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Arg.: LocalFitness.com.au.

Ezkerrera Teideren tontorra eta eskuinera Ozeano 
Atlantikoa dizkiadala, Tenerifeko kostalde epeletik 
—pentsa, Puntillo del Sol izena dik lekuak— osatuko 

diat hil honetako jardun epistolarra, Zigor. Gurutz-portuko 
kaleetan barrena jabetu nauk orain hamabost urte azken 
aldiz izan nintzenetik izugarri aldatu dela denda eta 
establezimenduen paisaia. Halere, eta egun halakoak 
urri izan arren, Kanariar Uharteetan erositako gailu 
elektronikoek badiate zerbait denboran zehar irautea 
ahalbidetzen diena. Begira, bestela, Getariako makina 
bat sukalde eta egongeletan daudenei. 

Gure aitonaren etxean hala dek, behintzat. Panasonic, 
Grundig eta antzeko marketako irrati eta telebistek 
iraun egiten ditek oraindik, bai eskumuturreko erlojuek 
ere, nahiz eta orain 40 urte baino gehiago Kanarietatik 
egurrezko itsasontzietan ekarriak izan. Neu hirugarren 
hamarkadaren mugan egonagatik, jaioberria 
ninduaneko argazkietan agertzen den irrati aparailu 
aparatosoak –barka erredundantzia– hor segitzen dik, 
hozkailu alboan. Eta, sinets iezadak, eguneko ordu 
gehienetan piztuta eta jario etengabean aritzen dek.

Ohartu nauk, ordea, funtzionamendu onaren 
arrazoia ez dela gailuen jatorria. Garaiak direla 
aldatu direnak. Alegia, orain hamarkada batzuk 
gauzak irauteko, hots, zerbitzua ahalik eta luzaroen 
eta ahalik eta ondoen emateko egiten zirela. Orain, 

Ekonomia dinamikoa gauzen iraupenarekin lotu 
duk, adiskide, eta bat netorrek hirekin. Maite 
diagun zaletasun batekin, bizikletekin, analogia 

eginez (getaiarrez, konpasateko): ezagutu genizkian 
Torrot, Bac, Abelux, Peugeot... Bizikletek iraun egiten 
zitean, urteetan, erdoiltzeke, puskatu gabe, hainbat eta 
hainbat kilometrotan. Orain karbonozkoak, arinak, 11 
abiadurakoak, elektronikoak, diskodun balaztadunak... 
eta txirrinda dendan aberiak konpontzen gehiago 
gastatzen diagu kotxeko garaje mekanikoan baino... 
eta gutxira "hobe duk bizikleta berria erostea" entzuten 
diok mekanikoari. To!

JON ANDER DE LA HOZ

Modernitate 
 likatsua

ZIGOR SAIZAR

Bauman 
 Tenerifen

Kiroldegiko zozketa
Hilabete honetan, Sahatsaga 
ki roldegiaren eskut ik, yogako 
saioetarako hilabeteko bonua zozkatu 
dugu Artzapeko bazkideen artean. 

berriz, ekonomia dinamikoaren izenean, urte gutxi 
batzuetako bizia ematen zietek gure sakeleko, 
ordenagailu  eta telebistei. Berez zezaketena baino 
lehen zahartzeko eta kaltetzeko prestatuta daudela, 
alegia. Kontsumismoaren peskadillak bere buztanari 
kosk egitea dela xedea.

Eta orain, keroseno bidez iritsitako artxipielago honetan 
plastikoz ondo bildutako kapsulekin egindako kafea 
dastatzen, eta gehienera ere bost urtez iraungo 
duen ordenagailu eramangarria eskuetan diadala, 
ohartzen nauk hori ez dela Zygmunt Baumanek bikain 
teorizatutako Modernitate Likidoaren adibide bat baino.

SALBERAK ITSASKABRARI
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ZAINTZA
EGUNAK

Azaroaren 2tik 7ra 

FULDAIN 
FARMAZIA

Baina nagok giza harremanekin ere antzeko zerbait 
ez ote zaigun ari gertatzen Modernitate Likatsu 
honetan. Jada ez dek taberna zuloan ligatzen, 
zigarro kearen brumapean, alkoholak eragindako 
atrebentziak lagunduta ("papertxoa erori zaizu", 
"Zein paper?", "Biltzen zaituena, bonboitxo!"). 
Orain ligatzeko aplikazioetan "hau ez, hau ere ez, 
hau bai... match! Geratuko al gara?". Gorputzen 
kontsumoa gertatzen ari den susmoa diat, erabili eta 
bota, harremana zukutu eta beste bat probatzera 
egin. 

Ez nauk ari heriotzak banatu arteko harremanak 
aldarrikatzen –Jainkoak salba nazala!–, harremanen 
sakontasunaz baizik, erroez, sustraiak ereiteaz. Giza 
harremanak iraunkorrak izateko sustraien beharra 
ezinbestekoa dela uste baitiat, nahiz eta, beharbada, 
egunen batean sustraiak eusten aritu den lurra mugitu 
eta desegin, eta horrenbestez, harremanaren amaiera 
ekarri.

Pertsona gehiago ezagutzen dizkiagu gure bizitzan 
eta gure harremanen sarea askoz ere anitzagoa dek 
gure gurasoek izan zutena baino. Une berean egon 
hintekek munduaren edozein tokitako norbaitekin 
hizketan, kilikiliak sentitzen sabelean, edota urtean 
zehar (orain gutxiago baina...) ordu gutxitan beste 
herrialdeetako pertsonekin dantzan, abesten, tragoak 
edaten... Aukerak askoz ere zabalagoak dituk giza 
harreman gehiago izateko. Ados, baina ez gaitzala 
ekonomia dinamikoak gorputzen kontsumismora 
eraman, mesedez. 

Ez baitzegok plazer handiagorik, eguneko uneren 
batean, ondo-ondo maite duan horri begietara so 
egin eta bere begien diz-diza sentitzea baino. Edo 
kirol saio eder bat egin ondoren, ondo zaindu hauten 
eta dituan lagunekin kaña batzuk hartuz egiten diren 
algarak bezalakorik. Modernitate Likidoa maite 
duanaren musu hezeetan eta lagun onen zerbezetan, 
horiek bai ederrak!

Azaroak 30
Ilbetea

Azaroak 8
Ilbehera

Azaroak 22
Ilgora

Azaroak 15
Ilberria

 
Azaroko irabazlea:

Begoña Errasti Reparaz

INTERESGARRIAK
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Gaurkoan gure haurtzarora salto txiki bat egitera 
nator eta elizako kanpaiak eta "sirena" gogora 
ekartzera. Akordatzen moilara antxoa sartu eta 

elizako kanpandorretik sirena jotzen zutenean? Ziur 
ez naizela soinu deseroso bezain eder hura xarmaz 
gogoratzen duen bakarra.

Udaberrian: antxua harrapatu bazuten, sirena bakarra 
eta luzea, eta "arrai zakarra" bazen (sardina, berdela...), 
bi sirena motzagoak. Udaran: sirena bakarra eta luzea, 
atuna. Horrela herri guztiak jakiten genuen momentuan 
zerren benta egingo zen kofradian. Horrek etxe 
batzuetan eragin handiagoa izango zuen, besteetan 
txikiagoa, baina denok lotzen gintuen moilarekin. Eta 
nik ezagutu ez banuen ere, bazen beste sirena berezi 
bat, luzea eta etenik gabea, alarma egoerak iragartzen 
zituena; itsasontziren bat ondoratu bazen, adibidez. 
Gaur egunerako agian balioko liguke azken honek 
–hitz hauek idazten ari naizen bitartean Urkulluk berriz 
alarma egoera eskatu duela jakin da–. 

Getariara bizitzera etorritakoentzat edo bisitarientzat 
benetan bitxia izango zen ziurrenik sirena hura. 
Ulpiano zenarentzat ere hala izan zen itxuraz. Antza 
denez, herrira iritsi berritan Iribarren ostatu hartuta 
zegoela, sirena entzun eta larrituta, maleta hartu eta 
alde egin omen zuen saltaka batean kalean gora. 
Agian ez zen guztiz horrela izango, baina nik horrela 
entzuna daukat eta beti daukat istoriotxo hori presente 
sirenaz gogoratzerakoan. 

Ulpianori bezala, kanpotik etorritako askori susto asko 
emandakoa izango da sirena. Agian batzuentzat 
desatsegina izango zen, gauetako kanpaiak bezala. 
Alde Zaharreko bizilagunentzat are gehiago, ziur. 

Beti pentsatu izan dut bizilagunen kexak izango ote 
ziren egun batetik bestera sirena kentzeko arrazoia. 
Edo, agian, lan hori egitearen arduradunarentzat 
(apaiza?) lan astuna izango zen arraina moilara 
sartzen zen bakoitzeko botoiari ematea. Edo kutsadura-
akustikoaren legeren bat medio izango zen. Ez dakit. 
Baina iruditzen zait sirena hori herri honen ondarearen 
parte zela. Itsas-ondarearen puntu garrantzitsu bat eta 
hitz hauen bitartez berriz jartzeko eskaera egin nahiko 
nuke. 

Herri arrantzale bat gara, edo beno, arrantzale 
kutsukoa behintzat. Argi dago arrantzarekin harremana 
gutxitu egin dela azken hogeita hamar urteetan, batez 
ere gazteongan, baina lotura hori mantentzeko hari 
bat bazen sirena hura, baita itsasoan hainbat egun 
eman zituzten aitonak, aitak, anaiak eta semeak 
gogoratzekoa ere. Edo moila gainean bizkarra 
makurtuta egongo ziren amonak, amak eta alabak,  
eta sare bustiaren usaina, eta obradoreetako antxoa 
fileteak egiten dituzten eskuak, eta lonja zaharretako 
usaina etab. Baina sirena hori bazen halako lotura bat. 
Eta ojo: Alde Zaharrean bizi den eta arraina gehiegi 
gustatzen ez zaion batek egiten du eskaera hau.

Sirena hau malenkoliaz gogoratzen duen bakarra ez 
banaiz, abisatu: segituan antolatuko dugu sinadura-
bilketa bat eta bidaliko diogu Kofradiari edo elizari. 
Kosta zitzaidan jakitea sirena kanpandorrean zegoela 
eta ez kofradian eta, beraz, ez dut inoiz jakin izan 
nork ematen dion botoiari (edo ordenagailuko xaguari, 
edo dena delakoari). Ea hurrengo antxo-kanpaina 
animatuagoa daukagun sirena luzearekin, eten eta 
guzti. Etengabeko alarmak bestela ere nahikoa 
baditugu eta. 

Moilako sirena, akordatzen?
NEREA KAMIO

IRITZIA
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EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST

KOMIKIA
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Espainiako Gobernuak alarma egoera ezarri ondoren,  
Eusko Jaurlaritzak herritarren mugikortasuna murrizteko 
neurriak hartu ditu, besteak beste, herritik ateratzeko 
debekua –salbu lanerako, medikuarengana edo menpeko 
norbait zaintzera joateko edo erregaia botatzeko–. 

Getariarrak hasi dira ondorioak jasaten, eta batzuentzat 
herrian, ohi moduan, lasai egoteko aukera izango den 
arren, zerbitzuetakoak, esaterako, kezkatuta daude. 
Hotelak itxita ikusi ditugu, saltokiak irekita oraingoz, 
baina Geê arropa dendako langileak onartu bezala, 
"herritarrekin ere egiten dugu lan baina arazoa da 
kanpokoak ez etortzea". Bertakoei zerbitzua eskaintzeko 
asmoarekin, Amona Mariak ere proba egingo du 
astebetez eta "horren arabera hartuko dugu erabaki 
bat". Iribar jatetxekoek diote urtean zehar egiten dutela 
lan herritarrekin baina ez egunerokoan, hortaz, lokala 
ixtea eragin dezakeela dekretuak.  

Mugikortasun neurri berriek eragin ezberdina izan dute

Erosketa bonuen kanpaina martxan da

Pandemiak eragindako kalteak leuntzeko, Heldu estatxa 
egitasmoaren baitan, erosketa bonuen kanpaina jarri 
dute martxan Getariako Udalak eta Babexak. 

Getariarrek –herritarrentzat bakarrik da kanpaina hau– 15 
eurotan eskuratu ditzakete erosketa txartelak baina dendan 
20 euroko balioa izango dute. Udalak ordainduko du 
aldea, kanpainara 10.000 euro bideratuta. 

Bonuak turismo bulegoan eros daitezke, amaitu arte; 
Erabili, berriz, azaroaren 1etik abenduaren 15era. 

22 saltokik hartu dute parte kanpainan: Geê Shops; Ganix 
osteopatia; Getaka; Gluglu; Eskura fisioterapia zentroa; 
Maider fisioterapia; Harritarte; Cetaria Get Salty; Sopas 
argidenda; Sinequanon; Perloti; Berezi; Sahatsa; Salanort; 
Paki edergintza; Lorea, Dreams, Ileargi eta Izaskun 
ileapaindegiak; Portu; Dona Doni eta Kote Ogi Berri.

Getariako Kale Nagusia aurreko itxialdian.

Udaleko eta herriko merkataritzako ordezkariak. /Arg.: Getariako Udala.

Albiste gehiago www.artzape.eus webgunean...

KLIK BATEAN
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Urriaren 14an egindako ezohiko udalbatzarrean 
onartu zuten udaleko bi alderdiek –EH Bildu eta EAJ–, 
aho batez, datorren urteko tasak eta zergak izoztea. 

Horrez gain, honakoak onatu ziren datorren urteko 
ordenantza fiskaletan: pisu turistikoak etxebizitza 
huts gisa hartzea, irabazi asmorik gabeko obretan 
%4,1eko tasa eta irabazi asmodunetan %5ekoa 
ezartzea, nekazaritza eta abeltzaintza jardunerako 
lanek %90eko hobaria izatea, ordenantza fiskaletatik 
Internet zerbitzua kentzea, azokako tarifaren %90eko 
hobaria ematea herriko nekazari eta abeltzainei, 
hilerrian nitxoen urte kopurua luzatzeko tasa ezartzea, 
musika eskolako tasa berria sortzea eta TAOko prezio 
berriak arautzea. 

Azken hori izan ezik, EH Bilduk egindako proposamenak 
izan ziren onartutakoak. 

Uxue Alberdik Euskadi Saria irabazi du

Uxue Alberdi Estibaritz idazle eta bertsolariak irabazi 
du aurtengo Euskadi Literatura Saria, saiakeraren 
kategorian. Emakumeek bertsolaritzan bizi izan duten 
eta egun bizi duten egoera aztertzen duen Kontrako 
eztarritik lanagatik jaso du saria elgoibartarrak.

Iaz egindako elkarrizketan kontatu zigunez, "liburuaren 
tesia da badagoela sistema bat zeinak sortzen eta 
birsortzen dituen emakumeak eta gizonak, kategoria 
sozial modura, eta horiek desberdinkeriazko botere 
harreman batean daudela oinarrituta. Eguneroko 
gertakizun txikien bitartez, hori nola gertatzen den 
azaltzen da". 

Gainera, Alberdik hilabete honetan aurkeztu du 
Getarian, Bista Onan, bere azken lana: Dendaostekoak. 
1970eko hamarkadaren amaieran irekitako denda 
baten "kronika literario" gisa definitu zuten lana.

Datorren urteko zergak eta tasak izoztu dituzte

Uxue Alberdiren liburu aurkezpena, Bista Onan.

Ezohiko udalbatzarreko bozketa.

...eta Facebooken.

KLIK BATEAN
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IRATI AZKUE
"EUREN ALDARRIKAPEN NAGUSIA 
ASKATASUNA EDO HERIOTZA ZEN"
Europara bidean Greziako errefuxiatu esparrutan gotortuta geratzen diren pertsonei otorduak eskaintzeko 
helburuarekin sortu zen 2015. urtean Zaporeak proiektua. Irati Azkue getariarra Zaporeakeko kideetako 
bat da. 2019ko irailaz geroztik komunikazio arduraduna da, baina aitortu digu, proiektua txikia izanik, 
beste arlo batzuetan lan egitea ere tokatzen zaiola.

TESTUA
INTZA GURRUTXAGA

TARGAZKIAK
INTZA GURRUTXAGA eta ZAPOREAK

ELKARRIZKETA
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Azken hilabeteetan izandako 
ezbeharren harira –suteak eta 
uholdeak– oihartzun handia izan 
du Greziako Lesbos uhartean 
dagoen Moriako errefuxiatuen 
esparruak, Europako errefuxiatuen 
eremurik handienak. ARTZAPEk 
Azkuerekin solasean aritzeko 
aukera izan du, eta Europan 
bertan gertatzen ari diren 
giza eskubideen bortxaketa 
horiek salatu nahi izan ditu.

Iraila amaieran eta hasieran, 
Euskal Herrian zehar, janari 
bilketa erraldoia egin 
zenuten. 100.000 kg janari 
eta hori bidaltzeko adina 
diru lortu zenituzten, ekintza 
arrakastatsua, ezta? 
Irailaren 9an esnatu eta Malen 
Garmendiarekin, gure Lesboseko 
koordinatzailearekin, bideo-
deia egin genuenean, esan 
zigun: "Aizue, Moria kiskali 
da. Ahaztu ezagutzen duzuen 
Europako errefuxiatuen esparrurik 
handiena, ahaztu kartzela hura". 

Ondorioz, bertan zeuden 
13.000 pertsona errefuxiatu 
kale bazterretan geratu ziren, 
asistentziarik gabe, shock 
egoeran, oso gau txarra pasata. 
Gauean zehar, ahal zutenek 
zeukaten gutxi hura bildu eta 
sutetik ihes egin zuten. Hildakorik 
ez baina 13.000 pertsona, bat-
batean, gauetik goizera, kalean 
egotera pasa ziren. Momentu 
hartan, aldarrikapen bat zuten: 
"Askatasuna edo heriotza, baina 
ez dugu nahi beste errefuxiatuen 
esparru batean jarraitu". 

Egoera horretan, oso argi zegoen 
Zaporeakek zer egin behar zuen: 
ahalik eta pertsona errefuxiatu 
gehienei asistentzia humanitarioa 
eman. Hala, egunean 2.000 
otordu egitetik 4.500 otordu 
kozinatzera iritsi ginen. Otordu 
kopurua bikoiztearekin batera 
konturatu ginen baliabideak ere 

2.000 otordu edo anoa 
kozinatzen ari gara egunero.

Moriaz gain, Lesbos uhartean 
badira beste bi errefuxiatu 
kanpaleku. Horietara ere 
eramaten al dituzue otorduak? 
Nagusiki erre zen Moriako 
errefuxiatuen esparrukoekin 
genbiltzan, baina beste proiektu 
batzuekin ere lan egiten dugu. 
Zaporeakek, bere ibilbidean 
zehar, lankidetza ildo edo hari 
desberdinak izan ditu, eta hiru 
esparruetan kolaboratu izan dugu.

Orain gutxi arte, kiskali den 
Moriako errefuxiatuen esparruko 
pertsona zaurgarrienekin lanean 
ari ginen baina, aldi berean, 
Pikpako esparruan ere otordu 
batzuk banatzen genituen. Pikpa 
hiru errefuxiatu esparru horietatik 
txikiena eta zaurgarritasun indize 
altueneko pertsona errefuxiatuak 
biltzen dituena da. Esan 
dezagun, espaziorik duinena 
eta orain gutxi itxi dutena edo 

bikoiztu egin behar genituela. 
Horregatik, larrialdi egoera 
bati tamainako erantzuna 
eman nahian, janari bilketa 
erraldoia egitea erabaki genuen. 
Erantzuna ikaragarria izan da.

Proiektuan 81 udalerrik baino 
gehiagok parte hartzea eta 
100.000 kilo janaritik gora 
jasotzea lortu genuen. Gainera, 
janari hori guztia bidaltzeko 
adina diru bildu genuen. 
Aurreikuspenak gainditu genituela 
esatea motz gelditzen da, 
eta hainbesteko parte-hartzea 
eskertzeko hitzik ez dago.

Otordu kopurua bikoiztu 
zenuten, orain kantitate hori 
mantentzen al duzue?  
Ez. Gure sukaldeak ezin ditu 
etengabe 4.500 otordu eman. 
Neurriz, goxo, mimoz eta 
duintasunez, 2.000-2.500 
otordu inguru kozinatzera 
iristen gara. Jada, heldu gara, 
berriz ere, zifra horietara: 

Mariako kanpalekua, Lesbos uhartean. /Arg.: Zaporeak.

Irati Azkue.

"Hura gure eguneroko 
errealitatea da. 

Norberari begira, 
lanketa pertsonal 

handia eskatzen du"

ELKARRIZKETA
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itxi bidean dagoena dela.

Gero, Kara Tepe izena duen 
beste esparrua dago. Hori 
munizipala da eta bertako 
pertsona errefuxiatuentzat 
ere otorduak kozinatzen zein 
banatzen ibili izan gara.

Noiz hasi zineten 
Morian lanean? 
2019ko otsailaren 11n hasi 
ginen Lesbos uhartean kozinatzen, 
eta ia etenik gabe aritu gara 
lanean. Berrogeialdi jakin baten 
ondorioz, irailaren 9aren ostean, 
sukaldeko ateak itxi behar izan 
genituen, lan taldea COVID-19 
kasu positibo batetik gertu egon 
zelako. Hamar egunez egon 
zen itxita. Tarte horretan, hala 
ere, etxe barrutik, gainontzeko 

GKEekin izandako elkarlanaren 
bitartez, lanean jarraitu dugu. 

Sukaldeko lanak kanpalekutik 
kanpo egiten dituzue, ezta?
Sukaldea ez da inoiz egon 
Moriako errefuxiatuen kanpaleku 
barruan, handik gertu dago, 
kotxez hamar bat minututara, 
eta orain berreraiki duten 
berritik pixka bat urrunago. 

Zenbat boluntario zaudete 
bertan lanean?
Zaporeakek bi hanka ditu, bi 
oinarri. Batetik, 13-15 pertsonek 
osatzen duten Lesboseko 
lantaldea dago. Hark, gainera, 
bilakaera bat izan du: jatorrian 
boluntario guztiak Euskal 
Herrikoak ziren, denboraren 
joanean, ordea, ikasi egin dugu 

eta naturalki etorri da sukaldeko 
proiektuan errefuxiatuek ere 
parte hartzea. Hala, boluntario 
erdiak Euskal Herrikoak dira 
eta beste erdiak errefuxiatuak. 

Oso lankidetza polita eta 
aberasgarria da. Pertsona 
errefuxiatuei espazio seguru bat 
eskaintzen zaie, eta aldi berean, 
beste errefuxiatuen alde ere lan 
egiten dute. Infernu hartatik alde 
egiten dute eta egunero, lantalde 
eder batean egoten dira. 

Bestalde, hemen, Donostiako 
Intxaurrondo auzoan, daukagu 
bulego nagusia eta hor hiruko 
lantaldea gaude. Besteak beste, 
hemengo boluntario sarea 
dinamizatzen dugu. Oinarrian 
beraz, hango lantaldea 
eta hemengoa daude; biak 
ezinbestekoak dira, eta batak 
bestea gabe ez du zentzurik.

Zu bertan egon al zara?
Bai, 2019ko azaroan egon 
nintzen Morian; orduz geroztik 
egoera aldatuta dago, eta 
bilakaera, beti, okerrera izaten 
da. Ni joan nintzenean, 3.000 

"Moria kiskali arte, gobernuak baliabide 
bakarra eskaintzen zien:  hiru otordu 

egunean. Zerbait jan ahal izateko, ilaran 
pasatzen zuten eguna"

ELKARRIZKETA
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pertsonentzat egokitutako 
eremuan 17.000 lagun 
zeuden. Eremua gainpopulatuta 
dago, ez dira oinarrizko 
zerbitzuak heltzen, eskubide 
guztiak zapalduta daude...

Moria kiskali arte, gobernuak 
baliabide bakarra eskaintzen 
zien bertakoei: egunean 
hiru otordu. Zerbait jan ahal 
izateko, ilaran pasatzen zuten 
eguna, eta hala ere, ilararen 
erditik atzera zeudenengana 
ez zen ezer iristen. 

Hori janariari dagokionez, baina 
gainontzeko guztiarekin gauza 
bera gertatzen zen: 1.300 
lagunentzako iturri bat zegoen, 
130 lagunentzako komun bat eta 
150 pertsonantzako dutxa bat. 

Horrez gain, emakumeen eta 
haurren bortxaketak egunero, 
liskarrak eta erailketak. Pentsa, 
hogei nazionalitatetik gorako 
kolektiboak bizirauten, oso 
espazio txikian, non jatorrizko 
lurraldeetan etsaiak diren; 
hori ikaragarria da. 

Asilo eskaerek ere sei 
hilabetetan bideratuta egon 
beharko lukete, baina 
prozesuak urteak irauten ditu. 
Haurrak, noski, hezkuntzarik 
gabe daude. Beraien kaka 
eta pixa artean bizi dira, 
eta ez dizkiete eskura 
jartzen pertsonak bizitzeko 
oinarrizkoak dituen elementuak.

Eremu horietan bere buruaz 
beste egindako pertsonen 
tasak ez dira azaltzen, 
baina oso altuak dira; zortzi 
urtetik aurrera, jada, haurrak 
suizidioaz hitz egiten ari dira. 
Ez dute egun bat gehiago 
esnatu nahi esparru horren 
barruan; oso gogorra da. 
Pertsona hauek ihes egin dute, 
ez beraien jatorrizko lurraldetan 

egon nahi ez dutelako, baizik 
eta beldurragatik. Arrazoi 
desberdinak medio —gerrak, 
homofobia, erlijioa...— 
beldurrez lokartu eta esnatzen 
ziren. Heriotzari izkin egiteko 
intentzioarekin ihes egin, eta 
hemen hiltzen uzten ditugu. 

Orain, egin duten gauza bakarra 
kiskalitako esparrua bikoiztea 
izan da. Eremu berrian 7.500 
lagun inguru egongo dira. 60 
komun besterik ez dituzte. Hotzez 
daude, baliabiderik gabe, 
COVID-19aren testuinguruan, 
egunean behin banatzen zaie 
otordua, eta banatzen zaiena ez 
da iristen, inondik inora, beraien 
beharrizanak asebetetzera. 

Gainera, kanpaleku berrian 
sarrarazteko, beraien asilo 
eskaera prozesuarekin jarraitzeko 
ezinbestekoa zela mehatxu egin 
zien Greziako gobernuak.

Europar Batasunaren 
kudeaketarekin ez zaudete 
ados, zer eskatzen diozue?
Moria kiskali da, eta 
Europar Batasunak horri 
eman ziezaiokeen erantzuna 
bestelakoa izan zitekeen; oinarri 
bat zeukan zerotik hasteko. Bost 
urtetako arazoari konponbide 
bat emateko gaitasuna izanda, 
egin duen gauza bakarra izan 
da, bost egunetan, kiskalitako 
errefuxiatuen esparrua bezalako 
beste bat eraikitzea. 

"Arrazoi desberdinengatik, beldurrez lokartu eta 
esnatzen ziren. Heriotzari izkin egiteko ihes egin eta 

hemen, hiltzen uzten ditugu"

ELKARRIZKETA
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Sukaldea berriro ireki zuteneko irudia.

Europar Batasunak migratzaileen 
politika bat dauka. Hori aplikatu 
beharrean, eskubide eta berme 
guztiekin, atzeratu egin da. Hala, 
estrategikoki, Turkiatik eta beste 
lurraldeetatik datozen pertsona 
errefuxiatuak Europar Batasuneko 
beste kideengana ez iristeko, 
Greziako uharteak ipini dituzte 
muga bezala. Muga horrek 
hala izaten jarraitzeko, lurralde 
desberdinekin hitzarmenak egin 
dituzte. Azkenean, hori izan 
da estrategia: hitzarmenen eta 
ekintza lerro desberdinen bitartez 
hori horrela mantentzea. 

Kara Tepeko esparru berrira 
sartu zituzten, hasiera batean, 
12.000 lagun. Orain 7.500 
daude. Horrek esan nahi du 
kontinentera eraman dutela 

kopuru altu bat, milaka lagun; 
Atenasen daude, kalean, inongo 
irtenbiderik jaso gabe. Asiloa 
emango baliete ere, daukaten 
etorkizuna kalea eta baliabide 
gabezia dira. Beste nolabait 
antolatu beharko ginateke 
pertsona horiei guztiei bide 
emateko. Oraingoz, proiekziorik 
gabeko bizitza da eurena.

Nola kudeatzen dituzue 
une oro halako oztopoekin 
eta aurrera jarraitzeko 
ezintasunekin topo egiteak 
sortzen dituen sentimenduak? 
Maila pertsonalean oso gogorra 
da. Hura gure eguneroko 
errealitatea da. Norberari 
begira, lanketa pertsonal handia 
eskatzen du. Beti esaten da 
laguntzeko norberak egon behar 

duela ondo, nekez lagunduko 
duzu zu ez bazaude ondo. 

Gora-behera asko izaten ditugu: 
batzuetan indartsuago zaude, 
beste batzuetan ez hainbeste... 
Alde horretatik, boluntario 
sareak asko laguntzen du. 
Hemen lortzen den lantalde 
giroa eta lagundu nahi izate 
horrek sortzen dituen momentuak 
oso politak dira. Errealitate 
horretan murgilduta ez gaude 
bakarrik: Euskal Herri guztiko 
eta hemendik kanpoko pertsona 
askorekin proiektu txiki polit pila 
bat sortzen ditugu, eta horrek 
ikaragarrizko indarra ematen du. 

Denborak aurrera egin ahala 
pertsonak ezagutzen zoaz, 
beraien egoera, beraien 
testuingurua, eta hori oso 
polita da; eta, aldi berean, 
oso gogorra. Ikusten duzun 
guztia, aurrez esan bezala, 
denbora pasa ahala, positibora 
beharrean, negatibora 
eta atzera doa. Orduan, 
itsaso handi horretan, gure 
emozioen kudeaketa ere 
horrela izaten da: batzuetan 
gora eta besteetan behera.

Zure ustez, gizartea 
jabetzen al da errefuxiatuen 
egungo egoeraz 
Iruditzen zait euskal gizartea 
pertsona errefuxiatuen eta 
migranteen inguruan jakituna 
dela, interesa sortzen diolako eta 
jarraitzen duelako. Era berean, 
beste alderdi bat ere badago: 
oraindik ere, errefuxiatuekiko 
edo migranteekiko gure 
ikuspegia errezelozkoa da. 
Hemen ditugu, etxe atarian, 
eta askotan begiratzen diegu 
mesfidantzaz; beraiengana 
gerturatzea askotan zaila egiten 
zaigu. Hor badago oraindik ere 
lan pedagogiko bat egiteke, eta 
gaiak, oraindik ere, gizartean 
lantzeko bide ematen du. 

"Beste nolabait antolatu beharko ginateke 
errefuxiatuei bide emateko. Oraingoz, proiekziorik 

gabeko bizitza da eurena"

ELKARRIZKETA
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elkarteek, administrazio publikoek, saltokiek, enpresek 
eta ikastetxeak. Saizarrek dio iaz herrian batzordea 
martxan jarri zenean, saltokiek, establezimenduek, 
eragiten zutela kezka. Emaitza, ordea, benetan 
pozgarria izan da, eta "azpimarragarria" batzordeak 
irailean egin duen lana. Izan ere, epe luzerako lan-
egutegia prestatua zuen baina COVID-19ak dena 
aldarazi, eta nahi baino estuago jardun du.  

Eneritz Manterola eta Larraitz Martiarena dira batzorde 
horretako kideetako bi. Oso gustura daude harrerarekin. 
"Getaria bezalako herri txikiarentzat, 50 entitate asko 
dira. Normalean, atea jotzen baduzu, denak daude 
prest", dio Manterolak. Taldean konparaketa egin 
dutela ere aitortu du Martiarenak: "Askoz biztanle 
gehiago dituen beste herri batekin konparatu zen eta 
elkarte asko zirela ondorioztatu genuen".

Ariguneek enpresetan euskara gehiago entzutea 
ahalbidetuko duela uste du Manterolak: "Kuadrillan 
egiten duguna errepikatzen dugu haietan ere, bateren 
batek euskaraz ez badaki, gaztelerara jotzen dugu. 
Horrelako gauzekin, agian, ez dakiten baina ulertzen 
duten horiek euskararen munduan sartuko dira". 

Horrek Ahobizi eta Belarriprest kopuruan eragingo 
duela uste dute. "Arigune bateko kide direnek, aurrekoan 

HIZKUNTZA OHITURAK ALDATZEKO 
BIGARREN EKINALDIA
Ahobizi eta Belarriprest. Kostata ikasi genituen rolen izenak duela bi urteko Euskaraldian. 
Zenbat aldaera proposatu ote genizkien koordinatzaileei –Euskaltzaleen Topagunea, Eus-
kal Herriko erakunde publikoak eta herri batzordeak– benetan horretarako asmorik gabe? 
Ahoprest, Belarribizi, Biziprest eta antzekoak… Bigarren edizio honetan, azaroaren 20tik 
abenduaren 4ra, hirugarren rol bat dugu hitz-jokorako: Arigunea.

Euskaraldia

Esperientziarekin teoriarekin baino gehixeago ikasita, 
barneratu ditugu Ahobizi eta Belarriprest kontzeptuak. 
Misterio handirik gabea da, nolabait, hirugarren 

rola, aurtengo nobedadea: Arigunea=euskaraz lasai 
aritzeko gunea. Belarriprest eta Ahobiziek osatuko dituzte 
espazio horiek, hortaz, kanpotik bateren bat gerturatzen 
denean, bermatua izango du euskaraz aritzeko aukera, 
gutxienez, hala entzuteko prest dagoen eta ulertzen duen 
norbaitekin egingo baitu topo.

Kanpora begirako zerbitzu horrez gain, barne asmo bat 
zuen Arigunea izateko gonbitak: taldeek hausnartzea 
zein den beraien errealitatea euskararekiko (ulertzen 
duten, erabiltzen duten…). Sara Saizar Euskaraldiko 
Getariako dinamizatzaileak honela azaldu du: 
"Euskaraldiaren helburua hizkuntza ohiturak aldatzea 
da eta horretarako beharrezkoa da egunero harremana 
daukagun egituratutako talde horietan ere eragitea". 
Euskaraldia ariketa sozial bat dela gogorarazi du, ez 
kanpaina bat: "Ez da babesa ematea, parte hartzeko 
denbora behar da. Norbanakoetatik hasi ginen duela 
bi urte eta ikusi zen euskara normalizatzeko taldeetara 
iritsi behar zela; egunerokoan horietako pila batetan 
hartzen dugu parte". 

Dirudienez, Getarian oso ondo ulertu dugu rol berria, 
50 entitate inguruk eman baitute izena, tartean 

TESTUA eta ARGAZKIAK
IURE EIZAGIRRE

ERREPORTAJEA
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izenik eman ez bazuten, orain errazago egingo du". 
Dagoeneko, norbanako rol horietakoren batekin eman 
daiteke izena Euskaraldiaren webgunean. Horrez 
gain, datozen asteetan, ostiraletan, mahaia jarriko 
dute plaza inguruan apuntatu, txapak jaso, eta hainbat 
material erosi ahal izateko. Ia 500 getariarrek hartu 
zuten parte Euskaraldiaren lehen edizioan; langa hori 
gainditzea da helburua bigarrengoan.

Bestalde, rolak ondo ulertzearen garrantzia 
azpimarratu du Saizarrek, eta prestakuntza saioa 
da getariarrek horretarako duten baliabideetako bat. 
Egoeraren arabera aztertu daitezke kasuak, izan ere, 
Euskaraldian Ahobizi gisa aritzeak, adibidez, zerikusi 
gehiago du hartutako konpromisoarekin euskara 
gaitasunarekin baino. "Euskaraz oso ondo dakien 
norbait izan daiteke Belarriprest, inguruan ez duelako 
aritzeko aukerarik, ez duelako bere burua euskaraz 
ikusten beti gazteleraz egiten duen norbaitekin... Ez 
du esan nahi euskaraz gehiago egiten saiatuko ez 
denik, baina ez du bermatzen une oro euskaraz egin 
ahal izango duenik". 

Batzordea
Euskaraldiko batzordeak hiru oin ditu: instituzionala, 
soziala eta herritarra. Aurten, berrikuntza gisa, 
dinamizatzailea izan du herriko taldeak, Topagunea 
eta Urola Kostako Udal Elkartearen hitzarmen bati 
esker. Saizarrek berak azaldu duenez, "asmoa 
batzordea aktibatzea eta mantentzea da, enbor 
lanetan aritzeko norbait edukitzea, kontuan izan behar 
baita batzordeko kideak borondatez ari direla eta, 
askotan, beste mila kontutan dabiltzala". Hain zuzen 
ere, udal ordezkarien inplikazio eta parte-hartzearekin 
batera, batzordearen pisua nabarmendu du: "Sortzen 
den giroa oso ona da. Taldetxo bat biltzea euskaraz 

hitz egiteko, kasu honetan Euskaraldiaz, oso 
aberasgarria da". Guztira, hamar pertsonako taldea 
osatzen dute, denak emakumeak.

Euskaraz aritze horrek erakarri zituen batzordera, hain 
justu, Manterola eta Martiarena. "Gure hizkuntza dugun 
altxorrik potenteenetakoa da eta euskara indartzeko 
gauzak egin behar badira, ni prest" dio Manterolak. 

Arlo pertsonalean aurreko Euskaraldian parte-hartzeak 
ekarritakoaz ere aritu da Martiarena: "Ohiturak pixka 
bat aldatzeko balio izan dit, batez ere, aurreneko hitza 
beti euskaraz egiteko". Aitortu du, gainera, batzuetan 
ezustekoak izaten direla. 

Izan ere, arnasguneetan dena egina dagoela pentsa 
badaiteke ere, "beti dago egiteko zerbait, gehiago 
landu daitekeen zerbait", dio Saizarrek. Eta honakoa 
gaineratu: "Badakigu zer den euskara eta ez dugu hori 
galdu nahi. Horretarako ere lan egin behar da, ez da 
bakarrik mantentzen. Uste dut horretarako badagoela 
gogoa eta indarra".

Izena emateko mahaia

•	 Azaroaren 6an.
•	 Azaroaren 13an.
•	 Azaroaren 20an. Egun honetan emango zaio 

Euskaraldiari ekitaldi txiki baten bidez.

Egun denetan 18:00etan egongo dira plaza 
inguruan.

•	 www.izenematea.euskaraldia.eus

Sara Saizar Euskaraldiko Getariako dinamizatzailea. Eneritz Manterola eta Larraitz Martiarena, Euskaraldiko batzordeko kideak.

ERREPORTAJEA
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JONE DE FELIPE

ERREPORTAJEA

Euskaraldiak planteatzen du euskaraz aritzeko guneak identifikatzea eta 
sustatzea. Guk, museoak, publikoari eskainitako arreta gune bezala, 
badugu rol edo eginkizun bat. Erakunde bezala beti dugu bermatuta 
ditugun zerbitzu guztiak euskaraz eskaintzea. Agian, publikoak 
ikusten badu museoa Arigune gisa identifikatuta, izan dezake 
joera lehen hizketaldia euskaraz egiteko. 

Egia da, beste pertsonak euskara ezagutzen ez 
badu, hemengoa ez delako, muga dela euskara 
erabiltzeko, baina, gainerakoan, museoan bertan, 

ez dago euskaraz aritzeko arazorik. 

Ariketa honek barne Ariguneak identifikatu eta bultzatzea ere planteatzen du. Hor, barneko 
ariketa izan daiteke euskara bultzatzea lantaldean, bulegoan, etab. Indibidualki, langile 
guztiek, egun horietan ahalegin bereziagoa egingo dute, batik bat, egunerokotasunean 
euskara horrenbeste erabiltzen ez dutenek.  

MIKEL ETXEBERRIA

Euskaraldiaren esperientzia ona izan zen, kalean-eta normal egiten 
genuen euskaraz baina, lanean batez ere, ikusi nuen zerbait 
berria. Dena gazteleraz egiten dugu han, jendeak euskaraz 
jakin arren, gaztelerara jotzen duelako. 

Haiekin nire hizkuntzan aritzea arraroa izan zen hasieran 
baina egin genuen aldaketa eta gerora ere igarri dut.  
Beti gazteleraz jardundakoek euskaraz badakitela jakiteak 
eragin du, eta esan dezaket Euskaraldiak eman duela bere 

fruitua. Aurten ere hartuko dut parte eta ea nola joaten den. 

Oso inguru euskalduna daukat eta pertsonalki, lanetik kanpo, ez dut hainbeste 
nabaritu baina igartzen da Euskaraldian gero eta gehiago entzuten dela euskaraz. 
Uste dut behar zela horrelako ekintza bat euskara bultzatzeko, gero eta baxuago 
ikusten nuen herri mailan, ez zegoen indartsu. Honek gorakada eman die euskaldunei  
eta euskara ikasten ari direnei.   

REGINA LEHR

Ez dudanez harremanik jende askorekin, gerora ez dut hainbeste 
nabaritu Euskaraldiaren eragina. Egun haietan inguruko batzuei 
eskatu nien niri euskaraz egiteko eta gehiago egin nuen. Gero 
pentsatu nuen data horietan bakarrik ezetz, beti saiatu behar 
nuela. Aurten Mintzalagun egitasmoan eman nuen izena 
baina, pandemiaren ondorioz, bertan behera utzi behar 
izan genuen. 

Dendara-edo joaten naizenean, euskaraz eskatzen dut. 
Gauza sinpleekin saiatzen naiz, zailagoekin hasteko ez dut-eta denborarik hartzen. 
Buruari ahalegin handiagoa eskatzen dio horrek, zer esan nahi dudan eta nola 
pentsatu behar dudalako. Batzuetan esaldia osatzeko hitz gakoak falta zaizkit. 

Ingurukoekin ere saiatzen naiz euskaraz egiten. Guk ez genuen etxean euskaraz 
ikasi, baina amak badaki, eta hura norbaitekin gazteleraz entzuten dudanean esaten 
diot euskaraz egiteko. 

CRISTOBAL BALENCIAGA MUSEOA
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ESTER RAMIREZ

Euskaraldian Belarriprest bezala hartu nuen parte eta oso atsegina 
izan zen. Nire buruari laguntzeko, trebetasuna izateko, balio 

izan zidan. 

Jendeak ikusten nauenean pentsatzen du ez dakidala 
euskaraz, baina 22 urte daramatzat Getarian; ez dut asko 
hitz egiten baina nahikoa ulertzen dut. Euskaraldiko txapa 
ikustean, euskaraz egiten zidaten eta ni ere saiatzen nintzen 
hala erantzuten. 

Tabernan, kanpokoak datozenean batez ere, euskaraz eska diezadaketela esaten 
diet, baita gazteei ere. Hauek ere gazteleraz hasten zaizkit, beraientzat zail 

samarra da eta euskaraz egin dezaketela esandakoan, lasaiago egiten dute. 

Sukaldean aritu naiz lanean urte askoan eta han ez da hainbeste ikasten euskaraz, 
baina tabernako barran bai. Gainera, semeak ere laguntzen dit hizkuntzarekin. 

Nire inguruan ez dut nabaritu hizkuntza ohiturak aldatu direnik. 
Euskaraldiak iraun bitartean, jendea motibatuta ikusten zen. 

Kanpoko jendeak, Belarriprest txapa eramateagatik, beste 
harrera bat izaten zuen baina Getarian ez zen desberdintasun 
nabarmenik izan.

Guk beti lehen hitza euskaraz egiten dugu, hala jarraitzen 
badute, oso ondo. Kontsumobideko bulegoan, adibidez, 
harrerakoak jakinarazi zigun euskaldun berria zela, guk 
euskaraz egingo geniola esan genion eta berak baietz, egiteko. Normalean, 
"no te entiendo" izaten da erantzuna, baina jarrera baikorra izan zuen eta prest 

zegoen guk esandakoa jasotzeko eta erantzuteko. Harrera ireki eta saiatu hori 
baloratu dugu. Ikusi da jendeak modu positiboan erantzun duela. 

Aurten arigune bezala eman dugu izena erretiratuen elkartetik.

BALBINO INZA

Parte hartzea proposatu zigutenean ez genuen zalantzarik egin. Hemen 
dena euskaraz egiten dugu edo saiatzen gara, ahal den heinean, 

euskararekiko lehentasuna mantentzen. Dauzkagun bezeroen 
ehuneko handi bat euskalduna da eta langileak euskaldunak badira, 
euskaraz egingo diegu. Dena den, gure arloan, hizkuntza ohitura 
orokorrak gaztelerazkoak dira eta kosta egiten da batzuetan. 

Sektore honetan asko daude ohituta gazteleraz lana 
egitera, terminologia halakoa da, Elkargoa... Azken 
horretan orain hasi dira dokumentuak euskaraz onesten, 
dena gazteleraz egiten baitzen. 

Honelako ekimenek hizkuntza joerak lehen planora ekarrarazten dizkizu; egunerokoan 
ahanzten joaten da eta berriro ere lehentasuna horri ematea eragiten du. Berriz ere borondate 

pertsonalera itzultzen gara, kolektiboki egingo dugu ariketa baina bakoitzak gure lekutik 
kolektibo txiki horretan nola eragin genezakeen aztertuta.

MIKEL MOYA - OIHANA BELTRAN

MOMA ARKITEKTURA ESTUDIOA
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Globaliza dezagun elkartasuna

Planeta osoa eta etxeko atea jo duen pandemia hau 
hasi zenetik, denok ikusi dugu, ohi baino argiago, 
osasun arazo global baten aurrean gaudela. 

Egoera honetan, bestearen gaixotasuna nirea da, eta 
alderantziz; beraz, guztiok inplikatuko gaituzten irtenbide 
globalak behar ditugu, ez herrialdeen banakakoak.

Albistegietan ikusi dugu: Espainiako hainbat hiritako 
ospitaleetako larrialdietan kolapsoa egon da. Imajina 
dezagun ZIUko oheak hutsaren hurrengoa diren 
eta eskuak xaboiz garbitze hutsa pribilegio bat den 
herrialde batean bizi garela. Afrikan –bereziki Saharaz 
hegoaldekoan–, bere aniztasunaren barruan, sekulako 
eragina izan dezake COVID-19aren pandemia globalak, 
osasun sistema eta osasun azpiegitura hauskorrak, 
biztanleriaren higiene eta osasun baldintzen prekarietatea 
eta bizirauteko zailtasunak direla eta, familia askok 
egunean eguneko ekonomia informala baitute oinarri.

Apirilaren 15ean, Pedro Sanchezek, Europako eta 
Afrikako beste 17 buruzagirekin batera (tartean, Conte, 
Merkel eta Macron), gutxienez, 100 milioi euroko laguntza 
eskatu zien, besteak beste, Nazioarteko Diru Funtsari, 
Munduko Bankuari eta Afrikako Garapen Bankuari. Baina, 
gainera, geure buruari zera galdetzen diogu: zer egingo 
du Europako gobernu horietako bakoitzak bere aldetik?

Gaixotasunen Kontrolerako eta Prebentziorako Afrikako 
Zentroaren arabera (CDC Afrika, ingelesez), 2020ko 
apirilaren 19an 22.275 kasu erregistratu ziren –1.119 
heriotza–, eta Egipto eta Hegoafrika izan ziren herrialde 
kaltetuenak. Hala ere, erregistratutako datuak eta kasu 
errealak oso bestelakoak izan daitezke, batez ere 
baliabide eta diagnosirako test gutxi dituzten herrialdeetan. 
Espainian bakarrik, kaltetuen kopurua zortzi aldiz eta 
hildakoena 18 aldiz handiagoa da. Aurreikuspenen 
arabera, Afrika pandemiaren atarian baino ez dago.

Afrikan asko dira modu kolektiboan bizi diren pertsonak 
(askotan familia osoa gela bakar batean bizi da); ehuneko 

oso txiki batek dauka iturriko ura edo xaboia eskuratzeko 
aukera; ospitaleak gainez eginda daude pandemia hasi 
aurretik ere, eta ZIUko oheak eta arnasgailuak mugatuak 
dira, edo ez daude, osasun zentro askotan gertatzen 
den bezala; ekonomia informala da familia askoren 
sostengua, izan ere, egunero lanera atera ezean, ez 
daukate zer jan... Testuinguru horretan, pandemiak 
larritu egin dezake Europan ahazturik genituen beste 
gaixotasun batzuk, hala nola, tuberkulosia eta malaria; 
baita pobrezia eta osasun sistema eskas bat pairatzen 
dituen populazioaren ahultasuna ere.

Aurrekoari eutsiz, egoki ikusten dugu gogoratzea 
2018an 10 milioi pertsona gaixotu zirela tuberkulosiaz 
mundu osoan, eta horietatik 1,5 milioi gaixotasunaren 
ondorioz hil zirela. Afrika izan zen kasu berrien 
kopururik handiena zuen bigarren eremua (%24), hego-
ekialdeko Asiaren atzetik (kasu berrien %44).

Halaber, egindako kalkuluen arabera, mundu osoan 228 
milioi malaria kasu egon ziren, 405.000 heriotzarekin. 
Gehienak Afrikan gertatu ziren (213 milioi edo %93); 
koronabirusak baino giza hondamen handiagoa eragin 
zuen, nahiz eta, dirudienez, gaixotasun horiek, iparraldeko 
herrialdeetan eragin handirik ez dutenez, ikusezinak diren 
herrialde horientzat. Nolanahi ere, koronabirusa Afrikara 
ere iritsi da, eta kalte handia eragin dezake.

Egia da Afrika askotarikoa dela eta pandemiari hainbat 
modutan ari direla aurre egiten, baina badira herrialde 
batzuk neurri sanitario, sozial eta ekonomikoak –mugak 
ixtea, etxeratze aginduak ematea, talde jarduerak 
mugatzea...– aurrez hartzen ari direnak. Lan egiten dugun 
herrialdeen artean, Kongoko Errepublika Demokratikoko 
hiriburuan, Kinshasan, jarduera ekonomikoak mugatu 
diren arren, erabaki zen familiak lau egunetan isolatuta 
egotea eta hurrengo bietan beren produktuak merkatuetan 
saltzera joan ahal izatea. Hala ere, neurri hori atzera 
bota dute, eta kasu positibo gehien dituen auzoan baino 
ez da konfinamendua ezarri. Hori gertatzen da lurralde 
askotan biztanleek kutsatzearen edo gosez hiltzearen 



ARTZAPE · 2020ko azaroa 21

artean aukeratu behar dutelako. Senegalen ere bilkura 
publikoak debekatu dituzte; Ginea Konakryn ikastetxeak, 
unibertsitateak eta gurtza lekuak itxi dituzte; Kenyak zergak 
jaistea onartu du egoera honi aurre egiteko, eta abar.

Kontuan izan behar da, halaber, badirela zenbait 
elementu pandemiaren larritasuna arintzeko aukera 
ematen dutenak, Europarekin alderatuz gero. Gaur 
egun, badirudi COVID-19aekin lotutako hilkortasuna 
bereziki lotuta dagoela adinekoen edo gaixotasun 
kronikoak dituzten pertsonekin; Afrika, berriz, kontinente 
gaztea da, bertako biztanleriaren %40 baino gehiago 
15 urtetik beherakoa baita. Gainera, dirudienez, 
beroak geldiarazi egiten du birusa, eta Saharaz 
hegoaldeko herrialde askotako klima onuragarria izan 
daiteke zentzu horretan. Baina, ez dago ziurtasunik.

Bestalde, zurrumurruak zabaldu ziren komunikabideetan, 
Afrikako herritarren artean COVID-19aren kontrako 
txerto posibleak probatzeko aukeraren inguruan. 
Zergatik esperimentatu nahi da haiekin? Bigarren 
mailako herritartzat hartzen al ditugu? Ez al dauzkate 
munduko gainerako biztanleek dituzten eskubide berak? 
Gizartea aurrera doa, lelo honekin: #EzUtziInorAtzean, 
eta Afrikaren Aldeko Taldekook gobernuei eskatzen 
diegu ez onartzeko injustizia egoera hori.

Kezkaturik ikusten dugu Afrikan sortzen hasi den egoera, 
eta, halako krisi latz baten aurrean, nazioarteko 
elkartasunaren beharra aldarrikatzen dugu, Afrikan 
izan dezakeen inpaktua arintzeko. Ezin dugu atzean 
utzi populaziorik ahulena eta munduko herrialderik 
pobreenak dituen kontinentea. Elkartasun hori ezin da 
nazioarteko erakundeei neurriak eskatzera mugatu. Tokiko 
konpromisoak eta lankidetza deszentralizatuak, Espainian, 
eta bereziki Euskadin eta Nafarroan, baliabide izan 
behar dute Afrikako herrialdeentzat. Kontuan izan behar 
da krisi honek ekarriko dituen ondorio sozioekonomikoek 
(lana edo urteko uzta galtzea) jan ahal izatea galaraziko 
diela pertsona askori, hori guztia desnutrizioa dagoeneko 
arazo humanitario larria den herrialdeetan.

Mugarri historiko hau inflexio puntu gisa gogoratu behar 
da, non elkartasunak eta justizia sozialak indarra hartu 
duten. Beraz, ondo ikusten ditugu nazioarteko erakundeei 
laguntzak eskatzeko ekimenak, baina berriro galdetzen 
dugu zer egingo den gure lurraldeetatik abiatuta.

Afrikaren Aldeko Taldean dihardugunok zera eskatzen 
dugu: #EzUtziInorAtzean, afrikar kontinenteko 
biztanleria barne, eta, horretarako, herri ahulenekin 
dugun konpromiso solidarioaren garrantzia eta beharra 
berretsi dadila. Horrek esan nahi du erakunde publikoek 
nazioarteko lankidetza eta elkartasun politikei eustea.

Ibrahim Balderen bizitzaren kronika da aurrean 
duzun liburu hau, Amets Arzallus bertsolariak 
idatzia. Ibrahimek bizi izandako eta kontatutako 
istorio gogor, gordin eta latzen ahotsa entzun 
genezake, Ametsek maisutasun handiz liburura 
eramanda. Hain gardena, hain bat-batekoa 
eta hain hurbilekoa da kontatzen den guztia, 
Ibrahim ginearra aurrez aurre daukagula 
ematen duela. 

Oso gaztea zela utzi behar izan zuen jaioterria 
liburuko protagonistak; ez bere gogoz baizik 
eta bere neba txikiaren bila. Afrikako zati 
handi bat zeharkatu eta denetik bizi behar izan 
zuen: gosea, egarria, nekea, beroa, tortura... 
Etsipena.

Azkenean, neba txikia galdutzat eman eta 
Ibrahimek berak ere Afrikatik Europarako bidea 
hartu zuen, egoerak hala behartuta. Mafiarekin 
kontaktuan jarri eta itsasoa zeharkatu zuen une 
gogorrak pairatuz eta bizitza arriskuan jarriz. 

Ametsek Irungo babesetxean ezagutu zuen 
Ibrahim, eta berak kontatutako bizipenek erabat 
hunkitu zuten. Horren harira, beraien artean 
sortutako adiskidetasuna zela eta, liburua 
idaztea erabaki zuten. Baita asmatu ere.

Miñan

JOXI ERAUSKIN

GOMENDIOA
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Hemen gaude!

Badira zenbait ur te Getaiko talde 
feminista sortu zela. Taldeak hainbat 
etapa eta fase izan ditu, eta adin-tarte, 

ezaugarri eta izaera ezberdineko emakume 
anitzak elkartu gara bertan. Historikoki 
talde feminista antolaturik ez zuen Urola 
Kostako herri bakarra izan da gurea, nahiz 
eta kontzientzia feministadun emakume 
ugari dauden bertan, baita gizarte sexista 
batean bizitzeak dakarrena ulertzen duten 
eta erraietan diskriminazioa sentitzen duten 
emakumeak ere. 

Bi momentu giltzarriak izan dira gure taldearen 
sorreran. Lehena 2013ko Aste Santuan herriko 
emakume batek izandako eraso bortitza izan zen. 
Une hartan, eskualdeko mugimendu feminista antolatu 
zen erantzun indartsu bat emateko, eta herrian bertan 
talde bat izateko beharra inoiz baino nabarmenagoa 
izan zen guretzat. Asanblada bat deitu genuen herrian, 
emakumeak elkartu eta eraso horrek gugan sortu zuen 
haserrea/amorrua/inpotentzia/beldurra landu eta 
egoerari aurre egiteko.

Beste momentu gako bat 2017ko Salbatoreak izan 
ziren. Festetan izandako eraso batek emakume 
gazteengan beldurra eta amorrua eragin zituen. 
Herriko festetan espazio seguru bat sortzeko gogoa 
piztu zen, beraiek pasa zutena beste inork pasa 
beharrik ez izateko.

Horrez gain, guztiok ezagutu edo pairatu ditugu 
herrian indarkeria matxistaren adierazpen ezberdinak: 
aldentze agindua duen gizona, iskanbilak entzuten 
diren leihoak, zigortua izan den gizona indarkeria 
matxistagatik, kale batera behin eta berriz Ertzaintza 
etortzea, etxera bidean kotxetik lizunkeriak oihukatzen 
dizkiguten gizonak, gremio batetik etxera etorri eta 
ukituak egiten saiatzen dena, begirada lizunekin 
begiratzen gaituztenak, mugikorra kontrolatu eta non 
zabiltzan galdezka dabilen bikotekidea... 

Datuak Segurtasun Sailekoak dira eta salaketa-kopurua 
adierazten dute, eta ez biktima-kopurua; beraz, grafikoak 
ez du emakumeen aurkako indarkeriaren argazki osoa 
erakusten. Gogoan izan behar dugu indarkeria matxista 
hainbat motatakoa izan daitekeela: bikote barruko 
indarkeria, sexu-indarkeria, mutilazio genital femeninoa, 
indarkeria sinbolikoa, behartutako ezkontzak, laneko 
sexu-jazarpena, familia barruko indarkeria...

Horrekin lotuta, laster dator azaroaren 25a, emakumeen 
aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko 
eguna. Mugimendu feministak bultzatutako egun bat 
da, indarkeria matxista salatzeko. Gure helburua egunen 
batean egun horretan plazan azaldu behar ez izatea 
da, baina horretarako urte osoan egin behar da lan.

Tamalez aldarrikapen-premia hori desagertu ez 
denez, elkartu egiten gara, gure artean eztabaidatu, 
hausnartu eta feminismoaz janzteko. Ekimen batzuk 
egin ditugu jaietan eta egun esanguratsuetan, eta 
aurtengo martxorako egitarau zabala prest genuen 
arren, ekintzak bertan behera geratu ziren COVID-19a 
dela eta. Dena den, berrekin diogu gure jardunari.

Taldean parte hartzera animatzen ditugu herriko 
emakumeak, eta antolatzen ditugun ekintzetara herritar 
guztiak.

Gure herriko datuak esanguratsuak dira, eta gehienontzat ezezagunak.
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Gure herriko datuak esanguratsuak dira, eta gehienontzat ezezagunak.

 
Liburutegiaren Nazioarteko Eguna

Bere txikitasunean, herriko 
l i b u r u t eg i a  e t e ngabe 
e r a l d a t z e n  a r i  d a . 

L iburu tegia berd in tasunean 
erabiltzeko gunea da, ikastea, 
irakurtzea, sortzea... mundua 
hobeto ulertzeko gunea. Hori 
dena da gure l iburu tegia 
eta horregatik zaindu behar 
dugu, mimoz bertan denbora 
igaro eta herrikoentzat ohiko 
toki bilakatu. Pandemia garai 
honetan, aisialdia, informazioa, 
kultura eta bilgune segurua, dena 
batzen du liburutegiak. Beti ere 
babes neurriak barneratuta. 

Nazioar tean ospatzen den 
liburutegiaren eguna den honetan, 
gaz teen t zako  i r a ku rga iak 
be r r i t zeko  e ta  i raku r ke ta 
berriak ekar tzeko esfor tzua 
egin du udalak. Egun euskaraz 
aurk i  d i tzakegun b i lduma 
interesgarrienak eskuratuko ditugu 
datozen asteetan, hizkuntza 
erabilpena sustatzeko asmoz, 
gazteak gustura senti daitezen 
irakurgaiak herrian bertan edukita. 
Gazteen irakurzaletasuna eta 

jakin-mina helduen gustuetan 
beharrean, gazteen gustuan 
oinarrituko bagenu? 

B iduma be r r iak  e ros teko 
ahaleginaz gain, Liburutegiaren 
Nazioarteko Egunarekin batera, 
orri markatzaile berriak estreinatu 

ditugu. Zatoz zurea hartzera, 
edozein l ibururekin erabi l i 
dezazun, orrien ar tean eta 
istorioaren korapiloetan galdu 
ez zaitezten. Azken finean, 
liburutegia bera ere mundu 
konplexu honetan ez galtzeko 
beste tresna bat baino ez da.

www.artzape.eus
albisteak, galeriak, online bazkidetzak...

urpekHARIAK
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COVID-19 pandemiak sortutako egoeraren 
aurrean, Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Ingurumeneko Departamentuak zenbait 

prebentzio-neurri ezarri zituen birusa kutsa eta zabal 
ez zedin. Arreta berezia jarri zuen eremu komunetan 
edo jende asko ibiltzen den lekuetan. Eremu horretan 
daude hondartzak edo hareatzak. 

Bideometria sarea eta edukiera
2019ko hondartza denboraldiari dagokionez, 
nabarmen hazi dira etorritakoen kopurua eta edukiera 
handiko egunak. Denboraldi honetan, Gipuzkoako 
hondartzetako jende kopurua %90,17 igo da 
(751.045 pertsonatik 1.428.273ra). 

Igoera hori, neurri handi batean, COVID-19ari aurre 
egiteko protokolo-neurri gisa proposatu ziren hondartzetako 
gehieneko egonaldiari buruzko gomendioei zor zaie, 
pertsonen txandatze handiagoa ahalbidetu baitute. 
Bestalde, eguraldia ere kontuan hartu behar da, iazko 
udakoa ez zen oraingoa bezain ona izan. 

Okupazio handiko egunei dagokienez, igoera 
nabarmena izan da. Horren adibide da Getariako 
Malkorbe hondartza: 2019an, 14 egun izan ziren 
okupazio handiakoak eta 2020an, berriz, 57 egun.

Hondartzen erabilera udan

Informazio gehiago:

Tel. 943 896024
www.gipuzkoa.eus/ingurumena

maizpuru@getaria.eus

Esan bezala, 2020ko udako hilabeteetan hondartzek 
okupazio handia izan dute erabiltzaile kopuruari 
dagokionez eta gehieneko edukiera arratsaldetan 
izan da. Hala ere, goizekoak antzeko balioak izan 
ditu. Beraz, okupazio-ereduak zabaldu egin dira uda 
honetan, eta antzeko balioak eman dira eguneko tarte 
zabalagoan.

Hondakinen sorrera
Aurtengo udan (ekainaren 1etik irailaren 15era), 
hondakinen hazkundea %7,37koa izan da; 214.054 
kilo bildu dira aurten. Iaz, berriz, 199.369 kilo jaso 
ziren. Hazkunde hori ez da gertatu lurraldeko hareatza 
guztietan; zehazki, Getarian %10,82 gutxiago bildu 
da.

Erregistratutako datuak oso positiboak dira, frogatzen 
baitute "hareatzen ia erabiltzaile-kopurua bikoiztu 
arren, hondakin gutxiago" sortu dela. Sentsibilizazio 
kanpainek eta herritarren konpromisoak hobekuntza 
hori ahalbidetu dute.

Hurrengo urratsak
Laster, obrak egingo dira Getariako Gaztetape 
hondartzan. Bertara sartzeko arrapala luzatuko dute 
urritik aurrera. 

BI HITZETAN
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Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa 
da hau. Animatu eta bidali info@artzape.eusera 

ezagutzen dituzun hitzak.

Adin batetik gorako getariarrentzat ezaguna 
den hitz hau guztiz berria eta bitxia 

egingo zaie ziurrenik gazteei eta ez hain 
gazteei. Hitz horren gaur egungo ordain 
ezagun erabiliena burbuila da (burbuja, 
gaztelaniaz). Euskarak baditu bestelako 
sinonimo batzuk ere: bunbuilo, bunbulo, 

punpuila...
Gurguilu hitza, ageri da Euskaltzaindiaren 
Orotariko Euskal Hiztegian, baita haren 
aldaera den gurgullo ere, baina esaten 
du Nafarroako Etxarri Aranatz inguruan 

erabiltzen omen dela. Ez du Getaria inguruko 
aipamenik egiten.

Oharra: Jon Esnal Alegriak egin digu hitz 
honi buruz hitz egiteko proposamena. 

Gurguiluak 
[gurgulluak]

ANDRES ALBERDI

Ez dakit nori idatzi behar diodan, 

azkenekoz utzi ninduenari

edo utzi ninduen lehenengoari.

Psikologia gehiegi eta ezin haserretu.

Zeloak, zeloak, zeloak

lehengoarenak, berriarenak,

eta ez dakizkidanenak.

Kupidarik gabeak

ez dakizkidan horiek,

edonolakoak, edonon,

edonoiz, edozer.

Aurrez aurre.

Zeloak eta ni.

Zu gabe, besteak gabe,

besterik gabe;

zeloak eta ni, bakar bakarrik.

Zeloak eta ni

AMAIA IRAZABAL

TXIKIEGIA AGIANGETARIAKO HITZA
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2 Astelehena 
Turismo estrategia baterako 
hausnarketa parte-hartze 
prozesuko sektoreko bilera  
Ordua: 14:30-16:30 
Lekua: udaletxeko areto nagusia 
Sektore turistikoari zuzendutako 
bilera izango da. Getariak 
turismoaren inguruan egiten 
duen eskaintzaren diagnosia 
aurkeztuko du Bizibiziki enpresak. 
Etorkizuneko erronkei buruzko 
hausnarketa egingo dute. 
Larrialdi egoeragatik beharrezkoa da 
izena ematea turismo bulegoan, 943 
140 957 telefono zenbakian edo 
infoturismo@getaria.eus helbidean. 

4 Asteazkena 
Turismo estrategia baterako 
hausnarketa parte-hartze 
prozesuko bilera irekia
Ordua: 18:30-20:30
Lekua: berdura plaza  
Erabilera turistikoko etxebizitzak 
izango dituzte hizpide.
Larrialdi egoeragatik beharrezkoa da 
izena ematea turismo bulegoan, 943 
140 957 telefono zenbakian edo 
infoturismo@getaria.eus helbidean.

5 Osteguna 
Magallanes-Elkano 
Espedizioa: Getaria-
Sanlucar bizikleta ibilbidea, 
hausnarketarako aitzaki 
Ordua: 19:00 
Lekua: Iturzaeta Herri Eskolako 
aretoa  
Ana Zamorano eta Josu Iztueta 
espediziokideek azalduko dituzte 
esperientzia eta bizipenak.
Aurrez Elkano 500 Fundazioaren 
herri aurkezpena egingo dute. 
"Mundubiraren ubera" 
egitasmoaren barruan egingo da 
ekintza hau. 

6 Ostirala
Euskaraldian izena emateko 
mahaia 
Ordua: 18:00-20:00  
Norbanako gisa izena eman eta 
txapa jasotzeko aukera egongo da.

9 Astelehena
Turismo estrategia baterako 
hausnarketa parte-hartze 
prozesuko bilera irekia 
Ordua: 18:30-20:30 
Lekua: Berdura plaza  
Getariako kultur ondarea eta 
turismoa aztertuko dituzte.
Larrialdi egoeragatik beharrezkoa da 
izena ematea turismo bulegoan, 943 
140 957 telefono zenbakian edo 
infoturismo@getaria.eus helbidean. 

11 Asteazkena
Turismo estrategia baterako 
hausnarketa parte-hartze 
prozesuko bilera irekia 
Ordua: 18:30-20:30 
Lekua: Berdura plaza  
Herriko merkataritzaz eta 
turismoaz ariko dira.
Larrialdi egoeragatik beharrezkoa 
da izena ematea turismo bulegoan, 
943 140 957 telefono zenbakian 
edo infoturismo@getaria.eus 
helbidean.

13 Ostirala
Euskaraldian izena emateko 
mahaia 
Ordua: 18:00-20:00  
Norbanako gisa izena eman eta 
txapa jasotzeko aukera egongo da.

15 Igandea
Txor txor bakarrizketa 
umoretsua 
Ordua: 19:00  
Euskaraldiaren 2. edizioaren 
inguruan antolatutako bakarrizketa. 

Lanbidez erizaina eta afizioz 
antzerkigintzan aritu den Nerea 
Arriolak eskainiko du. 
Etxe gehienetan dago puzzleren 
bat, bere kaxan gordea, osatzen 
sekula hasi gabea. Eta puzzleak 
kaxan ez du zentu handiegirik. 

19 Osteguna
Tánana. Estar listo para 
zarpar dokumental eta 
solasaldia 
Ordua: 18:00-20:00  
Alberto Serrano eta Cristobal 
Azocarren lanak Patagonia 
australeko herri kanoereoa den 
yaganen esentzia berpizten 
du Martin Gonzalez Calderon 
kidearen bidez. Nelson Agilera 
antropologoak egingo du sarrera.
"Mundubiraren ubera" 
egitasmoaren baitan. 

20 Ostirala
Euskaraldian izena emateko 
mahaia 
Ordua: 18:00-20:00  
Norbanako gisa izena eman eta 
txapa jasotzeko aukera egongo da.

Euskaraldiko hasiera 
ekitaldia 
Ordua: 18:30- 
Lekua: Bista Ona
Herriko hainbat eragilek hartuko 
dute parte. 

22 Igandea
•	 09:30ean, diana Getariako 

Musika Bandarekin.
•	 12:30ean, Getariako 

Musika Bandaren kontzertua 
Salbatore Deunaren 
parrokian. Eneritz Jauregi 
izango da zuzendaria. 

26 Osteguna 

Katukale irakurle taldearen 
saioa 
Ordua: 18:00 
Lekua: Alhondiga  
Carson McCullersen "Kafe tristearen 
balada" liburua aztertuko dute.

Cristobal
Balenciaga
Museoa

16-6 Al.-Ig. 
Goi mailako joskintzako 
teknikak. Jantzigintza 
Azaroaren 16tik abenduaren 6ra 
Javier Martinek eskainiko du 
ikastaroa, online. Egitarauaren 
edukiak Balenciaga etxeko 
jantzigintza-tailerren metodo 
espezifikoetarako hurbilketa 
proposatzen du, jakaren elementu 
jakin batzuk ardatz harturik. 
Izen-ematea azaroaren 6a baino 
lehen egin behar da. Informazio 
gehiagorako 943 004 777 
zenbakira deitu edo info@
fbalenciaga.com helbidera idatzi.

22 Igandea 
Azaletik bolumenera 
Ordua: 11:00-13:00 
6 eta 12 urte bitarteko umeak 
dituzten familientzako jarduera 
honen helburua Balenciagaren 
sorkarietan agerikoak diren 
forma- eta geometria-kontzeptuak 
irakastea da. Elebitan izango da; 
helduek 7 euro ordaindu beharko 
dute, umeek 5 euro. Izen-ematea 
azaroaren 19ra arte. Informazioa: 
943 008 840 edo didaktika@
cristobalbalenciagamuseoa.com 
helbidean.

2020ko AZAROA Agenda www.artzape.eus webgunean 
eguneratzen dugu. Adi egon!
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Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.

PUBLIZITATE TARIFAK

Tamainak

4,3 x 4
9 x 4

13,6 x 4
9 x 8

13,6 x 8
orri erdia

ZenbaTekoa

12 euro
24 euro
36 euro
48 euro
72 euro
96 euro



Izen-abizenak:

Helbidea-Herria:

Telefonoa:

Helbide elektronikoa:

Kontu zenbakia:

Banketxea:

Urtean 25€ - Getariatik kanpo bidaltzea 30€

egin bazkide

Txeruko postontzian // info@artzape.eus

www.artzape.eus


