoiengatik: batetik, G-20an mer-
kataritzaren liberalizatzearen al-
darria egin bitartean, herrialde
aberatsek neurri babesleak ezar-
tzen dituztelako. Munduko Ban-

kuaren martxoko txostenaren
arabera 17 herrialdek 47 neurri
babesle ezarri dituzte. Neurri
hauek klasikoak izan daitezke,
hala nola, inportaziorako kupoak
ezartzea edota arantzelak igo-
tzea, Estatu Batuak Txinari be-
rriki, Obamaren bisita bezperan,
egin dion bezala: petrolioa atera-
tzeko txinatar altzairuzko tuboei
% 36-99 bitarteko arantzelak eza-
rri dizkiete, eta irailean txinatar
neumatikoei % 35eko arantzela.
Txinak botika berdina aplikatzea
mehatxatu du. Baina klasikoetaz
aparte beste mota askotako mu-
gak daude, gehienak arau tekni-
ko, sanitario edota administrati-
boei lotuta.

Jar dezagun adibide argigarri
bat ikusteko nola jokatzen den es-
parru honetan. Hainbat herrial-
de aberatsek, Estatu Batuak bar-
ne, karbono emisioko zerga
(arantzela) ezarri nahi diete in-
portazioei, baldin eta emisioak
murrizteko akordioa sinatu ez
duen herrialdetik badatoz. Hiru-
garren munduko herrialdeek as-
mo hau kritikatu dute, protekzio-
nismo mota bat gehiago suposa-
tzen duelako. Ez da berria asmo
aurrerakoien aitzakiaz, herrialde
txiroei baldintza astunak ezar-
tzea, aberatsek beraien garapen
historian bete behar izan ez dituz-
ten baldintzak hain zuzen.

Pascal Lamyren artikulura
itzuliz, bitxia da, bestalde, he-
rrialde txiroetan oinarritzea,
merkataritzaren liberalizazioa
kaltegarria izan zaielako. Bai,
egia da azken hiru hamarkadetan
hego jatorriko esportazioak mun-
duko % 19tik %29ra igo direla,
baina ez da esaten igoera hori be-
deratzi herrialdetan kontzentra-
tzen dela: Txina, Hego Korea, Tai-
wan, Hong Kong, Singapur, Mala-
sia, Tailandia, Mexiko eta Brasi-
len hain zuzen (paradoxikoki
errezeta neoliberalak gutxien
erabili dituzten estatuetan, Mexi-
ko eta Brasil salbu). Gainontzeko
herrialdetan (140tik gora) kolo-
nialismotik eratorritako eskema,
lehengaietan espezializatzera eta
berauek esportatzera behartzen
duen eskema, erreproduzitu egi-
ten du MMEk finkatutako merka-
taritza ereduak. MMEak, azken
finean, mundu mailan ematen di-
ren botere desorekak erreprodu-
zitu eta aplikatzen baititu. Are
gehiago, une honetan, Munduko
Bankua edota Nazioarteko Diru
Funtsaren aldean bigarren pla-
noan geratzen den MMEa da neo-
liberalismo globalaren tresnarik
eraginkorrena, zigor ekonomiko-
ak ezartzeko nazioarteko erakun-
de bakarra delako besteak beste.

Asteari so
Joseba Garmendia



Zentral nuklearrek etorkizunean
beharko duten uranioa ziurtatuta
dagoela esaten da etengabe. Suitzako
ikerlari batek gezurtatu egin du.

Jakes Goikoetxea 

Z
enbat uranio dago
munduan? Energia
Atomikoaren Nazioar-
teko Agentziaren  (IA-
EA) eta Energia Nu-

klearraren Agentziaren (NEA)
arabera, 5,5 milioi tona. Michael
Dittmar Suitzako Teknologia Ins-
titutu Federaleko eta CERNeko
ikerlariaren iritziz, ez hainbeste.
New Scientist aldizkariaren esa-
netan, uranio meategien jabeek
ere uranio eskasia izango dela ai-
patu berri dute, aldizkariak iturri-
rik aipatzen ez badu ere.   

Dittmarrek politikariei lepora-
tu die jendaurrean ez dutela ezta-
baidatzen uranio baliabideei eta
beste baliabide garrantzitsuei bu-
ruz. Arazorik ez dagoela uste du-
tela.

Gaiak garrantzia hartu du,
energia nuklearraren aldeko me-
zuek indarra hartu baitute, erre-
gai fosilen alternatiba gisa. Ener-
gia nuklearraren aldekoek aipa-
tzen duten argudioetako bat ener-
gia horren iraupen luzea da; baina
uranio eskasia badago, energia
nuklearraren beraren etorkizuna
ere kolokan egon daiteke. Aintzat
hartu behar da zentral nuklear
berrien kasuan 60 urteko iraupe-
na aipatzen dutela, eta zentralak
lanean hasi aurretik uranioa ziur-
tatuta eduki behar dutela.

IAEAk eta NEAk bi urtetik
behin argitaratzen dute uranio
kopuruari buruzko aurreikuspe-
na, Liburu Gorria deitua. 2007koa
iaz argitaratu zuten, eta 2009koa
prestatzen ari dira. 2007ko datuen
arabera, meategiek oraindik us-
tiatu ez duten uranioa nahikoa da
gaur egungo zentral nuklearrak
hornitzeko datozen ehun urtee-
tan.

Dittmar ez dator bat. Haren esa-
netan, Liburu Gorriko aurreikus-
penen oinarria oso ahula da, eta
datuen zehaztasun falta agerikoa.
Nabarmendu du datuak ez direla

oinarritzen datu geologikoen az-
terketa zientifikoetan. Herrialde
batzuek datuak puzten dituztela
uste du, datu geologikoetan oina-
rritu gabe, atzerriko konpainien
inbertsioak erakartzeko. Hori
guztia ikusita, uste du uranio es-
kasia laster hasiko dela, 2013tik
aurrera.

Nazioarteko Energia Agen-
tziak (IEA) ere uranio eskasia
izango dela uste du. Energiari
buruzko iazko txotenean dio ura-
nioaren ustiaketak goia joko
duela 2015ean, eta %90 murriztu-
ko dela 2030ean.  

Urtero ia 40.000 tona uranio ate-
ratzen dira lurpetik, munduko
zentral nuklearrek funtzionatu
ahal izateko. Zentral nuklearrek
behar duten uranioaren %60 da.
Gainerako %40a bestelako itu-
rrietatik lortzen dute: 1970eko eta
1980ko hamarkadetan pilatutako-
tik, aberastutako uraniotik eta
Errusiako misilen buru nuklea-
rren birziklapenetik.

Ustiategi berrien premia
Baina bigarren iturri horiek mu-
rrizten ari dira, eta uranio ustiate-
gi berriak beharko dira zentralen
uranio eskaerari erantzuteko. IA-
EAk eta NEAk onartu dute, eta
etorkizuneko zentral nuklearrek
aintzat hartu beharko dute: «Us-
tiategi berriek produzitzen haste-
ko behar duten denbora luzea ain-
tzat hartuta, uranio eskasia gerta
daiteke, ustiategi berriak garaiz
lanean hasten ez badira».

IAEAren eta NEAren txoste-
nak bi aurreikuspen mota egiten
ditu: alde batetik, ziurtatuta da-
goena; bestetik, etorkizunean on-
doriozta daitekeena. Bi erakunde
horien esanetan, ziurtatuta dau-
de 3,3 milioi tona uranio; etorkizu-
nean, berriz, 2,2 milioi tona gehia-
go lortuko dira, non eta nola ze-
haztu ez duten arren. 

Dittmar ezkorragoa da. Liburu
Gorriko datuak aztertuta, ez ba-
tzuk ez besteak ez daudela ziurta-

tuta dio. Gaineratu du etorkizune-
rako uranio kopuruaren hazkun-
de handiena bigarren taldean oi-
narritzen dutela, hau da, ziurta-
sun gutxien duen taldean. Ez hori
bakarrik: Liburu Gorriaren ara-
bera, etorkizuneko aurreikuspe-
nei buruzko datuek ziurtatutako
kopuruek baino zehaztasun han-
diagoa dute.

Datu horiek guztiak ikusita,
Dittmarrek uste du «premiazkoa»
dela uranio baliabideei buruzko
benetako informazioa.   

Oraindik meategietan ustiatu
gabeko uranioaz hitz egitean ain-
tzat hartu behar da uranio hori
lortzeko gastatu beharreko dirua.
Zeren uranioa egoteak ez du esan
nahi atera daitekeenik eta atera-
tzea errentagarria denik. 

Prezioa, behera
Izan ere, uranio kiloaren prezioa
amildu egin da. 2007ko 286 dola-
rretatik gaur egungo 45 dolarreta-
ra. Eta uranio meategien jabeek
diote prezio hori ez dela errenta-
garria uranio ustiategi berriak bi-
latzeko eta zabaltzeko.  

Munduko Elkarte Nuklearrak
(WNA), hala ere, ekuazio bat egi-
ten du: uranioa zenbat eta gares-
tiagoa, orduan eta gehiago aurki-

tuko dute. Zergatik? Uranioa ga-
restiagoa bada, enpresek hura to-
patzeko diru gehiago gastatuko
dutelako, sistema eraginkorrago-
ak baliatuz eta leku berrietan bila-
tuz. 

Energia nuklearraren aldeko-
ek etorkizuneko balizko uranio
eskasiari aurre egiteko bi hipote-
si aipatzen dituzte: alde batetik,
gaur egun helburu militarretara-
ko den uranioa etorkizunean hel-
buru zibiletarako —zentraletara-
ko— erabil litekeela; bestetik,
ohikoa, energia nuklearraren
bidez sortutako argindarraren
prezioak ez dituela erregai fosi-
len bidez sortutakoaren gorabe-
herak. IAEAk nabarmendu du
uranioaren prezioa %50 garesti-
tuta ere horrek %3ko igoera
baino ez duela eragingo arginda-
rraren prezioan.

«Hobe da guk petrolioa uztea,
petrolioak gu utzi baino lehen»,
esan zuen Faith Briolek, Nazioar-
teko Energia Agentziako Ekono-
mia arduradunak. Esaldia ener-
gia nuklearrari aplikatu dio Ditt-
manek: «Hobe da guk fisio nukle-
arraren energia erabiltzeari uz-
tea, uranioak  gu utzi baino
lehen».

26 Energia nuklearra

Uranioa 
ez da
amaiezina
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Dittmarren arabera,
agerikoa da IAEAren 
eta NEAren datuen
zehaztasun falta

IEAk uste du ustiaketak
2015ean goia joko
duela eta 2030ean
%90 murriztuko dela

Brasilen ekoitzitako uranio pilula bat. MARCELO CARNAVAL  / EFE
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Euskal industria pluralagoa egiten den heinean, gero eta
ugariagoak dira enpresetan aurki daitezkeen lan arriskuak,
agente biologikoekiko esposizioaren ondoriozkoak kasu.
Gaiker-IK4 enpresak aztertu berri ditu jardunaldi batean.

Mikel Carramiñana  

Lazgarrienak badira ere, eraikun-
tzako istripuak ez dira lan mun-
duan gertatzen diren bakarrak.
Osasungintzan, zenbait indus-
triatan eta laborategietan arris-
ku bereziei aurre egin behar die-
te, agente biologikoen esposizio-
ak eragindakoei, hain zuzen.
Gaiker-IK4 taldeko Armando
Cruz (Barakaldo, 1967) ikerlaria
aditua da mota horretako arris-
kuen prebentzioan, ikerkuntzan
hogei urtez lan egin ondoren.
G Bestelako lan arriskuei buruz hitz

egiten da gehienetan. Zer-nolako is-
tripuak daude agente biologikoekin
lan egiten dutenen artean?
E Erietxeetan ohiko istripu ba-
tzuk egoten dira, xiringekin egi-
niko ziztakoak, eduki biologikoen
isurpenak edota ebakidurak.
Noski, osasungintzan bestelako
arriskuak ere izaten dira, gaixoe-
kin lan egitearen ondorioz. Agen-
te biologioekin lan egitearen on-
doriozko arriskuen prebentzioa
berria da lan munduaren histo-
rian, gure lurraldean behintzat.
Gero eta handiagoa da, jarduera
bera gero eta handiagoa delako.
G Eraikuntzako istripuen aldean,

arlo horretan gerta daitezkeenak
garrantzirik ez dutela pentsatuko
dute askok.
E Sektore horien jarduera tasa-
rekin proportzionala da. Argi
dago larriagoa dela aldamiotik
behera erortzen den behargina
ikustea, edo siderurgiako istri-
puan erredurak izaten dituena.
Orain arte mota horretako indus-
tria izan da hemen nagusi, baina
gero eta sektore gehiago dago
agente biologikoekin lanean.
G Osasungintzaz gain, zein enpre-

sa motatan gertatzen dira halako
esposizioak?
E Oro har, osasungintzan, iker-
ketan eta farmazia zein biotekno-
logiako industrian.Hiru horiek
berariaz eta ezinbestez manipula-
tu behar dituzte agente biologiko-
ak. Osasungintzan, analisiak
egin behar dituztelako. Ikerketa,
berriz, oso esparru zabala da. In-
dustriaren eremuan, murritzago-
ak dira manipulatzen dituzten
elementuak, gauza jakin batzuk
egiten dituztelako, txertoak kasu.
Hala ere, agente horien kantitate
handiagoekin lan egiten dute, es-
posiziorako arriskua biderkatzen
dela. Badira, hala ere, agente bio-
logikoak eraldatu gabe istripuz
edo luze esposizioan egon daitez-
keenak. Zabortegi, hiltegi eta ur
zikinen araztegietan lan egiten
dutenei buruz ari naiz.
G Guztiak dira arriskutsuak?
E Hori aztertu beharra dago
beti. Organismo arriskutsuak be-
rariaz manipulatzen dituzten en-
presak daude. Legearen arabera,
alergiak, infekzioak edo toxizita-
tea eragin dezaketen edozein ele-
mentu biologiko dira organismo
horiek, mikroorganismoak
gehienbat: birusak, bakterioak,

protozooak eta beste organismo
batzuk. Industria kimikoan ere,
osagai kimikoak biologikoekin
ordezkatzen ari dira, ingurume-
na zaintzeko eta legeak behartu-
ta. Enpresa askok organismoak
hazi behar dituzte euren produk-
tuetarako, eta horietako laborate-
gietan, ikerketan zein ekoizpene-
rako laborategietan, agente biolo-
gikoekin lan egin behar dute. 
G Zeintzuk dira lan arrisku horien

bereizgarri nagusiak?
E Esposizio horien ezaugarririk
bitxiena denbora da. Zer edo zer

gertatzen denean ez da zertan be-
rehala antzeman. Pertsona bat
material biologikoarekin kutsa-
tzen denean inkubatze epe bat
izango du, egunak, asteak eta hi-
labeteak ere pasa daitezke sinto-
mak agertu arte. Denbora luzea
pasatzen denean, zailagoa da
kausa-efektu harremana froga-
tzea. Horregatik, komenigarria
da istripua izan den unean zer
gerta daitekeen jakitea eta neu-
rriak hartzea horri begira. Noski,
aurretik prebentzio neurri guz-
tiak hartu behar dira.  

G Zabortegiak aipatu dituzu. Zen-
bateraino dira arriskutsuak?
E Kasu bakoitzaren azterketa
egin behar da, esposizioaren pro-
balititateak neurtzeko eta zer-no-
lako agenteak dauden ikusteko.
Zabortegi batean lan egiten due-
nak ziztatzeko zer-nolako arris-
kua duen eta zerekin kutsa daite-
keen jakin behar du. Edozein gai-
xotasun har dezake akaso, baina
hor dauden agenteen analisia egi-
ten da probabilitatea neurtzeko.
Handik aurrera beharrezko neu-
rriak jartzen dira, agente horrek

langilea eta ingurumena kutsa ez
dezan. Noski, ezin da zabortegi
oso bat isolatu, baina, bestela ere,
nahiko zaila da maila arriskutsu
batean kontzentratutako agente
bat topatzea. Norbere segurtasu-
nerako neurriak erabiltzea aski
izaten da: eskularruak, maska-
rak eta beharrezkotzat ikusten di-
ren txertoak. 
G Noiztik hartzen dira kontuan lan

arrisku horiek?
E Duela gutxira arte ez. 1995era
arte, Espainian ez da horien gai-
neko legerik izan. Handik aurre-
ra, arau batzuk ezarri zituzten eta
agente arriskutsuen zerrenda
osatu zen, bakoitzarekin zer egin
behar den zehaztuta.
G Duela hamabost urteko legeak

kontuan al ditu egungo arriskuak?
E Bai, agenteen zerrenda eten-
gabe gaurkotu delako. 1995eko le-
gea oinarrizkoa da, irizpide ba-
tzuk ezartzen ditu, baina kasu ba-
koitza aztertu beharra dago
neurri horiek aplikagarriak diren
jakiteko. Esaterako, poliziak edo
suhiltzaileak ere egon daitezke
arriskuan agente biologikoen on-
dorioz, istripu jakin bat dela eta,
leherketa bat kasu. Eremu asko-
tan, orain arte ez dituzte arrisku
biologikoak aintzat hartu.
G Zein erakundek kontrolatzen du

agente horien errolda?
E Agente motaren arabera, hiru
mailako kontrolak daude, Euro-
pako Batasunaren, estatuen eta
autonomia erkidegoen eskutik.
G Arrisku horien prebentziorako gi-

daliburua egin duzue.Zertan datza?
E Langile bakoitzaren arrisku
maila neurtu behar da. Galdetegi
moduko bat egiten da, eta, emai-
tzaren erabera, lau arrisku mai-
len artean sailkatu beharko da
lanpostua. Jarduera berariazkoa
den edo ez, zein organismorekin
lan egiten den, ezaguna den edo
ezezaguna, eta abar. Behin arris-
ku maila zehaztuta, horri dagoz-
kion neurriak aplikatu behar
dira. Laugarren arrisku mailako-
ek, esaterako, ia astronautek be-
zala jantzita lan egin behar dute.
Euskal enpresetan, gehienez ere,
hirugarren mailakoekin lan egi-
ten da, baina bigarrena da ohikoe-
na.
G Laneko gaixotasun batzuk onar-

tzeko zailtasunak daude askotan.
Hor errazagoa al da eritasun bat zer-
gatik hartu den jakitea?
E Gehienetan, berehala ezar dai-
teke bataren eta bestearen arteko
harremana. Organismo jakin ba-
tekin lan egiten duen bati horixe
bera aurkitzen badiote gorputze-
an, oso erraza da. Beste batzue-
tan, denbora luzea pasa bada, zai-
lagoa da. Edonola ere, arraroa da
pertsona bat agente jakin batekin
kutsatzea, harekin lan egin ez
badu. Niri salmonelosiarekin ger-
tatu zitzaidan; zipriztindu nin-
tzen. Eritasuna garatu izan banu,
zalantzarik gabe jakingo zuten
horren ondorio zela. Zorionez, ez
zitzaidan ezer gertatu.

Armando Cruz  · Gaiker-IK4ko ikerlaria

«Zabortegiko langileak
zerekin kutsa daitekeen
jakin behar du»

LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS
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Araba

Kudeaketa ekonomikoko
teknikaria, Gasteizen
Deialdigilea: Eusko Legebiltza-
rra.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, ekonomia gaien kudea-
ketako teknikari lanpostu bat
betetzeko deialdia egin du Eus-
ko Legebiltzarrak. Hautatua
Eusko Legebiltzarreko lan tal-
deko partaide izango da.
Baldintzak: 
pKudeaketa ekonomikoan tek-
nikari titulua izatea.
pHirugarren hizkuntza eskaki-
zuna.
Epea: Egutegiko hogei egun,
EAOn argitaratzen den egunetik
zenbatzen hasita.
Informazioa: Giza baliabidee-
tako antolakuntza zuzendari-
tza. Becerro de Bengoa, z/g
(Admnistrazio eraikina). 01005
Gasteiz.
Webgunea: www.parlamento-
vasco.euskadi.net
Iturria: Eusko Legebiltzarra.

Bizkaia

Aparejadorea, Sondikan
Deialdigilea: Sondikako Udala 
Baldintzak:
p Aparejadore, arkitekto tekni-
ko edo horien antzeko tituluren
bat izatea.
p B motako edo maila altuago-
ko gidabaimena izatea.
p Hirugarren hizkuntza eskaki-
zuna, derrigorrezkoa.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
eta irekiaren bidez, aparejadore
lanpostu bat betetzeko deialdia
egin du Sondikako Udalak.
Hautatuak funtzionario kontra-
tua izango du. Lanpostua admi-
nistrazio bereziko eskalari da-
gokio: Azpieskala Teknikoa, Erdi
Mailako Teknikaria, A sailkapen
Taldea, A2 Azpitaldea.
Epea: Egutegiko hogei egun,
EAOn argitaratzen den egunetik
zenbatzen hasita.
Informazioa: Sondikako Udala.
Goronda Gane Bidea, 1. 48150
Sondika.
Telefonoa: 94 4533100 
Faxa: 94 4710324 
Iturria: 2009-12-02ko 231. BAO,
25 or.

12 udaltzain, Barakaldon
Deialdigilea: Barakaldoko
Udala 
Baldintzak:
Eskola graduatu titulua, Lanbi-
de Heziketako 1.maila edo
horien pareko tituluren bat iza-
tea.
p Bigarren hizkuntz eskakizuna,
11 lanpostutan ez da derrigo-
rrezkoa eta batean bai.

pGizonezkoek gutxienez
1,65eko garaiera eta emaku-
mezkoek 1,60koa izatea.
p BTP gidabaimena nahiz
baliokidea izatea, karrerako
funtzionario izendatzean.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, 12 udaltzain lanpostu be-
tetzeko deialdia egin du Bara-
kaldoko Udalak.
Epea: Egutegiko hogei egun,
EAOn argitaratzen den egunetik
zenbatzen hasita.
Informazioa: Barakaldoko
Udala. Herriko Enparantza, z/g.
48901 Barakaldo.
Telefeonoa: 94 4789100 
Faxa: 94 4789315 
Iturria: 2009-11-17ko 220. BAO,
36 or.

19 administrari
laguntzaile, Aldundian
Deialdigilea: Bizkaiko Foru Al-
dundia 
Baldintzak:
pDBHko Graduatu titulua iza-
tea.
pBigarren hizkuntza eskizuna:
15ek derrigorrezkoa, bik ez, eta
pertsona ezinduen txandan
derrigorrezkoa.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, 19 administrari laguntzai-
le lanpostu betetzeko deialdia
egin du Bizkaiko Foru Aldun-
diak. 18 lanpostu txanda aske-
koak izango dira eta bestea, be-
rriz, pertsona ezindu batek be-
teko du.
Epea: 2009-12-15 
Informazioa: Bizkaiko Foru Al-
dundia. Administrazio Publiko-
aren Saila. Kale Nagusia, 25.
48008 Bilbao 
Telefonoa: 94 4068000 
Iturria: BAO. 213. zk. 2009-11-
06; or. 3

Administrari laguntzailea,
Portugaleten
Deialdigilea: Portugaleteko
Udala
Baldintzak:
pAdministrari laguntzaile titu-
lua izatea.
pBigarren hizkuntza eskakizu-
na izatea.
Edukia: Lehiaketa oposizio libre
bidez, txanda irekiko gizarte on-
gizateko administrari laguntzai-
le lanpostu finko bat betetzeko
deialdia egin du Portugaleteko
Udalak
Epea: Egutegiko hogei egun,
BOEn argitaratzen den egunetik
zenbatzen hasita.
Informazioa: Portugaleteko
Udala. Solar plaza, z/g. 48920
Portugalete.
Telefonoa: 944729200
Webgunea: www.portugale-
te.org
Iturria: 09-10-30eko 208. BOB,
59.or.

Hiru liburutegiko
laguntzaile, Santurtzin
Deialdigilea: Santurtziko Udala
Baldintzak:

pBigarren hizkuntza eskakizu-
na izatea
Edukia: oposizio lehiaketa libre
bidez, hiru liburutegiko lagun-
tzaile lanpostu betetzeko deial-
dia egin du Santurtziko Udalak.
Hautatuek karrerako funtziona-
rio kontratuak izango dituzte.
Epea: Egutegiko hogei egun,
BOEn argitaratzen den egune-
tik zenbatzen hasita.
Informazioa: Santurtziko
Udala. Murrieta etorbidea, 6.
48980 Santurtzi.
Telefonoa: 944 205 800
Webgunea: www.ayto-santur-
tzi.es / www.santurce.com
Iturria: 2009-06-01ko 101.
BOB, 32.or.

Udaltzaina, Trapagaranen
Deialdigilea: Trapagarango
Udala 
Baldintzak:
pBigarren hizkuntza eskakizu-
na izatea.
p BTP motako gidabaimenaren
jabe izatea.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, udaltzain lanpostu bat
betetzeko deialdia egin du Tra-
pagarango Udalak.
Epea: Egutegiko hogei egun,
BOEn argitaratzen den egunetik
zenbatzen hasita.
Informazioa: Lauaxeta Plaza
z/g. 48510 Trapagaran.
Telefonoa: 944 922 230
Webgunea:
www.trapagaran.net
Iturria: 09-09-16ko 177. BOB,
34. or.

Zerbitzu anitzetako
langilea, Muxikan
Deialdigilea: Muxikako Udala
Baldintzak:
pBigarren hizkuntza eskakizu-
na izatea.
pB1 motako gidabaimenaren
jabe izatea.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, zerbitzu anitzetako lan-
postu bat betetzeko deialdia
egin du Muxikako Udalak.
Epea: Egutegiko hogei egun,
BOEn argitaratzen den egunetik
zenbatzen hasita.
Informazioa: Muxikako Udala.
Ugarte kalea, 1. 48392 Muxika.
Webgunea: www.muxikakou-
dala.com
Iturria: 09-11-28ko 206. BOB,
15. or.

Liburuzaina, Portugaleten
Deialdigilea: Portugaleteko
Udala
Baldintzak:
pBibliotekonomian Lizentzia-
tua izatea edo haren pareko
tituluren bat izatea.
pHirugarren hizkuntza eskaki-
zuna izatea.
Edukia: Oposizio lehiaket libre
bidez, liburuzain teknikari lan-
postu finko bat betetzzeko
deialdia egin du Portugaleteko
Udalak.
Epea: Egutegiko hogei egun,

BOEn argitaratzen den egunetik
zenbatzen hasita.
Informazioa: Portugaleteko
Udala. Solar plaza, z/g. 48920
Portugalete.
Telefonoa: 944729200
Webgunea: www.portugale-
te.org
Iturria: 09-10-30eko 208. BOB,
54.or.

Hiru gizarte laguntzaile,
Santurtzin
Deialdigilea: Santurtziko Udala
Baldintzak:
pHirugarren hizkuntza eskaki-
zuna izatea
Edukia: Oposizio lehiketa libre
bidez, hiru gizarte laguntzaile
lanpostu betetzeko deialdia
egin du Santurtziko Udalak.
Hautatuek karrerako funtziona-
rio gisa lan egingo dute. Bi lan-
postu txanda irekikoak izango
dira eta hirugarrena pertsona
ezinduren batek beteko.
Epea: Egutegiko hogei egun,
BOEn argitaratzen den egune-
tik zenbatzen hasita.
Informazioa: Santurtziko
Udala. Murrieta etorbidea, 6.
48980 Santurtzi.
Telefonoa: 944 205 800
Webgunea: www.ayto-santur-
tzi.es / www.santurce.com
Iturria: 2009-10-26ko 204.
BOB, 81.or.

Sei erizain laguntzaile,
Zallan
Deialdigilea: Zallako Udala
Baldintzak: 
pOsasun alorreko Lehen maila-
ko titulua izatea edo haren
pareko beste tituluren baten
jabe izatea.
pBigarren hizkuntza eskakizu-
na: bi plazetan derrigorrezkoa
da.
Edukia: Zallako Eguzki Erakun-
de Autonomoak txanda irekian
lan egingo duten sei erizain
laguntzaile kontratatzeko
deialdia egin du.
Epea: Egutegiko hogei egun,
EAOn argitaratzen den egune-
tik zenbatzen hasita.
Informazioa: Zallako Udala.
Cosme Vivanco 2, 48860 Zalla.
Telefonoa: 946390001 /
946390050 
Faxa: 946390672 
Iturria: 2009-08-10ko
150.BAO, 34. or.

Hiru antolaketa teknikari,
Bilbon
Deialdigilea: Bilboko Udala
Baldintzak:
pGoi mailako Ingeniari titulua
edo haren parekoa beste bat
edo eskuratzeko baldintzak
beteta izatea eskabideak aur-
kezteko epea amaitzen den
egunean.
pHirugarren hizkuntza eskaki-
zuna (plaza batean bai, beste
bietan ez).
Edukia: Bilboko Udalak lehia-
keta-oposizio bidezko sistema-

ren bidez hiru antolaketa tekni-
kari kontratatzeko deialdia egin
du.
Epea: Egutegiko hogei egun,
EAOn argitaratzen den egune-
tik zenbatzen hasita.
Informazioa: Bilboko Udala.
Ernesto Erkoreka enparantza
z/g, 5. solairua. 48007 Bilbo.
Telefonoa: 944 4204420 
Prezioa: 2,89 euro
Iturria: 2009-09-01eko
166.BAO, 28. orria.

Administrari laguntzailea,
Sopelan
Deialdigilea: Uribe Kostako
Zerbitzu Mankomunitatea
Baldintzak: 
pBigarren mailako hizkuntza
eskakizuna.
Edukia: Uribe Kostako Zerbitzu
Mankomunitateak oposizio
lehiaketa libre bidez, adminis-
trari laguntzaile lanpostu bat
betetzeko deialdia egin du.
Epea: Dagokion aldizkarian
behin betiko argitaratzen den
egunera arte.
Informazioa: Uribe Kostako
Zerbitzu Mankomunitatea 
Gatzarriñe 2-4. 48600 Sopela.
Telefonoa: 946762674 
Faxa: 946762872
Iturria: 2008-11-27ko 229. BAO,
29088. or.

Erdi mailako euskara 
teknikaria, Zornotzan
Deialdigilea: Zornotzako
Udala. Ametx Erakunde Auto-
nomoa.
Baldintzak:
p Unibertsitateko erdi mailako
titulua izatea edo eskabideak
aurkezteko epea amaitzerako
lortzeko moduan egotea.
p Laugarren hizkuntza eskaki-
zuna, derrigorrezkoa.
p Hautaketa prozesuaren bar-
rruan honako moduluen IT
txartela egiaztatzea: Windows
XP, Microsoft 2003 (oinarriz-
koa) edo Microsoft Word XP
(oinarrizkoa) eta Microsoft
Excel 2003 (oinarrizkoa),
Microsoft Excel XP (oinarriz-
koa).
Edukia: Ametx Erakunde Auto-
nomoak lehiaketa-oposizio
bidez, erdi mailako euskara tek-
nikari lanpostua betetzeko
deialdia egin du.
Epea: Egutegiko hogei egun
EAOn argitaratzen den egune-
tik zenbatzen hasita.
Informazioa: Ametx Erakunde
Autonomoa. Zelaieta zentroa.
48340 Zornotza.
Telefonoa: 946 300650
Faxa: 946300651
Iturria: 2009-08-06ko 168.
BAO, 40. orria.

Liburutegiko bi 
administrari laguntzaile,
Zornotzan
Deialdigilea: Zornotzako
Udala. Ametx Erakunde Auto-
nomoa.
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Baldintzak:
p Eskola graduatua, Lehen Mai-
lako Lanbide Heziketa edo
pareko titulua izatea.
p Hirugarren hizkuntza eskaki-
zuna, derrigorrezkoa.
p Hautaketa prozesuaren bar-
rruan honako moduluen IT
txartela egiaztatzea: Windows
XP, Microsoft 2003 (oinarriz-
koa) edo Microsoft Word XP
(oinarrizkoa) eta Microsoft
Excel 2003 (oinarrizkoa),
Microsoft Excel XP (oinarriz-
koa).
Edukia: Ametx Erakunde Auto-
nomoak lehiaketa-oposizio
bidezko sistemaren bidez, libu-
rutegirako bi administrari
laguntzaile lanpostu betetzeko
deialdia egin du.
Epea: Egutegiko hogei egun
EAOn argitaratzen den egune-
tik zenbatzen hasita.
Informazioa: Ametx Erakunde
Autonomoa. Zelaieta zentroa
48340 Zornotza.
Telefonoa: 946 300650.
Faxa: 946 300651
Iturria: 2009-08-06ko 168.
BAO, 40. orria.

Administrari laguntzailea,
Zornotzan
Deialdigilea: Zornotzako
Udala. Ametx Erakunde Auto-
nomoa.
Baldintzak:
p Eskola graduatua, Lehen Mai-
lako Lanbide Heziketa edo
haien pareko tituluren baten
jabe izatea.
p Hirugarren hizkuntza eskaki-
zuna, derrigorrezkoa.
p Hautaketa prozesuaren bar-
rruan honako moduluen IT
txartela egiaztatzea ezinbeste-
koa da: Windows XP, Microsoft
2003 (oinarrizkoa) edo Micro-
soft Word XP (oinarrizkoa) eta
Microsoft Excel 2003 (oinarriz-
koa), Microsoft Excel XP (oina-
rrizkoa).
Edukia: Ametx Erakunde Auto-
nomoak, lehiaketa-oposizio
libre  bidezko sistema erabilita,
administrari laguntzaile lan-
postua betetzeko deialdia egin
du.
Epea: Egutegiko hogei egun
EAOn argitaratzen den egune-
tik zenbatzen hasita.
Informazioa: Ametx Erakunde
Autonomoa. Zelaieta zentroa.
48340 Zornotza.
Telefonoa: 946 300650 
Faxa: 946300651
Iturria: 2009-08-06ko 168.
BAO, 40. orria.

Gipuzkoa

Arkitektoa, Lezon
Deialdigilea: Lezoko Udala 
Baldintzak: 
pArkiteko titulua izatea.
p Euskarazko laugarren hizkun-

tza eskakizuna izatea.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, arkitekto lanpostu bat
betetzeko deialdia egin du Le-
zoko Udalak.
Epea: Hogei egun naturaleko
epean BOEn argitaratu eta gero 
Informazioa: Lezoko Udala.
Gurutze Santuaren Plaza, z/g.
20100 Lezo.
Telefonoa: 943 524650 
Faxa: 943 528664 
Iturria: 2009-12-01eko 228.
GAO, 99. orr.

Bederatzi administrari
laguntzaile, Errenterian
Deialdigilea: Errenteriako Uda-
la 
Baldintzak: 
p Derrigorrezko bigarren hez-
kuntza edo haren pareko titulu-
ren bat izatea.
pEuskarako  bigarren hizkuntza
eskakizuna.
Edukia: Oposizo lehiaketa libre
bidez, bederatzi administrari
lanpostu betetzeko deialdia
egin du Errenteriako Udalak. Sei
lanpostutxanda irekikoak izan-
go dira; bi lanpostu barne sus-
tapen bidez beteko dira; eta
lanpostu bat ezgaitasunen bat
dutenentzat izango da  
Epea: 2009-12-16 
Informazioa: Errenteriako Uda-
la. Herriko Plaza, z/g. 20100
Errenteria.
Telefonoa: 943 449600 
Faxa: 943 449650 
Iturria: 2009-11-16ko 217.GAO,
174.or.

Informatika ingeniaria,
Aretxabaletan 
Deialdigilea: Aretxabaletako
Udala.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, informatikan ingeniari
lanpostu bat betetzeko deialdia
egin du Aretxabaletako Udalak.
Baldintzak:
pInformatikan ingeniari titulua
izatea.
pLaugarren hizkuntza eskaki-
zuna 
Epea: Egutegiko hogei egun,
EAOn argitaratzen den egunetik
zenbatzen hasita.
Informazioa: Aretxabaletako
Udala. Arratabe Jauregia, Ota-
lora kalea,1. 20550 Aretxabale-
ta.
Telefonoa: 943 71 18 62 
Faxa: 943 71 18 64 
Helbide elektronikoa:  uda-
la@aretxabaleta.net
Iturria: 2009-11-23ko 222. BOG,
124 or.

Zuzendari kudeatzailea,
Donostian
Deialdigilea: San Markos Man-
komunitatea.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, zuzendari kudeatzaile
lanpostu bat betetzeko deialdia
egin du San Markos Mankomu-
nitateak. Lanaldi osoko errelebo
kontratu mugagabea egingo

zaio hautatuari.
Baldintzak: 
p Langabezian egotea.
pLaugarren hizkuntza eskaki-
zuna.
Epea: Egutegiko hogei egun,
EAOn argitaratzen den egunetik
zenbatzen hasita.
Informazioa: San Markos Man-
komunitatea. Gasteiz kalea, 10,
behea. 20018 Donostia.
Telefonoa: 943214977
Webgunea:
www.gipuzkoa.net/san-mar-
cos 
Iturria: 2009-11-25eko 224.
BOG, 67 or.

Bi administrari, Zarautzen
Deialdigilea: Zarauzko Udala.
Zarauzko Turismo Bulegoa.
Baldintzak:
p Goi batxilerra, 2. mailako Lan-
bide Hezkuntza edo horien
pareko tituluren bat izatea.
p Euskarako hirugarren hizkun-
tza eskakizuna.
p Frantsesa eta ingelesa jakite.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, bi administrari lanpostu
betetzeko deialdia egin du Za-
rauzko Turismo Bulegoa era-
kunde autonomoak.
Epea: Hogei egun natural BOEn
argitaratu eta hurrengo egune-
tik kontatzen hasita.
Informazioa: Zarauzko Udala.
Zigordia, 13. 20800 Zarautz.
Telefonoa: 943 005100 
Faxa: 943 005200 
Webgunea: www.zarautz.org
https://ssl4.gipuzkoa.net/eus-
kera/gao/2009/11/11/e091320
8.htm
Iturria: 2009-11-11ko 214.GAO,
56.orr.

Arkitektoa, Oñatin
Deialdigilea: Oñatiko Udala 
Baldintzak:
p Arkitekto titulua izatea.
p Euskarako laugarren hizkun-
tza eskakizuna.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, arkitekto lanpostu bat
betetzeko deialdia egin du Oña-
tiko Udalak.
Epea: Hogei egun natural BOEn
argitaratu eta hurrengo egune-
tik kontatzen hasita.
Informazioa: Oñatiko Udala.
Foruen Enparantza, 1. 20560
Oñati.
Telefonoa: 943 780411 
Faxa: 943 783069 
Webgunea: https://ssl4.gipuz-
koa.net/euskera/gao/2009/11
/11/e0913173.htm
Iturria: 2009-11-11ko 214.GAO,
27. orr.

Administraria, Hernanin
Deialdigilea: Hernaniko Udala 
Baldintzak: 
- Batxilergo titulua, 2. mailako
Lanbide Heziketa edo haren ba-
liokidea 
- Euskarako hirugarren hizkun-
tza eskakizuna.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre

bidez, administrari lanpostu bat
betetzeko deialdia egin du Her-
naniko Udalak.
Epea: 2009-12-09 
Informazioa: Hernaniko Udala.
Gudarien Plaza, 1. 20120 Herna-
ni.
Telefonoa: 943 337000 
Faxa: 943 551141 
Webgunea: www.hernani.net
https://ssl4.gipuzkoa.net/eus-
kera/gao/20
09/11/05/e0912905.htm
Iturria: 2009-11-05eko 210.
GAO, 34. or.

Zeregin anitzetako
ofiziala, Hernanin 
Deialdigilea: Hernaniko Udala 
Baldintzak:
p Eskola Graduatua, 1. mailako
Lanbide Heziketa edo balioki-
dea.
p B+C gidabaimenak izatea.
p Euskarako lehenengo hizkun-
tza eskakizuna.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, zeregin anitzetako ofizial
lanpostu bat betetzeko deialdia
egin du Hernaniko Udalak.
Epea: 2009-12-09 
Informazioa: Hernaniko Udala.
Gudarien Plaza, 1. 20120 Herna-
ni.
Telefonoa: 943 337000 
Faxa: 943 551141 
Webgunea: www.hernani.net
https://ssl4.gipuzkoa.net/eus-
kera/09/11/05/e0912905.htm
Iturria: 2009-11-05eko 210.
GAO, 34. or.
Iturria: 2009-11-05eko 210.
GAO, 34. or.

Administrazioko eta 
giza baliabideetako 
erdi mailako teknikaria,
Zumaian
Deialdigilea: Zumaiako Udala
Baldintzak:
p 16 urte beteta izatea.
p Unibertsitateko diplomatu ti-
tulua edo
bestelako goi mailako edozein
titulua izatea.
p Euskarako laugarren hizkun-
tza eskakizuna.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, administrazioko eta
giza baliabideetako erdi maila-
ko teknikari lanpostu bat bete-
tzeko deialdia egin du Zumaia-
ko Udalak.

Epea: Hogei egun natural EAOn
argitaratu eta hurrengo egune-
tik kontatzen hasita.
Informazioa: Zumaiako Udala
Foruen enparantza, 1
20750 Zumaia
Telefonoa: 943 865025
Faxa: 943 862456
Webgunea: www.zumaia.net
https://ssl4.gipuzkoa.net/eus-
kera/gao/2009/09/15/e0910
999.htm
Iturria: 2009-09-15eko 174.
GAO, 182. or.

Turismoko teknikaria,
Zumaian
Deialdigilea: Zumaiako Udala
Baldintzak:
p 16 urte beteta izatea.
p Unibertsitateko diplomatu ti-
tulua edo goi mailako bestelako
tituluren bat izatea.
p Euskarako laugarren hizkun-
tza eskakizuna izatea.
p Ingelesa eta frantsesa hitz
egiten eta idazten jakitea.
Edukia: Zumaiako Udalak opo-
sizio lehiaketa libre bidez, Turis-
moko Teknikari lanpostu
bat betetzeko deialdia egin du.
Epea: Hogei egun natural BOEn
argitaratu eta hurrengo egune-
tik kontatzen hasita.
Informazioa: Zumaiako Udala.
Foruen enparantza, 1. 20750
Zumaia.
Telefonoa: 943865025 
Faxa: 943862456.
Webgunea: www.zumaia.net
https://ssl4.gipuzkoa.net/eus-
kera/gao/2009/09/15/e0910
999.htm
Iturria: 2009-09-15eko 174.
GAO, 182. or.

12-17 urteko herritarren
hezkuntza aisialdia
sustatzeko zerbitzua
kontratatzeko deialdia,
Urnietan
Deialdigilea: Kulturnieta
Iraupena: Urtebete, sinatu on-
doren kontatzen hasita, eta bi
urtera luzatzeko aukera egongo
da.
Dirua: guztira 49.930 euro
Edukia: Urnietako 12-17 urteko
herritarren
hezkuntza aisialdia sustatzeko
zerbitzua 
prozedura ireki bidez kontrata-
tzeko
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deialdia egin du Urnietako Kul-
turnieta erakundeak.
Epea: 2009-12-09
Informazioa: Urnietako Udala.
San Juan plaza, 5. 20130 Urnie-
ta.
Telefonoa: 943 008025
Faxa: 943 008057
Webgunea: www.urnieta.org
https://ssl4.gipuzkoa.net/eus-
kera/gao/2009/11/23/e09137
03.htm
Iturria: 2009-11-23ko 222.GAO,
170. or.

Nafarroa

Onkologia zerbitzuetako
burua, Osasunbidean
Deialdigilea: Osasunbidea, Na-
farroako Osasun Zerbitzu Publi-
koa
Baldintzak:
pMedikuntzako titulua izatea,
onkologia medikuko espeziali-
tatean, edo hura lortzeko
moduan  egotea eskaerak aur-
kezteko epea bukatu baino
lehen.
pOnkologia medikuko espezia-
litateko lanpostu batean espe-
rientzia izatea.
Edukia: Oposizo lehiaketa libre
bidez, onkologia medikuko asis-
tetzia zerbitzuetako burua kon-
tratatzeko deialdia egin du Osa-
sunbideak.
Epea: 2009-12-14
Informazioa: Osasunbidea,
Nafarroako Osasun Zerbitzuak.
Irunlarrea, 39. 31008 Iruñea.
Telefonoa: 848428798 /
848428822 / 848428757 /
848428889
Iturria:www.navarra.es/home_
es/Catalogo+de+servicios/Em
pleo+Publico/Salud/2009D0
6JServOnc.htm

EAE

Radiodiagnostikoko
espezialista teknikoa,
Osateken
Deialdigilea: Osatek, osasun-
gintza sektoreko sozietate pu-
blikoa.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, radiodiagnostikoan es-
pezialista tekniko lanpostu bat
betetzeko deialdia egin du Osa-
tek osasun sektoreko sozietate
publikoak. Araba, Bizkai eta Gi-
puzkoan daude lanpostuak
Baldintzak:
pAdinez nagusia izatea.
p Erabiltzaile mailako informa-
tika ezagutzak izatea: datu
baseak eta testu prozesadore-
ak erabiltzen jakitea beharrez-
koa da.
pEuskara ezagupenak izatea
baloratuko da  
Epea: Egutegiko hogei egun,

EAOn argitaratzen den egunetik
zenbatzen hasita.
Informazioa: Osatek. Urkixo
zumarkalea, 36. Bizkaia plaza
eraikina. 5. solairua. 48011 Bilbo.
Iturria: www.osakidetza.eus-
kadi.net/osatek

Osasun laguntzaile
teknikoa, Osateken
Deialdigilea: Osatek, osasun-
gintza sektoreko sozietate pu-
blikoa.
Edukia: Oposizio lehiaketa libre
bidez, osasun laguntzaile tekni-
ko lanpostu bat betetzeko
deialdia egin du Osatek osasun
sektoreko sozietate publikoak.
Araba, Bizkai eta Gipuzkoan
daude lanpostuak
Baldintzak:
pAdinez nagusia izatea.
p Erabiltzaile mailako informa-
tika ezagutzak izatea: datu
baseak eta testu prozesadore-
ak erabiltzen jakitea beharrez-
koa da.
pEuskara ezagupenak izatea
baloratuko da 
Epea: Egutegiko hogei egun,
EAOn argitaratzen den egunetik
zenbatzen hasita.
Informazioa: Osatek. Urkixo
zumarkalea, 36. Bizkaia plaza
eraikina. 5. solairua. 48011 Bilbo.
Iturria: www.osakidetza.eus-
kadi.net/osatek 

Bekak

Kanpoko Euskal giza
talde eta Euskal Etxeen
eremuko pertsonak
espezializatzeko beka
Deialdigilea: Eusko Jaurlaritza
Baldintzak:
pUnibertsitateko goi mailako
ikasketak izatea.
p30 urte baino gutxiago izatea.
pAntzeko beka bat lehenago
eskuratu ez izana.
Edukia: Bi beketarako deialdia
egiten da, Kanpoko Euskal
Gizatalde eta Euskal Etxeen
eremuan pertsonen
espezializazioa bultzatzeko.
Epea: 2009-12-10
Informazioa: Kanpo Harrema-
netarako Idazkaritza Nagusia.
Lehendakaritza. Nafarroa ka-
lea, 2. 01007 Gasteiz.
Iturria: Eusko Jaurlaritza

Master ofizialak egiteko
diru laguntzak 
Deialdigilea: Eusko Jaurlaritza 
Baldintzak:
p Euskal Autonomia Erkidego-
an erroldatua egotea.
p 25 eta 40 urte artean izatea.
p Legez langabezian egotea.
p Eskaerak aurkezteko epea
amaitzen den egunean langa-
bezia prestazioa eta subsidioa
jasotzeko eskubidea onartua
izatea.
p 2009-2010 ikasturtean,

EHUko master ofizial edo
berezko titulu bateko ikasturte
oso batean matrikulatuta ego-
tea.
Edukia: Euskal Herriko Uniber-
tsitateko master ofizial baten
edo berezko titulu baten matri-
kularako laguntzak langabezian
dauden unibertsitate tituludu-
nentzat.
Epea: 2009-12-16
Informazioa: Unibertsitate Zu-
zendaritza
Telefonoa: 945018299
Faxa: 945018422
Iturria: Eusko Jaurlaritza

Jesus Olaizola
bibliografia beka
Deialdigilea: Sancho el Sabio
Fundazioa.
Baldintzak:
Edozein diziplinako diplomatu
edo lizentziatuak. Atzerrian es-
kuratutako tituluak baliozkotu-
ta edo onartuta egon beharko
dira (beka norbanakoek nahiz
ikerketa taldeek jaso ahal izan-
go dute).
Iraupena: 10 hilabete.
Diru kopurua: 6.010,12 euro
Edukia: Bekaren helburua datu
base bibliografikoa egitea da,
gai librearekin, euskal kultura-
ren ezagutzaren esparruan
(zientzia, teknologia, zuzenbi-
dea, artea, hizkuntza, historia,
eta abar.), Sancho el Sabio
Fundazioaren fondoetan eta
datu baseetan bilduta dagoen
euskal bibliografiari buruzko
edozein euskarri eta/edo dizipli-
nako informazio osatzeko eta
eguneratzeko.
Bekaren iraupena eta beste
edozein soldata jasotzea bate-
raezinak dira, lanbide arteko gu-
txieneko soldata gainditzen
badu.
Eskabideak aurkeztea: Agiriak
postaz bidali edo norberak aur-
keztuko ditu Sancho el Sabio
Fundazioaren egoitzan.
Epea: 2010-01-29 
Informazioa: Sancho el Sabio
Fundazioa. Betoñoko atea, 23.
01013 Gasteiz.
Telefonoa: 945 253932 
Faxa: 945 250219 
Iturria: internet

Unibertsitate ikasleen
nazioarteko
mugikortasunerako
laguntza osagarriak
2009-2010 ikasturterako
Deialdigilea: Nafarroako Hez-
kuntza Saila. Lanbide Heziketa
eta Unibertsitate zuzendaritza
nagusia.
Edukia: Nazioartean mugitzea
ahalbidetzen duten beken la-
guntza osagarriak dira. Eras-
mus, Palafox eta Isep progra-
mek familiei sortzen dizkieten
gastuak finantzatzen laguntzea
da diru laguntza hauen helbu-
rua.
Baldintzak:
p 2009-2010 ikasturteko mugi-

kortasun programak hartuko
dira kontuan, baina finantzatu-
ko diren atzerriko egonaldiek
2010. urtean hasi beharko dute.
p Nafarroako unibertsitate
ikasleek edo gutxienez bi urtez
Nafarroan enpadronatuta dau-
den unibertsitate ikasleek eska-
tu ahal izango dituzte laguntza
hauek.
Dirua: Sendi bakoitzari emango
zaion diru kopurua kalkulatzeko
egonaldiaren iraupena hartuko
da kontuan, eta horretarako
2009an hasitako egonaldiei
aplikatu zaizkien modulu eko-
nomikoak hartuko dira oinarri-
tzat.
Epea: 2009-12-18
Informazioa: Nafarroako Ira-
kaskuntza Zerbitzua eta Uni-
bertsitate eta Ikerkuntza luza-
pena. Santo Domingo aldapa,
z/g, 3. solairua. 31001 Iruñea.
Telefonoak: 848 426 078 /
848 423 210 / 848 426 064 
Faxa: 848 42 60 57 
Helbide elektronikoa: ense-
nanzas.universitarias@cfnava-
rra.es
Iturria:
http://www.navarra.es/home_
es/Catalogo+de+servicios/Ay
udas/Educacion/movilidad+in
ternacional+II.htm

Jose Migel Barandiaran
ikerketa beka
Deialdigilea: Eusko Ikaskuntza
Edukia: Euskal Herriko arkeolo-
gia eta etnologia izango dira
beka horren ikerketa gaiak,
aldizkako ordenean, diziplina
horietaz arduratu baitzen
gehienbat On Jose Migel Baran-
diaran.
Baldintzak:
pSoilki lan argitaragabeak eta
izaera propioa dutenak finan-
tzatuko dira, eta ez neurri han-
diagoko beste proiekturen
baten zati direnak, ez eta beka
honetan eskatzen denaz beste
finantziaziorik dutenak.
pEpaimahaiak beka hau esleitu
gabe utz dezake, aurkezturiko
proiektuek ez badituzte behar
adinako baldintzak eta garan-
tiak eskaintzen.
pBeka honetara bai norbana-
koak eta bai hartarako eraturiko
lantaldeak aurkeztu ahal izan-
go dira. Bigarrenen kasuan,
proiektuaren arduradun-zuzen-
dari bat izendatu beharko da.
pEuskaldunek edo Euskal
Herriko lurralde guztietan egoi-
tza kreditatua izan eta eskuarki
euskal kulturaren alor horietan
lanean ari diren pertsonek aur-
keztuko dituzten lanek izango
dute lehentasuna.
pBekaren baldintzak ez bete-
tzeak edo aurreko deialdiren
bati dagokion lana amaiturik
entregatu ez izanak, eskabide
horien arduraduna desgaitzen
du hurrengo beketan aurkezte-
ko, halakoaren egoera argitu
bitartean.

Iraupena:Bi urte.Lan amaitua
bekaren onarpenetik bi urte
t'erdiko epearen barne entrega-
tu beharko da.
Dirua:16.500 euro.
Dokumentazioa: Hautagaiek
ondoren adierazten den doku-
mentazioa igorri behar dute Jo-
se Miguel de Barandiaran Fun-
daziora:
pHautagaiaren eskabidea eta
lantaldea izanez gero,taldearen
ordezkariarena.
pHautagaiaren curriculum vi-
tae arautua eta lantaldea iza-
nez gero,taldekide guztiona,
egindako ikasketak,buruturiko
iharduera profesionalak,egin-
dako ikerlanak,lorturiko sariak,
argitalpenak,etab.azalduko di-
relarik bertan.
pEskabide indibiduala denez,
eskatzaileak antzeko bekaren
edo aginduriko lanen baten
onuraz gozatzen ari den agerta-
razi beharko du.
pTxosten xehea egin beharreko
lanari buruz: lanaren interesga-
rritasuna,lanaren zabalera,iker-
keta epeak,erabili beharreko
metodologia,lan guneak,esku-
meneko baliabideak,gastuen
aurrekontua.
Epea:2009-12-31.
Infomazioa: Jose Miguel de Ba-
randiaran Fundazioa.General
Alava,5-1.solairua.01005 Gas-
teiz.
Iturria: http://www.barandia-
ranfundazioa.com/antBus-
pre.asp?nombre=1963&cod=1
963&sesion=14

Teknologoak prestatzeko
bekak
Deialgilea: Nafarroako Berri-
kuntza, Enpresa eta Enplegu
Saila. Enpresa Zuzendaritza
Nagusia
Edukia: Teknologoak presta-
tzeko laguntzak enpresek, uni-
bertsitateek eta zentro teknolo-
gikoek garatzen dituzten Ikerke-
ta, Garapen eta Berrikuntza
arloko proiektuetan parte har-
tuta.
Baldintzak: 
pAzken lau urteetan unibertsi-
tate ikasketak amaitu dituzten
unibertsitate tituludunek edo
karrerako azken urtean diren
eta amaitzeko 35 kreditu baino
gutxiago falta zaizkien ikasleek
eskatu ahal izango dituzte
laguntza hauek.
Epea: 2009-12-31
Informazioa: Maria Jose San-
chez. Berrikuntza eta Informa-
zio Gizartearen Zerbitzua. To-
mas Caballero parkea, 1, 4. so-
lairua. 31005 Iruñea.
Telefonoa: 848421452
Faxa: 848425245
Helbide elektronikoa: msan-
cheb@cfnavarra.es
Iturria:
http://www.navarra.es/home_
es/Catalogo+de+servicios/Ay
udas/Innovacion+Empresa+y
+Empleo/2002A10IIN.htm
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Joxerra Senar

D
ubairen ondoren,
Grezia? Nazioarteko
inbertsiogile asko-
ren begiradak Ara-
biar Emirerri Batue-

tatik Greziarantz zuzendu dira.
Hodeitzarrak pilatzen ari dira
Greziaren gainean. Izan ere, gau-
za bat da Dubai hiriko mega-
proiektuak finantzatu dituen
konpainia publiko bat leporaino
zorpetuta egotea (Dubai World),
eta beste gauza bat da eurogune-
ko estatu bat zorrari aurre egite-
ko egoera batetik gero eta gertua-
go egotea.

Euroaren eremuko hamasei he-
rrialdeen artean ez da finantza pu-
blikoak desorekatuta dauzkan
bakarra. Krisi ekonomikoaren zo-
rroztasunak defizit eta zor publi-
koak handitzea derrigorrezko
egin du, eta Europako Batzordeak
salbuespen epea ireki behar izan
zuen iaz herrialdeek Egonkorta-
sun Itunak inposatutako muga
zorrotzak (barne produktu gordi-
naren %3ko defizita eta %60ko zor
publikoa, gehienez) aise gainditu
zitzaten. Salbuespen horretaz ba-
liatu dira gobernuak politika anti-
ziklikoak bultzatzeko. Greziaren
arazoa da muturreraino eraman
dituela desoreka horiek.

Aurten gastu eta diru sarrera
publikoen arteko defizita BPGren
%12,5era helduko dela iragarri du
urriaren 5ean agintera iritsi zen
gobernu sozialdemokratak, au-
rreko gobernuak iragarritakoa-
ren hirukoitza hain justu. Ez da le-
hen aldia trikimailu bidez erreali-

tatea ezkutatzen dena. Herrialde-
aren zor publikoa, berriz, BPGren
%135ekoa da. Eurogunetik kanpo
balego, zorrari ezin aurre egiteko
arriskua izango luke.

Atzerriko hartzekodunen esku
den zorra BPGren %150era iris-
ten da, eta, horregatik, beldur dira
inbertitutako dirua itzultzeko
gauza izango ote den Grezia. Ez di-
ra kezka berriak. Alemaniako al-
txor publikoko bonuen interes ta-
saren eta Greziako altxor bonuen
tasaren arteko alde handia egon
da urte osoan — otsailaren erdial-
dera %3ra heldu zen alde hori—.
Horregatik, otsailean Peer Stein-
brueck Alemaniako Finantza mi-
nistro ohiak iragarri zuen eurogu-
neko herrialderen batek arazorik
bazuen lagundu egingo zitzaiola.

Iragarpen soil horrek kontua
baretu bazuen ere, egoera aldatu
egin da, eta ez dirudi Europako

Batasunak ataka zailetik aterako
duenik herrialdea, edo, behinik
behin, ez musu truk. Aste hone-
tan, EBko finantza ministroek be-
larritik gogor tira diote Greziako
Gobernuari, finantza publikoak
orekatzeko gomendioei entzun-
gor egin dielako. EBk zigor proze-
durarekin aurrera jarraituko du.
Hortaz, laguntza barik, zigorra ja-
so dezake Greziak.

Europak badu nahiko arrazoi
haserre egoteko. Batetik, Greziak
gezurra esan die, eta zentro eskui-
neko gobernuak argitaratutako
datu ekonomikoek islatutakoa
baino beltzagoa da egoera. Iraile-
an, gobernutik ateratzear zen De-
mokrazia Berriak azken orduan
%3,7tik %6ra igo zuen defizitaren
aurreikuspena. Gerora
%12,5ekoa izango dela iragarri
du. 

Bestetik, Greziak sinesgarrita-

suna galdu du. Gobernu sozialis-
tak promes egin die 2010ean defi-
zita %12,5etik %9,1era gutxituko
duela, baina murrizketa hori diru
sarreretatik egin nahi du, eta, ba-
tez ere, iruzur fiskalaren aldetik.

Europako zerga iruzurraren
poltsarik handiena du Greziak.
Austriako Linz unibertsitatearen
metodologiaren arabera, BPGren
%25ekoa da itzaleko ekonomia.
Alde horretatik, Gobernuak egi-
teko asko badu ere, ez da lehen al-
dia iruzurraren aurkako prome-
sak egin direna, eta ondorioz, Eu-
ropak jada ez du sinesten. Hortaz,
defizita gastu bidetik murriztea
baino ez zaio geratzen, eta horrek
esan nahi du neurri gogorrak har-
tu beharko dituela.

Ataka benetan zaila PASOK al-
derdi sozialdemokratarentzat,
hauteskunde kanpainan ez bai-
tzuen iragarri halakorik, guztiz
kontrakoa baizik. Horregatik, Eu-
roparen aurrean sinesgarritasu-
na irabazi behar du, baina, era be-
rean, herrialde barruan sor daite-
keen ezegonkortasun politikoari
aurre egin beharko dio.

EB prest dago Grezia politikoki
estutzeko. Joaquin Almunia Eko-
nomia komisarioak adierazi beza-
la, «Greziaren arazoak euroaren
eremuko arazoak dira». Hartara,
EBk egokiagotzat jotzen du he-
rrialde bat salbatzeak ezarriko lu-
keen aurrekari arriskutsua ekidi-
tea, Greziaren balizko hutsegite
batek beste herrialdeetan ezarri-
ko lituzkeen ondorioak baino. 

Ez baita Grezia arazoetan den
herrialde bakarra. Europako Ba-
tasunak uste du arrisku kalkula-

tua dela. «Grezia ez dago eta ez da
egongo kiebra egoeran», dio Jean
Claude Juncker Luxenburgoko
Finantza ministroak. Hortaz, es-
tutzeko tartea badago. 

George Papakonstantinou Fi-
nantza ministro sozialistak aste-
on EBko herrialdeei sinesgarrita-
suna berreskuratzeko lanean ari

direla adierazi die. «Konprometi-
tuta gaude finantza egonkortasu-
narekin, eta hala erakutsi dugu
parlamentuan aurkeztu dugun
aurrekontuetan». Hala ere, Papa-
konstantinouk denbora eskatu
du, defizita ezin delako egun bate-
tik bestera murriztu. 

Europako erreskate bat bazter-
tu du. Hitzak hitz dira, ordea.
Arrisku kalkulatuak eta ezinez-
kotzat jotzen diren egoerak piku-
tara joan litezkeela erakutsi du
krisiak. Lehman Brothersen edo
Islandiaren adibideek eskarmen-
tu handia utzi dute zor merkatue-
tan. Aste honetan, Alemaniako
bonuen eta Greziako bonuen inte-
res tasen arteko aldea %1,73 izate-
ra heldu da. Otsaileko %3eko alde-
tik oraindik urrun egon arren, al-
de handia izaten jarraitzen du.
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Bi hilabeteren buruan,
aurtengo defizita
%3,6tik %12,5era igo
du Greziako Gobernuak

Kanpo zorra BPGren
%135ekoa da, eta 
duda handiak dituzte
inbertsiogileek

Atenasko Akropolia eta Partenoia, 2007ko abenduaren 13ko arratsean. ORESTIS PANAGIOTOU / EFE

Greziak inesgarritasuna erabat galdua du eta eurogunetik kanpo balego, ataka
zailean legoke. Defizita murriztu ezean, EB ez dago gehiago laguntzeko prest.

Arriskua neurtzen duen indizean,
Grezia Turkiaren mailara iritsi da

D
Greziako kreditu hutsegite baten gaineko aseguruak,
CDS finantza deribatuak, nabarmen garestitu dira. En-

presa edo estatu bat zor tituluei aurre egin ezinda geratuz gero,
aseguru horri esker inbertitutako dirua edo zati bat eskuratzen
du hartzekodunak. Deribatuok oso kritikatuak dira, arautu ga-
beko merkatuan jarduten dutelako eta espekulazio hutserako
erabili direlako. Dena den, bada indize bat zordunaren arriskua
neurtzen duena: zenbat eta puntu gehiago, orduan eta arrisku
handiagoa, eta, hortaz, orduan eta garestiago CDSa. 2007an,
Greziak 15 puntu inguru besterik ez zuen, eta  Turkiak 500 pun-
tu. Egoera, gaur, bestelakoa da. Asteon Grezia 201-208 tartean
zebilen, eta Turkia 207-212 tartean. Bizilagunaren pare da orain.


