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BNGko Kontseilu Nagusiko lehendakaria da. Zuzenbidean
lizentziatu ondoren, Parisen eta
Londresen osatu zituen ikasketak. Zenbait unibertsitatetan
eskolak eman ditu, eta Santiago de
Compostelako Unibertsitateko katedraduna da. Gazte-gaztetan
hasi zen politika arloan, hasieran klandestinitatean. Gaur egun BNGko diputatua
da, eta berarekin hitz egiteko aukera izan
dugu, hain zuzen ere hauteskundeak izan aurretik,
erraz antzemango duzuenez. Oraintsu jaso
du Euskaldunen laguna saria Beirasek, Euskal Herria
bigarren aberritzat duen galiziar honek.
10. or.

Emakumeen aurkako
erasoak: tratu txarrak
Adituen ustez, tratu txarren kontua aspaldikoa
da. Lehen ere emakumezkoek pairatu izan dituzte erasoak, baina
isilean gorde izan
dituzte, arrazoi askorengatik: jendaurrean agertzeko
lotsa, baliabide
ekonomikorik eza, errepresaliak… Lanean hasteak
askatasuna ekarri die emakumeei eta, ondorioz, ez dute dagoeneko
tratu txarrik isilean gorde nahi. Bestalde, erakundeak ere ari dira
erabakiak hartzen
horrelako egoerei aurre egiteko. Erreportaje
honetan, batez ere
honakoak aztertzen saiatu gara: alde batetik, gizonezkoen
(k)oldarkeriaren zergatiak eta, bestetik, baliabideak, hau
da, emakumeek zer
baliabide duten horrelakoren bat gertatuz gero.
13. or.

zenbakia

Eztabaida:

Abiadura Handiko Trena (AHT)
Euskal Autonomia Erkidegoan.
Beharrezkoa al da “Euskal Y”-a?
Pil-pilean dugun gai honi buruzko hainbat iritzi
jaso nahi izan dugu. Batzuentzat ez dago zalantzarik,
derrigorrezkoa da: gaur egungo trenbide-sareak
oso zaharrak dira, ez gara atzean geratu behar…;
beste
batzuentzat, ordea, astakeria galanta da: jendeak
ez du horren beharrik, interes ekonomiko eta politikoak
dira nagusitzen direnak…; eta badira beste bide
bat proposatzen dutenak ere: “Euskal U”-a.
20. or.
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Interesdunak ematen dituen datuak prozeduran edo ekintzan aurreikusten diren helburuetarako baino ez dira erabiliko, hau da, Administrazioa Euskaraz aldizkaria bidaltzeko eta horren harpidetzak kudeatzeko.
Datu horiek, inolaz ere, ez zaizkie emango beste batzuei, interesdunak horretarako baimenik eman ez badu. 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duena betez, datuak eman dituenak eskubidea du datuak noiznahi
ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko. Horretarako, eskutitz bat bidali beharko zaio IVAPeko zuzendariari honako helbide honetara: Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.
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pertsonaia

Eneko Sagardoy
Mujika, aktorea:

«Neure burua
salbatzeko modu
bat eta askatasun
gune handi bat
izan da antzerkia»
Nerea Pikabea
Kazetaria

G

oya sarietan
aurtengo
gizonezko
aktore berri
onentzat jo
zutenetik bere ibilerei so izan
ditu milaka begi, Altzoko
handia berpiztu duen pertsona
biluztu nahian-edo. Itzaletik
argira bat-batean pasa den
arren, aktore durangarrak
neurrian hustu du barrena,
berbak neurtuz eta arrakasta
dagokion tokian jarriz. Urte
luzeetan euskal aktoreek
egindako lanaren fruitua
belaunaldi berriak jasotzen
ari direla sinetsita dago.
Antzerkiaren ingurumariaz
hausnarketa egin digu Eneko
Sagardoyk.

4

Pasatu al da Goya sarien lurrikara?
Bai, Goya sarien lurrikara itzaltzen ari
da. Neurri batean, norberak ere erabaki
tzen du noiz jarri amaiera lurrikara horri.
Egin diozu, beraz, dagokion tokia?
Norberak kontrolatu behar du hori, eta
daukan balioa eman. Gozatzeko tartea
ere hartu behar da, noski, baina argi izan
behar da hau bukatu egingo dela, beti ez
zaituztela deituko. Azken finean, gure
ibilbidea gorabeheratsua da.
Ez al zaitu pixka bat izutu hedabideetan
izan den oihartzunak?
Bai. Aurretik ere horixe zen nire beldurretako bat. Pentsatzen dut iragankorra dela
gertatzen ari zaidana. Ahalik eta gehien
babesten dut neure burua, lagunekin eta
familiarekin berba egin dut, eta konturatu orduko, berriro, zorionez, gustatzen
zaidan horretan lanean arituko naiz.
Jende askorentzat ezezaguna zinen arren,
zineman eta antzerkian lan asko egindakoa zara. Baina beharbada azken bi
urteotan lortu dituzu paper garrantzi
tsuagoak.
Badirudi orain hasi naizela, eta egia esateko, heldu berri baten moduan sentitzen
naiz, sei urte bakarrik baitaramatzat lanean. Hori bai, sei urteotan lan asko egin

dut, eta hori pribilejio bat da. Baina, Handia filmarekin eman dudan azken pauso
hori erakusleiho bikaina izan da, batez ere
neure lanbideko jendeak nire izena hilabete
batzuetan buruan edukitzea ekarriko baitu.
Paper oso desberdinak egitea tokatu zaizu.
Nik sekula amestu ezingo nituzkeen
pertsonaiak egiteko aukera izan dut,
sorkuntza lan handia eskatu didatenak.
Nola lantzen dituzu pertsonaiak?
Lehenengo eta behin, gidoia askotan
irakurtzen dut; gidoilariekin eta zuzendariekin berba asko egiten dut. Gero,
erreferentziak eskatzen dizkiet, bai estetikaren bai pertsonaiaren inguruan; eta
apur bat janzten hasten naiz. Handia eta
Errementariren kasuan lan asko egin dut
irudiekin; Errementariren kasuan jestualitate berezia duten pertsonaiekin. Aztertu
nituen Hitler, Jack Nicholson «Las brujas
de Innsbruck» pelikulan, etab. Musikarekin ere lan handia egiten dut; Errementariren kasuan Tom Waitsen ahotsa oso gogoan izan nuen pertsonaia sortzerakoan.
Mundu propio bat sortzen dut, gero per
tsonaiari ateratzen uzteko. Asko gustatzen
zait arriskatzea eta ezaugarri propioak
sortzea pertsonaia bakoitzari.
Eguneroko bizimoduan pertsonaia sor
tzen joaten zarela esan daiteke?
Eguneroko bizimoduan asko sortzen
dut, zeren kaleko jendearengan arreta
jartzen dut. Gero, nire esperientziatik ere
ekartzen ditut zenbait gauza. Baina batez
ere irudikatuz joaten naiz, testua hainbat
modutan botaz, musika jakin batzuekin
batera, eta poliki-poliki pertsonaiari forma ematen diot.
Zugandik oso urrun dauden pertsonaiak egitea gehiago gustatzen zaizu?
Denetan topatzen ditut nigandik hurbil
dauden osagaiak. Handiaren antza handia daukadala esango nuke. Deabruaren
zorakeria eta umorea ere nahiko neure
sentitzen ditut. Orduan, ia beti topatzen
dut zerbait nirea. Eta hori ez denean gertatzen, egoera horretatik hurbil den per
tsonaren bati galdetzen diot.
Zer nolako paperak interesatzen zaizkizu interpretatzeko?
Pertsonaia batek erakartzen nau ikusten
dudanean arriskuan jarriko dudala neuADMINISTRAZIOAEUSKARAZ100

pertsonaia

Altzoko Miel Joakin Eleizegiren historiak informazio asko eman digu per
tsona horrek izandako sufrimenduaz,
baina baita XIX. mendeko euskaldun
haien bizimodu gogorraz ere.
Handia filmean dauden gatazkak oso
presente daude gaur egun ere euskaldunongan: aldaketari beldurra, diskurtsoen
manipulazioa, egia, gezurra… Antzeko
zerbait gertatzen da Errementariren kasuan ere; ongiaz eta gaizkiaz hitz egiten
da, zintzotasunaz eta benetako infernuaz. Film batek ez luke funtzionatuko
hitz egiten den hori gaurko bizitzara ekarriko ez bazenu.
Durangoko Kurutziaga ikastolaren baitan sortutako KARRIKA antzerki taldean eman zenituen lehen urratsak. Zer
ikusi zenion bada antzerkiari horrelako
grinarekin horretan aritzeko?
Neure burua salbatzeko modu bat eta
askatasun gune handi bat izan da antzerkia. Niri ez zitzaidan futbolean jokatzea
gustatzen eta nolabaiteko babesleku bat
aurkitu nuen sorkuntzan, eta hortik tiraka zortea izan nuen ikastola barruan
antzerkia hurbil izatearekin.
Garrantzi handia dute, beraz, era horretako eskolek, antzerki taldeek edota
ekimenek euskal antzerkigintzarentzat?
Zalantzarik gabe. Ez bakarrik aktore izan
nahi dutenei begira, baizik eta ikusle gisa
hezi nahi ditugun horiei begira ere. Nik
uste dut artea eta antzerkia, esate baterako, curriculum ofizial baten barruan
egon beharko liratekeela gaur egun,
baina ez zaie behar besteko garrantzirik
ematen. Osasunari edota hezkuntzari
bezainbesteko garrantzia emango bagenie arteari eta kulturari, beste era bateko
ikasleak ere sustatuko lirateke. Jende ona
dugu Euskal Herrian, euskaraz-eta lan
ona egiten duena. Erakundeen erabateko
inplikazioa ere garrantzitsua da.
Joaten al da jendea antzerkia ikustera?
Nahi baino gutxiago joaten da. Nik,
orokorrean, antzoki bete gutxi ikusi ditut. Gainera, prestigio aldetik zineareADMINISTRAZIOAEUSKARAZ100

kin alderatuta, alde nabarmena dago:
ez dakit zergatik den, agian antzerkiak
ez daukalako tranparik, ez daukalako
ikusgarritasunik, ez duelako zineak ustez
duen luxuzko estalki dotorerik. Nik faltan botatzen dut, jende gaztearengan batik bat, antzerkiarekiko interesa. Aurreiritzi asko dago: aspergarria dela, denbora
galtze bat dela, etab. Hogeita hamar edo
berrogei urtetik gorakoak dira nagusiki
antzokietara joaten direnak, eta batez
ere, emakumeak.
Azken urteetan film luze asko egin da
euskaraz. Zer egin behar da erakunde
publiko zein pribatuek dirua jar dezaten?
Euskal zinea altxatzeko jende askok
lan handia egin du urte askotan. Duela urte batzuk egoera okerragoa zen:
diru gutxiago inbertitzen zen eta ez zegoen hain onartua. Belaunaldi berriok
eskerrak eman beharrean gaude. Gaur
egun, gauza onak egiten ari gara, euskaraz gainera, eta hori da inbertsioak
erakartzeko gakoetako bat. Kanpoan ere
onarpen handia jasotzen ari gara. Orduan, horri heldu besterik ez dugu,
eta baita ere, erakundeei lagun
tza eskatzen segitu.

ondoren, jaso duzu dei garrantzitsuren
bat?
(Barre artean) Ezin da kontatu.
Oso gaztea zara oraindik, baina aktore
gisa ikusten duzu zure burua?
Etorkizunean behar baino askoz gehiago pentsatzen dut. Oraingoz, honetan
segitu nahi dut. Saiatzen naiz oraina
bizitzen, baina batzuetan ez da erraza.
Egonkortasunik ez izateak oso urduri
jartzen nau; lan kontratuak gainera laburrak izaten dira; kontratu luzeenak
telesailetan izaten dira, eta gaur egun
ez daukagu telesailik Euskal Telebistan.
Beraz, kanpora joatea besterik ez dago.
Kontratu labur horiekin ezinezkoa da
norbere bizitza antolatzea.
Kanpora joatea ez duzu baztertzen?
Lan interesgarri bat ateratzen zaidan tokira joango naiz. Euskal Herrian bada,
bikain, eta kanpoan bada, baita ere
ederto. Ni proiektuek mugituko naute.
Momentuz ez dut aurkitu Euskal Herria
baino bizitzeko toki hobeagorik.

Bertako istorioak konta
tzeko beharra dugu Eus
kal Herrian. Guk geuk
kontatuta, eta ahal ba
da, euskaraz, ezta?
Bai, guk ez badugu egiten beste inork ez ditu
kontatuko.
Ze proiektu dituzu eskuartean?
Urrian Madrilera joango
gara Obabakoak antzezlanarekin, eta ondoren, Europan barna
bira bat egitea aurreikusita dago.
Horrez gain, Miren Gaztañagarekin
batera «Heriotza bikoitza» antzezlanarekin nabil, Jon Ander Alonso zuzendari dugula. Proiektu berriak baditut
antzerkirako nahiz zinerako, baina
oraindik ez dago ezer finkorik,
eta beraz, hobe da oraingoz ezer
ez aurreratzea.

Argazkia: Kuranda Web.

re burua aktore moduan. Gustatzen zait
eraldatzea, bai fisikoki bai izaerari dagokionez. Muturreko paperak egiten ere oso
eroso sentitzen naiz.

Goya saria
eskuratu
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Sinistu eta putza jan!
Kaxildo Alkorta
Laguna

Txikitan askotan esaten genuen sinistu ta
putza jan! Noiz?, zer zela eta?
Lagunartean baten batek beste baten
bati gezurren bat kontatu eta besteak
errazegi sinisten bazion, orduan adarra
joz, esaten zion gezurra kontatu zuenak
besteari: Sinistu (e)ta putza jan! Zer putz
jaten zuen ez dakit; izan ere, gure artean
putza puzker isil kirasdunari esaten genion; putza hitza ez genuen erabiltzen
arnasa adierazteko, ez eta haizea edo airea adierazteko ere, nahiz eta bizikleten
gurpilak-eta, baloiak-eta, globoak-eta
haizez puztutzen genituen.
Epitekto eta Epafroditorena da hau. Izenetatik atera nongoak (ote) ziren? Epitekto (K.o. 50-130?) filosofo estoikoa,
atsekabeei, beldurrik eta zalantzarik gabe,
irmo aurre egiten zietenetakoa, egundoko
pazientzia zuen gizona omen zen. Sasoi
hartakoa zen Zeltso historialaria ere, eta,
hark dionez, Epitekto Epafroditoren esklabua zen, eta Epafrodito nagusia, oso
nagusi ankerra, kupidagabea.
Behin batean nagusiak, txarrez, esklaboa
tortura-astoan lotu eta zango bat bihurritzen hasi zitzaion, pixkanaka-pixkanaka gero eta estuago, sufriarazteko. Epitektok, jasanezineko oinazepean zegoen
arren, patxada osoz esaten omen zion
Epafroditori: Horrela estutzen jarraitzen
baduzu, zangoa hautsi egingo zait, ikusiko
duzu. Eta hala gertatu zen, zangoa hau
tsi zion. Epitektok orduan Epafroditori,
beldur gabe, beti bat: Esan dizut hau gertatuko zela.
Antzinako heroien artekoa da Don Lope
de Acuña, XVI. mendean Flandriako
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gerretan ibilitako zaldun noblea. Hari
gertatutakotzat ematen digu Juan Rufo
Kordobakoak (1547-16…?) ondorengo
hau:
Bataila baterako presaka samar presta
tzen ari zela, armadura janzten lagun
tzen ari zitzaizkion bi morroiei behin eta
berriz esan omen zien hobeto egokitzeko
kasketa, jarri ziotenean belarri bat harrapatuta geratu zitzaiola eta ez zegoela
eroso. Morroiek, ordea, behin eta berriz
eta hurrengoan erantzun zioten kasketa
behar bezela jarrita zuela. Denborarik ez
ezertarako eta, hala jo behar izan zuen
gatazkara. Borroka odoltsua izan zen.
Amaitu zenean, armadura kentzerakoan,
kasketak oratuta zuen belarria lurrera
erori zitzaion eta, Don Lope de Acuñak,
ez haserre, baizik otzan eta mantso, esan
zien bi morroiei: Esan ez dizuet, bada,
txarki jarria nuela kasketa?
Hirugarrengo hau Bordelen ezagutu nuen sopuertar batena. Aierra zuen
deitura. Elkar ezagutu genuenean nik
hogeita urteak nituen, hark hirurogeita
hamarren bat. Sopuertan jaio, hamabi
urtekoa zela Errenteriara aldatu, hogeiren bat zituela Bordelara joan hemengo
gerra baino urte dexente lehenago, eta
han bizi izan zen hil arte. Serioa gizona,
ez zuen barre-algararik egingo ez eta…!,
barrerik ere…, bai irribarrea. Hizketan
jardutea gustuko zuen. Hamaika solasaldi izan genuen, atsegin askoak, Aierrarekin, bazuen-eta zer kontaturik, baita
kontatzeko patxada eta grazia ere. Serio
kontatzen zituen pasadizoak, han-hemen
gatz pixka batekin bixituta eta, jakina,

puztuta ere bai. Asko eta asko Bordele aldean bizi izan zituenak. Alemanen
sasoiko ugari; beldurra pasatakoa zen.
Hitza lasai egiten zuen, guk adi entzuten
genion, gehienetan irribarrez eta tarteka
barre ederrak ere egiten genituen.
Bai omen zuen han lagun bat, gazteagoa,
errenteriarra, harakina, oso jatuna eta
astapotro galanta. Manterola. Bordelera ihesita joan omen zen, zergatik-eta,
Franco Donostiako Kontxan Azorren zegoen batean, Manterolak eta beste bi edo
hiruk, motor txiki batean irten Pasaiatik
eta ikurriñaz margotutako kortxo piloa
–sakukadak esaten zuen– bota omen zituzten uretara Aquariuma baino pixka
bat kanporago. Mareak eta korronteak
bultzata, kortxo asko Azorren ingurura
heldu omen ziren. Nahikoa egin zuten.
Handik pare bat egunera Errenteriako
agoazil batek, laguna-eta, abisua eman
omen zion Manterolari baten batek jakin
dik heu ere tartean hintzela eta hobe duk
alde egitea…
Aierra eta Manterola lagunak ba. Baina
haserretu eta elkarri kasu handirik egin
gabe ere pasatzen zituzten aldiak. Eta aldi
horietako batean, non jakiten duen Aierrak, Manterola ospitalean zegoela begi
bat galduta. Harategian kutxilo batekin
zerbait gertatu eta... Eta Aierra Manterola ikustera joan zen. Eta, hau: –Zertara
etorri haiz?, galdetu omen zion harakinak. –Hori gertatu zaianez..., Aierrak.
–Begi bat zer duk ba?!, Manterolak.
Zeltso, Juan Rufo eta Aierra guri sinistu eta putza jan esateko moduan al dira?
Aukera hori eman al diegu?
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ100
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Nekane Balluerka,
UPV/ EHUko errektore andrea

«Batzuetan gizartea ez da jabetzen
jakintzak dakarren onuraz»
Miel A. Elustondo
Testua eta argazkiak

U

PV/EHUko
errektore
andrea dugu
Nekane
Balluerka
Lasa (Ordizia, 1966).
Psikologia ikasketak egina
da orain zuzentzen duen
unibertsitatean, bertako
doktore genuen 1993an,
katedraduna 2009an,
errektore iazko urtarrilaren
9az gero. Errektoreorde izan
zen Juan Ignacio Pérez Iglesias
eta Iñaki Goirizelaiaren
agintaldietan. UPV/EHUko
lehen errektore andrea,
Arantza Mendizabal 1985etik
1986ra jarduneko errektorea
izan zela ahaztu gabe.
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38 urteko ibilian estreinakoz errektore andrea du Euskal Herriko Unibertsitateak.
Gizartean den botere harremanen egituraren isla dugu unibertsitatea. Gizonen
eta emakumeen arteko berdintasuna
lortzeko bidean, ibili handia egin behar
du oraindik. Hala ere, nire izendapena
aurrerapauso bezala ikusten dut, hau da,
pixkanaka bada ere, gauzak normaltze
aldera ari diren seinale da. Jakina, bide
izugarria dugu eginkizun. Eginak ditudan elkarrizketa gehienetan atera dute
gaia kazetariek, eta horixe erakusten du
horrek, alegia, berdintasunaren bidean
ibili luzea dugula aurrean.
Irakasle izana, kudeatzaile zaitugu
orain, Euskal Herriko Unibertsitateko
errektore.
Kudeatzaile ez ezik, erabakirik egokienak
hartu ahal izateko azterketak egiten dituen talde baten ardura duena naiz. Eta
horrek, jakina, lan handia eskatzen du.
Bestalde, gizartearen aurrean errektorea
duzu Euskal Herriko Unibertsitatearen
irudia, eta horrek ere lana dakar. Gaitz
erdi, errektoreorde izana bainaiz aurreko bi errektorerekin [Juan Ignacio Pérez
Iglesiasekin eta Iñaki Goirizelaiarekin].
Hala ere, nire irakasle eta ikertzaile lana
ez bezalakoa da errektorearena. Aldaketa
handia izan dut horretan.
Kudeaketa duzu egitekoa orain, iker
tzaile lana baztertu behar izan duzu,
aldi batez bada ere.
Errektore lanak guztiz eragozten du
ohiko jardun akademikoa; nire kasuan,
ikerketa. Errektore izendatzen dutenak
badaki lau urtean ibilbide akademikoak
erabateko geldiunea izango duela, eta
lau urte horiek eta gero berriro ikerketari
heltzea ez dela erraza izango. Niri asko
gustatzen zait irakasle lana, baita ikerketa
ere. Talde kontsolidatu bateko ikertzaile
nagusia naiz, nahiz eta beste kide batengan delegatu behar izan dudan eginkizuna, errektore lanak ez baitit uzten karrera
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«Unibertsitatean
lanean ari
garen guztiok
egin beharko
genuke, lehenago
edo geroago,
kudeaketa lana»
akademikoan urrats txikiena ere egiten.
Dena den, Euskal Herriko Unibertsitateak asko eman dit, eta asko zor diodala
ere pentsatzen dut. Nire iritziz, bertan
lanean ari garen guztiok –bizian zehar,
lehenago edo geroago– kudeaketa lana
ere egin beharko genuke, gainerako
guztien alde lan egitea delako. Horrek,
azken finean, eskuzabala izatea esan nahi
du: eskuzabala, errektore izateko; eskuzabala, zentroko zuzendari izateko; eskuzabala, departamendu buru nahiz idazkari
izateko. Kudeaketa norberaren bizkar
hartzea besteren lana erraztea da, eta uste
dut denok bete beharko genukeela noiz
edo noiz kudeaketari dagokion lana.
Atzerriko zenbait unibertsitatek kudeaketa profesionalaren eredua hobetsi
ohi dute.
Gurean ere gobernantza ereduaren aldaketa planteatu izan da inoiz, eta eztabaida ez dela zeharo itxi esango nuke.
Azken batean, horrek abantailak eta desabantailak ditu. Abantailetan, adibidez,
erabakiak hartzeko askatasuna. Desabantailetan, bat baino gehiago: kudeatzaile
profesionalak –enpresa bateko gerenteak, eman dezagun– ez luke ezagutuko
unibertsitatearen dinamika, nekez enpatizatuko luke irakaslearekin edo ikertzailearekin, askotan ez luke haien eskaririk
ulertuko. Hortaz, gaur-gaurkoz uste dut
sufragio unibertsalaren bidezko prozedura egokia dela.

Autonomia unibertsitarioa duzue ezaugarri, gobernuak hor direlarik beti unibertsitateak finantzatzen eta inbertsioak
egiten. Zenbateraino egiten du bat Eusko Jaurlaritzak UPV/EHUren proiektuarekin?
Nire ustez, Eusko Jaurlaritza ez da guztiz
jabetzen unibertsitateak herri honi egiten
dion ekarriaz. Joan deneko 38 urtean,
Euskal Herriko Unibertsitateak 300.000
profesional baino gehiago trebatu eta jarri ditu hemen lanean. Euskal Herriko
Unibertsitateak egin duenari esker funtzionatzen du, neurri handi batean, herri
honek. Gaur egun, ikerkuntzaren bi herenak UPV/EHUk egiten ditu. Transferentzia ere egiten dugu, nahiz eta gu ez
garen transferentziak egiten bakarrak.
Nire ustez, Eusko Jaurlaritzak bere unibertsitate publikoaren aldeko erabateko
apustua egin beharko luke. Eta, batzuetan, zalantzak ditut horretan ari ote den.
UPV/EHUk zu baino lehen izan zituen
bi errektoreek, Juan Ignacio Pérez Iglesiasek eta Iñaki Goirizelaiak, finantzazio handiagoa eskatzen zioten Eusko
Jaurlaritzari.
Guk, aurten, adibidez, 1,14ko igoera
izan dugu aurrekontuan, kontratu programaren % 30 aurreratu digute, soldata estraren % 25 eman, funtziona
tzeko aukera emango diguten zenbait
diru-laguntza eskaini… Hala ere, espero
dut lantzen hasiko garen Unibertsitate
Plan berriaren aldeko benetako apustua egingo duela Jaurlaritzak. Adibidez,
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
egoera kaxkarrean daukagu, berria behar
dugu, baina Jaurlaritzak guri proiektua
aitzinatzeko % 30eko finantzazio pribatua exijitzea zailtasun handia dugu.
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
herri proiektua da, gure iritziz, ez Euskal
Herriko Unibertsitatearen proiektu hu
tsa. Gainera ez da izango, besterik gabe,
proiektu arkitektonikoa, ezpada osasun
alorreko titulazio berriak eskaintzeko
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ100
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modua, ikerketa taldeen eta ospitalaren
zein enpresen arteko sinergiak bideratzeko era… Batzuetan iruditzen zaigu Eusko Jaurlaritzak ez duela hori ulertzen.
Iaz izendatu zintuztenetik zein pauso
eman dituzu nahiko zenukeen Euskal
Herriko Unibertsitatearen bidean?
Gure kezka nagusietako bat irakasleak
egonkortzea da. Erreposizio tasak min
handia egin digu unibertsitatean. Egoera
bere onera ekarri nahian, berriz, aurten
193 plaza bete ahal izateko deialdi publikoa egin dugu, irakasle-ikertzaileei
zuzenduak horietako 160. Deialdiaren helburua da irakaslea bere lanean
egonkortzea. Beste kezka nagusi bat da
belaunaldi aldaketari aurre egitea. Adineko irakasleak ez ditugu gutxi, eta horri
aurre egiteko Iraker programa abiarazi
dugu. Horren bidez, gure irakasle-iker
tzaile seniorrek irakasle gazteak hartu
dituzte ondoan, ibilbide akademikoan
–dela irakaskuntzan, dela ikerkuntzan
edota kudeaketan– orientatzeko, eta dagokien akreditazio akademikoa ahalik
eta lasterren lortzen laguntzeko. Bestalde, ikerketa deialdietan zenbait aldaketa
egin ditugu adineko irakasle ez-iraunkorrek –erreposizio tasa medio, egoera horretan direnek–, ikertzaile nagusi lana
bete ahal izan dezaten. Horrek irakaslearen curriculumari mesede egiten dio, eta
karrera akademikoa egiten ere laguntzen
dio. Uste dut belaunaldi aldaketak ikerketan lehiakorragoak izaten lagunduko
digula.

«EHUk egin
duenari esker
funtzionatzen du,
neurri handian,
herri honek»
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ100

UPV/EHUn ikasten duten ikasleen enplegagarritasuna ere kezka duzula adierazi izan duzu zenbait hedabidetan.
Eta horri ere ekin diogu. Esate baterako,
zeharkako gaitasunetan trebatzeko ikastaroak abiarazi ditugu. Aurten aurrez aurrekoak eratu ditugu ikasketetako azken
urteetan ari diren ikasleentzat, eta 300
ikaslek baino gehiagok parte hartu dute,
lidergoa, komunikazio gaitasunak eta gisakoak lantzen dituzten ikastaroetan. Eta
irla formatiboak ere jarri ditugu martxan, on line, inklusibitatea, koedukazioa, maskulinitate berriak eta beste
zenbait gai lantzeko. Ez dira, beharbada,
enplegagarritasunari zuzen lotuak, baina bai hezkuntza integralari begirakoak.
Formakuntza duala ere hor da. Lehen,
bi titulaziotan geneukan –Elgoibarreko Makina Erremintaren Institutuan
eta Gasteizko Ingeniaritza Eskolan–.
Orain, berriz, Administrazio eta Zuzendaritza Enpresan –hala Bizkaian nola
Gipuzkoan–, Lan Harreman eta Giza
Baliabideetan, eta bi masterretan ere
–bai Ingeniaritzan eta bai Informatikan–
jarriko dugu martxan. Nazioartekotzeari
dagokionez, hogei titulazio bikoitz ere
martxan ditugu.

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako campusen artean bada orekarik?
Campus bakoitzak bere idiosinkrasia
eta beharrak ditu. Azpiegiturei dagokienez, Arabako eta Gipuzkoako campusak
nahiko ondo daudela esango nuke. Zaharberritzeak eginak dituzte, gehienbat,
nahiz eta Irisgarritasun Planak behar
ditugun askotan. Campusei dagokienez,
Bizkaikoan Leioako gunea zaharkituta
dago. Eraikin berri batzuk egin eta zenbait berrituagatik ere, beste zenbait neurri batean baino ez dira zaharberritu, eta
horrek arazoak eragiten dizkigu; eraikinei dagokienez, behintzat.
2009an, aurreko errektore Iñaki Goirizelaiak aldizkari honetan bertan esan zigun UPV/EHU Bilbon ikusi nahi zuela,
gure unibertsitate publikoak arazo zuela
ikusgarritasuna.
Eta oraindik gure helburua da ikusgarritasun hori. Medikuntza eta Erizaintza
Fakultatea, orain Leioan duguna, Basurtu ondoko orube batean eraiki nahiko
genuke. Hiriaren erdigunean jarri nahi
dugu, baina ez eraikina bakarrik, Euskal Herriko Unibertsitatea bera baizik:
hirien erdigunean nahiko nuke UPV/
EHU. Oraingoz, Zientzia Asteak edo

Goi mailako
unibertsitatea
«Unibertsitateak hiru egiteko nagusi ditu: ikasleen
formakuntza, ezagutza sortzea –hau da, ikerkuntza– eta
ezagutza gizarteari transferitzea. Horretarako nahitaezko dira
ikerketa-talde sendoak eta hezkuntza eredu egokia, ikasleak
gizarte aldakor honen beharretara egoki daitezen. Goi-mailako
unibertsitatea izatekotan, berriz, behar ditugu irakasle onak,
ikasle onak, eta ikerketa maila jasoa».
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Orientazio Azokak jartzen dute Uniber
tsitatea hirigunean. Aurten, esate baterako, 50.000 gazte izan ditugu Zientzia
Astean. Sekulakoa da! Ezagutzaren arloan berrikitan zein aurrerapauso gertatu diren jakin nahi zuten milaka gazte
horiek! Ezinbestekoa da UPV/EHU
hirigunean jartzea, eraikinen eta ekimenen bidez. Gu, bestalde, saiatzen gara
gure Unibertsitateari buruzko albiste
positiboak han eta hemen zabaltzen. Komunikazio arduradun zailduak ditugu,
baina bistan da esfortzu handiagoa egin
behar dugula. Baliabideak ere behar izaten dira horretarako!
Juan Ignacio Pérez Iglesiasen taldean
jardun zenuen lanean, baita Iñaki Goirizelaiarenean ere. Esateko moduan,
unibertsitatearen ildoa urratzen ari zarete aspaldi.
Unibertsitate eredu bera partekatzen
dugula esan nahi du horrek, bai. Euskal Herriko Unibertsitatea gure herrian
errotutako unibertsitate bezala ikusten
dugu, baina munduari begira ere ari da
UPV/EHU, nazioartekotzeari garrantzia ematen baitiogu. Ikerkuntza arloan
lehiakor izan behar dugula konbentzituta gaude Iñako [Juan Ignacio Pérez Iglesias], Iñaki [Goirizelaia] eta hirurok, baina hezkuntza eredu propioa izan behar
dugula sinesten dugu. Bikaintasunerantz
jo behar dugula pentsatzen dugu, baina
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elitismoa baztertuz. Horrek, dudarik
gabe, unibertsitate eredu bat dugula, eta
unibertsitateko komunitatea eredu hori
barneratzen ari dela esan nahi du. Gure
unibertsitate komunitateak Iñakok [Juan
Ignacio Pérez Iglesias] eta Iñakik [Goirizelaia] bultzatutako unibertsitate eredua
herri honentzat egokia dela pentsatuko
ez balu, nik ez nituzkeen jasoko jaso nituen emaitzak.
Nazioartekotzea aipatu duzu, bigarrenez. Nazioartekotzearen bidez joan dira
hemendik ihesi zenbait ikasle. «Burmuinen ihesaldia», alegia.
Idatzita nago horretaz… Asko gustatzen
zait atzerriko talentua erakartzea –Nobel
saridun guztiak kontratatuko nituzke!–,
baina nahiago dut gure talentua zaindu,
atzerrian ditugun gazteak berreskuratu.
Horretarako, gazte horiek bizitza proiek
tu interesgarria ikusi behar dute hemen,
kualifikazioaren araberako soldata jaso.
Horrek lagunduko du gure gazteak
atzerrira joan bai, baina han ez gelditzen.
Ikerbasque, esaterako, lagungarri zaigu
helburu horretan. Talentua zaindu egin
behar da; atzerrikoa erakarri bai, baina
etxekoa zaindu ere bai.
Arestian aipatu ditugun bi errektoreren
ildoan lanean, «jarraipena bai, kontinuismorik ez», Iñaki Goirizelaiak errek
tore izendatu zutenean esan zuenez.

«Eusko
Jaurlaritzak bere
unibertsitate
publikoaren
aldeko erabateko
apustua egin
beharko luke»
Jakina, baditugu proiektu berriak ere.
Batzuk, Iñakik [Goirizelaia] ezin burutu izan zituenak, beste batzuk, aldiz,
oraingo premiei erantzun nahian guk
beharrezko ikusten ditugunak: formazio duala, titulazio bikoitzak, zeharkako
gaitasunak, enplegarritasunari lotutako
ekimenak eta beste.
UPV/EHUk badu ildo bat, beraz. Aldian aldiko Jaurlaritzak jabetzen ote
dira horretaz? Ulertzen zaituzte Eusko
Jaurlaritzak?
Batzuetan frustrazioa sentitzen dut.
Euskal Herriko Unibertsitatea hobetzen
ari da, Xangaiko rankingean gaude, gizarteak ere UPV/EHUren irudi hobea
du orain lehen baino. Hor dira zenbait
ekimen berri –Kultura Zientifikoaren
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Katedra eta beste– Euskal Herriko Unibertsitatera hainbat eta hainbat ikasle
erakartzen dituena. Aldiz, beste aldean,
ikusten dugu Eusko Jaurlaritzaren eran
tzuna ez dela guk esperoko genukeena.
Hala ere, Unibertsitate Plana dut itxaropen handia.
Unibertsitate publikoa da UPV/EHU;
Eusko Jaurlaritzaren finantzazioa du,
nahi eta behar besteko inbertsiorik jasotzen ez duen arren. Eusko Jaurlaritzak
berak, bestalde, EAEn diren bi unibertsitate pribatuak ere diruz laguntzen ditu;
publikoaren kaltetan, bistan denez.
Kontratu programetan izan diren igoerak
aztertzera jo, eta UPV/EHUk izan du
igoera txikiena. Nik ezin dezaket hitz
egin gainerako unibertsitateei buruz, baina esan dezaket UPV/EHU dela guztion
unibertsitatea, guztion zergekin ordain
tzen duguna, herri honi gehien ekarri
dion unibertsitatea. Gurean gaitasun akademikoa duen edonork ikas dezake; baliabide ekonomikoak ez dira muga. Argi
geratu behar da zein den apustua.
Udaberri atarian zabaldu zenez, Gipuzkoako diputazioaren zaintzapean
dauden sei neska gazte UPV/EHUn ari
dira ikasten.
Oso berri ona izan da. «Arrakasta» du
izena abiarazi dugun programak. Horri
dagokionez, espainiar estatuko uniber
tsitateen artean, errefuxiatu gehien duen
unibertsitatea da gurea. Hamalau ditugu, asko da, eta haiei irtenbidea ematen
ari gara. Joana Miguelena ikertzailearen
doktorego tesi bat da Arrakasta programaren oinarrian. Miguelenak, ikastetxeetan ari ziren hainbat ikasleren jarraipena
egin, eta ikusi zuen unibertsitate atarian
geratzen zirela, etxeko ekonomiak horretaratuta. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitz egin eta berehala babestu zuten
ideia. Arabakoak ere baietz esan digu, eta
Bizkaian foru arduradunekin ari gara lanean. Gure unibertsitatea inklusiboa da,
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Enplegagarritasuna
«Enplegagarritasuna enplegua baino zabalagoa da.
Enplegagarritasunak ikasleek lan-merkatura egokitzeko
gaitasunak izatea esan nahi du. Merkatua aldakorra da, gizartea
ere bai, eta ikasleek gaitasun berrien jabe izan behar dute,
izan gaitasun digitalak, komunikatzeko gaitasuna, taldean lan
egitekoa… Unibertsitarioek lana lortzen dute, bai, baina ekonomia
krisiak denok jo gaitu. Orain, ekonomia suspertzen ari dela, olatua
hartzea dagokigu, ikasleek lana, baina baldintza egokietan, izan
dezaten. Hori ere nire kezka handi bat da».

dirua ezin da arazoa izan gure unibertsitatean ikasi ahal izateko. Gizarte inklusiboa badugu helburua, emaitza akademikoak izan behar du muga bakarra.
Hezkuntza ez-unibertsitarioan gerta
tzen dena gerta liteke unibertsitate mailan ere, alegia, etorkinen seme-alabak
sare publikoan kontzentratzea, itunpekoetan gabe.
Gerta liteke, bai. Ez litzateke logikoa
izango etorkinen seme-alaba guztiak
Euskal Herriko Unibertsitatera etortzea.
Unibertsitate pribatuek, diru publikoa
jasotzen duten neurrian, eta neurri horrexetan bada ere, etorkinen seme-alabak
hartu beharko lituzkete. Maila ez-unibertsitarioko ikastetxeetan gertatzen ari
denaz, berriz, ghettoak sortzeko arriskua
dago. Nire ustez, askoz egokiagoa litzateke kuotak ezartzea, hobe litzateke ikastetxeentzat zein etorkinentzat beraientzat.
Ziur naiz arrakasta akademiko handiagoa izango luketela.
Kuotak?
Bai. Esate baterako, ez nuke kontzentratuko % 25 baino gehiago ikastetxe

berean. Ikastetxe guztietan egon beharko
luketela uste dut.
Ezagutza eta jakintza sortu eta lantzea
dira unibertsitatearen egitekoak. Behar
besteko garrantzia ematen diogu jakin
tzari?
Uste dut batzuetan gizartea ez dela jabetzen jakintzak dakarren onuraz. Ez da
bakarrik gizartearen errua. Beharbada, jakintzaz arduratzen garenok ez dugu behar
bezala komunikatzen eta, bestalde, agintariek ez digute behar besteko babesik eta
konfiantzarik ematen. Guztion erantzukizuna da jakintzari garrantzia ematea.
Lau urteko errektorealdia duzu. Zertarako denbora emango dizute lau urteok?
Nire programan jarriak ditudan lan batzuk burutzeko denbora, eta beste ba
tzuk bideratuta uzteko. Baina, batez ere,
unibertsitatearen norabideari eusteko.
Baliabide gehiago lortuko bagenitu,
norabide horren abiadura handituko
genuke, ideia berriak ere martxan jarriko genituzke. Hori egitea lortuz gero,
atzetik datorrenak proiektuari jarraipena
emango lioke. Horixe gure itxaropena.
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Alabak ahaldundu,
eta semeei ardurak eskatu
Maite Orue
Kazetaria

«G

auean, kontzertu bat ematetik
nentorrela, etxerako bidean,
gizonezko baten aldetik
erasota sentitu nintzen
(esandako hitzengatik,
begiradengatik, jarraitu ninduelako…). Ze
demontre, erasota sentitu nintzen ez, erasota
izan nintzen. Goazen behar bezala hitz egitera,
kontuari larritasuna kendu gabe. Tipoak ez
zidan eskua gainean jarri, baina horrek ez du
esan nahi eraso bat egon ez zenik». Zuriñe
Hidalgo abeslariaren hitzak dira, iaz jasandako
eraso bat sare sozialen bidez salatu zueneko
berbak. Hesian taldeko abeslariari jazotakoa,
baina, ez da gertaera isolatu bat, sarri
entzuten edo irakurtzen baititugu antzekoak
hedabideetan edo sare sozialetan, baita
ingurukoren baten ahotik ere. Izan ere, ziur
aski, emakume orok pairatu du era bateko edo
besteko erasoren bat bizitzan zehar.
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Genero indarkeriaren izozmendiaren
puntan daude hilketa matxistak, baina
ia oharkabean pasatzen dira beste gertaera asko, hedabideetan lekurik izango ez
duten beste asko eta asko. Gizartea sexismoan eta emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunean oinarrituta dagoen
bitartean jazoko direnak, bederen.
Hezkuntzan datza gakoak, askoren iritziz, eta bide horretan eman dira urratsak
azken urteetan. Eusko Jaurlaritzak, esa
terako, hezkuntza-sisteman hezkidetza
eta genero-indarkeriaren prebentzioa
lantzeko gida plana ezarri zuen duela
zenbait urte, «genero-indarkeriari aurrea
hartzeko, eta, azken buruan, sexismoak
eragiten duen edozein indarkeriari aurre
egiten laguntzeko». Plan horren arabera, «eskolak ikasleen arteko botere-harremanak aldatzen lagun dezake, behar
diren aldaketak eginez, berdintasunean
oinarritutako sozializazioa ziurtatzeko.
Sozializazio horrek identitate-aniztasuna
errespetatu behar du, eta nesken eta mutilen garapen pertsonala ahalbidetu».
Seme-alaben hezkuntza, alabaina, ez
da ikastetxeetara mugatu beharrekoa,
neska-mutilek hainbat iturritatik edaten
baitute. Hasteko, etxean bertan jasotzen
dutenak berebiziko garrantzia edukiko
du euren nortasuna garatzerakoan. Hari
horretatik, nabarmentzekoa da, sexu-indarkeriari buruzko estatistiken arabera,
adinaren batez bestekoa jaisten ari dela.
Horrez gain, aipagarria da gazte askok
nahastu egiten dituela kontrol jarrerak
eta maitasun adierazpenak. Sare sozialek,
hedabideek… pisu handia daukate nork
bere nortasuna garatzerakoan, eta baita
gizarteak inposatutako estereotipoek ere.

Inoiz baino salaketa gehiago
Martxo hasieran genero indarkeriari
buruzko datuak eman zituen Espainiako
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak,
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eta azaldu zuen salaketa kopuruak gora
egin duela. Hain zuzen, Araba, Bizkai,
Gipuzkoa eta Nafarroako epaitegietan
7.028 salaketa jaso zituzten iaz, inoiz
baino gehiago. Nabarmentzekoa da urtez urte gora egiten duela salaketa kopuruak; esaterako, 2016tik 2017ra 760
salaketako aldea egon da. Eta esan gabe
doa kasu asko ez direla epaitegietara ere
iristen.
Ezbairik gabe, hainbat helduleku ditu
arazoak, baina etxean bertan dago zutabeetako bat, gurasoak edo tutoreak baitira neska-mutilen erreferentzia nagusia.
Hori horrela, ondo hezten ari al gara
gure seme-alabak? Berdin jokatzen dugu
alabekin eta semeekin, ala ematen dizkiegun aholkuak ez dira berdinak izaten
alaben eta semeen kasuan?
Berriz ere sare sozialetara joanda, erabil
tzaile batek ondokoa idatzi zuen orain
tsu, Diana Quer kasuari aipamen eginez:
«Aitak dio horrelakoengatik esaten didala ez joateko bakarrik leku batzuetatik. Nebak erantzun dio berari ere esan
beharko liokeela horrelako gauzak ez
direla egiten eta emakumearen onespena garrantzitsua dela. 15 urte dauzka».
Adierazgarria da nerabe horren erantzuna, baina, era berean, adierazgarri irudi
tzen al zaigu aita horren aholkua ala normaltzat jotzen dugu? Arduratsu jokatu al
du? Mezu zuzenak helarazten ari al gara
seme-alabei? Non dago babestu nahi izatearen eta beldurra transmititzearen eta
askatasuna murriztearen arteko muga?

Tratu onak sustatzen
2010ean sortu zen Arremanitz kooperatiba. «Bere helburua sexuen hezkuntza,
parekidetasuna eta tratu onak sustatzea
da, plazera eta zaintzak jendartearen erdigunean jarriz». Kooperatibako kideek
diotenez, «eragileen eragile» dira lantaldeko kideak eta kolaboratzaileak. «Hez-

kidetza eta sexuen aniztasuna sustatuko
dituzten taldeak zein pertsonak presta
tzen eta laguntzen dugu, bidea elkarrekin egiteko».
Gizartearen eraldaketa lortzeko bidean,
«alde guztietatik» eragin behar dela
diote Arremanitzeko kideek, nahiz eta
eurek «prebentzioan zentratzen» diren.
«Hezkuntza zentzu zabalenean hartzen
dugu. Hezkuntza komunitatea jendarte
osoa da, azken finean. Lehenengo egitekoa gure burua aztertzea da, eta heldukeria alde batera uztea».
Arestian aipatutako sare sozialetako
adibidera itzulita, alabak eta semeak ez
ditugula berdin hezten diote kooperatibako kideek. «Jendarte sexista batean
bizi gara oraindik. Pertsonak sexuen
arabera banatzen ditugu; horixe izaten
da lehen kategorizazioa. Seme-alaben kasuan, harremana hain gertukoa eta arduratsua izanik, ezberdintasun hau nabaria
da». Emandako pausoei dagokienez,
«berdinzale» diren guraso askok «saiakera asko eta onak» egiten dituztela diote,
baina oraindik «egiteko asko» dagoela
uste dute Arremanitzekoek.
Gurasoen beldurra «oso ulergarria» izan
arren, beldur horrek «alaben askatasuna
sustatzen uzten ez» diela ekarri dute
gogora. «Kalean ematen diren erasoek
eta emakumeek arriskua kalean dugula sinesteak sortzen dute beldur hori.
Baina indarkeria matxista aztertuz gero,
salatutako erasoen proportzio handiena bikotekidearen, bikotekide ohiaren
edo familiarteko baten eskutik datozela
ikusiko dugu». Hori horrela, esan daiteke emakumeen «arriskua esparru pribatuan» dagoela, ez publikoan, «transmititzen diren beldurrek kontrakoa dioten
arren». Zentzu horretan, familia «erreferente potentea» dela deritzo Arremani
tzek, «iturburua» baita.
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Edurne Mendizabal Tolosa,
Arremanitz kooperatiba:

«Zapalketen logika ezagutu eta irauli egin behar da»
Soziologian lizentziaduna eta sexologian aditua da Edurne Mendizabal Tolosa.
Taldekideek legez, eskarmentu handia dauka gaiaren inguruan.

Noiz, nola eta zein helbururekin sortu
zen Arremanitz kooperatiba?
2010ean sortu zen modu formalean,
aurretik elkarlanean bagenbiltzan ere.
Helburu nagusia jendarte parekide eta
goxagarrirantz gure ekarpena egitea da.
Gaur egun zortzi lagun gaude lantalde
finkoan, eta beste hainbeste kolabora
tzaile. Guztiek daukagu ibilbide pertsonal eta profesional oparoa feminismoa,
sexualitatea, tratu onak… sustatzen.
Tratu onak sustatzearen garrantziaz
mintzo zarete, tratu txarren gaia bolobolo dabilen garai honetan. Zer dira
tratu onak?
Tratu onak gure burua, ondokoak, taldeak eta mundua bera ondo tratatzean
datza; modu positiboan pentsatzea eta
guztion beharrizanak asetzeko elkartzea.
Jendarte honetan burla, kritika, epaia…
daude indarrean. Sexuaren, arrazaren,
klasearen… araberako zapalketak indarrean daude.
Nola egiten du gazteekin lan Arremanitzek? Zein metodologia erabiltzen
duzue haiekin?
Metodologia parte hartzailea darabilgu,
konfiantzan oinarritutakoa eta tratu onak
erdigunean jartzen dituena. Komunitate
osoari begira egiten dugu lan, eta sarean.
Ohiko ikasgeletan aritzen gara gazteekin.
Normalean 6. LHn hasten gara. Bi orduko saioak egin ohi ditugu, eta saioetako bat aholkularitzara bideratutakoa
izaten da, gazteekin gauza pertsonalagoak bideratu ahal izateko. Ikasgeletan,
borobilean esertzen gara, eta txandaka,
nork bere aurkezpena egiten du. Jolas
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kooperatiboak egiten ditugu, eztabaidaguneak ireki, talde lana sustatu… Autoantolaketa taldeak ere bultzatzen ditugu. Hain zuzen, klasea amaitzerakoan
bilera moduko batzuetan parte hartzera
gonbidatzen ditugu gazteak, haien interes eta beharren arabera gaia jorratzen
jarraitu eta antolatu daitezen laguntzeko.
Gure nahia izango litzateke beraiek izatea eragileak edo agenteak.
Garrantzitsua izango da gurasoak ere
heztea. Nola? Zein aholku orokor
emango zenieke gurasoei?
Gurasoekin lana egitea ere garrantzitsua
da, noski. Haiekin lan egiten dugunean,
tratu onak sustatzen ditugu haien artean ere. Aholku orokorra zein izango
litzateke? Nork bere burua eta semealabak ondo tratatzeko, errespetatzeko.
Bakoitzaren baliabide eta ezaugarri positiboak ospatzeko. Seme-alabak diren
bezalakoak onartu behar ditugu, onartu
ez direla guk proiektatu bezalakoak, guk
nahiko genukeen bezalakoak. Errealitatea onartu behar dugu. Bestalde, nork
bere egoera onartu behar du, nork bere
momentua. Gurasoak ez dira heroiak, eta
hori kontuan izan behar dugu. Gurasoei
emango geniekeen aholku bat izango
litzateke autoexijentzia maila jaitsi
beharko luketela, ez baitago guraso perfekturik. Gurasoak ere pertsonak dira,
eta, beraz, ez liokete haien buruari horrenbeste exijitu behar.
Alabak babestu nahi dituzte gurasoek,
ezer gerta ez dakien, eta haien askatasuna murriztera irits daitezke. Semeekin ez da berdin jokatzen.

Beldurra askoz gehiago transmititzen
zaie alabei semeei baino. Semeei, batez
ere, ardura eskatzen zaie. Gurasoekin
sarri hitz egiten dugu gai honetaz. Kaleko erasoen beldur izan ohi dira, baina, arriskua aztertuta, salatutako indarkeria kasuen gehiengoak erakusten du
indarkeria sortzen duena bikotekidea,
bikotekide ohia edo inguruko beste
norbait izaten dela. Beraz, esan daiteke
emakumeek esparru pribatuan dutela
arriskurik handiena. Sozialki transmiti
tzen denaren kontrakoa da aipatutakoa,
baina errealitateak hori erakusten du.
Zentzu horretan, autodefentsa feminista
urrats handiak ematen ari da azkenaldian, emakumea adoretzea eta ahaldun
tzea helburu izanik. Bestetik, gizonek
ardurak hartu behar dituzte, konplize
jarrera baztertu behar dute. Izan ere,
esate baterako, txantxa matxista bati barre egitea matxismoa elikatzea da, indarkeriaren konplize izatea. Konplizitatea
horiek identifikatzea eta erabat moztea
ezinbestekoa da. Bide horretatik joateko
eskatu behar zaie semeei.
Behar beste hitz egiten da semeekin
emakumeen aurkako indarkeriaz?
Zenbat hitz egin baino, nola hitz egiten
den da garrantzitsua. Guk kalitateari
ematen diogu garrantzia. Jendarteak indarkeria matxistak dituen osagaiak sun
tsitu edo desmuntatu behar ditu. Horretarako ezinbestekoa da osagai horiek
identifikatzea eta berauek elikatzen dituzten jarrerei muga argiak jartzea. Formazioa eta sentsibilizazioa behar izaten
dira sarri. Horregatik diogu garrantzitsua
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dela komunitatean lan egitea, sarean lan
egitea.
Behar besteko arreta eskaintzen diete gurasoek seme-alabei, ala, kontrara,
arduratuegi daude lanarekin edo bestelako kontuekin?
Guraso guztiek nahi dute hoberena, eta
ahal duten hobekien egiten dute. Jendarte honek harrapatuta gaitu sarri. Halere,
arretaren kalitateari ere garrantzia ematen diogu guk. Gurasoek arreta asko jar
tzen dute, adibidez, seme-alaben emaitza
akademikotan. Guk autonomia, askatasuna eta bizitzarekiko ezinbestekoak
diren zaintzetan gazteek ardurak hartu
ditzaten sustatzen dugu.
Gurasoek zer egin dezakete tratu onak
sustatzeko?
Guraso izatea oso lan zaila da, eta garrantzitsua. Gurasoek ere tratu onak behar eta merezi dituzte. Haur eta gazteek
gehiegitan entzuten dute zertan hobetu
behar duten. Batzuetan, mezu horiek
ahoz jasotzen dituzte zuzenean, eta, horrez gain, momentu oro ari dira ikusten
Interneten bidez zer nolako neska edo
mutil izan beharko luketen. Ohartu gabe
konparaketak egiten ditugu, eta gehienetan «galtzaile» ateratzen gara. Horri
guztiari buelta eman eta tratu onetan
entrenatzean datza muina. Gurasoei,
bereziki, hauxe esango nieke: autoexijentzia jaisteko, sekulako presioa jasotzen
baita esparru guztietatik. Lasaitzeko eta
saiatzeko, baina gozamenetik. Eta, hori
bai, zer esaten dugun baino zer egiten
dugun ikasten dutela seme-alabek.
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Gazteei zuzendutakoez gain, emakumeei eta gizonei zuzendutako jarduerak
ere egiten dituzue, ezta? Zer eta nola
lantzen duzue haiekin?
Gure lan ardatzak tratu onak sustatzea,
sexualitateak lantzea eta parekidetasuna
sustatzea dira. Helduekin ere ardatz
horien bueltan lan asko egiten dugu.
Emakumeekin ahalduntzea lantzen
dugu, bereziki. Gizonekin, haien pribilejioez pentsarazteaz gain, esparru pribatuan garatzen diren baliabideak landu
daitezke.
Maskulinitate eredua aldatu beharrekoa
da, ezta? Aitatasun arduratsua zabaldu
beharko litzateke.
Ereduak aldatzen ari dira, baina oraindik
oso barruan dago patriarkatua. Aldatzeko
beharra egon badago. Zentzu horretan,
martxoaren 8ko greba oso esanguratsua
izan zen, eta ez bakarrik egunak hartu
zuen dimentsioarengatik, baizik eta aurretik egon zen mugimenduarengatik.
Aitatasun arduratsua zabaldu beharko
litzateke, bai. Izan ere, oraindik zaintza
lanak egiten dituztenen bataz besteko
handi bat emakumeena da. Emakumeok
denbora gehiago eskaintzen diogu zain
tzari: seme-alabak, adinduak, gaixoak,
behar bereziak dituzten pertsonak…
Prestigioa eman behar zaio lan horri,
bere lekuan jarri.
Hezitzaileekin nola egiten duzue lan?
Guraso, hezitzaile eta bestelako taldeekin
mistoan egiten dugu lan sarri, gizon eta
emakumeak elkarrekin. Horietan, tratu onak sustatzeaz gain, gazteen lekuan
jar daitezen eskatzen diegu; haien gazte

garaiak ekartzen ditugu gogora. Gainon
tzekoan, gazteekin erabiltzen dugun metodologia antzekoa izaten da; jolasa eta
bizipenetatik aritzen gara, konfiantza eta
parte-hartzea ardatz ditugula.
Sexuen aniztasuna da Arremanitzen
beste xedeetako bat.
Bai, aniztasuna ikustaraztea garrantzi
tsua da. Aniztasuna dago, eta beti egon
da, baina sexualitate hegemonikoa inposatu nahi zaigu: gaztea, «ederra», heterozentrista, koitozentrista… Errealitatean
guztiak gara anitzak, eta hori aberastasuna da. Ikustarazteak askeago egingo
gaitu, eta hori ere bada ondo bizitzeko
bidea. Bestetik, To mugimendu erotikoa
da gure azken erronka; kultura erotiko
berri bat sustatu nahi dugu.
Egiteko asko dagoen arren, azken urteetan pausoak eman direla esango zenuke?
Nik uste baietz. Ikuspegi orokor batetik,
emakumeok jasaten dugun zapalkuntza
ikaragarria da, baina eman dira urratsak.
Martxoaren 8ko mobilizazioetan gazte
asko ikusi ahal izan zen, oso kontzientziatuta daudela erakutsi zuten gazte
asko, gauzak aldatzeko gogoz dauden
asko. Mugimendu feministak lan handia
egin du azken urteetan esparru ezberdinetan, eta horrek kalean izan du isla.
Pausoak eman diren arren, kezkatzeko
gauza asko ere badaude. Sentsibilizazio,
formazio eta kontzientziazio lana egin
behar da, prebentzioa jorratu, administrazioak bere urratsak eman, kalean borrokatu…
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erreportajea

TRATU ONEN
HERRIAK HELBURU
Duela zenbait urte, Arremanitz kooperatibak Harremonak egitasmoa jarri zuen
martxan Gipuzkoako zenbait herritan,
udalek sustatuta. Edurne Mendizabalek
azaldu duenez, «parekidetasuna, tratu
onak eta sexualitatea» lantzen dituzte
egitasmo horren baitan. «Hasieran, indarkeriaren prebentzioa jorratzeko eskatzen ziguten, eta eskarmentuak esaten
digu tratu onak sustatzea dela prebentziorik eraginkorrena».

HERNANI
Formazioa/sentsibilizazioa, aholkularitza eta saretzea dira lan ildo nagusiak.
«Ikastetxeetan saioak ematetik harago,
ikastetxea bera tratu onen jacuzzian
murgiltzea» dute helburu. «Horretarako
gakoa hezkidetza-parekidetasuna-aniztasuna landuko duten talde eragileak sustatzea da».
Ikastetxeen zeregina «herri hezitzaile baten baitan» ulertzen du kooperatibak.
Bide horretan, eskoletan egindako lanari
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herriko esparru eta talde ezberdinetara
egokitutakoa gehitu zitzaion; hala nola
gazteak-aisialdia, hezkuntza eragileak,
hirugarren adina, euskalgintza… Helburua, betiere, «eragileen eragile» izatea
da: «tratu onak, hezkidetza eta sexuen
aniztasuna sustatuko duen jendea prestatzea edo laguntzea, bidea elkarrekin
egiteko».
Hori dela eta, Tratu Onen Mapa sortu
du kooperatibak, Hernani bizitzeko leku
aproposa egiten dutenen lanari ikusgarritasuna eta balioa emateko helburuarekin, «herritar eta eragile asko bizikidetza
osasuntsu baten alde lanean ari baitira
egunero», eta lan hori erakusteko.

UROLA BAILARA: AZPEITIA,
AZKOITIA ETA ZESTOA
Urola bailarako hezkidetza egitasmoaren
xedea tratu onak, hezkidetza eta sexu
aniztasuna sustatzean datza. «Horixe
da, hain zuzen ere, indarkeriari eta bereziki emakumeen kontrako indarkeriari

eraginkorki aurre egiteko bidea». Etorkizuna direla iritzita, auto-antolaketara
bultzatzen dituzte gazteak, eta haien bizitzaren parte diren eragileak inplikatu.
«Bailara hezkidetzaileagoa izateko, eragileekin elkarlanean ari gara, bakoitzak
bere eremuan eta elkarrekin sortu di
tzakegun sareak ehunduz. Horretarako,
guztiak biltzen dituen hezkidetza foroa
sortu dugu, eta bertatik hainbat egitasmo bideratu dira: jolas denbora, indarkeriari buruzko protokoloa…».

USURBIL, ANDOAIN ETA ORIO
Udalerri hauetan berriagoa da Harremonak egitasmoa; «halere, pauso sendoak
ematen ari gara». Herri horietan, batez
ere ikastetxeetan aritzen dira lanean, batik bat, gazte, irakasle eta gurasoekin.
«Herri mailako ekimen puntualak ere
egiten hasi gara, eta bide horretan gara
tzea da helburua».

ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ100

Nondik gatozen jakin,
nora goazen jakiteko
Maite Iruretagoiena
IVAPeko zuzendaria

1985ekoa da Administrazioa Euskaraz aldizkaria abiaraz
teko lehen asmoa eta 1989koa bigarrena, baina bietan
huts egin zuen proiektuak. Hirugarren saiakeran, 1993an,
aldizkariak benetan abiada hartu eta oraingo 100. zenbaki
honetara heldu da.
Orduan, Administrazioa euskalduntzea zen helburu, gaur
egunean bezala, eta sorreratik bertatik, horretan lagundu
nahi izan du Administrazioa Euskaraz aldizkariak.
1985eko lehenengo zenbaki hartan, bestalde, Adminis
trazioa euskalduntzeko oztopoen berri eman zuten aldiz
kariaren orduko arduradunek: «Mendetako erdal herrigintza, herri-langileen erdalduntasuna, agintari zenbaiten
arduragabezia, eta abar, gaindikizun ditugu. Indarrak,
bestalde, urriak. Kemenak, ordea, ugari». Ezin ukatuzkoa
da euskarak bide oparoa egin duela urte urrun hartatik,
bestelakoak direla «gaindikizun» ditugun zailtasunak.
Indarrak urri omen ziren orduan. Kemenak, aldiz, ugari.
Gaur, beteak gaude indarrez, beteak kemenez.
Amaierarik ez duen bidean, orduan bezala orain, Administrazioa Euskaraz aldizkariak euskararen normalizazioa eta
modernizazioa izango ditu beti helburu, horiexek baitira
IVAPeko lankide, idazle, kazetari, argazkilari, ilustratzaile,
maketatzaile eta gainerakoen konpromisoa eta ardura.
100. zenbakia ospatzeko garaia dugun honetan, esan
dezagun Karmele Jaiok esan digun moduan: «Ondo ari
zaretela iruditzen zait, bestela ez dago hainbeste urte
bizirik irautea. Zorionak, bide batez». Zorionak zuri ere
irakurle, zure harrera eskuzabalak egin baitu posible 100.
zenbakiraino ailegatzea.
Orain, 101. zenbakia prestatzen hasteko garaia dugu, J. A.
Artzeren hitzak gogoan: «Dakienak badaki nora dijoan
jakiteko behar duela nondik datorren jakin».
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1985ean kaleratu zuen

Herri-Ardularitzaren Euskal Erakundeak
Administrazioa Euskaraz aldizkariaren lehen
zenbakia. Zuri-beltzean orduan, hamabi orrialde
zekartzan. Sasoi hartan, administrazio-hizkuntza
finkatzea zen eginkizun, herritarrentzako
ulergarria eta baliagarria izango zen hizkera
sortuz. Helburu hori gogoan, lege-esparrua,
idazki-ereduak, euskararen araubidea eta beste
zenbait eduki landu zituzten aldizkariaren
kolaboratzaileetan ageri zirenek. Tartean
zen, adibidez, IVAPeko teknikari Kaxildo
Alkorta. «Hasierako aleak oso xumeak izan
ziren. Hala ere, beharra genuen, dena zen
egitekoa! Aurrena idatzi nuen artikulua, esate
baterako, orduak esateko moduari buruzkoa
zen, Euskaltzaindiaren arauak azaldu nituen!
Hurrena, berriz, inork aditzaren forma pasiboa
erabili zuela ikusi genuela-eta –«egin da»,
eta ez «egin dute», adibidez–, laster zen ikamika. Bixitu egiten ginen, eta horretaz idazten
genuen, alde nahiz kontra, eta erantzunak jaso
ere bai. Bat-en erabilera gehiegizkoa zela-eta,
esate baterako, Juan Garziaren erantzuna jaso
nuen, ahoz, behintzat! Kaskarrekoak ere jaso
egin behar dira bizitza honetan! Kaskarrekoak
hartuz asko ikasten da, eta gutxiago esaten ere
bai! Kar, kar…».
Elisabete Bizkarralegorra zen IVAPen zuzendari
garai hartan. Kaxildo Alkortak hainbat
lagun ditu gogoan: «Eneko Oregi genuen
zerbitzuburu, eta han ginen Jose Ignazio
Berasategi zena, Joseba Erkizia, Idoia –ez dakit
Idiazabal ote zen deituraz–, eta beste zenbait».
Denak ere, eta bestelako eginkizun askoren
artean, Administrazioa Euskaraz aldizkariaren
inguruan lanean.

1993, 1. zenbakia,
Kaxildo Alkorta
1985etik 1987ra bitartean, bi hilabetekari
izan zen aldizkaria. Bost zenbaki argitaratu
zituzten. Ondoren, baliabide urriak tarteko,
argitaratzeari utzi zion Administrazioa
Euskarazek. Hala ere, 1986ko azaroaren
25eko 250. dekretua ardatz hartu eta asmoari
berrekin zioten bi urte geroago, 1989ko
udan. «Bi urte honetan euskal HerriAdministrazioaren euskalduntzeak bide
berriak ebaki ditu horietan barrena abiatzeko:
helburu mailakatuak, hizkuntza-eskakizunak,
xede berezietarako hizkuntza-prestakuntza,
euskarazko trebakuntza eta abar». Horrela
lotu zitzaion berriro ere IVAP aldizkariari.
«Luzerako izango ahal da», zioen.
Udazkenean, bigarren aldi hartako bigarren
alea argitaratu zuten. Eta kito berriz ere, ez
zuen jarraipenik izan, 1993ko uztaila arte.
Orduan bai, oraingo eguneko aldizkariaren
1. zenbakia kaleratu zuten, oraingo eguneko
100. honetara heldu dena, bide oparoa
eginik, gure lekuko beteranoek aditzera eman
digutenez.
«Niri [Joxe Ignazio] Berasategi etortzen
zitzaidan. “Honetaz edo hartaz idatziko
al duk?”, eta nik ez nion ezetzik esaten!».
Harrezkero, pila ederra idatzia du Kaxildo
Alkortak Administrazioa Euskaraz
aldizkariaren orrialdeetan barna. «Hasierahasieratik, umoretik idaztea hartu nuen
gogoan. Beti gabiltza euskararekin atzeraaurrera! Honenbesteko euskara! Dena serio
hartzerik ez dago. Administrazioan bertan
gauza asko gertatzen dira, eta barre egiteko
batzuk ere bai». Eta hortik jo du hainbat
kolaboraziotan.
Maketatzaile eta ilustratzaile,
Concetta Probanza
Concetta Probanzak 1999an izan zuen
aldizkariaren berri. Zarauzko Itxaropena
inprimategian lanean hasi berri, bertako buru
Pello Unzurrunzagak Administrazioa Euskaraz
maketatzeko ardura eman zion. «24. zenbakia
zen. Artean, bi koloretan, paper horiztan
inprimatzen genuen aldizkaria! Hemeretzi urte

joan dira harrezkero. Ezinezkoa dirudi!», esan
digu Concetta Probanzak. «Ostiela! aldizkari
mitikoan hasi nintzen ni maketatzaile. Lagun
batek QuarkXpress programa instalatu zidan
ordenagailuan eta apurka-apurka eta neure kasa
hasi nintzen». Eta hasi zenez geroztik, segi, gaur
egun ere bera baita aldizkariaren maketatzaile
eta, sarri, ilustratzaile. «Ilustrazioak egiteko
hamaika artikulu irakurri behar izaten
ditudanez, aldizkariak euskara hobetzeko
aukera eman dit. Hasieran, Joseba Lozano zen
arduraduna, eta berari galdetzen nizkion nire
zalantzak, gaztelaniaz. Orain, ordea, Xabier
Amatriak [aldizkariaren koordinatzailea] eta
biok euskaraz hitz egiten dugu elkarrekin, eta
zalantzak ere euskaraz argitzen ditugu. Bestalde,
dagoeneko ofizio pixka bat ere badugu, eta
gero eta aiseago aritzen naiz lanean». Bistan da,
2011n aldizkariaren diseinua berritzeko lanak
ere Concetta Probanzak berak egin baitzituen.

«Narrazioa
izan da libreen
sentitu naizen
eremua, baina
elkarrizketak
egitea ere oso
aberasgarria da»
(Karmele Jaio)

Nerea Pikabearen erreportaje eta
elkarrizketak
2000. urtean kolaboratzaile berri bat
estreinatu zen Administrazioa Euskaraz
aldizkarian. Berri zen, orduan; beterano, aldiz,
gaur: Nerea Pikabea kazetari zaildua. Amaitu
berri zituen Kazetaritza ikasketak, EiTBn ari
zen lanean, aldi bateko kontratuak eginez, gisa
askotako lanak burutuz. Era berean, Berria
egunkarian eta Argia astekarian ere idazten
zuen. «Betidanik gustatu izan zait idaztea,
eta gehiago landu nahi nuen. Administrazioa
Euskaraz aldizkarian idaztea aukera bikaina
gertatu zitzaidan!».
Hemezortzi urte joan dira, baina Nerea
Pikabeak gogoan du aldizkari honetan bete
zuen lehen lana. Ez erraza ere, horratik. «Joane
Somarribak Italiako Giroa eta Frantziako
Tourra irabazi zituen urte hartan, eta haren
atzetik ibili nintzen uda osoan. Hala ere, ezin
izan nuen zenbaki hartarako elkarrizketatu».
Nerea Pikabeak geroko zenbaki batean [32.
alea, 2001eko apirila] elkarrizketatu zuen
Joane Somarriba. Bitartean, udazkeneko
lanean elkarrizketa atala bete nahirik,
bestelako izen handi bat ekarri zuen
aldizkariaren orrietara: «Martin Berasategi
sukaldaria. Lasarteko-Oriako jatetxean hartu

«Bide handia
egin du
aldizkariak,
oso lagungarria
izan da gure
lanean»
(Kaxildo Alkorta)
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«Gauza asko
ikasi dut, baina,
batez ere,
ofizioa,
eta errespetua»
(Concetta Probanza)

ninduen, larunbat goiz batean. Familiako
ezkontza ospakizuna zuten eguerdian, baina,
hala ere, tartea egin zidan. Oso atsegina izan
zen. Plazer handia izan nuen maila horretako
sukaldaria elkarrizketatzea!». Handik atzera,
hamaika kolaborazioren artean, hainbat
elkarrizketa eta erreportaje ditu onduak Nerea
Pikabeak Administrazioa Euskaraz aldizkarian:
«Bi generoak ditut atsegin, hala elkarrizketa
nola erreportajea. Beharbada, elkarrizketak
buruhauste gutxiago ematen ditu, kontaktu
bakarra egitea eskatzen duelako. Erreportajea
egin ahal izateko, aldiz, telefonoa asko astindu
beharra dago, lan gehiago ere ematen du.
Beste alde batetik, hurbilagoa da elkarrizketa,
pertsonalagoa. Alde horretatik, hotzagoa
da erreportajea, nahiz eta gai bati buruzko
ikuspegi ezberdinak ezagutzeko aukera ematen
duen, gaiaren barruan sakontzeko bidea,
alegia». Bietan lanean Nerea Pikabea.
Karmele Jaio idazlea

«Ezkutuan
dauden
altxorrak
erakustea ere
aldizkariaren
zereginetako
bat da»
(Nerea Pikabea)
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Hiru urte geroago, 2003an, beste izen ezagun
bat etorri zen aldizkarira: Karmele Jaio idazlea.
Garai hartan han eta hemen ari zen lanean,
zenbait hedabidetan lanak argitaratzen zituela,
eta hainbat erakunderen eskariak ere betez.
«Nik beti egin izan ditut kolaborazioak batean
eta bestean, eta, tartean, baita Administrazioa
Euskarazen ere». Karmele Jaiok zenbait lan
argitaratu zituen aldizkari honetan 2003tik
2007ra bitartean. «Eta urte horietan, hiru
liburu idatzi nituen: Hamabost zauri, Amaren
eskuak, eta Zu bezain ahul». Narrazioa baita
Karmele Jaiok gehien maite duen generoa.
Eta publikatu ere ditu aldizkari honetan:
«Muga bakarra luzera izan da, narrazioa
karaktere kopuru jakin batera ekarri beharra.
Bestela, narrazioa izan da libreen sentitu
naizen eremua, baina elkarrizketak egitea
ere oso aberasgarria da. Beti ikasten duzu
elkarrizketatuarengandik».
Horretaz asko baino gehiago daki Nerea
Pikabeak, hainbat elkarrizketa egina
baita. Tartean, izen handiko pertsonak,
historiaren protagonistatzat hartuak ere izan
direnak. «Elkarrizketatu dudan pertsonarik
garrantzitsuena, zalantzarik gabe, Francesco
Cossiga Italiako presidente ohia izan zen.

Euskal Herriko hainbat alderdi politikorekin
izan zituen harremanak, eta ezaguna zen gure
artean. Dena den, ez genuen elkarrizketa
aurrez aurre egiterik izan, ezta telefonoz ere,
idatziz baizik, bitartekari baten lanak baliatuz».
Atzerrian, Cossiga. Euskal Herrian, beste
politikari bat, Xabier Arzalluz: «Gehien asebete
nauen elkarrizketa da. Politika loturetatik
kanpo, askatasun handiagoarekin hitz egin
zuen. Bilbon duen bulegoan hartu ninduen,
oso atsegin. Ez dakit zenbat denbora egin
zuen hizketan, baina nik orduak emango
nituzkeen, gustura, haren hitzak entzuten.
Pertsona jantzia, oso, eta urteetako esperientzia
pilatutakoa, gainera. Plazer handia izan zen».
Nerea Pikabeak badu, hala ere, politikaz
kanpoko izen handirik bere zerrendan.
Pribilegioa izan du: «Euskal kulturaren
munduko pertsona handiak elkarrizketatzeko
pribilegioa. Maialen Lujanbio nahiz Amets
Arzalluz, Joane Somarriba eta Alicia Amatriain,
Alex Angulo eta Edurne Brouard, Juanjo
Mena eta beste hainbat jende ezagun». Puntapuntakoak beren lanean, inondik ere.
Nerea Pikabeak egindako elkarrizketetan
ageri da, bestalde, aldizkariaren kolaboratzaile
beteranoena dugun Kaxildo Alkorta. «Baina
Nereak [Pikabea] ez zidan elkarrizketarik egin
Administrazioa Euskarazen kolaboratzaile
nintzelako!». Zerutik jakina da ez zela
hori motiboa. 2012an Bizkaiko Liburu
Azokaren Urrezko Luma jaso zuen urte
hartan Mendebalde Kultura Alkarteak, eta
elkartearen presidente zen orduan Kaxildo
Alkorta. Anekdota gogoan du Nerea
Pikabeak. «Akordatzen naiz, bai. Makina
bat lan egindako gizona, Kaxildo, eta alor
oso ezberdinetan, gainera! Euskara irakasle,
ikastolen sorreran parte hartutakoa, eskola
materialak egiten ibilia… Ilusioa eta lanerako
gogoa helarazi zizkidan. Bilbon hartu
ninduen, Mendebalde Kultura Alkartearen
bulegoetan. Bizipen oso interesgarriak ditu.
Ezkutuan dauden altxor horiek erakustea ere
bada aldizkariaren zereginetako bat».
Concetta Probanza aldizkarian egindako
hainbat lanek asebete dute, maketatzaile ez
ezik ilustratzaile ere badenez, oroitzapen
gozorik aski badu: «2004ko Solasaldiak
gehigarria ilustratu nuen. Bernardo Atxagaren

elkarrizketa! Inolako dudarik gabe, ohore
handia izan zen niretzat».
Ofizioa
Nork bere lanean asko ikasi ohi du.
Elkarrizketak eginez, jendearengandik
ikasi du Karmele Jaio idazle eta kazetariak.
Elkarrizketak eta erreportajeak maketatuz
eta ilustratuz, berriz, Concetta Probanzak.
«Joan den hemeretzi urtean gauza asko ikasi
dut, baina, batez ere, ofizioa. Eta ofizioarekin
batera, errespetua, testuak, argazkiak eta
ilustrazioak mimoz zaindu behar baitira».
Horretan, badu abantailarik Concetta
Probanzak: «Urtean lau zenbaki argitaratzen
dira, urtaro bakoitzarekin bat, eta lana oso
gozagarria gertatzen zait beti. Testuak eta
irudiak txukun-txukun ahokatzea izaten da
zailena, puzzle bat egitea bezala da, baina
puzzleak osatzea ere gozamen-iturri da, ezta?»,
dio jostari.
Nerea Pikabeak Concetta Probanzak ibili
duen hitz bera darabil: txukun. «Gauzak
txukun kontatu behar dira, euskara maila
onarekin. Niri, aldizkariak kazetari gisa
hobetzen lagundu dit, idazkera lantzeko
aukera bikaina emanez. Administrazioa
Euskarazen landutako idazteko trebetasuna
telebistan nahiz irratian baliatu dut. Euskara
ikaragarri zaintzen duen aldizkaria da, eta
pribilegioa da bertan kolaboratzea. Behin
baino gehiagotan galdetu didate ea neu naizen
IVAP aldizkarian idazten duena. Irakurleek
balio handia ematen diote aldizkariari».
Kaxildo Alkorta, Concetta Probanza, Nerea
Pikabea, Karmele Jaio… lau kolaboratzaile
fin Administrazioa Euskaraz aldizkarian.
Karmele Jaio ez beste guztiak orrialdeotan
barna irauten dute. «2006an Emakunden
hasi nintzen lanean, denborarik ez, eta utzi
nion aldizkarian kolaboratzeari. Bestela,
garai hartan pozik hartzen nituen aldizkari
horretatik egiten zizkidaten enkarguak», du
arrazoi Karmele Jaiok.
100. zenbakia kaleraturik, aurrera da bere
bidean Administrazioa Euskaraz.
Orduko lehen zenbakia ezagutu zuen Kaxildo
Alkortak, oraingo 100.a ere bai. «Bide handia

egin du aldizkariak, oso lagungarria izan da
gure lanean. Orduko aldizkaria eta oraingoa,
asmoetan bat datozela esango nuke. Bide
berean ari dira. Hala ere, osorik, hasi eta
buru, ez dut inoiz irakurri ohi. Sail batzuk,
aldiz, beti. Izan hizkeraren normalizazioari
dagozkionak, izan elkarrizketak…».
Aldizkariaren bide handi horretan barna,
Kaxildo Alkortak berak ere franko egin du:
«Nik? Biderik egin al dut, bada!?». Artikulu
pila handia argitaratua Administrazioa
Euskarazen. «Bai, hori bai, pila idatzi dut.
Koaderno txiki bat erabiltzen dut, tolestu
eta bihurrituagatik ere lehengora etortzen
dena, mandeuliaren posturan, beti lehengora.
Bertan apuntatzen ditut tarteka burura
etortzen zaizkidanak edo batean eta bestean
aditzen ditudanak. Bizitzako kontu eta
gorabeherak». Gero, haietatik tira eta osatuko
digu testu jakingarria, umorez zipriztindua,
Kaxildo Alkortak, 100. zenbakiaz gerokoetan.
Eta, etorkizuna helburu, oharkizunok.
Lehena, Concetta Probanzarena: «Gauza
guztiak hobetu daitezke, noski. Baita
Administrazioa Euskaraz aldizkaria ere,
bai diseinuari bai edukiari dagokienetan.
Horretan jarraituko dugu. Ez etsi!». Karmele
Jaiok, bestalde: «Ondo ari zaretela iruditzen
zait, bestela ez dago hainbeste urte bizirik
irautea. Zorionak, bide batez».
Nerea Pikabeak errematea: «Administrazio
eremutik kanpo, aldizkaria ez da oso
ezaguna. Hor ikusten dut nik hutsunea.
Irakurle gehiagorengana iristea komeni da.
Askok ez dute ezagutzen, eta, aldiz, haien
eskuetara iristen denean, harritu egiten dira,
oso ongi egindako aldizkaria, tresna guztiz
baliagarria euskara ikasi edota hobetu nahi
duenarentzat».
Esanak gogoan, 101. zenbakiaren garaia
da. Horixe hurrengo urratsa, 200. zenbakia
iristeko pausoan.
Jon Arizkun
Hizkuntzalaria
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Sustraituta
Aran Erasun Urtzelaieta
Idazle eskolako ikasle ohia

11:45. Hotzikara. Atea zabalik

utzi dute berriz ere, lau zentimetro oztaozta, baina ipar haizea zirriztu horretatik
sartzeko nahikoa. Begirada atearen ertz
horri lotuta geratu zait: zuri, distiratsu
eta zuzen ageri da haizearen sarbidea. Eta
begiak izoztu zaizkit hari begira, atearen
ertzak bahitu egin dizkit. Eta ezin dute
itzuli beren zereginera, ordenagailuaren
pantailaren eskuin aldeko laukitxoan ireki den zerrendan bilatzen ari ziren Gonzalez horren ehizara, alegia.
Aste honetan hirugarrenez etorri da Marta Gonzalez txanda eskatzera. Bere oinen
pausoa sumatu dut arrastaka, bere boten
zola higatua entzun dut baldosa gris distiratsuak laztantzen, sugearen dotoreziarik gabeko narraste nekatu batekin. Eta
jende ilarak ekartzen dizkidan aurpegien
dantzan jakin dut noiz ziren iristear bere
begi goibelak, hasperenek esan didatelako. Arnasa edo hasperen, ez dakit, txistu horrek azala gogortzen dit, zurrundu,
gotortu. Eta hortzak estutu behar ditut
begirada horri eusteko, tristura barru-
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raino sar ez dadin, agian ezpain artetik,
apika sudur zuloetatik, edota belarriko
bihurguneetatik. Itxi naiz. Eta atea zabalik dago. Hotza. Azal zartatuaren arrakaletan zirrara.
«Osteguna 17, 11:30ean, ongi datorkizu?». «Posible litzateke ordu bete beranduago? Semea eskolatik lehenago atera
behar dut bestela, eta nahikoa aldrebesa
izaten da bestela ere, eta…». «12:30ean
ongi?». «Bai, hobe, eta justu samar iri
tsiko naiz, baina…». «12:45ean jarriko
dugu, beraz. Aranburu doktorearekin».
Hasperena. Luzea, sakona, azkena balitz
bezala. Eta ixtear dagoen atetik ordenagailura ekarri ditut begiak, arnas horrek
daukan bisaia ez ikusteko, baina sartu
zait. Sartu zait Martaren begi zuloen
itzala barrura, mostradoretik zehar irristan etorrita.
Eta geldotu egin zait hatzamarren mugimendua, mantsotu teklatuaren gainean
daramaten martxa, eta betazalak altxa
tzea lan nekeza bilakatu. Hotzikaren dardarak sabelera iritsi direnerako, ordea,

Fernandoren ahotsak txinparta piztu du.
«Ze, egun iluna gaur?». Ilarak ezustekoak
ekartzen dizkit, bingoaren ontzitik eror
tzen diren bolatxoak bailiran. Bere aho
zabalak, irriek zimurturiko azal bigun eta
ilunak, begi berde distiratsuek… mendira naramate zuzenean, dena bere lekuan
dagoela dirudi alaitasun horrek bilduta.
Malgutu zait bizkarra, eta arnasari sar
tzen utzi diot irri horri leku egiteko,
Fernando Larzabalek behar duenari hel
tzeko, ezpainak hedatzeko, irekitzeko.
«Egunon». Eta milesker. Zure eskuek
adierazten duten mina, zure matrailak
estutzen duen sufrikarioa, ateratzen uzten ez dituzulako, mostradore gainean
jartzen ez dizkidazulako. Eta, zuk ez
dakizu, baina baita atea ixteagatik nire
salbatzailea zarelako ere. Gaurko ilararen
bingoak ekarri didan bolatxo ona zara.
Linea!
«Asteazkenean ez dago tarterik Zabala
doktorearekin, baina ostegunerako bai,
lehen orduan nahi baduzu». Irribarrea
aurpegian zabaldu zait, eta buruan zehar
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Argazkia: Aran Erasun

hedatu da bere indarra. Ileak ernaldu
balira bezala, adarrak ateratzen sumatu
ditut ileetatik, fin, luze eta leun. Arnasaldi bakoitzaren putz eginez bezala, adar
muinetan hostoak ateratzen nabaritu ditut. Samur. Zure keinuak bezala.
13:50. Azken txanpa, azken ordua. Eta
tripazorririk ez gaur. Bat-batean ilararik
ez, bisaia berririk ez, bolatxo ezustekorik ez. Agian oraintxe da unea deitzeko, beste inor ez datorren bitartean. Ez,
oraindik paper hauek antolatu behar
ditut eta dagokien karpetan sartu, hurrengo txandako lankideari prest uzteko.
Ez, geroxeago deituko dizut, emaitzarik
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jaso ote duzun jakiteko. Deituko didazu
bestela, jakiteko zerbait baldin badago.
Hotzikara, azaleko zirrikituetatik adarretarantz. Eta atea ez dago zabalik.
«Eguerdion». Ez. Gaur ez, mesedez. Gaur
zure mespretxuak ez du lekurik hemen,
zure ahots larri eta ozenak zartatu egiten
ditu nire ertzak, min egin dit arrakaletan.
Zurrundu zaizkit matrailak, estutu beldurraren xendrak, eta ukabiletan heldu
dut amorruaren beroa. «Barkatu, baina
ostegunean ezin dizut hitzordurik eman
erizainarekin, beteta dago»… «Ez niri
oihurik egin, ez da lekurik libratuko horregatik»… «Mesedez, errespetu faltarik

ez dizut onartuko. Ostiralean 8:30ean».
Dardara, hostoak dantzan.
13:56. Telefonoa eskuetan hartu dut,
zure izena sakatu, eta argi berdearen distirarekin batera sartzen zait airea biriketatik. Taup-taup. Izua ari da punpaka,
eta nire eskuak zurezkoak dira. «Bai?...».
Bero umela sumatu dut oinetan, nire
oinetako zurien euskarriaren bila joan
zaizkit begiak, baina lurreko baldosa distiratsuak zartatuta topatu dituzte. Sustraiak hedatzen ari zaizkit enborretik beherantz, eta arnasaldi bakoitzeko hazten
eta sakontzen doaz. Helduta nago. Epel.
«Zer berri?».
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ100
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Nola aurre egin eguneroko
zailtasunei ilusioz?
Idoia Apaolaza
Gizarte hezitzailea eta psikopedagogoa

K

orrika eta arnasestuka bizi
garen gizarte honetan, kosta
egiten zaigu gure buruaz eta
gure bizitzaz hausnartzea.
Sarri, egunero gertatzen zaizkigun bizipenak normaltzat jotzen ditugu, eta ez
gara gai sentitzen gure emozio onei lekua
uzteko. Honela, zailtasunen batekin topo
egiten dugunean, habea gainera erortzen
zaigula sentitzen dugu eta, ondorioz, larrituta eta kezkatuta ibiltzen gara.
Goizean jaikitzen garenetik oheratu arte,
hainbat bizipen eta emozio bizi ditugu. Bada, bizipenek eta horiek sortzen
dituzten emozio zein pentsamenduek
egunerokotasuneko zailtasunei aurre
egiten diegun modua bideratzen dute.
Horrez gain, bizitzari baikor edo ezkor
begiratzeak eragin zuzena du bai gure
osasunean baita gure harremanetan ere.
Baina, ba al dago guztiz baikorra den
pertsonarik? Hau da, bizitzako egoerak
beren osotasunean baikortasunez ikusten dituenik? Edo alderantziz, ba al dago
dena ezkor ikusten duen pertsonarik? Eta
are garrantzitsuagoa: nola egin diezaieket
aurre ilusioz eguneroko zailtasunei?
«Zenbat buru hainbat aburu» esan ohi
da euskaraz, eta pertsona adina ikuspuntu dagoela adierazi nahi du horrek.
Egia esan, desberdinak gara guztiok,
bakoitzak gure idiosinkrasia daukagu.
Pertsona ezkorrek egoerak eta bizipenak
alderik ilunenetik interpretatzen dituzte,
eta, baikorrek, berriz, egoera bakoitzetik
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ100

onena ikusten dute. Horrek ez du esan
nahi pertsona baikorrek alde txarrik ez
dutenik ikusten edo sentitzen, baina
egoerak modu eraikitzailean kudeatzen
dituzte.
Steve Maraboliren (1975) ustez, «arazoei
aurre egiten diegun erak egiten gaitu zoriontsu».
Izan ere, nahitaezkoa da sufrimendua;
gakoa dago sufrimendu hori interpretatzen dugun moduan eta abian jartzen
ditugun estrategietan:
• Zailtasunari modu egokian aurre
egin badiogu, hots, beldurrak, an
tsietatea eta amorrua kontrolatuz eta
poliki-poliki sufrimendua gutxituz,
esperientzia ona izango dugu: modu
positiboan ikasiko dugu; horrek zoriontasuna eta, ondorioz, emozio eta
pentsamendu onak sortuko ditu; eta,
era berean, estrategia onak garatuko
ditugu etorkizuneko oztopoak gainditu ahal izateko.
• Aldiz, arazoari modu ezegokian aurre
egin badiogu, hau da, ezin baditugu
antsietatea, tristura eta itolarria kontrolatu, bizipen ezkorra izango dugu.
Jokatzeko era horrek pertsona ezkorrak, beldurtiak eta kikilak sortzen
ditu.

ZAILTASUNEI AURRE
EGITEKO GAKOAK
Jarraian, zailtasunei aurre egiteko estrategia onak lantzea dugu helburu.

Jarrera
Sarreran aipatu dugun bezala, zailtasunen aurrean jarrera baikorra ala ezkorra izateak bizitzeko modua bera aldatzen
du. Funtsean, gure bizitza baldintzatzen
du, eta horregatik da hain garrantzitsua
estrategia onak garatzea.
Baikortasuna
Jarrera baikorrak egoera zailetan tinko
eta indartsu egotera eramaten gaitu. Era
berean, erabakiak modurik sosegatu eta
onuragarrienean hartzen laguntzen digu.
Beraz, garrantzitsua da baikortasuna
sustatzea. Horretarako, zailtasunaren
aurpegi guztiak begiratu behar dira, eta
hausnartzeko garaitzat hartu: lehenik,
zailtasuna ahalik eta objektiboen aztertu,
eta, gero, aurre egiteko pausoak zehaztu, pauso bakoitzak izan ditzakeen alde
onak eta alde ezkorrak kontuan hartuz.
Horrez gain, garrantzitsua da pentsatzea,
batetik, alde ezkorrei nola aurre egingo
diegun, eta, bestetik, gauzak guk nahi
bezala ateratzen ez badira, sortuko zaiz
kigun frustrazio eta beldurra bezalako
emozio ezkorrak nola kudeatu.
Modu berean, egoera zail horietan kontziente izango gara burura etortzen zaizkigun pentsamendu ezkorrez, eta egokia
izaten da horiek orri batean idatzi eta
patxadaz aztertzea. Komeni da helburuak
zehaztea eta horiek lortzeko beharrezkoak
diren pausoak martxan jartzea, betiere
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kontuan hartuz bidean momentu txarrak
igaro ditzakegula baina, era berean, oztopoak eta sufrimendua gainditzeak benetako garapen pertsonala sortuko duela, eta,
noski, bizitza modu baikorrean ikustea.
Ondorioz, pentsamendu ezkorraren aurrean, tentuz ibiliko gara. Neurtu egingo
dugu sortu dezakeen mina eta pentsamendu positiboak sustatzeko lan egingo
dugu. Izan ere, pentsamendu positiboek
lagundu egiten dute egoerak gestionatzen,
konstruktiboak direlako eta giza harremanak era orekatuago batean enfokatzen
dituztelako. Gauza guztiak joan daitezke
hobeto jarrera positiboa hartzen badugu.
Espektatibak
Pertsonok espektatiben bitartez egiten
dugu aurrera. Garunak egunerokotasunari zentzua eman eta ongi lan egiteko
behar beharrezkoak ditu espektatibak.
Espektatibak usteak dira, nahiz eta ba
tzuetan usteak erdi ustelak izan. Adibide
moduan: langile batek bere lan jarduna
amaitu eta lanetik etxera doanean bihar
lantokian lanpostua izango duela espero du, ziur dago, eta horrek lasaitasuna
sortzen dio eta zentzua ematen dio egunerokotasunari.
Baina denok dakigun bezala, bizitzan
hainbat traba, zailtasun eta bete ez diren
espektatibei aurre egin beharko diegu.
Tamalez, gaur egungo gizarte eta mass
mediek, (telebista, Internet, prentsa
arrosa…), betiko zoriontasuna saltzen
dute, eta, ondorioz, pertsona askok bizitza erraza bilatzen dute, sufrimendutik
urrunduta. Ongi eta betiko zoriontasunean bizitzea espero dute, baina, nahiz
eta bila eta bila jardun, ez dute inoiz aurkitzen. Izan ere, jakinduria zailtasunak
gaindituz etortzen da, baita segurtasuna
eta askatasuna ere.
Puntu honetan, espektatibak identifikatua izatea guztiz garrantzitsua da. Era
berean, lehen azaldu dugun moduan,
komeni da aurrez prestatuta edukitzea
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espektatiba bete ezean nola aurre egingo
diogun, eta sortuko diren emozio zein
pentsamenduei aurre egiteko pausuak.
Adibidez, espero badugu lan mundua
zenbait formazio egin ondoren urte batzuen barruan gure lan egoera hobetzea
(kargu hobea, postu finko bat), eta arrazoi bat dela medio ez badugu lortzen,
jarraian biziko ditugun emozio ezkorrei
(frustrazioa, beldurra, amorrua) aurre
egiteko estrategiak prest izango ditugu.
Emozioak identifikatzea
Aipatu bezala, pertsonok emozioak gara.
Egoerak bereziki zailak badira eta kezka
tartean badago, emozioak, eta, ondorioz,
pentsamenduak, bueltaka ibiliko dira.
Garunak irtenbide bat behar du lasai
funtzionatzeko. Beraz, emozioak identifikatu, pentsamenduak identifikatu
eta orri batean emozio onak sustatzeko
eman beharreko pausuak idaztea onuragarria da. Garrantzitsua da egoera gainditzen lagunduko diguten mezuak geure
buruari helaraztea, eta gure buruari behin eta berriz esatea egoera horretatik
indartuta aterako garela.
Sinistu norberaren gaitasunetan
Norberaren buruan sinestea eta norberaren burua maitatzea ezinbestekoa da
bizitzan aurrera egiteko, hau da, autoestima landuta izatea.
Zailtasunak beti azalduko dira, hori
ukaezina da. Ondorioz, gure burua ezagutu behar dugu, denbora hartu gure
pentsamenduak, bizipenak eta emozioak
hausnartzeko. Bide horretan, garrantzi
tsua da norberaren indargune eta ahuleziak ezagutzea. Honela, bizipen onak
zein ikasketa onak indargunetzat hartuko ditugu, hain beharrezkoak ditugun
energiak jarriko ditugu sufrimendua
gutxitu eta egoera hobetu ahal izateko.
Geure buruari «gai naiz, aurrera egingo
dut» mezua errepikatzeak asko laguntzen
du zailtasunak gainditzen.

Onarpena
Askotan gertakizun txarrak guri bakarrik
gertatzen zaizkigula pentsatu ohi dugu,
zorigaiztokoak gu bakarrik bagina bezala, eta patu horretatik aldentzeko ezin
dela ezer egin uste dugu. Baina denok
dakigun bezala, momentu zailak denok
pasatzen ditugu, eta sufrimendua bizi
tzan aurrera egin eta pertsonak bezala
garatzeko behar beharrezkoa da.
Hori dela eta, zailtasunak datozen bezala
hartu eta onartu behar ditugu. Abilezia
guztiak martxan jarri eta jarrera baikorrarekin bizitzan aurrera egin dezakegu.
Gaia biribiltzeko esan nahi dugu egoeren
alde onak bilatzeak hobeto sentitzen
laguntzen duela. Horrela eginez gero,
pentsamendu onak sentimendu baikorrak sortuko ditu, gure buruarekin gusturago eta indartsuago sentituko gara,
eta gure burua zaintzen eta maitatzen
ariko gara. Beraz, zailtasunei aurrez aurre begiratu behar diegu, beldurrei aurre
egin eta bizitzako alderdi onei erreparatu
eta zaindu. Denbora hartzea ezinbestekoa da zailtasunak aztertzeko eta hauei
ahal den moduan alderdi ona ikusteko,
eta egoeretatik indartsu eta jakitun atera ahal izateko.Eguneroko jarduna da,
hausnartu eta arnas hartzeko garaia da.

Delgado, Jennifer (2015-03-18): ”¿Cómo
afrontar los problemas de la vida? La
paradoja de la farola”. Blog Rincón de
la psicología. Berreskuratua: https://
www.rinconpsicologia.com/2015/03/
como-afrontar-los-problemas-de-lavida.html
CONSUMER aldizkaria (2002-09-01). “Jarrera baikorra. Gauzak nola begiratzen
diren”. Berreskuratua: http://revista.
consumer.es/web/eu/20020901/interiormente/50182.php
Hamblin, H.T. : El poder está en ti, Editorial
Sirio (Barcelona), 2009.
Maraboli, S: La felicidad no es la ausencia
de problemas. Es la habilidad de lidiar
con ellos. Frases, 1975.
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Gogoeta xumea esapide prepositiboez
Jesus Maria Agirre Berezibar

E

skatu didate prestatzeko
kolaborazio bat hizkera
administratiboan «esapide
prepositiboak» erabiltzearen
eta sustatzearen komenientziaz. Desenkusatu naiz esanez jubilatu
egin naizela, ez naizela ari jada itzulpen
juridiko-administratiboaren praktikan,
ez duela balio handirik maila teoriko
hutsean jarduteak, baina azkenean onartu egin dut eskaera eta horra nire iritzi
apala. Argi gera bedi itzulpen administratiboan kokatuko dudala, batik bat,
nire gogoeta-eremua.
Lehenengo burutazioa: jatorri-hizkun
tzaz kutsatzea. Itzulpena uste dut planteatu dugula, gehienbat, xede-hizkun
tzara lerraturik, xede-hizkuntza horretan
formulazio ahalik naturalenak lortzeko
helburuarekin. Alabaina, garabidean edo
ahultasunean dagoen hizkuntza batek
beharrezkoa du, iraungo eta aitzinatuko
badu, hizkuntza nagusitik baliabideak
hartzea, kalkoak eta maileguak eginda.
Partekatzen dugun mendebaldeko kultura komunean gu atzetik goaz eta bidea
urratuta dago.
Bigarren burutazioa: hizkera-mailen interkomunikazioa. Itzulpenak balio digu,
batez ere, eremu berriak jorratzeko, zeinak, normalean, maila tekniko, kulto
edo jaso batean urratu ohi baitira. Maila
horietan lantzen dugun hizkerak, eskolarizazioaren eta hedabideen bitartez,
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eragina izan beharko luke hizkera arruntean ere, esamolde berriak sozializatuz.
Beraz, uste dut hizkera arrunta espezialitatekoaren oinarri izan behar dela, baina baita espezialitatekoak arruntean ere
eragina izan behar duela.
Hirugarren burutazioa: funtzionalitatearen bila. Formulazioen funtzionalitatea, nire ustez, ez datza bakarrik edukia
modu ulergarrian ematean, baizik eta
baita modu sinesgarrian ematean ere;
alegia, maila sozial bati hizkera-maila
bat dagokio eta hizkera-maila horrek
bere ezaugarriak ditu, eta hor sartzen
da, besteak beste, fraseologia jakin bat,
sektore bateko exijentzia dena, baina
baita ere bereizgarri dena; hizkera-maila
bakoitzak erritmo bat du, doinu bat,
funtzionatuko badu. Eta egungo euskal
testu juridiko-administratibo askotan,
gogoratzen dudanetik, zalantzan dago
oraindik ulergarritasuna, eta are gehiago
sinesgarritasuna.
Laugarren burutazioa: esapide prepositiboen balioa. Ari gara perpaus aurrean
doazen lokailuez, zeinak gidatzen duten
gaiaren garapena. Euskararen sintaxian
baliabide funtzional bat gehiago dira,
hala nola diren aditza aurreratzea, osagarria atzeratzea edo kate astunegiak ebitatzea. Zenbat eta hizkera-maila jasoagoa
edo jarraituagoa den, esamolde prepositiboek orduan eta presentzia edo garapen
handiagoa izan ohi dute. Trafiko-seinale

modukoak dira: testua zenbat eta den
tsoagoa den, orduan eta seinale gehiago
eta sofistikatuagoak behar.
Bosgarren burutazioa: tradizioak erakusten diguna. Gai honi dagokionez, iraganeko euskal idazle eta itzultzaileek,
itxura batean, konplexu edo aurreiritzi
gutxirekin jokatu izan dute XX. mendera arte. Dokumentatu nahi izan dut
pixkat, eta Klasikoen gordailua webgunean begiratu bat eginez gero, baliabide
sintaktiko ugari topatzen dugu latinetik
edo erromantzeetatik kalkatuta. Hona
hemen adibide batzuk, euskara batuaren
moldera ekarrita:
Segur nik ere esan ahal dezaket ezen
mila eriden izan balira ere ni arindu
ninduketenik pena honetatik (zein
izan baita inork lehenbizitik estima
ahal lezakeen baino handiago), nik
ukan nukeela hanbat atsegin nola
ukan baitut atsekabe zeren nitaz besterik haste baten egitera abantzatu
izan ez den. (Leizarraga 1571)
Baina ene kontra dela dirudien arrazoi honek beronek ni esfortzatzen eta
aitzinatzen nau, zeren entseiukarrean
bezala egiten diren lehenbiziko obrek
eta entseiuek, zenbait huts eta falta
izanagatik ere, badirudi ezen, zeren
lehenak diren, barkakizun direla.
(Axular 1643)
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Hau da gerla eder eta miragarri hura
zeinetan jakintasunak nahi baitu gizona altxatu eta abantailatu, hala
nola ignorantziak nahi baitu jaurtiki eta ostikatu. (Etxeberri Sarakoa
1718)
Baina zerk gehien zurtzen nauen da
ikustea zelan abere, piztia, giberri eta
hegaztiek dauzkaten euskal izenak,
azaldu edo esplikatzen dituzten berbak, batu eta laburturik, euren zer
tzelada eta propietateak. Hau berau
zeukan Jaungoikuak Adani irakatsi
zion berbetak, zeinek izan behar zuen
berbeta oso edo perfekzio handikoak.
(Juan Antonio Mogel 1802)
Begiratu biezaiote ez [neke] honen
balio txikiari, ezpada gustuz eskain
tzen duenaren borondate finari, zeinegaz edukiko duen neurribagako
poza euron kapelau umil eta prestu
Frai Bartolome Santa Teresak. (Frai
Bartolome 1816)
Gero ere heldu edo etorri zaigu harako egun handi hura, zeinean mundu honetatik jasoa izan zen zerura
Birjina txit Santua, Jaungoikoaren
eta gure Ama maitagarria. (Juan Bautista Agirre, 1817)
Interesa eduki dut wegbune horretan
idazki administratibo batzuk irakurtzeko, hizpide dugun gaian nola jokatu zen
aztertze aldera. Erreparatu daiteke nola
orduko gure kolegek eskrupulurik gabe
jotzen zuten baliabide hauetara. Hona
hemen zenbait txatal, euskara batuan
jarrita.
Segurtatzen dizut ezen gizon terrible
bat dela. Gutun hau daramana etxeko zerbitzari bat duzu. Otoi egiten
dizut zure berri onen eta aita-amenez
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eskribatziaz, zein baita gauza desira
tzen dudana (Etxauzen gutuna 1584)
Jauna, zeren zuk ez baituzu frantses
lengoaiarik entelegatzen, eta nik ez
baitakit eskribitzen espainolez, haren
kausaz euskaraz eskribituren dut gutun hau, esperantzaz plazer harturen
duzula gure lengoaia naturalaz. (Zuberoa eta Erronkari arteko korrespondentzia 1616)
Jaun apeza, errezibitu nuen puntutik,
egin nien presente zure ohorezko letra, herenegun egina, gure alkate eta
juratuei, zeinetan erraiten baituzu
kausi daitezela kapera horretan hil
honen 16an, eta euria bada 17an,
zure kaperautasunaren eskritura egitera. (Berako idazkariaren komunikazioa 1786)
Junta honek, zeina izan den deitua
1876ko uztailaren 21garren egunean
egindako legearekin itsatsiak dauden asuntuen gainean komeni dena
tratatzeko eta erabakitzeko, konfiaturik... (Gipuzkoako Diputazioaren
zirkularra 1877)
Seigarren burutazioa, tradizioarekiko
etena gainditu beharra. Ikertzaileek diote XX. mendean haustura gertatu zela
tradizioarekin eta haren espiritura itzuli
behar garela (Amuriza, Altonaga, Sarasola). Hirurogeietan gaudenon belaunaldia garbizaletasunaren giroan abiatu zen
itzulpengintzan eta, hizkera administratiboari dagokionez, azken aldion «euskara erraza»ren inplantazioa bizi izan dugu,
plain englishen bidetik halako populismo
paternalista batek bultzatua. Nire iritziz,
idazmolde administratibo pixkat jasoago-jarraituago-konplexuago bat bilatu
behar genuke, beldurra galduz hizkera

arruntetik batzuetan pixkat gehiago aldentzeari.
Zazpigarren burutazioa, erlatibo prepositiboa. Irakurlea konturatuko zen erlatibo prepositiboarenak direla jarritako
adibide asko. Arrazoia da egitura horren
presentzia giltzarria iruditzen zaidala
ebaluatzeko ea konplexu eta aurreiritzirik gabe ari garen hizkera jaso baten
eraikuntzan. Egungo idazle batzuek normaltasunez ari dira baliabide hori, beste
batzuen artean, erabiltzen:
Burura datorkion lehendabiziko gauza kontatu dio, baina momentu bat
iristen da zeinetan ezinezkoa zaion
bitan jesarria jarraitzen duen neskari
buruz ezjakinarena egitea, Zabaletak
ez baitio begirik kentzen, eta ez du
ikusten berarekin dagoela esateko
motiborik.
Horrela gertatu baitzen lehen aldian,
gaixotasun hilgarri baten menpe nengoela jakin nuenean, zeinaren aurka
bazegoen tratamendu bat jartzea esperantza epe onargarri batekin. (Saizarbitoria, Martutene, 2012)
Gure seme zaharrenak bertze irakurgairik ez dik nahi handik goiti.
Hainbateko kalaka erabiltzen dik,
baizik eta egun batean abiatuko dela
itsasoz itsaso, indioei urrea errauztera.
Tarrapataka idatzita daude, iduri eta
lerro horien ontzaileari denbora aki
tzen ari zaiola. (Epaltza, Gure Jerusalem galdua, 2013)
Eta bukatzen dut sermoia, inpresio horixe hartu baitiot azkenean, tonuz eta luzeraz, nire azalpen honi. Esapide prepositiboak baliabide bat gehiago dira esaldi
luze samarren argitasunerako.
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informazio eta komunikazioaren teknologiak

Metadatuak,
hor dago koska
Jorge Campanillas Ciaurriz

D

oakotasuna oso erakargarria izan da
beti, eta zaila da harekin lehiatzea
eta haren aurka borrokatzea. Baina
egia da doan ateratzen zaizkigula
bat-bateko mezularitza aplikazioak?
Erantzuna, jakina, baiezkoa da: ez zaigu euro
bakar bat kostatzen aplikazio horiek deskargatzea
eta instalatzea; telefono mugikorreko leku nabari
batean edukitzen ditugu, eta ezingo genuke
dagoeneko haiek gabe bizi (imajinatzen duzue
bizitza WhatsApp-ik gabe? Lagun-talde horiek
gabe?). Nolanahi ere, beti komeni da esaera hau
gogoan izatea: «produktu edo zerbitzu batengatik
sosik ordaintzen ez baduzu, zu izango zara, agian,
produktu edo zerbitzua», eta mezularitza-zerbitzuen
kasuan, adierazpen hori muturrera eraman da.
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Duela urte batzuk zalaparta handia sortu
zen WhatsAppek doako izatetik ordainpeko izatera igaro nahi izan zuelako;
«gehiegikeria» zirudien ordura arte doan
izan zen harengatik ordaindu behar izateak (oso gutxi izanagatik ere). Egin zen
presioagatik, enpresak atzera egitea erabaki zuen eta doako izaten jarraitu zuen.
Baina, jakina, nola bihurtu diru milioika
pertsonek erabili eta hainbesteko garapen-, hedapen-, eta mantentze-kostua
duen zerbait? Hortxe dago gakoa: gure
datuak. Truke-txanpon dira gure datuak
aro digital honetan. Komunikazio-tresna
handiak eskaintzen dizkigute enpresek,
kasu honetan guk erabiltzeko, haiekin
bizitzen ohitzeko, eta, trukean, gure
datuak eskuratzen dituzte. Hori bai, ez
edozein datu. Mezularitza-aplikazioen
kasuan, garrantzi gutxien elkarri bidal
tzen dizkiogun mezuek dute. Egia esan,
enpresek lasaitu egiten gaituzte, komunikazio seguruak direla eta zifratuta
daudela esanez. Baina kontua da, segurtasun-sentsazio faltsu bat eman nahi
izateaz gain, beste informazio mota bat
interesatzen zaielako egiten dutela hori:
«metadatuak». Komunikazioarekin batera bidaiatzen dute metadatuek. Gure
kontaktuak zein diren, noiz konektatzen
garen, zer gailutatik konektatzen garen,
non konektatzen garen eta abar esaten
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diete enpresei. Merkataritza-helburuetarako erabiltzen dituzte datu horiek, izan
beste plataforma batzuetan iragarkiak
erakusteko edo izan gure datuak saldu
eta beste baliabide batzuei esker (cookieak, beste webgune batzuk onartzea
eta abar) eskuratutako guri buruzko beste informazio-mota batekin batera gure
profil argiagoa lortzeko. Geolokalizaziodatua da mezularitza-aplikazioek biltzen
duten datu interesgarrienetako bat. Besterik adierazi ezean, nondik konektatzen
garen jakiten uzten diegu, eta, egia esan,
gure eguneroko bizimoduaren jarraipena
egin dezakete. Gure bizitza nolakoa den
jakiten uzten diegu, gehiago eta hobeto
sal gaitzaten.
Berriro esango dut: gure datuak truketxanpon dira, baina, adi, horrekin ez
dut-eta truke hori deabrutu nahi; bakoi
tza libre da nahi duen txanpona erabil
tzeko edo gehien komeni zaion trukea
egiteko (dirua, bitcoinak edo datuak).
Eskaintzen dizuten zerbitzuak merezi
badu informazioa doan ematea, ezin ezer
esan eta ezin ezer neurtu. Baina bazter
dezagun doako zerbitzua den ideia hori,
ez baita, benetan, hala, eta, bestela, begiratu besterik ez dago WhatsApp bezalako zerbitzu baten kotizazio-zifrei, gure
datuek eta haiei erantsirik sortzen den
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gainerako informazio guztiak zenbat balio duen ulertzeko. Gainera, pertsonalki
uste dut hasi besterik ez garela egin horrek guztiak etorkizun ez hain urrunekoan gure pribatutasunari nola eragingo
dion ulertzen.
Datorren maiatzetik aurrera, ordea, datuen babeserako arautegiari buruzko
Europako esparru berri bat aplikatu beharko da, zeina kontuan hartu beharko
duten mezularitza-zerbitzuak dituzten
teknologia handiek; izan ere, egokitu
egin beharko dituzte zerbitzu horiek Europako araudira, baldin eta Europako
herritarren datuak tratatu nahi badituzte eta merkatu handi horretara zuzendu
nahi badute. Aplikazioek gardenagoak
izan beharko dute erabiltzaileei beren
datuak nola erabiltzen dituzten azaltzeko
garaian, nabarmenago jaso beharko dute
erabiltzaileen baimena (edo baiezkoa
emateko ekintza argiagoak erabili, erregelamenduaren testuan esaten den bezala), eta pribatutasun aukerek itxita egon
beharko dute lehenespenez, guk aukera
dezagun gure datuak beste batzuei eskuragarriago jarri nahi diegun. Baina ez dira
hor bukatuko haien betebehar guztiak;
izan ere, legegileak beste tresna batzuk
ere garatu ditu herritarren eskubideen
barruan sartzeko, herritarrak izan daite-

zen, benetan, aplikazio horiek datu per
tsonalak nola erabiltzen dituzten kontrolatuko dutenak; hor dira, esaterako: gure
datuak batetik bestera eramateko aukera
izateko eskubidea, haietara sartzeko eskubidea, tratatzen dituzten datu guztien
berri izateko eta gure bizitza digital osoa
deskargatzeko eskubidea edo, besterik
gabe, «klik» erraz batekin datuak aplikazio batetik bestera bidaltzeko aukera
izatekoa edo tratamendua ezabatzeko,
ahazteko edo mugatzeko eskubidea. Paradigma berri bat izango da; horri esker,
gutxi bada ere, beren ohiturak eta, agian,
datuak gardentasun gutxirekin tratatzeko ohitura txarrak aldatu eta argiagoak
izan beharko dute aplikazio horiek, eta,
aldi berean, erabiltzaileak ahaldundu beharko dituzte haien tratamenduak onartu edo baztertu ditzaten.
Behartu egingo dira mezularitza-aplikazioak gardenagoak izan daitezen, gure
datuak seguruago erabil ditzaten eta gure
datuekiko kontrol handiagoa izaten utz
diezaguten. Orain, ordea, Interneten gezurrik handiena –«onartzen ditut zerbi
tzu-baldintzak»– baztertzea eta tratamendu horiek jakinaren gainean egonda
edo gure pribatutasunaren kontura zer
truke egiten ari garen jakinda baimen
tzea baino ez zaigu falta.
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Mezu elektroniko komunikatiboak
idazteko zenbait aholku II
Izaskun Zuntzunegi Legarreta
Hizkuntza normalkuntzako teknikaria (IVAP)

Aurreko alean artikulu honen lehenengo
partea argitaratu genuen. Bertan, mezu
elektronikoen gainean aholku batzuk
eman genituen. Gaur beste gomendio
sorta batekin gatoz.

•

•
Aurreko artikuluan landu genituenak:
• Mezu bat jasotzen dugunean, zer egin?
• Mezu bat idatzi nahi dugunean, zein
egitura eman?
• Mezuak izan beharreko atalak

•

Artikulu honetan landuko direnak:
• Diseinu aldetik kontuan hartu beharrekoak
• Idaztean egin ohi ditugun akatsak
• Erantsitako dokumentuak
• Zuzendu, bidali baino lehen

Diseinu aldetik kontuan
hartu beharrekoak
Simetriarik eza da mezu elektronikoetan
aurki dezakegun beste ezaugarri bat. Izan
ere, gure mezuen aurkezpena zaintzen
ahalegindu arren, ezin dugu bermatu gure
mezuak konfigurazio bera izango duela
hartzaileak jasotzen duenean, ordenagailua
desberdin konfiguratuta izan dezakeelako
edo, besterik gabe, hark darabilen programak ez duelako guk bidalitakoa ezagutzen.
Esate baterako, sarritan gertatzen da
bidalitako mezuaren lerro kopurua bat
ez etortzea hartzaileak jaso duenarekin.
Arrisku hori arintzeko, saiatu ez idazten
70/80 karakteretik gorako lerrorik.
Esandakoez gain, komeni da testuaren
diseinuari ere ondo erreparatzea. Langintza horretan laguntzeko hona hemen
gure aholkuak:
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ100

•

•

•

Hiru paragrafo gehienez ere. Ez da
komeni hiru paragrafo baino gehi
ago izatea, horrela, mezua osorik
ikusiko da pantailan, korritze-barra
erabiltzeko beharrik gabe.
Tarte zuriak. Paragrafoen artean
eta mezuaren marjinetan irakurketa errazten dute tarte zuriek. Testua
ondo egituratzen laguntzen digute,
eta mezuaren ideiak hobeto bereizten.
Letra-tipoa. Batetik, ohiko letra-tipoa aukeratuta errazagoa izango da
hartzailearen programak letra mota
hori izatea, eta horrela guk bidalitako moduan jasoko du mezua. Bestetik, letra-tipo argia aukeratzeko
ahalegina egitea komeni da, irakurketa errazten baitu.
Letra-tamaina. 12 puntukoa da gomendagarriena, tarteko neurria baita
pantailan zein paperean irakurtzeko.
Letra larriak berdin OIHUAK. Letra larriek pantailan zarata adierazten dute. Horrez gain, larriz idatzitako testuak nekagarriak dira, eta
irakurketa oztopatzen dute.
Letra lodia. Testu zatiak nabarmen
tzeko baliabiderik gomendagarriena

da, baina formatu gabeko testuetan
letra larria erabil daiteke hitz solteak
bereizteko.
Formatu gabeko testua edo testu
planoa da letra mota, koloreak, letra
lodia eta abar ezabatu zaizkion testu
mota. Erabiltzaile batzuek formaturik
gabe konfiguratzen dute programa,
eta halakoetan egokia izan daiteke
letra larria erabiltzea.
•

Letraren kolorea eta kontrastea.
Beltza da ondoen ikusten dena,
hondo zuri edo argiaren gainean.
Beraz, ez da komeni bestelako koloreak erabiltzea, ezta testu zatiak
nabarmentzeko ere. Hala ere, badira
salbuespen batzuk:
—— Loturak berez agertzen dira bestelako kolorez eta azpimarraz
nabarmenduta, hartzaileak erraz
identifika ditzan.
—— Mezuan bertan testua tartekatuz erantzuten dugunean beste
kolore batez idaztea gomenda
tzen da, horrela, irakurri gabe
ere erraz ezberdinduko dira hasierako mezua eta erantzuna.
(Ikusi adibidea)

Kaixo, Edurne:
Zure zalantzen erantzunak mezuan bertan dituzu, berdez.
Kaixo, Aitziber:
Zalantza batzuk sortu zaizkit:

• Ikastaroak zenbat orduko iraupena izango du? 20 ordukoa, eta hilabeteko epea izango
duzue ikastaroa burutzeko.

• Ziurtagiria eskuratuko dugu ikastaroa gaindituz gero? Bai.
• Zer nolako praktika eskatuko zaigu? Eguneroko praktikan oinarritutako ariketak egiteko
eskatuko zaizue.

• Banaka egin behar da, edo taldeka ere egin daiteke? Banaka.
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Laburbilduz, komunikagarritasunaren
mesedetan testuei diseinu soila ematea
aholkatzen dugu, koloreak eta aukera tipografikoak neurriz erabilita.
Idaztean egin ohi ditugun akatsak
Idazten ditugun mezu guztietan zaindu
beharko genituzke arauak eta puntuazioa; baina zaila denez modaren kontra
joatea, behintzat laneko mezuetan, eta,
oro har, eremu formaleko mezuetan, zorrotz jokatuko dugu.
Esate baterako, ohartu behar dugu testu
bat ondo puntuatzeak izan dezakeen garrantziaz. Ematen du koma bat han edo
hemen jartzeak ez duela eraginik, baina
erabat alda dezake esaldiaren zentzua.
Ikus dezagun adibide bat:
Lan egiteko, ez lapurretan ibiltzeko, aukeratu dute ministro.
Lan egiteko ez, lapurretan egiteko aukeratu dute ministro.

Bestalde, mezu formaletan EZ dira gomendagarri azkenaldian lagunartean
hain modan jarri diren hauek:
Kaixooooooooo:

Puntuazio marken
bidez adieraztea
lortzen ez dugun
intonazioa, bokalak
errepikatuz lortu
nahia, hitzari indarra
emateko asmoz.
Ederki!!!!
Harridura- eta
Kaixo. Zer moduz???? galdera-markak
ugaritzea hitzari
indar handiagoa
emateko asmoz.
K@ixo, lagun:
a letraren lekuan @
erabiltzea. A bildua
helbide
elektronikoetako
ikurra da; ez da
hizkia.
Oso ondooooo!

Aipatutakoez gain, mezuak bidali baino
lehen ondo birpasatuko ditugu, eta kontuan hartuko ditugu teklatuan idaztean
egin ohi diren akatsak ere.
Erantsitako dokumentuak
Posta elektronikoaren bidez fitxategiak
bidal ditzakegu, baina beharrezkoa de-
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nean soilik erantsiko ditugu, beste aukera batzuk baitira gomendagarriagoak.
Lehenik eta behin, bidali nahi dugun
informazioa mezuan gehitzeko aukerarik daukagun aztertuko dugu. Mezuan
gehitzeko moduak hauek izan daitezke:
webgune baterako lotura bidez eskain
dezakegu informazioa, edo hodeian partekatu dezakegu dokumentu bat. Aukera
horietako bat posible bada, ez dugu fitxategirik erantsiko.
Bada beste aukera bat, sarean lan egiten
dutenentzako oso praktikoa izan daitekeena: erantsiko genukeen fitxategia non
dagoen zehaztu mezuan, eta listo, ez da
zertan erantsi.
Proposamenak izeneko fitxategian bildu
ditut nire ekarpenak. Hemen topa dezakezu: M/Bloga karpeta/Proposamenak

Aipatutako aukerek ez badigute balio, orduan bidaliko dugu informazioa
erantsitako dokumentu modura. Horrela bidaltzea erraza bada ere, baditu bere
alde txarrak. Dokumentuen kopiak eta
kopiak pilatzen ditugu ordenagailuetan,
eta, hori txarra da, batetik, espazioa betetzen dutelako, eta, bestetik, dokumentuak pilatzen zaizkigunez, zaila egiten
zaigulako azken bertsioa identifikatzea.
Baina baditu alde onak ere. Mezuetako
informazioa erraz manipula daitekeen
informazioa da, eta erantsita bidaltzen
duguna manipulatzen zailagoa denez,
erantsita bidaliko dugu babestu nahi dugun informazioa, PDF formatuan, esate
baterako.
Dauden aukerak aztertu ostean, eranstea
erabaki baduzu, jarri izen egokia dokumentuei, edukiarekin bat datorrena,
hartzaileak ireki gabe jakin dezan zeri
buruzkoak diren. Dokumentuak eransten dituzun mezuan adierazi hartzaileari
eranskinak daudela, esan zenbat fitxategi erantsi dituzun, eta argitu iezaiozu
zein den haietako bakoitzaren edukia,
adjuntuak ez baitira erraz ikusten postazerbitzari guztietan. Ez bidali eranskinak
mezurik gabe; laburra bada ere, komeni
da mezua idaztea.

Eta bukatzeko, erantsitako fitxategien
pisuari erreparatu. Astunegiak badira,
agian, bidaltzeko arazoak izango dituzu,
eta irteerako erretiluan geratuko zaizkizu. Bidaltzea lortzen baduzu, berriz, izan
daiteke hartzaileak deskargatzeko arazoak izatea. Beraz, egokiena pisu gutxiko
adjuntuak bidaltzea da. Horretaz aparte,
komeni da dokumentuak ohiko formatuetan egotea, hartzaileak arazorik gabe
ireki ditzan.
Zuzendu, bidali baino lehen
Edozein lan egiten dugunean bezala, bidali baino lehen komeni da egindakoa
berrikustea eta zuzentzea, ez baita egia
euskarriak akatsak onartzen dituela.
Hizkuntzaren arauak testu orotan dira
eskagarriak, batez ere laneko mezuetan,
non jarrera arauemaileek agintzen duten,
are gehiago administrazioaz ari bagara.
Beraz, berrikusi eta zuzendu bidali aurretik, sarritan presaz idaztearen ondorioz
ustekabeko akatsak egiten baititugu. Berrikusketa on batek akatsak zuzentzen laguntzen du, baina baita testuen idazketa
hobetzen ere, eta ondorioz ulergarriago
egiten.
Testu zuzen eta kalitatezkoak lortzeko,
komeni da mezuak izpiritu kritikoarekin
irakurtzea, hartzailearen lekuan jarrita,
eta honako puntu hauei erreparatuta:
• Modu koherentean eraiki duzu testua?
• Hurrenkera logikoan ordenatu dituzu esaldi eta paragrafoak?
• Bada hobetu edo sinplifika dezakezun zerbait?
• Puntuazioa era egokian erabili duzu?
• Lengoaia egokia aukeratu duzu?
• Hizkuntz arauak errespetatu dituzu?
Laburbildu ditugu mezu elektroniko
egoki eta komunikatiboak idazteko
eman genitzakeen aholku behinenak.
Hala ere, gaian sakondu nahi baduzu,
Administrazio hizkera argia blogean aurkituko dituzu posta elektronikoaren gaineko artikulu gehiago.
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Euskal pertsona-izenak eta
genero-bereizgarria
Roberto González de Viñaspre
Euskaltzaindiko Onomastika batzordeburua

J

oan den urtarrilean
oihartzun zabala
izan du Euskal
Herriko hedabideetan
Andres Urrutia
euskaltzainburuak euskal
pertsona-izendegiaren inguruan
agertu duen kezkak eta, horren
ondorioz, Justizia Ministerioari
zuzendu dion eskariak. Gutun
bidez ere helarazi dizkio
Euskaltzaindiak ministroari
ardura horien arrazoiak.
Kontua da arazo-iturri bilakatu dela
Erregistro Zibilaren idazpenetan zenbait
euskal pertsona-izen erabiltzea. Hala
gertatzen da euskararen berezko izaeragatik. Arazoa mugatuta dago urteotan
erabiltzen hasi diren euskal-pertsona
izen batzuetara, horiei ezin zaielako genero maskulinoa edo femeninoa atxiki,
era esklusiboan.
Euskal pertsona-izendegiaren historiari
erreparatuta, ohartuko gara tradizioz
ko erabileran garbi bereiztu izan direla
emakumezkoen eta gizonezkoen izenak.
Lekukotasun zaharrenetan, Akitaniako
I. eta II. mendeetako idazkunetan, Andere, Nescato edo Cison (> Gizon), Sembe (> Seme) erakoak ageri dira, besteren
artean, denak genero-atxikitze argia dutenak. Bakan batzuk dira erromatar denborakoak. Ugariago azaltzen dira euskal
izenak Erdi Aroan, batez ere X. mendetik
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aurrera, monasterioetako agiri-bildumetan, jatorri askotako beste izen batzuekin
batera. Euskal sorburua duten izenetan
–Eneco eta Semeno, adibidez– gizonezkoen multzoan sartzen dira; Anderezu
eta Alabato, esaterako, emakumezkoen
taldean. Guztiarekin ere, pertsona-izenen erabilera kanpoko eraginen hartzaile
izan ohi da, usadio berriei irekia. Hortaz,
gurean ere garai hartako izen gehienak
kanpotik ekarriak ziren. Mordoxka izen
latindar edo germaniarrak jatorriz, gutxiasko euskararen fonetikara egokituak.
Izen horietan guztietan garbi bereizten
zen generoa. Salbuespen ohargarria da
Estibaliz pertsona-izena. Jakina denez,
izen hori oso zabaldua dago gaur egun,
emakumezko izen gisa, Arabako Andra Mari baten izena den aldetik. Baina
santutegi bilakatutako gune haren izena
erabili izan da askoz lehenago ere, XV.
mendean bederen, pertsona-izenetarako,
Estibariz edo Estibaliz formekin. Horren
lekuko dugu dona Estibariz de Arriaga,
1483. urtean dokumentatua. Eta gizonezko izena ere izan zen. Mondragoeko
batailan, 1448. urtean, hildako Estibaliz
de Arexola ezkutari oinaztarraren berri
ematen du dokumentazioak.
Trentoko Kontzilioa (1545-1563) etorri
zen ondoren, eta hark ekarri zuen jaioberriak bataio-liburuetan erregistratu beharra, kristau izenekin betiere. Horrekin
batera gailendu zen izenak erdal formarekin idaztea.
Handik urte askotara, XIX. mendearen
amaieran Sabino Aranak paratutako
santutegiak zeharo aldatu zuen euskal
izendegia, baina hor ere izen bakoitzak

genero bakarra zuen, bikoiztasunik gabe.
Ildo berean joan dira, horri dagokionez,
Euskaltzaindiak 1966an, 1972an eta
2001en landu, osatu eta argitara emandako euskal izendegiak.
Baina gizartea aldatzen doa eta gaur
egun legeak askatasun handiagoa ematen du gurasoek beren seme-alabei nahi
duten izena jartzeko. Muga bakarrak dira
pertsonaren duintasunaren kontrako eta
identifikaziorako nahasgarri ez izatea.
Urteotan, gurasoen gustu-nahiak tarteko, izen-sorkuntza berritua gertatzen ari
da, eta horietako batzuk euskal lexiko
arruntetik hartuak dira (Amets edo Lur,
esaterako) edo toponimo batean dute
jatorria (Aralar edo Baztan, adibidez).
Arazoa sortzen da zenbait erregistro zibiletan, legearen interpretazio murriztailea eginik, gurasoei Euskaltzaindiaren
egiaztagiria eskatzen zaienean, delako
izenaren erregistroa onartzeko, sexunahasketarik eragiten ez duela ziurtatuz.
Eskakizun horrek talka egiten du, ordea,
euskarak bere-berea duen ezaugarrietako
batekin: genero gramatikalik ez izatea,
alegia. Era horretako pertsona-izenak ez
dira, berez, ez maskulinoak ez femeninoak, gaztelaniaz eta frantsesez ez bezala.
Horrenbestez, halako izenetan ezin daiteke eman generoaren gaineko irizpenik
euskararen barne-logika aldatu gabe.
Hori jakinarazi dio Euskaltzaindiak Justizia Ministerioari. Zehazki eskatu du
behar diren aginduak emateko, indarrean dauden lege-arauak erregistro zibiletan malguago aplika daitezen.
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Obesitatea… zergatik?
Nola aurre egin?
Itziar Eseberri eta Idoia Larretxi
Nutrizionistak eta EHUko irakasleak
1. taula. Nutrizio-Egoera: Gorputz Masa Indizearen (GMI) araberako sailkapena
GMI (kg/m2)
Desnutrizioa
<18.5
Pisu normala
18.5-24.5
I. motako gainpisua
25-26.9
II. motako gainpisua
27-29.9
Obesitatea
30-39.9
Obesitate morbidoa
>40

O

besitatea
osasunarentzat
kaltegarria
den gantzaren
gehiegizko
edo ez-ohiko metaketa da.
Sailkatzeko metodo erraz eta
azkar moduan Gorputz Masaren
Indizea (GMI) erabili ohi da,
gorputz-pisua (kilogramotan)
altueraren berreduraz
(metrotan) zatitzean lortzen
duguna (1. taula). Obesitate
eta gainpisuaren prebalentzia
etengabe hazten ari da.
Osasunaren Mundu Erakundeak
(OMEk) 2016. urtean eginiko
estimazioek diotenez, 18 urtetik
gorako populazioaren % 39ak
gainpisua edo obesitatea du, eta
5 eta 19 urte bitarteko haur eta
nerabeen kasuan, 340 milioik.
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Obesitatearen garapenean eragiten duten
faktoreak bi motatakoak dira: aldaezinak
eta aldagarriak. Genomika nutrizionalaren arabera, gu gure geneen eta ingurunearen arteko interakzioaren ondorioa
gara. «Nik baino askoz gehiago jaten
duen laguna dut eta ez da loditzen» bezalako esaldiek, guztiz zuzenak ez badira
ere, zentzu pittin bat badute. Zergatik
gertatzen da hori? Dieta bera jarraitzen
duten bi pertsonek gantz kantitate desberdina metatu dezaketelako bere genetikaren arabera.
Hala eta guztiz ere, ezin diogu errua soilik
genetikari leporatu, obesitatearen garapenean faktore aldakorrak baitira gakoa.
Gantza energia-balantze positiboaren
ondorioz pilatzen da; hau da, hartutako
kaloriak gastatzen ditugunak baino gehiago direnean. Hori, oro har, obesitate kasu
guztietan gertatzen da. Baina, zergatik loditzen gara gehiago egun? Arrazoi nagusiak honako bi hauek dira:
1. Dieta hiperkalorikoa. Gantz eta
azukre askoko elikagaiak hartzen ditugu, elikagai prozesatuek nabarmen
gora egin baitute eta elikagai freskoen kontsumoa murriztu egin baita.
Faktore psikosozialak ere kaloria askoko dieten erantzule izaten dira. Esa

terako, antsietateak oldarkortasunera
eraman gaitzake eta, horren ondorioz,
betekadak hartzea, hau da, «gehiago
ezin dugun» arte jatea.
2. Jarduera fisikoa gutxitzea. Honako
hauek eraginda: egungo hiri-ereduek,
lanaldi sedentarioek, garraio-moduek,
aisialdia disfrutatzeko erek (teknologia
berriak erabilita, esaterako) eta abarrek.
Obesitatea gaixotasuna dela jakin arren,
askotan arazo estetiko moduan ikusten
dugu soilik. Kontziente al gara benetan
gure osasunerako suposatzen duenaz?
Obesitateak epe motzera ez du kalte sumagarririk eragiten. Baina, gantz-zelulen
kantitatea eta tamaina handitzeak epe
ertain edo luzera osasun arazo garrantzi
tsuak eragiten ditu (2.taula), adipozitoek
ekoizten dituzten adipokina substantziak
desorekatu egiten baitira.
Banakoen osasun fisikoan eta mentalean
eragiteaz gain, obesitatea gure osasun sistemarentzat ere gastu handia da. 2017.
urtearen bukaeran, Endokrinologia eta
Nutrizioaren Espainiar Erakundeko presidentea den Ignacio Beranbeuk esan
zuenez, obesitatea eta atxikitako komorbilitate-tratamenduek espainiar osasunsistemaren baliabide ekonomikoen % 7a
suposatzen dute.
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2. taula. Obesitateari atxikitako osasun arazoak
Mekanikoak
Metabolikoak
Asma bronkiala
2. motako diabetesa
Loaren apnea
Gaixotasun kardiobaskularrak
Bihotz gutxiegitasuna Minbizia
Arazo ortopedikoak
Hipertentsioa
Osteoartritisa

Psikologikoak/Sozialak
Motibazio falta eta frustrazioa
Antsietatea
Autoestima baxua
Isolamendua eta bereizketa
soziala

Gibel gantzatsua

Esan bezala, obesitatea jatorri anitzeko
gaixotasuna denez, tratamenduak ere diziplina anitzekoa izan behar du. Tratamendu dietetikoa, jarduera fisikoa, tratamendu farmakologikoa, kirurgia bariatrikoa
edota psikoterapia dira gaixotasun honi
aurre egiteko erabiltzen diren bideak. Tratamendu bat ala beste aukeratzeko faktore
desberdinak hartuko dira kontuan: per
tsonak duen obesitate maila, komorbilitateak, adina, oreka emozionala, etab. Oro
har, tratamenduen konbinazioa izaten da
terapia erabiliena eta eraginkorrena. Horrela, obesitateak oinarrian tratamendu
dietetikoa eta jarduera fisikoa bateratuko
ditu. Eta horiek emaitza egokiak lortzen
ez dituztenean, beste aukeren beharra aztertuko da, betiere gizabanakoen ezaugarrietara egokituz.
Hortaz, tratamendua dieta hipokaloriko orekatuan oinarritzen da. Dieta,
norbanakoari egokituko zaio eta nutrizionisten kontrolarekin zein laguntza
psikoterapikoarekin batera jarraitu behar
da. Edozein pertsonaren dieta anitza izatea garrantzitsua da, nutrizio-beharrak
asetzeko ezinbestekoak diren energia
eta mantenugai edo nutriente guztiak
kantitate egokian bermatzen dituelako.
Horrek garrantzi berezia du tratamendupean dauden obesitate kasuetan, dieta
hipokalorikoak egoki kontrolatu ezean,
zenbait mantenugairen gabezia egon daitekeelako. Gainera, funtsezkoa izango da
pertsonaren egoerara egokitzen den jarduera fisikoa preskribatzea ere.
Obesitateari osasuntsu aurre egiteko
eta lortutako emaitzak iraunarazteko,
ezinbestekoa da pisu galera epe luzera
planteatzea. Zentzuzko helburua da 6
hilabetetan hasierako pisuaren % 10eko
galera. Emaitzak helburutzat jarritako
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ100

pisura hurbiltzen ez badira, tratamendu
farmakologikoa aholkatuko da. Maiz pazienteek lehenengo aukera bezala «pilula
miragarria» eskatzen dute, esfortzurik
gabeko emaitza lortuko dutelakoan. Halere, argaldu nahi duen edozein ez da
tratamendu farmakologikoa jarraitzeko
hautagai. Normalean, farmakoak preskribatzeko pazienteek GMI ≥ 30 kg/m2 izan
behar dute eta obesitatearekin erlazionatutako beste gaixotasun batzuk pairatu
(diabetes mellitusa, hipertentsio arteriala,
etab.). Orokorrean, obesitatea tratatzeko
farmakoak 3 multzotan banatzen dira:
jangura kontrolatzen dutenak, mantenugaien absortzioa gutxitzen dutenak eta
gastu metabolikoa handitzen dutenak.
Halere, tratamendu farmakologikoak
eztabaida handia sortzen du osasun-profesionalen artean bere eraginkortasuna
dela eta. Alde batetik, tratamendua denboran luzatzen denean efektua galtzen
delako eta, bestetik, pisu murrizketa oso
txikia eragiten dutelako, tratamendu dietetikoarekin lagunduta ez bada.
Azkenik, aipatutako tratamenduek porrot egiten dutenean kirurgia egitea baloratuko da. Prozesu konplexu eta luzea
da, albo-ondorio ugari dituena. Hortaz,
diziplina anitzeko profesional talde batek (endokrinoa, nutrizionista, psikologoa eta zirujaua biltzen dituen taldeak)
erabakiko du, irizpide zorrotzetan oinarrituz, norentzat izan daitekeen aproposa
teknika erasotzaile hori. Ebakuntzaren 3
helburu nagusiak honako hauek izaten
dira: GMIa 35 kg/m2 baliora jaistea, komorbilitateak saihestea eta pazientearen
bizi-kalitatea hobetzea.
Baina obesitatearen tratamendua ez da
erraza izaten eta maiz arrakastatsua ere
ez. Horregatik, onena gaitzaren preben-

tzioa dela esan genezake. Lehenik eta
behin, haurtzaroan nutrizio hezkuntzari
garrantzia eskaintzea ezinbestekoa da,
eskolan zein etxean egin dezakeguna.
Adin horretan, helduaroan aldatzen zailak diren elikadura ohiturak garatzen dituzte haurrek. Helduaroan ere, nutrizio
hezkuntza jaso eta ezagupenak aplikatu
beharko genituzke, gure osasuna bermatzeagatik eta haurrei eman beharko
genieken ereduagatik ere bai. Ariketa fisikoa sustatzea ere funtsezkoa da, eskola
garaian gorputz heziketari ordu gehiago
eskainiz, adibidez, edota helduaroko
eguneroko ohiturak moldatuz. Eguraldi
ona dagoenean, zergatik ez joan oinez
lanera? Edo autobusez bagoaz, gure geltokian jaitsi beharrean, aurreko batean
jaitsiko bagina azken zatia oinez egiteko?
Erakundeek ere prebentzio-programa
ugari jartzen dituzte martxan. Azken
urteetako polemikoenetakoa, OMEk
azukredun edariei zerga gehigarria jar
tzea gomendatu zuenekoa, azukrearen
gehiegizko kontsumoak obesitatea eta
diabetesaren hazkuntzarekin duen erlazio zuzenagatik.
Laburbilduz, obesitatea eta haren tratamendua prozesu konplexuak dira, hortaz, haren aurrean diziplina anitzeko
ikuspegia izan behar dugu. Hala ere,
nutrizio hezkuntzan eta jarduera fisikoan
oinarritutako prebentzioa ezinbestekoa
da. Edozein kasutan ere, gizartearen konpromisoa beharrezkoa da, lagungarriak
izan daitezkeen estrategiak egon arren,
norbere borondatea delako arrakastaren
gakoa.

ERREFERENTZIAK:
Berrington de Gonzalez, Amy; Hartge,
Patricia; Cerhan, James R et al.
(2010-12-02): «Body-Mass Index and
Mortality among 1.46 Million White
Adults», New England Journal of
Medicine (23): 2211–2219.
Acción médica: Tratado de nutrición,
2005, ISBN 8488336446.
Osasunaren Mundu Erakundea (OME).
http://www.who.int/es/
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ELKARRIZKETA

UPV/ EHUko errektore andrea:

Aldizkariak bilatu
https://www.euskadi.eus/t59auUdaWar/
R1/t59auEjemplares/page

2018ko apirila
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aldizkari guztiak

BNGko Kontseilu Nagusiko lehendakaria da. Zuzenbidean
lizentziatu ondoren, Parisen eta
Londresen osatu zituen ikasketak. Zenbait unibertsitatetan
eskolak eman ditu, eta Santiago de
Compostelako Unibertsitateko katedraduna da. Gazte-gaztetan
hasi zen politika arloan, hasieran klandestinitatean. Gaur egun BNGko diputatua
da, eta berarekin hitz egiteko aukera izan
dugu, hain zuzen ere hauteskundeak izan aurretik,
erraz antzemango duzuenez. Oraintsu jaso
du Euskaldunen laguna saria Beirasek, Euskal Herria
bigarren aberritzat duen galiziar honek.
10. or.

Emakumeen aurkako
erasoak: tratu txarrak
Adituen ustez, tratu txarren kontua aspaldikoa
da. Lehen ere emakumezkoek pairatu izan dituzte erasoak, baina
isilean gorde izan
dituzte, arrazoi askorengatik: jendaurrean agertzeko
lotsa, baliabide
ekonomikorik eza, errepresaliak… Lanean hasteak
askatasuna ekarri die emakumeei eta, ondorioz, ez dute dagoeneko
tratu txarrik isilean gorde nahi. Bestalde, erakundeak ere ari dira
erabakiak hartzen
horrelako egoerei aurre egiteko. Erreportaje
honetan, batez ere
honakoak aztertzen saiatu gara: alde batetik, gizonezkoen
(k)oldarkeriaren zergatiak eta, bestetik, baliabideak, hau
da, emakumeek zer
baliabide duten horrelakoren bat gertatuz gero.
13. or.

zenbakia

Eztabaida:

Abiadura Handiko Trena (AHT)
Euskal Autonomia Erkidegoan.
Beharrezkoa al da “Euskal Y”-a?
Pil-pilean dugun gai honi buruzko hainbat iritzi
jaso nahi izan dugu. Batzuentzat ez dago zalantzarik,
derrigorrezkoa da: gaur egungo trenbide-sareak
oso zaharrak dira, ez gara atzean geratu behar…;
beste
batzuentzat, ordea, astakeria galanta da: jendeak
ez du horren beharrik, interes ekonomiko eta politikoak
dira nagusitzen direnak…; eta badira beste bide
bat proposatzen dutenak ere: “Euskal U”-a.
20. or.

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

NAN/IFZ/ENA

zure etxean doan jaso nahi baduzu,
idatzi helbide honetara:

Helbidea

Posta-kodea

Herria

Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Mugikorra

Probintzia
e-posta

Interesdunak ematen dituen datuak prozeduran edo ekintzan aurreikusten diren helburuetarako baino ez dira erabiliko, hau da, Administrazioa Euskaraz aldizkaria bidaltzeko eta horren harpidetzak kudeatzeko.
Datu horiek, inolaz ere, ez zaizkie emango beste batzuei, interesdunak horretarako baimenik eman ez badu. 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duena betez, datuak eman dituenak eskubidea du datuak noiznahi
ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko. Horretarako, eskutitz bat bidali beharko zaio IVAPeko zuzendariari honako helbide honetara: Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

NORMALIZAZIOA

OSASUNA

Euskal pertsona-izenak eta
genero-bereizgarria

Obesitatea… zergatik?
Nola aurre egin?

ROBERTO GONZÁLEZ DE VIÑASPRE

ITZIAR ESEBERRI
IDOIA LARRETXI

