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pertsonaiak
beste!
Agur Etxe

Elena Irureta eta
Ramon Agirre,
euskarazko
antzerkingintzaren
etorkizunaz solasean

I

a berrogei urte daramatzate
antzerkian, telebistan edota
zinean Elena Iruretak
(Zumaia, 1955) eta Ramon
Agirrek (Donostia, 1954).
Beste hizkuntzetan aritu badira
ere, euskaraz lan egin dute nagusiki
bi aktoreek, sarritan lagun artean,
eta umorea landu dute, gehienbat.
80ko hamarkadaren hasieran, Eusko
Jaurlaritzak sustatu zuen Antzerti
antzerkia bultzatzeko eskolako ikasle
izandakoak dira biak. Ameslari,
ausart, ekineko eta langile. Hala
ere, apaltasunez begiratzen diote
erdi jolasean hasi eta orain arte egin
duten ibilbideari. Asier Altuna eta
Telmo Esnalek zuzendutako Agur
Etxebeste! filmean elkarrekin lan
egin dute, berriro, ikus-entzuleon
gozagarri. Zumaian duen landa
etxean hartu gaitu Iruretak.
Donostiako Parte Zaharreko
kaleetan, berriz, Agirrek.
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Elena
Irureta,
aktorea:

Agur Etxebeste!

«Jende gazte on asko ari da lanean, eta
aukera eman behar zaio»
Nola hasi zinen antzerki munduan?
Madrilen, Artes y oficios izeneko eskola batean egon nintzen urtebete;
ez zen antzerki eskola bat. Ondoren,
beste urtebete egin nuen Londresen au pair modura. Etxera itzuli,
eta dentista batekin hasi nintzen
lanean. Orduantxe zabaldu zuten
Antzerti eskola eta han hasi nintzen.
Bigarren urtean, beka moduko bat
eman ziguten hamabiri; orduan,
egun osoa pasatzen genuen an
tzezlanak prestatzen. Talde horretan
geunden Kontxu Odriozola, Mikel
Garmendia, Aizpea Goenaga, Isidoro Fernandez, etab.

Aupa Etxebeste egin zenetik hamalau urte pasa ondoren, orain
Agur Etxebeste! egiteko elkartu zarete berriro, lantalde bera.
Oso esperientzia polita izan da. Bigarren pelikula bat egin behar zutela esan zidatenean, zail ikusi nuen.
Sekulako erantzukizuna zen. Algara
batzuk bota nituen gidoia irakurri
nuenean! Nagore Aranbururekin
batera idatzi zuten gidoia. Oso ona
da gidoia.
Maria Luisa Urangaren papera egiten duzu Agur Etxebeste! filmean.
Antzik ba al dute Elenak eta Maria
Luisak?
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Bai. Kontxuk eta nik idatzi genuen.
Guztira sei esketx. Mikel Garmendia eta
Pinpix (Jose Ramon Soroiz) aukeratu genituen antzezlanerako. Guk herri txikietara iritsi nahi genuen; furgonetan erraz
eramateko moduko dekoratu bat egin
genuen, geuk egiten baikenuen dena.
Jendea oraindik gogoratzen da antzezlanarekin. Inoiz ez dakizu zerk funtzionatu dezakeen eta zerk ez.
Nola lantzen dituzu pertsonaiak?
Gidoia irakurri ondoren, zuzendariarekin hitz egiten dut, berak baitauka per
tsonaia buruan. Ondoren, entseguetan
pertsonaiari forma ematen joaten zara.
Telmok (Telmo Esnal) gauzak oso argi
esaten ditu. Onena da zuzendariak zer
nahi duen ulertzea. Telmorekin eta Asierrekin lan egitea oso erraza da.

EITB prentsa.

Nire antzik ez du batere. Baina nik ematen diot bizitza Maria Luisari; nireak
dira gorputza, ahotsa eta keinuak. Orduan, nire antza hartzen du. Baina oso
desberdina naiz ni. Bera oso burgesa da,
oso etxekoandrea, arropa gogoko duena,
etab. Barregarria iruditzen zait pertsonaia.
Beharbada horrelako pelikulak errazago
heltzen dira publiko orokorrarengana?
Komedia beti errazagoa izaten da edozein gai tratatzeko. Umorearen bitartez
beste gauza batzuk transmititzen dituzu.
Bere garaian, Ama begira zazu antzezlanarekin ere sekulako arrakasta izan zenuten, antzerkia herriko plazetara eramanda.
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Azken urteotan film asko egiten ari
dira euskal zinean, horietako batzuk
euskaraz. Ahalegin handiagoa egin
beharko litzateke euskal zinea bultza
tzeko?
Gu gutxi gara. Hau industria txiki bat
da. Pelikula bat egiteko jende asko eta
diru asko behar da, baina aldi berean
jende askori ematen zaio lana. Hori
guztia mobilizatu egin beharko litzateke.
Baina zaila da, zeren produktoreek diru
asko jarri behar baitute eta emaitza ez da
segurua.
Euskarazko zinea mugitzen hasi dela
esan daiteke?
Bai, orain euskaraz gehiago egiten da.
Jende gazte on asko ari da lanean, eta
aukera eman behar zaio esperientzia har
dezan. Film luze bat egitea, ordea, garestia da, eta erantzukizun handikoa. Nire
ustez, film laburrak, proiektu berriak
bultzatu behar dira. Nire iloba Telmok
(Telmo Irureta) bost urte daramatza pelikula bat egin nahian. Has dadila jendea
gauza txikiak egiten, herriz herri, gu hasieran ibili ginen bezala.
Telebistan, zinean, antzerkian… lan
asko egindakoa zara.

Horietatik asko gure kasa sortuak eta eginak izan dira. Asko eta asko Aizpea Goenagarekin idatzi eta abian jarritakoak
izan dira. Ekineko pertsonak gara biak,
beti aurrera! Barre asko egin izan dugu
idatzitako gidoiekin! Ane Gabarainekin
ere askotan lan egin dut, baina bera gu
baino askoz serioagoa da lanean.
ETBko telesailetan lan egiteko aukera
izan duzue euskal aktoreok. Goenkale
amaitu zenetik fikzio gutxi eskaintzen
da. Badirudi orain zerbait mugitzen ari
dela…
Ez da ezer mugitzen ari. Azken aldian,
telebistatik deitu izan didate elkarrizketetan parte hartzeko, baina nik ez daukat
gogorik horretarako. Nire lana aktore
izatea da.
Patria filma grabatu duzue orain dela
gutxi. Donostiako Zinemaldian aurkeztu zuten, eta 2020an estreinatuko da.
Ikusmin handia sortu du.
Ezin dugu hitz egin 2020an ateratzen
den arte. Ane Gabarainek eta nik lan
egin dugu antzezlan honetan. Oso gogorra da. Nire ustez, lan oso ona egin dute.
Oso pelikula gutxi egin dira euskal gatazkari buruz.
Egingo dira gehiago. Proiektuak badaude.
Azken urteotan asko joaten zara Madrilera lanera. Zer moduz daramazu Madrilerako joan-etorria?
Ondo. Han ez dut bizi nahi. Urtebete
egin nuen Madrilen bizitzen, eta ez nin
tzen gustura egon. Lan besterik ez duzu
egiten, goizetik gauera arte. Asteburuak
libre, eta horiek ere gidoiak ikasteko.
Orain, egun batzuk egiten ditut han,
baina etxera itzultzen naiz.
Emakume zaren aldetik, diskriminaziorik edo desberdinkeriarik sentitu duzu?
Ez. Gehienetan geu izan gara proiektua
sortu, abian jarri eta antzeztu dugunak;
geuk sustatutako eta lagun artean egindako lanak izan dira. Nik ez dakit besteek zenbat kobratzen duten. Beharbada
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gidoi bat pasatu didatenean, emakumeentzat paper gutxiago zegoela ikusi
dut, zeren normalean gidoigileak gizonezkoak izaten baitira eta haiei zailagoa
egiten zaie emakumeen buruan sartu
eta emakumeentzat idaztea. Beharbada
gidoi batzuetan paper txikiak egiten dituzte emakumezko aktoreek. Niri paper
txikiak ere gustatzen zaizkit.

batzuentzako ezagunak gara. Behin, alaba hil zitzaion zumaiar batek esan zidan,
triste jartzen zenean Ama begira zazu
ikusten zuela, eguna alaitzeko. Gauza
horiek poza ematen dute, norbaiti gustatu zaion eta balio dion seinale. Nik
ez daukat neure burua garrantzitsutzat.
Bere arloan nabarmentzen den jende
asko dago hemen.

Ohartzen al zara, aktore nahiz ikus-en
tzule askorentzako, erreferente eta eredu zaretela zuen belaunaldikook?
Aktore asko gara. Baina herriz herri ibili gara eta beharbada telebistan askotan
ikusi gaituzte, eta, ondorioz, belaunaldi

Ba al da zerbait interpretazioan egin
nahiko zenukeena eta egin ez duzuna?
Ez dut sekula izan mitorik ez aktoreekin ezta zuzendariekin ere. Jende asko
ezagutu dut, eta ez dut sekula jeniorik
ezagutu. Zurekin gogoratzen badira,

eskertu egin behar duzu, eta ahalik eta
ondoen lan egiten saiatu. Nik neure lana
ondo egin behar dut, arotzak berea ondo
egiten duen bezala. Badira beste lanbide
batzuk erantzukizun handiagoa dutenak;
medikuena edo irakasleena, esate baterako. Baina gurea entretenimendua da.
Hirurogei urtera iritsitakoan batzuk
erretiroa hartzeko egunak zenbatzen
aritzen dira.
Oraindik ez dut erretiroa hartzeko asmorik. Egunen batean jubilatuko naiz,
baina ez dakit noiz. Oraingoz, lanean
segituko dut. Gustura. Baina, antzerkitik
ez naiz ase.

Ramon Agirre, aktorea:
«Zer kontatua badaukagu, baina geuk kontatu
behar dugu»
Arkitektura ikasitakoa zarela irakurri
dut.
Hamazazpi urterekin Valladolidera joan
nintzen Arkitektura ikastera; bertan egin
nituen aurreneko kurtsoak. Hogeita hiru
urterekin edo hasi nintzen antzerkian.
Zu ere Antzertin ikasitakoa zara…
Ikasten ari nintzela soldadutza egin
nuen. Ondoren, urtebete egin nuen Parisen. Itzultzerakoan, Antzertin hasi
nintzen; beti ere, gero, Arkitektura
bukatzeko asmoarekin. Azkenean,
ez nituen ikasketak amaitu, eta, egia
esateko, ez naiz damutu. Argi dago
gustuko bidea aurkitu nuela.
Agur Etxebeste! filmean elkartu zarete berriro, hamalau urteren ondoren. Bigarrena egiteak badu bere
arriskua, ezta?
Arriskutsua da, bai, askotan ez
baitzaio aurrenekoaren mailari
eusten. Lehendabizikoa, beharbada, idealizatuta ere baze-
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goen; langa oso altu zegoen. Baina, nik
uste dut bigarren film honekin mailari
eutsi diogula.
Filmaren argumentua arrunta da. Ikusentzulea erraz identifikatu daiteke.
Arrunta? Argumentua egunerokoa dela
esango nuke nik. Aurreneko pelikularen
abiapuntua (oporretara joateko dirurik
ez eta oporrak etxean pasatzea) oso indartsua eta inteligentea da. Ez zaio beste
inori bururatu gai horrekin pelikula bat
egitea. Bigarrena konbentzionalagoa da,
baina historia oso ondo garatu dute.
Patrizio Etxebestek zer dauka Ramon
Agirrerena?
Gutxi. Patrizio da tipo tradizionala, konbentzionala, handikia, familia onekoa,
herri txiki batean jauntxo izaten ohitu
dena, beti zortea izan duena, ez oso inteligentea, ez oso gaiztoa, baina pixka
bat pikaroa. Ni ez naiz horrelakoa, baina horrelako pertsonak denok ezagutzen
ditugu.
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Kandido Ibarren papera egitea tokatu
zaizu orain dela gutxi En el corredor de
la muerte telesailean.
Bai. Niri Kandidoren paperak ez zidan
beldurrik ematen, ez dut uste pertsonaia
zaila denik. Zoritxarrez, Euskal Herrian
badakigu zer den semea kartzelan edukitzea. Beraz, zuzendariak ez zidan asko
azaldu beharrik izan Kandido bizitzen ari
den sufrimendua edo tragedia ulertzeko.
Azken urteotan film asko egiten ari dira.
Euskal zinea osasuntsu dagoela esateko
moduan al gaude?
Aurrera goaz, baina ez behar besteko
abiaduran. Ni, bereziki, euskarazko zineak arduratzen nau; euskaraz egiten denak, alegia. Datuei erreparatzen badiegu,
urtean pare bat film egiten dira euskaraz;
eta hori gutxi da. Hobera egin dugu,
baina hobekuntza ez da horrenbestekoa.
Abiadura handiagoan joan beharko genuke. Ez naiz horren baikorra. Euskararen eta euskal kulturaren osasunarekin
batera doa zinearena ere.
Euskal gatazkaz film gutxi egin da orain
arte.
Euskal zinean denetik egin da gutxi.
Gu, oraindik, hasten ari gara. Gatazkari
buruz Espainian egin dira film batzuk.
Baina, nork kontatu behar du gure historia? Hor dago kontua. Zer kontatua
badaukagu, baina geuk kontatu behar
dugu.
Aktore askok beren ibilbidea egin ahal
izan dute ETBn, Goenkale telesailean,
esate baterako. Haren hutsa bete duenik ez da sortu. Erakunde publikoena
al da fikzioa egitearen ardura, ala ez ote
zaie entitate pribatuei finantzatzeko dirurik eskatu behar?
Ez dakit zein den bidea. Esaten da ez
dagoela proiekturik edota ez dagoela dirurik; euskarazko fikzioa garestia omen
da. Nik argudio horiek ez ditut onar
tzen. Beste leku batzuetan (Katalunian,
Galizian, Espainian zer esanik ez) ikusentzunezko proiektu pila bat egiten ari
dira. Euskal Herrian talentua badago,
baina jendea lanean jarri behar da. AktoAdministrazioaeuskaraz107

re eta gidoigile batzuk, oso onak direnak,
beste lanbide batzuetan ari dira. Horietako bat da Egoitz Lasa (elkarrekin ari
gara an
tzezlan bat idazten). Gidoigile
gisa lanean aritu beharko luke. Nagore
Aranburu da beste adibide bat. Beraz,
pertsona horiei egonkortasuna eskaini
behar zaie, haien onena eman dezaten.
Hiru urte eman ditu gure telebistak euskarazko fikziorik gabe, eta hori tamalgarria da ikus-entzunezko arloarentzat,
baina baita euskararentzat ere. Orain gutxi eskaini zuten Ihesaldia telesaila. Oso
txukuna. Kontuan izanda baliabide eskasekin eta denbora laburregian egina izan
dela. Ea horren ondoren gehiago egiten
diren, denbora luzez zain egon beharrik
gabe.
Plataforma digitaletan ikusi ahal izango
dira euskal ekoizpenetako batzuk. Bide
bat izan daitezke euskarazko lanak zabaltzeko?
Ausartak izan behar dugu. Sortzaile euskaldunak lanean eduki behar ditugu,
proiektu berrietarako gidoiak idazten,
soldatapean. Sinetsi egin behar dugu.
Fikzioa behar dugu euskaldunok. Eta
ondo eginez gero, kanpoan ere saldu dezakegu.
Euskal Herriko nerabeak aztoratuta dituen Goazenen aritu zara.
Bai, gustura ibili naiz. Gazteek ezagutu egiten naute kalean, eta horrek poza
ematen du.
Handia pelikulan paper garrantzitsua
izan zenuen. Azken urteetan oihartzun
handiko lanak egiten ari zara.
Bai, ez daukat kexatzeko motiborik.
Proiektu bat bukatu, eta luze gabe, beste
bat etorri izan zait. Batik bat azken urteotan. Lan gutxi egin dudan momentuak ere izan ditut, baina ez naiz gehiegi
larritu izan.
Noizbait uko egin diozu proiekturen
bati edo proposamenen bati gidoia
edota filmaren planteamenduarekin ez
zeundelako ados?
Bai, batzuetan bai. Batez ere, euskal gaiak
tartean izan direnean, kutsu ideolo-

gikoagatik, ez zaidalako gustatu filmaren
ikuspuntua. Niri ez zait gustatzen, esate
baterako, «vasco»aren papera egitea, ez
komedian ezta draman ere, ez baitut bat
egiten batzuek «vasco»az duten irudiarekin. Esaten dute: «por fin los vascos se
ríen de sí mismos». Eta hori ez da horrela. Hori da espainolek (euskal herritar
batzuen laguntzaz) euskaldunon kontura
egindako umorea, beraien gustuko estereotipo eta klixeak erabilita.
Iaz, Zinemira saria jaso zenuen. Nola
hartu zenuen saria jasotzeko proposamena?
Nik beti pentsatzen dut, zergatik niri eta
ez beste bati? Ez zait asko gustatzen lanaz
kanpoko protagonismoa. Baina jendearen maitasuna jaso nuen, alde guztietakoa. Egun oso polita izan zen, eta
baliatu nuen momentu hura pentsatzen
dudan zenbait gauza esateko.
Ohartzen al zara zuen belaunaldiko
aktoreak eredu zaretela aktore gazteagoentzat eta ikus-entzuleentzat?
Ni pertsona arrunta naiz, baina gure
ogibidea publikoa da; jendea guri begira dago, eta, hortaz, eredu gara, guk
nahi ala ez. Uste dut erantzukizun bat
badaukagula gure iritziak azaltzeko eta
zenbait gaitan eragiteko.
Ba al da egitea gustatuko litzaizukeen
paperen bat? Edota gustura lan egingo
zenukeen zuzendari edota aktoreren
bat?
Ez naiz batere mitozalea, eta ez dut denbora asko galtzen halako pertsonaia edo
halako zuzendariarekin amesten.
Gidoiak idazteko joerarik baduzu?
Tarteka zerbait idazten dut. Inazio Tolosarekin batera molde txikiko antzezlan
musikalak egiten ditut: antzeztu, kantatu
edota gitarra jo. Laugarren antzezlana estreinatuko dugu otsailaren bukaeran, Gu
primer! Izenekoa, eta oraingoan Nerea
Gorriti aktoreak ere parte hartuko du.
Bertan deskubrimendu handi bat egingo
dugu: gu izan ginela ilargiri iristen lehenak. Inazio eta ni neu. Denok gonbidatuta zaudete.
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Olatz Arrieta,
kazetaria

«Hedabideen sinesgarritasuna
zalantzan jartzen denean,
demokrazia ere zalantzan
jartzen da»
Miel A. Elustondo
Hizkuntzalaria

B

erriemailea bera izan zen albiste.
Urrian, EiTBk Bruselan duen
berriemaile Olatz Arrietak
(Donostia, 1971) Euskal Kazetarien
Elkarteak eta Kazetarien Euskal
Elkargoak banatzen duten Euskal Kazetariak
saria jaso zuen. Ekitaldi berean, Elixabete
Garmendia, Pikara Magazine, Juantxu Rodriguez
eta Julen Rekondo ere saritu zituzten, zein bere
modalitatean. Olatz Arrieta ibili handia egina
duen kazetaria da, eta hala irrati-telebistetan
nola idatzizko prentsan eta Interneten jardun du
informazioa zabaltzen. Errusian hasi zen lanean,
AEBetan izan zen gero, eta Bruselan da joan
deneko bost urte honetan. Jaso zaharra ez duen
sariaren karietara joan gatzaizkio galdezka, eta
zalu erantzun digu Belgikatik, posta elektroniko
bidez.
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Euskal Kazetariak saria jaso berria zara.
Iaz, Europako Mugimenduaren Euskal
Kontseilu EuroBasqueren Kazetaritza
saria jaso zenuen eta, aurten, iragan
urtarrilean, sagardo denboraldia ireki
zenuen zeure herrian, Astigarragan. Zer
esan nahi dute sari eta merezimenduok?
Ni harrituta eta pozik nago. Sari bakoi
tzak bere esanahia dauka eta, ez dago
esan beharrik, asko eskertzen ditut denak. Nik egiten dudan lana gustatzen
zaiela esan nahiko du. Hala ere, nik ez
dut uste aparteko ezer egin dudanik.
Kazetari naizen aldetik, nire lana ondo
egiten saiatzen naiz beti; batzuetan lortu
dut eta beste batzuetan, aldiz, ez, lanbide
guztietan gertatzen den bezala. Jada, 20
urte egin ditut EiTBrentzat atzerriko berriemaile lanean eta, beharbada, denbora
kontua ere izango da sariak jasotze hori.
Inoiz esan izan duzunez, lotsa ere izan
ohi duzu sariak jasotzean, eta, are, horrelakoetan ere, lanean ari diren kazetarien lekuan ikusten omen duzu zeure
burua, ez saria jaso eta mikrofonotik
hizketan…
Lotsatia naiz, eta ekitaldi publikoetan
urduri jartzen naiz. Ni erosoago nago
kazetari lana egiten, bestek egiten edo
esaten duena kontatzen. Sari banaketa denean, nork bere buruaz hitz egin
behar izaten du, eta ez da erraza. Kazetarien albiste izatea ez dut oso gustuko,
baina, aitortzen dut, sarien kasua berezia
da. Telebistan agertzen garen kazetariok
gainerako hedabideetakoak baino ezagunagoak gara, dudarik gabe.
Zuk Euskal Kazetariak saria jasotzeko
ekitaldian, Elixabete Garmendiak Ibili Profesionalaren saria jaso zuen. Zuk
zeuk ere urteetako ibili profesionala egina duzu…
Elixabete Garmendia lankide izan nuen
Euskal Telebistan, eta asko errespetatzen
dudan kazetaria da. Euskaraz egiten den
kazetaritzan izen garrantzitsua da ElixaAdministrazioaeuskaraz107

«Sare sozialetan
dena manipulatzen
da, edo manipula
daiteke»

hona, Euskadi Irratirako eta Radio Euskadirako. Tesia Errusiari buruz egiten ari
nintzela, lanean hartu ninduten Sobiet
Batasun ohiko herrialdeetan arrisku politikoen analisiak egiten zituen Eurasia
Group izeneko think tankean. Hortik,
Internet enpresa batera joan nintzen kazetari lan egitera eta, era berean, freelance
aritu nintzen beste zenbait hedabideren
tzat. Gero, 2000. urtean, Euskal Telebistak New Yorken berriemaile izatea eskaini zidan, eta hantxe izan nintzen 2013
arte. Orain Bruselan nago. Oso gustukoa
dut nazioarteko informazioa, eta oso pozik nago hiru herrialde ezberdinetan lan
egiteko aukera izan dudalako, bestelako
kulturak eta bizimoduak ezagutzen.

beterena. Nire ibili profesionala, berriz,
telebistan, Zarauzko telebistan hasi zen.
Gero, Euskal Herriko Unibertsitatean
ari nintzela, Leioan, Kazetaritza ikasten,
Euskal Telebistaren beka bat jaso nuen,
eta Iurretako estudioetan hasi nintzen
praktikak egiten, albistegietan. Garai
hartan, telebistan ikusten nituen kazetari asko aurrez aurre azaldu zitzaizkidan,
bat-batean, eta beraiengandik ikasteko
aukera izan nuen. Ordurako argi neukan
nazioarteko informazioa landu nahi nuela eta, jada errusiera ikasten ari nintzen
Errusiara joateko asmoarekin.

Telebistan ikusten zaitugu, eta irratian
ere aditzen dugu zure ahotsa, astean
behin, ostiral arratsaldez: Euskadi Irratian, Mezularia saioan, Ainhoa Etxebeste eta Igor Susaeta solaskide dituzula.
Zein dituzu bataren eta bestearen alde
nahienak, telebistarenak nahiz irratiarenak?
Hasteko, Mezularia saioan Bruselakoak
ez diren albisteak aukeratzen ditut nik.
Astean zehar munduan gertatu diren albisteak aukeratzen ditugu, kontatzen eta
komentatzen ditugu, Ainhoa [Etxebeste]
gidari dugula. Radio Euskadin ere ari
tzen naiz hamabostean behin Boulevard
Magazine saioan, Europako politikari
buruz. Oso gustura nago tertulia formatuan. Zuzenean honetaz eta hartaz nahi
beste hitz egitea asko gustatzen zait. Egia
esan, atzerriko berriemaile lanean irratian hasi nintzen, eta oso kuttuna dut
hedabide hori.

Joan ere egin zinen zu Errusiara. AEB
etan ere izan zinen, urte askotan, eta
Bruselan zaitugu oraingo egunean. Batetik bestera zu...
Bai. Kazetaritza ikasketak bukatu, eta
Euskal Telebistan hasi nintzen lanean.
Handik urtebetera Errusiara joan nin
tzen, ikastera eta lanera. Euskadi Irratiarentzat eta Euskaldunon Egunkariarentzat jardun nuen lanean. Han bi
urte eman, eta Euskal Telebistara itzuli
nintzen. Eta, 1998an, AEBetara joan
nintzen. Nazioarteko politika masterra
egin nuen New Yorkeko Unibertsitatean
(CNYU) Errusia aztergai hartuta, eta,
aldi berean, kronikak egin nituen handik

Zein alde dago irratitik telebistara?
Edota alderantziz...
Irratian telebistan baino luzeago hitz
egiten dut, formatu ezberdina delako.
Gainera, ez dut neure itxuraz arduratu
beharrik. Baina biak gustatzen zaizkit,
osagarriak direlako eta bakoitzak ere
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bere erronka bereziak dituelako. Telebistan, adibidez, Europar Batasuneko albisteak azaldu behar ditut 40 segundotan
eta zuzenean, eta ahotsa baliatzeaz gain,
gorputzaren gerritik gorako aldea ere
modu jakin batean jantzita eta makilatuta erakutsi behar dut. Lanetik kanpora,
berriz, irrati eta telebista zalea naiz, eta
hainbat kate eta saio entzuteko ohitura
dut podcast bidez. Gehienak, atzerrikoak
eta hedabide publikoetakoak.
Zer diozu New Yorketik Bruselara egin
zenuen jauziaz?
Denera hamabost urte egin nituen AEB
etan. Aldaketa, beraz, modu naturalean
etorri zen. EiTBk Bruselan lan egitea
eskaini zidan, eta familiarekin hitz egin,
eta baietz esan nuen. Oso toki garrantzitsua da Brusela, eta asko ikasten ari
naiz. AEBetan, edo Errusian, gaiak betikoak dira: politika, ekonomia, gizartea, kultura… Europar Batasunean ere
gaiak hainbat dira, baina beste modu
batekoak: informazio asko jasotzen da
egunero, eta informazio hori guztia azaldu ahal izateko, lehenengo ulertu egin
behar da. Europar Batasuna nazioarteko erakunde berezia da, oso konplexua,
bakarra munduan.

«Europar
Batasunean
atzera egiten
ari da prentsa
askatasuna»
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Asko irakurtzea
«Balizko albiste baten aurrean, nire buruari egiten
diodan lehen galdera zera izaten da: “Gertatu den,
edo esan den hori, zergatik da berria? Zein aldaketa
suposatzen du?”. Hainbat iturritatik jasotzen du
informazioa kazetariak. Batetik, badira lehen mailako
iturriak: prentsaurrekoak edota agiriak, adibidez.
Bestetik, gaiaren inguruan ahalik eta informazio
gehien biltzea ere hor da, eta horretan saiatzen naiz
ni, informazio gehiago biltzen, dela txostenetan,
dela beste hedabide batzuetan, dela albistearekin
zerikusia duten erakunde edo pertsonekin hitz
eginez... Hala ere, albiste baten inguruan egunean
egiten den lanaz gain, testuingurua ulertzeko
nahitaezkoa den bestelako lana dago, etengabekoa:
asko irakurtzea»

Zer esan nahi duzu, zehazki, munduan
bakarra dela esatearekin?
Esate baterako: erabakiak batzuetan
Bruselan hartzen dira, baina beste batzuetan bateko eta besteko estatuetako
hiriburuetan hartzen dituzte. Europar
Batasuna azaltzea, berez, AEBak edota
Errusia azaltzea baina zailagoa da, konplexuagoa delako. Nahi baduzu, lan
egiteko modua antzekoa da hiru herrialdeetan, baina toki batzuetan iturri ofizialak beste batzuetan baino zailagoak dira
eskuratzen. Errusiari dagokionez, ni han
egon nintzen garaia ez da oraingoa bezalakoa, orduan ez baitzegoen atzerritarrekiko mesfidantzarik eta, bestalde, Errusiako hedabideek orain baino askatasun
handiagoa baitzuten. Berriemaile iza-

teak, finean, aukera ematen du bestelako
herrialde batzuetako hedabideek nola
lan egiten duten gertutik jarrai
tzeko,
eta, nire ustez, kazetaritza egiteko modu
ezberdinak ezagutzea beti da gauza interesgarria.
Donald Trumpi buruzko «Europa, lehen
ehun egunen ezinegona» lanagatik jaso
zenuen EuroBasque saria. Guk Trump,
amesgaizto amerikarra (Berria, Elkar,
Jakin, 2017) liburuan leitu ahal izan
genuen… Norentzat da Trump amesgaizto?
Pentsatzen dut estatubatuar askoren
tzat dela Trump amesgaiztoa, beren herrialdearen kontrakoak diren politikak
hartu dituela uste dutelako. Herritarren
Administrazioaeuskaraz107
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«Errespetu falta
handia dago
kazetariaren
lanarekiko»

artean oso babes txikia dauka Trumpek,
% 30ekoa, hor nonbait. Alabaina, askoz
ere gehiago dira bere alde bozkatu eta
babesten dutenak. Trumpen aldeko eta
kontrako herritarrak bata besteagandik
oso urrun daude; ezin dute elkarrekin lasai hitz egin. Bestalde, lehen Etxe Zuriaz
hitz egiteko zegoen erraztasuna galdu
egin da. Ezustekorik ez badago, datorren urteko hauteskundeetan ikusiko da
estatubatuarrek zer nahi duten. AEBen
aliatu diren hainbat herrialdek, askok,
kezkaz ikusten dute Trump. Adibidez,
Donald Trump lehendakari dela, AEB
ek nazioarteko hainbat ituni muzin
egin diote, eta hori askori ez zaio gustatu. Edota atzerriko zenbait lurraldeetan
atzera egin dute AEBek, eta hori ere asAdministrazioaeuskaraz107

kok ez dute begi onez ikusi, Trumpen
jarrera horrek aurrera jotzeko aukera eskaini baitie beste zenbait herrialderi (eta,
egia esan, horiek oso ondo baliatu dute
egokiera). Hor dira Errusia eta Txina,
esaterako. AEBetako atzerri politikan aldaketak ekarri ditu Trumpek, eta ikuskizun dago aldaketa horiek, etorkizunean,
zein eragin izango duten munduaren
ibilian. Kazetari naizen aldetik, Trumpek
hedabideen kontra duen jarrera ere oso
kezkagarria iruditzen zait, hedabideen
lanarekiko errespeturik ez daukalako
eta, ondorioz, hedabide batzuek ere galdu egin dutelako Etxe Zuriari zioten
errespetua. Muturreko jarrerak nagusitu
dira batean eta bestean. Horixe ikusten
dut nik...
Zein balio dute, gaur egun, informazio
iturriek? Badira agentziak, badira filtrazioak, badira prentsa bulego eta kabineteak, eta badira sare sozialak ere.
Iturri guztiak ez dira berdinak, hala ere.
Iturri zuzenak izaten dira egokienak,
baina beti ez da posible haietaz balia
tzea. Filtrazioak interesatuak izaten dira
gehienetan, agenda jakinen bat ohi dute
atzean. Sare sozialetan, berriz, kontu
handiz ibili behar da. Gainerako kasuetan bezala, iturria zuzen identifikatzea
da garrantzitsuena, eta, askotan, identifikazio hori ez dago batere argi. Bestalde,
azkenaldian, iturri ofizial askok sare sozialetara jotzen dute euren mezua zabal
tzeko, hedabideen aurrera agertu beharrean. Albistea sare sozialen bidez ematea
ondo iruditzen zait, informazioa azkar
iristen delako jendearengana, baina, aldi
berean, ez da egokia, kazetaria saihesteko
modu bat delako: ez da kazetariaren galderarik erantzun behar, ezta prentsaurrekorik eman behar ere.
Esanak esanagatik ere, sare sozialen erabiltzaile zaitugu zu zeu…
Lanerako Twitter erabiltzen dut nik,
gehienbat. Uste dut kazetarientzat oso

tresna lagungarria dela. Gai bat jarrai
tzeko eta albiste baten hariari tira egiteko
balio du. Baina sare sozial bat ez da, berez, hedabide bat. Iritziak iritzi dira beti,
hala sare sozialetan nola kalean. Hala
ere, sare sozial bat ez da herriko plaza:
herriko plazan zenbat lagun dauden, eta
nor diren ere, berehala jakin daiteke.
Aldiz, sare sozialetan ez. Oso erraza da
sare sozialak manipulatzea. Eta halaxe
gertatzen da, komentarioak manipulatzen dira, erabiltzaileak, argazkiak, bideoak… Dena manipula daiteke. Kontu
handiz ibili behar da, tentuz. Kazetariok
ezinbestekoa dugu lana ondo egitea, ez
dagoelako beste modurik hedabideek
adierazten dutena egia dela ziurtatzeko.
Manipulazioa aipatu duzu arestian. Zer
diozu fakeei buruz?
Fake newsak, edo albiste faltsuak, kazetaritza bezain zaharrak dira. Asmatutako
albisteak hainbat aldiz erabili izan dira
gerrak hasteko, edo jendea beldurtzeko.
Dena den, Interneti «esker», albiste fal
tsuen gertakaria asko zabaldu da, mundu
mailako gauza bihurtu da. Nire iritziz,
hedabideetara jotzea da albiste faltsuak
saihesteko modurik onena, nahiz eta,
batzuetan, hedabideok ere hanka sartzen
dugun. Hori, askotan, kazetaritzaren
protokoloak jarraitzen ez direlako izaten da; hau da, albisteak nahi dituenak
gogoan izan behar du albisteak komunikabideek egiten dituztela eta sare sozial bat ez dela komunikabide bat, arrai
na nahi duena harategira joaten ez den
bezala.
Gertatu al zaizu inoiz fake bat benetako
albistetzat ematea?
Bada, ez, sekula ez. Aldiz, informazio bat
oker ematea, bai. Gainerako lanbideetan
bezala, hanka sartzen dugu kazetariok.
Euskarazko ikus-entzule asko kezkatan da aspaldi, EiTBk euskara ez baina
gaztelania lehenesten duelakoan. Ezine-
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gona ez ezik, diskriminaziorik ere bizi
duela dio. Erakundearen barrutik bertatik, eta zeure lanetik, nola ikusten duzu
hizkuntzen arteko oreka-desoreka hori?
Euskarazko kontsumitzaileak ez dauka
gaztelaniazkoak duen aukera. Nire ustez,
bitarteko gehiago behar dituzte euskaraz
egiten diren proiektuek. Euskal Telebistako albistegiek eguneko lehenengo
informazioa euskaraz eskaintzen dute,
Egun On Euskadi saioan, hain zuzen, eta
lehenengo albistegia Gaur Egun dugu,
euskarazkoa. Beraz, horren arabera, niretzat (eta uste dut gainerako lankideen
tzat) lehentasuna euskarazkoak dauka.
Zentsurarik ba al da gaur egun hedabideetan? Halakorik baldin bada, zer gorde edo isilarazi ohi da?
Lehen fakeei buruz esan dudana: zen
tsura ere kazetaritza bezain zaharra da,
nahiz eta badiren garai jakinak eta badiren herrialde jakinak ere. Albisteak jorratzeko sasoian, presioak arlo guztietan
gertatzen dira, bai politika albisteetan,
ekonomiari buruzkoetan, kulturakoetan; guztietan. Hala ere, presio horiek
herrialde batzuetan beste batzuetan baino handiagoak izan ohi dira. Nik esango
nuke une honetan Europar Batasunean
atzera egiten ari dela prentsa askatasuna.
Halaxe salatu dute prentsa askatasuna
neurtzen duten kazetaritzaren aldeko
erakundeek. Maltan edota Eslovakian,
adibidez, kazetariak hil ere egin dituzte
politikarekin zerikusia duten ustelkeria
kasuak salatzeagatik… Demokrazietan,
hedabideen sinesgarritasuna zalantzan
jartzen denean, demokrazia ere zalan
tzan jartzen da. Oroz gain, errespetu falta handia dago kazetariaren lanarekiko,
eta, adibidez, Europako zenbait hiritako
kaleetan kazetariak jo ere egiten dituzte,
edo jo izan dituzte, behintzat.
Albistegietan beti, eta oraingo egunean,
hainbat berri emateko garaian, indar
tzen ari da ustezko lekukoen adieraz-
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«Albistea sare
sozialen bidez
ematea kazetaria
saihesteko modu
bat da»

penak txertatzeko ohitura. AEBetako
prentsaren eredura hurbiltzeko, beharbada. Zein balio dute ustezko lekuko
horien hitzek?
Lekukoak albistea gerturatzen dio ikusleari, baina hori kasu konkretu bat besterik ez da. Alegia, lekukotasun zuzena
baliatzea, berez, ez da nahikoa albiste
bat azaltzeko, bestelako elementu ba
tzuk behar dira, bestelako iturri batzuk,
eta kazetariaren lana da, esaterako, ikusen
tzuleari testuingurua eskaintzea. Askotan, lekukoak albiste baten alderdi
dramatikoa areagotzeko eta ikuskizuna
emateko erabiltzen dira, ikus-entzulea
entretenitzeko, eta ez informatzeko.
AEBetan, esate baterako, hedabide ba
tzuk maisu dira horretan. Bestalde, AEB
etan bertan, prentsa bat baino gehiago
dagoen toki guztietan bezala, irrati eta
telebista publikoak hedabide bikainak
dira, nire ustez.
Zertan da emakumearen presentzia
eta egoera hedabideetan? Hortxe ageri
zaizkigu esatari lanetan, berriemailearenean… Aldiz, kargu, ardura eta zuzendaritzetan gutxiago dira...
Oro har, emakume faltarik ez da hedabideetan; nik ikusten dudanez, behintzat.
Are gehiago, geroz eta gehiago ikusten
ditut, zorionez. Berdintasunaren bidean gaudela esango nuke. Dena den,
emakumeak % 50 edo gehiago izateak

ez du esan nahi, automatikoki, berdintasuna iritsi dugunik, berdintasuna
arlo guztietan aplikatu behar baita, eta,
horretarako, lehenago, diskriminazioa
identifikatu behar da. Eta, hau ere egia
da, askotan ez da ikusten, edo ez da ikusi
nahi. Alor honetan ere ezinbestekoa da
hezkuntza.
Kazetari zaildua, kazetari saritua… baitezpadakoa da zeuri galdetzea: zein dituzu kazetari onaren ezaugarriak?
Kazetari ona da, nire irudiko, kazetari
zorrotza, orekatua, albistearen analisia
egiten duena, iritzia ematen ez duena,
kazetaritzak demokraziarekin duen lotura zuzena ulertzen duena, gizartearekiko
duen erantzukizuna ulertzen duena, eta
informazioa gaizki ematen baldin bada,
herritarrari erabakiak hartzeko gaitasuna
murrizten zaiola ulertzen duena. Horiexek dira, besteak beste, eta nire ustez,
kazetari onaren ezaugarriak.
Batean eta bestean ibili ondotik, munduaren epizentroren batean beti, dela
New Yorken, Moskun nahiz, orain,
Bruselan, zein bide egin nahiko zenuke
etorkizunean?
Munduko toki askotan bizitzea gustatuko litzaidake. Ez dut planik egiten
epe luzera. Ez dakit non ibiliko naizen
hurrena, baina, dena den, ez nuke nahiko adierazpen askatasunik ez dagoen
herrialde batera lanera joan, edo gatazka
armatuak dauden tokietara.

«Emakumeak % 50
edo gehiago izateak
ez du esan nahi
berdintasuna iritsi
dugunik»
Administrazioaeuskaraz107
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Baloreekin
jokatu,
eta irabazi
Oihana Cabello
Kazetaria

Z

entzuzkoa da kirola
osasungarria dela
esatea. Baina,
osasungarria da
biolentzia giro batean
egiten den kirola? Osasungarria
da kirolaria presiopean edukitzea?
Osasungarria da irain eta zarata
artean jokatu edo lehiatu behar
izatea?
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Kirolean jasaten den biolentzia mota askotakoa izan daiteke, modu askotara ager daiteke, eta azken urteetan kezka sortu duen
arazoa da. Maila profesionalean, biolentzia
ageriago geratu izan da beti, komunikabideen bitartez zabaldu izan delako. Baina
ezkutuan geratu diren biolentzia kasu asko
ere badira: eskola kirolean, edota emakumezkoen taldeetan emakumeen kontrakoa,
adibidez. Rocio Ybarra, hockey jokalaria,
Espainiako selekzioaren kapitaina izan da,
eta hiru olinpiar jokotan parte hartu du.
Gaur egun WATS taldean laguntzaile lanak egiten ditu, «kirolak berezkoak dituen
lehiakortasuna eta errespetua bezalako
balioak berreskuratzen laguntzen duen
proiektua delako». Kirolak gauza on asko
eman dizkiola dio, baina, zoritxarrez, kirol munduan interes gehiegi daudela gaur
egun: apustuak, inbertsioak, babesleak...
Ybarraren ustez, guzti horrek dakarrena
da lehiakortasunaren baitan dena balekoa
izatea. «Hori, gero, harmailetara heltzen
da, eta, zoritxarrez, hori da kirolari profesionalak erreferente dituzten umeek ikusten
dutena», azaldu du.
Ume eta gazteen kirolean gertatzen den
biolentziak kezkatuta, WATS taldea sortu zuten Alex Navarro, Lander Iraragorri
eta Alberto Pipaonek, duela hiru urte.
«Zerbait egiteko beharrizana sentitu genuen, gizartearen gaitz horren aurrean
ezer egin gabe begira geratu beharrean».
Azterketa bat egin, eta ondorioztatu zuten arazoaren oinarrian zegoela umeak
zigortzea, hezi eta indarkeriazko egoerak
saihesteko bitartekoak jarri beharrean.
Arazo horri aurre egiteko sortu zuten
WATS taldea, baloreetan oinarritutako
kirola bultzatzea helburu duena. Ybarrak
dioenez, ezinbestekoa da ume eta gazteen erreferente direnen jarrera aldatzea.
«Lehiakortasuna modu desegokian ulertuz gero, tirabirak eta biolentzia nahas-
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tea ekar dezake». Hain zuzen, gaur egun
edozein harmailatan edo telebistan ikus
dezakegun adibide bat aipatu du hockey jokalari ohiak: jarraitzaileek beren
taldea, aurkaria edo jokalariak iraintzea.
«Berbaz
ko biolentzia horrek kirolaren
baloreak zikintzen ditu, eta gure txikienen heziketa okerbideratu. Sarritan,
umeek kirola eta biolentzia nahasten
dituzte». Horregatik, Ybarrak uste du
afizioa bera ere hezi beharko litzatekeela.
Helburu zehatzak ditu WATS taldeak,
eta 2019-2020 denboraldian 820 entrenatzailek jasoko dute prestakuntza.
Horrek 12.500 kirolarirengan izango du
eragina. Plataforma teknologiko bat ere
garatu dute, eta Espainia mailan dabil
tzan entrenatzaileak heziko dituzte baloreetan oinarritutako eta biolentziarik
gabeko kirola praktikatu dezaten. WATS
taldea sortu zutenetik, 600 entrenatzaile
eta 200 familia baino gehiagok jaso dute
prestakuntza. Gainera, honako profesional hauek parte hartu duten saioak ere
antolatu dituzte: Julen Guerrero, Athleticeko jokalari ohia, eta futbol hautatzailea 16 urtez beherakoetan; Xabi Prieto,
Realeko jokalari ohia; Patricia Ramirez,
kirol eta osasun arloko psikologoa; Vicente del Bosque, entrenatzaile eta jokalari ohia, eta Jero Garcia, boxealari ohia.
Luis Garma futbol entrenatzailea da
UEFA Pro ligan. Kirol munduan gertatzen den biolentziak kezkatuta, WATS
taldeak eskaintzen duen prestakuntza
jaso du. «Kasuren bat entzuten dugun
bakoitzean, eskuak burura eramaten ditugu, baina, gero, laster ahazten zaigu
gertatutakoa», aipatu du. Entrenatzailearen ustez, WATSi esker gogoan daukagu,
ahaztu gabe, kirolean baloreak errespetatu behar direla, eta praktika ezegokiekin
amaitzea denon lana dela. Eta aitortu
du prestakuntza jaso zuenetik, kontu

handiagoz ibiltzen dela, eta ikuspuntu
kritikoagoa duela orain. Uste du egiten
dabiltzan lana, etorkizunera begira, hurrengo belaunaldientzat ere baliagarria
izango dela: «Heziketan dago gakoa».
Gerora begira, kirola modu oso sinplean
ikusten duela dio: «Kirola egiteak ongizatea sortzen du praktikatzen duen per
tsonarengan eta gizartearengan. Beraz,
pertsona orok askatasuna izan beharko
luke nahi duen kirola egiteko, gerta daitekeenaren beldur izan gabe».
Iñigo Villa Corralek ere heziketaren alde
egiten du. Bilboko Elorrieta klubean
jokatzen duen ume baten aita da. Klub
horrek hitzarmena egin du WATS taldearekin denboraldi honetarako, taldeko entrenatzaile eta familiek prestakuntza jaso
dezaten balioetan oinarritutako kirolean.
«Nire seme-alabei ematen diedan heziketarekin bat datoz proiektuaren oinarriak,
eta, nire ustez, kirola egiteak besteko
garrantzia dauka umeak balio jakin ba
tzuetan hezteak». Villak uste du edozein
biolentzia motarekin amaitu behar dela,
futbola, eta, oro har, kirola, bere semealabentzat irudi eta eredu baitira. Bilboko
Elorrieta klubeko taldeetan errespetua
egunero lantzen den zerbait dela dio, eta
filosofia horri esker, umeek kirol osasun
tsuaz gozatzeko aukera dutela. «Errespetua eta tolerantzia lantzen dituzte, eta
kirolean zein eguneroko beste arlo batzuetan erabiltzen dute», azaldu du.
Azken urtean, bestalde, oihartzun handia izan du kirolean jasaten den biolentzia salatzeko telefonoak. WATS taldearen babeslea den Euskaltelen eskutik,
indarkeriaren kontrako telefono-zenbakia dute martxan: 688 655 099. Zenbaki
horretan, WATS taldeko adituek kirolaren esparruan gertatzen den edozein indarkeria kasuri erantzungo diote.
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Elkarbizitzaren baloreak
Baloreetan hazten joatea da WATS taldearen asmoa, eta Euskal Autonomia
Erkidegotik harago, Galizian, Gaztela Leonen, Aragoin, Gaztela Mantxan
eta Kanariar uharteetan ere hasiak dira
haien proiektua ezartzen. Hain zuzen
ere, 2021ean helburu dute 7.000 entrenatzailek prestakuntza jasotzea, eta lan
horrek eragina izango du gero 160.000
gazterengan.
Juan Calmaestra psikologoa Cordobako
unibertsitateko Hezkun
tza zientzietako
fakultateko irakaslea da. Haren iritziz,
WATS taldeak eskaintzen duen prestakuntzari esker, aurre egin dakioke kirolean gaur egun dagoen biolentziari;
gaur egun, agerikoak izan arren, zalan
tzan jartzen ez diren zenbait jarrerari,
kasurako. Prestakuntza hartzen dutenek
jarrera horiek identifikatu ditzakete, eta
haiei aurre egin. «Pertsonak ahaldunduko ditugu, biolentziarik gabeko kirol
osasuntsua praktikatzeko aukera izan dezaten», dio.
Calmaestrak uste du lehiakortasunean oinarritzen diren kirolak biolentzia agertzea
posible egiten duten «nitxoak» direla, bai
talde barruan zein kluben artean. «Irabaztea besteen eskubideak errespetatzearen
gainetik dagoenean ager daitezke jarrera
bortitzak». Era berean, arriskua ikusten
du pertsona askok partekatzen duten
guneetan, elkarbizitza modu egokian kudeatzen ez bada. «Biolentzia kasuak izan
daitezke aldageletan, eta sare sozialek
ematen dituzten aukerak direla-eta ziberjazarpena ere gerta daiteke».
WATS taldearen filosofiak beste begirada bat dakarrela aipatu du psikologoak:
«Desberdin ikusten da kirola bera, eta
horren baitan sortzen diren harremanak». Begirada berri hori gizatiarragoa
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dela dio, enpatikoagoa. Balioetan oinarritutako prestakuntza jasotzeak jarrera baikorragoa eta bihozberagoa izatea
ahalbidetzen du, eta biolentzian oinarritutako jarrerei aurre egiteko tresnak
eskaintzen ditu. «Kirolak garrantzitsua
izaten jarraitzen du, baina elkarbizitzak
ere garrantzia hartzen du kirolaren baitan. Talde sentimendua indartzen da, eta
garrantzia hartzen dute pertsonenganako
ardurak, emozioek zein sentimenduek»,
aipatu du Calmaestrak. Horregatik,
funtsezkoa deritzo lan hori beheko mailetan egiteari. «Klub eta talde guztiak
metodologia honetan oinarrituko balira,
ume eta gazteen kirol praktikak onerako
aldatuko lirateke, modu esanguratsuan,
gainera».

Gizarte mugimendua,
aldaketaren oinarria
WATS taldeak argi du gaur egun modu
askotako biolentziak daudela, eta icebergetan bezala, agerian geratzen dena baino ez dela ikusten. Diotenez, gehienek
irainak eta eraso fisikoak baino ez dituzte
ikusten; gainera, zoritxarrez, nahiko normaltzat hartzen dira: «Ez gaitu harritzen
kirolean norbait iraintzeak». Baina begibistakoa denaz gain, badago ezkutuko
biolentzia mota bat ere, ikusezina zaiguna: abusuak, jazarpena, umiliazioa, mehatxuak, ziberjazarpena, eta abar. Ez dugu
neurririk jartzen, baina datuak benetan
arduratzeko modukoak dira. WATS
taldeak aipatutakoaren arabera, hiru
umetik batek pairatzen du bullying-a,
eta hamarretik batek sexu abusuak. Calmaestra psikologoak dioenez, testuinguru guztietan egin behar da lan umeek
nola jokatu ikasi dezaten. Irakatsi behar
zaie harmailetan jokabide zuzena izaten.
Normala dena eta onartu behar ez dutena bereizten ikasi behar dute. «Zenbait

jokabide, haiei iruditu ez arren, mingarriak direla azalduz gero, lor daiteke
umeek horien aurrean izango duten jarrera edo jokabidea aldatzea».
Gurasoek ematen duten eredua ere garrantzitsua da kirolarekiko begirada
osasuntsua izateko. «Harmailetara begiratzen dute jokalariek, han daude haien
guraso eta hurkoak, eta han gertatzen
dena, jokalarien jokabidearen ispilu izaten da askotan». Horregatik, psikologoak
dio zaleari ere irakatsi egin behar zaiola,
«prestatu egin behar da zalea, eta jarrera
eta jokabide egokien estrategiak barneratu behar ditu».
Aldaketa posible ikusten dute WATS
proiektuarekin bat egin dutenek. Taldekoek diote gizartean egiten diren aldaketa guztiak gizartearen % 16ak lideratzen
dituela, eta erreferentzia egiten diote
Everett Rogers soziologo estatubatuarraren Berrikuntzaren zabalkundean
teoriari. Gaineratu dute historian zehar
aldaketa asko gertatu direla, gizartearen gehiengoak ezinezkoa zela pentsatu arren: emakumeek botoa emateko
eskubidea izatea, arraza ezberdinetako
pertsonek eskubide berak izatea... «Ez
zen erraza izan horiek lortzea, baina gizartearen % 16 horrekin hasi zen dena.
Horregatik, gizartearen gutxiengo berritzaile hori mobilizatu nahi dugu kirol praktikak aldatzeko. Horrela, kirola
atseginagoa izango da, balorez beteko
dugu, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna errespetatuko du, biolentzia
baztertuko du, eta gizarte hobeago bateranzko bidea egingo du», azaldu dute
WATS taldearen sustatzaileek. Badakite
hori lortzea erronka handia dela, «baina
dena hasiko da aldaketan sinesten duen
% 16 horri esker. Haiek sortuko dute
motibazioa».
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ELKARRIZKETA

Ainhoa
Tirapu
(Athletic Klubeko
jokalaria)

Iberdrola Ligakoak zareten heinean,
jokalari profesionalak zarete? Zergatik?
Profesional hitzaren definiziora joz
gero, norberaren klubaren arabera
erabakiko da profesionalak garen
ala ez. Hau da, Iberdrola Ligako talde denetan ez da posible bizimodua
aurrera ateratzea futbolean jokatuta bakarrik. Baina, nire ustez, lehen
mailako edozein jokalari da profesionala, daukan dedikazio eta exijentzia
mailagatik.
Grebarako deia egin duzue, zeintzuk
dira eskakizun nagusienak?
Gure eskari nagusiak hauek dira: urtean 16.000 euroko gutxieneko soldata kobratzea jardunaldi osoan, eta
jardunaldia gutxienez % 75ekoa iza-
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tea. Horrela, kotizazio duina bermatu
nahi dugu, etorkizunean lan eskubideak eduki ahal izateko. Erretiroan
pentsatuta egin dugu eskaria, baina
langabezian geratuz gero ere, kobratu
ahal izateko. Egin dugun beste eskari
bat da soldataren % 100 jasotzea behin-behineko ezintasunaren kasuan.
Balizko beste kasu batzuetarako protokoloak ere eskatu ditugu, haurdunaldietan babestuta egoteko, abusuen
kontra egiteko edota 30 eguneko
oporraldia kobratzeko, esate baterako. Elkarrizketetan hasi ginenean,
lehen mailako jokalarirentzat gutxieneko lan eskubideak ezartzeko asmoa
genuen. Gaur egun, aldi baterako
lanaldiak ditugu eta behin-behineko
ezintasunen kasuan ez dugu bermatuta soldataren % 100 kobratzea. Azken
finean, aipatutakoak eta beste zenbait
egoera erregulatzea nahi dugu.
Komuneko puntuak adostu, eta
‘marra gorriak’ gainditu nahi dituzue. Zeintzuk dira marra horiek? Eta
adostu beharrekoak?
Bada hitzarmen kolektiboaren baitan
arazo gehien sortzen dituen kontu
bat: filialeko jokalari batek jokatu
behar dituen partida kopurua hi
tzarmenak babestea. Jokatutako partida eta deialdi kopurua zehaztuz gero,
saihestuko genuke filialeko edozein
jokalari baldintza txarragoetan egotea, denboraldi osoa entrenatzen eta
lehen mailako dinamikaren menpe
dagoen bitartean. Zenbait puntutan
lortu dugu nolabaiteko adostasuna,
baina lanaldiaren partzialitateak eta
gutxieneko soldata eskatzeak egoera
blokeatu zuten. Gure ustez, futbol jokalariak gara % 100ean, baina
akordio batera heldu asmoz, lanaldiaren gutxieneko % 75ean finkatu

genuen. Hala ere, ez dugu gutxiagorik onartuko, futbolean ari garen bitartean gure etorkizuna hipotekatzea
bailitzateke.
Kirola eta biolentzia. Kontuan har
tzeko arazoa da gaur egun? Zein
zentzutan?
Kanpaina asko egin dira kirolean gertatzen den biolentzia baztertzeko, eta
tamalgarria da gaur egun oraindik horrelako kasuak gertatzea. Egia da lan
handia eta ona egin dela esparru horretan, baina oraindik ere badago zer
egin biolentzia kasurik gerta ez dadin.
Gaur egun oraindik ere futbol zelaietan irainak entzuten ditugu, baina,
egia da azkenaldian, horrelako zerbait
pairatu behar izan dudanean, gainontzeko ikusleek gaitzetsi egin dutela, eta iraintzen ari zirenak isildu egin
direla. Hala ere, denon artean lortu
behar dugu biolentzia alboratzea.
Uste duzu emakumea izateagatik
biolentzia modu gordinagoan pairatzen duzula?
Irain arina, matxista eta errespeturik
gabekoa hor dago. Gizonezkoen kiroletan ere izaten da biolentzia; baina,
egia da gure kasuan izaten den ku
tsu matxista hori mingarriagoa dela,
baztertzailea ere badelako. Kirolean
jasaten den biolentzia mota oro ezabatzea lortu behar da, eta prozesu horretan lan egingo dugu berdintasunaren alde ere.
Nola gertatzen da emakume kirolarien kontrako biolentzia? Zer egin
daiteke horrekin amaitzeko?
Gehienbat irainak eta mespretxuzko
kantuak entzun behar izaten ditugu. Hala ere, esan behar da azken
urteetan gutxituz joan direla, halako
erasoek gero eta eragin handiagoa
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baitute gizartean. Gero eta jende
gehiagok onartzen gaitu, eta apurkaapurka gero eta gehiago errespetatzen
gaituzte. Elite mailako arazoa bada
ere, garrantzitsua da batez ere txikitan hartzen den heziketa. Jokalariak
txikitatik errespetatu behar dira, eta
haiek sentitu behar dute errespetatuak direla; horrela, indarkeria kasu
gutxiago pairatuko dituzte haien kirol ibilbidean.
Bizi eta mobilizatzera eraman zaituen egoera bera ere biolentzia dela
esango zenuke?
Esan dezakegu biolentzia dela gizonezkoek dituzten eskubide berak ez
edukitzea. Eskubideak esanda, baina,
ez naiz ari alde ekonomikoaz, horrek
sortzen dugun aberastasunarekin
baitu zerikusia. Lan eskubideez ari
naiz, lan eskubide berak izan beharko
baikenituzke Berdintasun Legea kontuan izanda. Horregatik, eskatzen
dugun hitzarmenari berdintasun hi
tzarmena deitu diogu. Inbertsio bat
egiterakoan, gizonezkoengan emakumezkoengan baino diru gehiago inbertituz gero, logikoa da gizonezkoak
gehiago garatzea eta baliabide gehiago izatea. Hori dela eta, pentsa daiteke hasieratik emakumeengan ez
inbertitzeak ere desberdintasuna sor
tzen duela oinarrian.

«Biolentzia da
gizonezkoen
eskubide berak
ez edukitzea»

WATS proiektuak egoera aldatzen
lagundu dezake? Zein modutan?
Berdintasuna eta errespetua oinarri
duen edozein heziketa prozesuk asko
laguntzen du gizartearen garapenean,
eta gure eskubideak eskatzerakoan
babes handiagoa izaten lagunduko
digu. Horregatik, ezinbestekoa da
kirol arloan berdintasunean eta errespetuan oinarritzen diren proiektuak
garatzea.
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AIZPATASUNA
Goiatz Labandibar
Idazlea

P

epitak malkoak hurbil
zituen. Aita-amen ondoan zegoen eserita, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aretorik dotoreenean.
Aurre-aurrean esertzeko
gonbita jaso zuen probintziako herritik
kapitalera joateko apain-apain jantzi zen
hirukoteak. Egun hartako protagonista
nagusiaren senideak ziren. Zer gutxiago
ohorezko tokian jezartzea baino!
Pepitak soineko berria estreinatzen zuen.
Amak josi zion, propio egun horretarako. Gerria estutzen zion, gaztetasuna
markatuz, eta, berak nahi baino luzeagoa bazen ere belaunpetik, aitortu behar
zuen ongi ematen ziola. Orraztera Karmentxurengana joan zen, haren eskuak
ez zuelako parekorik, eta amak nahi baino modernoago utzi bazuen ere, aitortu
zuen Pepita «polita» zegoela.
Pozik zeuden aita-amak. Irribarretsu eta
urduri, Diputazioko pertsona inportantez inguratuak. Parean zeukaten Segundo, semea. Hura ere irribarretsu, traje
moztu berrian dotore eta berezkoa zuen
segurtasunarekin, eskua ematen Aldundiko eta inguruetako jauntxo garrantzi
tsu denei.
Segundo zen egun hartako protagonista
nagusia. Euskarazko olerki lehiaketa antolatu zuen lehenengoz Aldundiak, eta
semeak irabazi zuen. Sos batzuk jasoko
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zituen. Eta, batez ere, ospea. Probintziako egunkari guztietan agertuko zen.
Prestigiatuko zuen hizkuntza ere, gurasoek erakutsi ziotena sehaskatik, eta
prestigiatuko zen urte haietan berpizten
ari zen korronte euskaltzalea ere. Pepitaren ama harro zegoen, ongi bete zuelako
bere egitekoa: ama zen hizkuntza transmititzen zuena, amak erakutsi behar zien
seme-alabei hizkuntza maitatzen. Ama
zen hizkuntza. Hala zioen Alderdiak. Eta
berak, egun hartan argi ikusten zenez,
ongi bete zuen bere ama-egitekoa.
Sari banaketa hastera zihoala esatera
hurbildu zen Julian Elorza aretoaren erdigunera, Gipuzkoako Foru Aldundiko
lehendakaria. Pepita izerditan zegoela
konturatu zen: kopetan, esku eta oinetan, eta besapeetan iturriak sortu izan
balitzaizkio bezala. Ezinegona zeukan
barruan. «Ama, komunera joan behar
dut», esan zion ahopean. «Orain?», galdetu zion muturra okertuta amak, «saribanaketa hastera doa; zure nebaren momentu handia da». Hala ere, altxatu eta
komunera abiatu zen Pepita: «Pixa egingo dut kuleroetan, bestela», erantzun
zion amari.
Komunak bazuen giltzarrapoa. Itxi egin
zuen. Ez zen handik aterako sari-banaketa bukatu arte. Erabakita zeukan. Berdin
zitzaion gurasoen ondoan hutsik geratu
zen aulki hura egunkarietako argazkie-

tan agertzen bazen. Berdin zitzaion Segundoren senideak deitzen zituztenean
jendaurrera, bera ez egotea. Segundori
ospea ekarriko zion egun hark itzala ekarri zion berari, Pepitari.
«Segundo Egaña Martiarena izan da Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako
Euskarazko Lehenengo Olerki lehiaketaren irabazlea, Aizpatasuna poemarengatik. Lanaren balio literarioa azpimarratu
du epaimahaiak, gaiaren aukeraketa ausarta gizonezko baten aldetik eta emakumezko baten zapatetan sartzeko erakutsi
duen gaitasun izugarria, lirikotasuna
alde batera momentu bakar batean ere
utzi gabe».
Pepitari malkoak egin zion irrist begian
behera, eta oka igo eztarritik goiti. Nebaren izena entzun bezala, kolpetik etorri
zitzaizkiolako berak ondutako poema
irakurri zionean esan zizkion hitzak:
«Hori idatzi al dun? Hori ez dun literatura. Hori andereño batek denbora pasatzeko idatzitako lau txorakeria besterik
ez ditun». Eta, berari deus esan gabe,
olerkia lapurtu, egiletza lapurtu eta Aldundiko lehiaketara bidali zuen gero, Segundo Egaña Martiarena gisa izenpetuta.
Eta hantxe zegoen, besteri lapurtutakotik jaten…
Hobe. Hobe, neba izan beharrean,
ahizpa bat izan balu. Hari eskainiko
ziokeen olerkia.
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1.	Gaztelaniazko un/una guztiak ez dira beti bat euskaraz.
Euskaltzaindiak ez du erabakirik hartu gai honen gainean, zaila baita esparrua
behar bezala zedarritzea. Hori jakinda, adostasun handia duten adibide argiak
erabiliko ditugu ariketa honetan.
Badira beheko esaldietan adibide egokiak, zeinetan egoki erabili den bat. Baina
beste batzuetan, hobe litzateke bestela ematea. Berridatz itzazu bat/batzuk erabili
gabe emango zenituzkeen esaldiak.
1.	
Ibilgailuek baimen bat behar dute herri barruan sartzeko.
2.	
Zerrendatik gai bat aukeratu behar duzu lantzeko.
3.	
Langile bat hil da ostiral honetan Mungian.
4.	
Hitzarmen bat sinatu dute.
5.	
Gose bat daukat!
6.	
Hori nire lankide bat da.
7.	
Aintzane neska langile bat da.
8.	
Ubertitles da azpitituluak modu erraz batean sortzeko lineako plataforma.
9.	
Formulario batzuk ez daude ondo beteta: zazpi hutsik entregatu dira, eta
formulario bat ez dagokio gure sailari.
10.	
Zer izan duzue, neska bat ala mutil bat?
11.	
Alfer bat zara!
12.	
Zure ondoan dagoena lankide on bat da.
13.	
Zenbait aukera dituzu ordainketa egiteko; transferentzia da horietako bat.
14.	
Garai on bat da etxea erosteko, interesak oso baxu baitaude.
15.	
Uste dut lan on bat egin dugula.
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2.	Aditzaren aspektua eta kalkoak.
Azken urteotan, aspektuaren gaineko joera desegoki batzuk ari dira zabaltzen, eta
horiek baztertzen laguntzeko sortu dugu ariketa hau. Irakur ezazu taulako azalpen
laburra, eta, ondoren, zuzendu beheko esaldiak.
Aditzaren aspektuak aditz-ekintza bat burutua den ala ez adierazten du. Hiru aspektu
mota bereizten dira, aditz nagusiaren forma zein den: burutua (jan du), burutugabea
(jaten du) eta gertakizuna edo gertatzeko dagoena (jango du).
Erdararen eraginez, baztertzekoak diren joera desegoki batzuk ari dira zabaltzen. Hona
hemen horietako batzuk:
• Etorkizuneko kontuez ari garela, aspektu burutugabea erabiltzea gertakizunekoaren
ordez: *Gauean, joaten gara zinemara? ( Gauean, zinemara joango (al) gara?)
•A
 gintera emateko, aspektu burutugabea edo puntukaria erabiltzea gertakizunekoaren
ordez: *Goaz? ( Joango (al) gara?)
• ‘Orainaldi historikoa’ modu kalkatuan erabiltzea. Aspektu burutua dagokie horrelakoei
euskaraz: *1955ean jaiotzen da ( 1955ean jaio zen / jaioa da)
•M
 esedeak eskatzeko, ahalera erabiltzea aspektu gertakizuna erabili beharrean: *Ireki
diezadakezu? ( Irekiko didazu?)
Aspektuaren esparrukoak ez badira ere, aipatzekoak dira honako kalko hauek ere:
• Gerta litezkeen gertakari hipotetikoak aipatzeko, iragana erabiltzea hipotetikoaren
ordez. *Gustatuko zitzaidan Kubara joatea ( Gustatuko litzaidake Kubara joatea).
•A
 ditz deklaratiboak —esan, aipatu, adierazi, komentatu, gogoratu...— modu ezjokatuan erabiltzea: *Azkenik, esan, jokalariek... ( Azkenik, esan behar dugu
jokalariek…)
Iturria: Euskara Batuaren Eskuliburua (EBE) https://www.euskaltzaindia.eus/index.
php?&option=com_ebe&view=bilaketa&Itemid=1161&task=bilaketa&lang=eu&id=34&highli
ght=Aditzaren+aspektua+eta+kalkoak

1.	
*Arratsaldean, egiten ditugu erosketak?
2.	
*Zer, hasten gara ikasten?
3.	
*Uzten dizkidazu gaurko euskara klaseko apunteak?
4.	
*Zer, jaten dugu orain, ama?
5.	
*Eskatzen diozu, mesedez, boligrafo bat?
6.	
*Esaten diozu, mesedez, berandu iritsiko naizela?
7.	
*Goaz?
8.	
*Ekar diezadakezu ogia?
9.	
*Azal diezadakezu nola egin behar dudan ariketa?
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10.	
*1946an jaiotzen da, eta 2016an hil.

Ariketak 107

11.	
*Orain gustura ikusiko nuen pelikula bat zineman.
12.	
*Gustatuko zitzaidan hura hemen egotea.
13.	
*Amaitzeko, esan, poz-pozik nagoela lortutako emaitzarekin.
14.	
*Azkenik, komentatu, jasotako laguntza handia izan dela, eta bihotzez eskertzen
dugula.

3.	Hobetu testuak koadroan aipatutako irizpideak aintzat hartuta:
1. testua:
Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 42.
artikuluaren arabera, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioek era egokian bermatuko
dute, besteak beste, plangintzako lehen faseetan, alternatiba egokienak aukeratzeko,
eta jarduera desberdinen eragin metagarri zein sinergikoak kontuan hartzen direla
ziurtatzeko, ingurumenean izango diren eraginen analisia egingo dela.

Izatez, tartekiak esaldi bat osatzeko
ideiarekin txertatzen ditugun
elementuak dira, edukia zehaztu
edo osatzeko. Sarritan, pentsatzen
dugu testua aberastu egiten dugula
tartekiak erabilita, baina, tartekiz
betetako testuek irakurketa oztopa
dezakete.
Erabil itzazu tartekiak modu
egokian. Horretarako, hona hemen
hiru irizpide nagusi:
1. irizpidea:

2. testua:
Irizpide edo azalpen gehiago jaso dituzte, sare sozialak zuzen erabiltzeko, emakume
gazteek gizon gazteek baino, % 47,2 eta % 39,4 (ehuneko horietan, azalpenak askotan
eta noizbait jaso dituztela diotenak batu dira), hurrenez hurren.

Saia zaitez, gehienez ere, esaldi
bakoitzeko tarteki bat idazten.
Tartekiak pilatzen bazaizkizu, jar
itzazu aparteko esaldietan.
2. irizpidea:
Ahalik eta tarteki laburrenak idatzi.
Ekidin, ahal dela, tartekien barruko
tartekiak.
3. irizpidea:

3. testua:
Gaur egun dopina ez da, besterik gabe, nahiz eta, era batera zein bestera, dopatzea
beti izango den kirol etikaren oinarrizko printzipioak urratzeko modua, kirolaren
arloko engainu larria, gainera, praktika arriskutsuen multzo antolatua, oso arriskutsua
osasun publikoarentzat, eta, bereziki, kirolarien bizitzarentzat, ere bada.

Administrazioaeuskaraz107

Erabili ortografia-zeinu egokiak
tartekiaren hasiera eta amaiera
markatzeko. Laburrak eta sinpleak
badira, koma erabili; luzeak eta
konplexuak badira, parentesia zein
marra.

Soluzioak107
1.		 1.	Ibilgailuek baimena/baimen berezia behar dute herri barruan sartzeko.
2. ONDO
3.	
ONDO
4. Hitzarmena sinatu dute.
5. A zelako gosea daukadan!
6.	
Hori nire lankidea da.
7. Aintzane neska langilea da.
8. Ubertitle da azpitituluak modu errazean sortzeko lineako plataforma.
9.	
ONDO
10. Zer izan duzue, neska ala mutila?
11. Alfer hutsa zara!
12.	
Zure ondoan dagoena lankide ona da.
13.	
ONDO
14. Garai ona da etxea erosteko, interesak oso baxu baitaude.
15. Uste dut lan ona egin dugula.

2.		 1.

Arratsaldean, egingo (al) ditugu erosketak?
2. Zer, hasiko (al) gara ikasten?
3. Utziko (al) dizkidazu gaurko euskara klaseko apunteak?
4. Zer, jango dugu orain, ama?
5. Eskatuko diozu boligrafo bat, mesedez?
6. Esango diozu, mesedez, berandu iritsiko naizela?
7. Joango gara?
8. Ekarriko didazu ogia?
9. Azalduko didazu nola egin behar dudan ariketa?
10. 1946an jaio zen, eta 2016an hil.
11. Orain, gustura ikusiko nuke pelikula bat zineman.
12. Gustatuko litzaidake hura hemen egotea.
13. Amaitzeko, esan behar dut poz-pozik nagoela lortutako emaitzarekin.
14.	
Azkenik, komentatu nahi dugu jasotako laguntza handia izan dela, eta bihotzez eskertzen
dugula.

3.		1. testua:
Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 42.
artikuluaren arabera, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioek era egokian bermatuko dute,
besteak beste, ingurumenean izango diren eraginen analisia egingo dela. Analisi hori
plangintzako lehen faseetan egingo da, eta balioko du, batetik, alternatiba egokienak
aukeratzeko eta, bestetik, jarduera desberdinen eragin metagarri zein sinergikoak kontuan
hartzen direla ziurtatzeko.
2. testua:
Sare sozialak zuzen erabiltzeko, emakume gazteek gizon gazteek baino azalpen gehiago jaso
dituzte: % 47,2 eta % 39,4, hurrenez hurren. Ehuneko horietan, azalpenak askotan eta noizbait
jaso dituztela diotenak batu dira.
3. testua:
Gaur egun dopina ez da, besterik gabe, kirolaren arloko engainu larria, nahiz eta dopatzea
beti izan den kirol etikaren oinarrizko printzipioak urratzeko modua. Horrez gain, praktika
arriskutsuen multzo antolatua ere bada (oso arriskutsua osasun publikoarentzat, eta, bereziki,
kirolarien bizitzarentzat).
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eztabaida

Ordutegi jarraia
ikastetxeetan: oraindik
ere tentuz darabilen
eztabaida
Oihana Cabello
Kazetaria

H

elduek lanean bezala, ikasleek ere bete
beharreko ordutegi bat dute. Baina eskola
ordutegia eztabaidagai izan da azken urteotan.
Espainiar estatuko hainbat erkidegotan
ordutegi trinkoa edo jarraia ezarri dute Haur
Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan. Nafarroan ere eredu horri
heldu diote hainbat ikastetxek azken hamarkadan.
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Euskal Autonomia Erkidegoko Haur
Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan,
gero eta gehiago dira saio guztiak jarraian ematearen aldeko ikastetxe eta
ikastolak, bazkal orduko atsedena laburragoa eginik. Bada eredu hori ezarri
duen ikastetxerik, Laudioko ikastola
kasurako, baita horri buruzko bozketa
egin duen edo egingo duen ikastetxerik
ere. Ordutegia aldatzeko, baina, bete
beharreko prozedura bat badago, Eusko
Jaurlaritzak ezarritakoa. Hala, ordutegia
aldatu nahi duen ikastetxeko zuzendaritzak Hezkuntza Ordezkaritzan eskaria
aurkeztu behar du, eta ikastetxeak proposamenak ezarritako baldintzak bete
beharko ditu. Gainera, proposamen hori
ikastetxeko ikasle, irakasle eta gurasoei
aurkeztu beharko zaie, eta bozketa egin
beharko da berau onartzen duten ala ez
jakiteko. Hain zuzen, bai ikasle, irakasle
zein gurasoen 2/3ak onartu beharko du,
eta parte-hartzea erroldaren % 50ekoa
izan beharko da, gutxienez. Baietz erabakiz gero, eskola kontseiluak ere onartu
beharko du, Hezkuntzara bideratu aurretik.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gutxi
dira ordutegi jarraia duten ikastetxeak.
Hezkuntza-eredua aldatzen doa, eta garai
berrietara egokitu beharra dago. Orain
pil-pilean dagoen eztabaida da hezkun
tza zentroetan ordutegi eredu hori ezar
tzea komenigarria den ala ez. Nafarroako
Hezkuntza Departamentuaren Bulegoko
burua den Miguel Muez Elustondok
emandako datuen arabera, Nafarroan,
223 hezkuntza zentroetatik 98k (% 44)
ordutegi jarraian ematen dituzte klaseak,
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eta horietatik bost kontzertatuak dira.
Muezek aipatu du, Gobernua sortu berria denez, oraindik ez dutela izan gaiaren azterketa sakona egiteko aukerarik.
Ordutegi jarraiaz gain, Muezek azaldu
du beste bi eredu ere badaudela: ordutegi malgua eta ordutegi zatitua. Hamalau
ikastetxek (% 6) ordutegi malgua dute,
eta horietako bi kontzertatuak dira. Bi
arratsalde izaten dituzte libre: asteazkenetan eta ostiraletan, gehienek. Aldiz,
ordutegi zatitua duten ikastetxeetan,
soilik asteazken arratsaldeetan ez dute
eskolarik.
Ordutegiaren gaiak oraindik zalantza eta
kezka asko sortzen dituela azaldu du, eta
horiek argitzeko eta irtenbidea emateko
asmoz, Hezkuntza departamentuak Nafarroako ikasleen gurasoen mahaia eratu
zuen 2019ko urriaren 2an. Guraso-elkarte gehienek dute ordezkaritza mahai horretan. «Elkarte askok ordutegi jarraiari
buruzko hausnarketa egiteko eskatu zioten Gobernuari, eta ikastetxe askotako
zuzendaritza-taldeek ere hausnarketa bat
egiteko eskatu dute, funtzionamendua
erregulatzeko», esan du Muezek. Hain
zuzen, eskaera horiei erantzuteko sortu
dute gurasoen mahaia.
Nafarroako ikastetxeen kasuan, baina,
aipatu beharra dago ordutegi jarraia izan
arren, ikasleek ez dutela zertan 14:00etan
etxera joan. Curriculumean araututako
ikasgaiak ordu horretan bukatzen dira,
baina hala nahi edo behar duten ikasle
eta familientzat eskolaz kanpoko jarduerak eskaintzen dira ikastetxean, asteko
lau egunetan (astelehenetik ostegunera).
Noaingo San Miguel da ordutegi ja-

rraian lan egiten duen ikastetxeetako bat.
Hirugarren ikasturtea du ordutegi eredu
berriarekin, eta balorazioa egin du zuzendaritzak. Ordutegi jarraia ezartzearekin proiektuan bildutako helburuak lortu dituztela ondorioztatu dute: besteak
beste, ikasleen errendimendua hobetzea,
irakasleak asebetetzea eta kanpo azterketen emaitzak hobetzea.
Ikastetxean eskolaz kanpoko jarduerak
antolatzeko aukera ere eman du ordutegiaren eredu berriak, eta gaur egun ikasleek 52 ekintza dituzte aukeran. Hala,
aisialdirako eta klase orduetatik kanpoko
jardueretarako tarte handiagoa dute
Noaingo San Miguel ikastetxeko ikasleek. Horrek, gainera, etxeko lanetarako,
atsedenerako, ikasketetarako eta aisialdirako tarteak hobeto banatzea ekarri du.
Ikasleek ikasten ematen dute goiza eta
eskolaz kanpoko jardueretan eguerdiarratsalde partea; horrez gain, familiarekin egoteko tartea ere hartzen dute.
Ikastetxe horretako zuzendaritzak azaldu
duenez, ordutegi jarraiari abantailak ikusi arren, ikasturtez ikasturte, hobetzeko
aldaketak identifikatzen dituzte. Hala,
2020/2021 ikasturterako zenbait aldaketa aztertzea proposatu dute: adibidez,
eskola garraioaren ordutegia aurreratzea
eta eskolaz kanpoko zenbait jarduera aldatzea.
Iritzi berekoa da Maite Franco Lopez,
Iruñeko El Lago de Mendillorri ikastetxeko guraso elkarteko kidea. 2018/19
ikasturtean ezarri zuten ordutegi jarraia
eskola horretan, eta umeek orain beste
jarduera batzuk egiteko denbora gehiago
dutela dio.
Administrazioaeuskaraz107
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Maite Franco Lopez
(Iruñeko El Lago de Mendillorri ikastetxea):

«Umeek orain denbora
gehiago dute bestelako
jarduerak egiteko»

Ordutegi jarraiak zein onura ekarri die
ikasleei? Eta irakasleei?
Denbora gehiago dutela bestelako jarduera batzuk egiteko.
Eta desabantailaren bat?
Zenbaiten ustetan, ikasleak gehiegi nekatzen dira, eta azken orduko klaseetan
ez dute jaramon handirik egiten.
Ordutegi jarraia familien kontziliaziorako lagungarria dela entzun izan da.
Baina, zer gertatzen da gurasoek berandu arte lan egin behar duten familien
kasuan?
Familia horiek egoera bera bizi dute ordutegi zatituarekin. Izan ere, ordutegi
jarraia dugun ikastetxeetan, astelehenetik ostegunera, ikasleak eskolaz kanpoko
jarduerak egiten dituzte, doan. Hala,
ikasle horiek eta ordutegi zatitua duten
zentroetako ikasleak ordu berean atera
tzen dira eskolatik.

Irantzu Senosiain Rodriguez
(Lehen Hezkuntzako tutorea Barañaingo Alaitz
ikastetxea):

«Jardunaldi jarraiak
zatituarekin
gustura zeuden
familien ordutegiak
errespetatzen ditu»
Ikastetxeetan ordutegi jarraia ezartzeak
zer onura ekarri dizkie ikasleei? Eta alde
txarrik?
Onuren artean, goizeko orduetan, normalean, lanerako jarrera hobea izan ohi
dela gelan; goizari etekina ateratzen zaio
eta ordena mantentzen da. Bazkalosteko
saioak bideratzeko zailagoak dira, batez
ere ostegun eta ostiraletan. Arratsaldeetan, hautazko ekintza osagarriak antola
tzen dira. Horietan, inguru-zarata baxuaAdministrazioaeuskaraz107

Baina, gizartea prest al dago ikasle eta
gurasoen ordutegiak bateratzeko?
Ez dago prest.
Ikastetxetik lehenago atera ezin diren
umeek eskolan bertan dituzte eskolaz
kanpoko jarduerak. Beraz, desberdintasunik ba al da beraientzat ordutegi bat
edo bestea izatean?
Ordutegi jarraia duten umeen kasuan,
eskolaz kanpoko jarduerak lehenago hasi
eta lehenago amaitzen dituzte. Beraz,
aisialdirako denbora gehiago dute.
Zuen kasuan, hobekuntzarik nabaritu
duzue zuen seme-alabengan? Zein zen
tzutan?
Bai. Arratsaldeetan denbora gehiago
dute lehen egiten ez zituzten gauzak egiteko, eta hori onuragarria da.

goa da eta programazioa laxoagoa. Saioak
ez daude hain araututa, eta, ondorioz,
profesionalek askatasun gehiago dute
planifikaziorako eta ikasleen interes zein
beharretara egokitzeko. Familiek ere antolatzeko askatasun gehiago dute, semealaben irteera-ordua aukeratu baitezakete. Hortaz, arratsaldean denbora gehiago
dute aisialdi, kirol, lan edota araututa ez
dauden hezkuntza-ekintzak jorratzeko eta
horiek lehenago amaitzeko. Eguerdian
etxera joaten diren ikasleek familia-giroan
denbora emateko aukera dute. Oro har,
bizitzako ordutegiak aurreratu egiten
dira. Eskolaldi jarraiarekin, ikasle askoren
joan-etorriak lautik bira gutxitzen dira,
eta Haur Hezkuntzako etaparen kasuan,
gutxitu egiten da arratsaldeetako absentismoa. Gainera, irakasleek eskainitako
doako jarduerei esker, orain arte ez bezala,
familia guztiek beren seme-alabak jardueraren batean izena emateko aukera dute.
Alde txarrak direla eta, esan genezake hasierako ikas-mailetako ikasleentzat luzeegia suerta daitekeela bost orduko lanal-

21

eztabaida

dia. Atsedena ere, beste ordutegiarekin
alderatuz gero, 30 minutu beranduago
dute eskola batzuetan.
Irakasleen aldetik, ikasleen errendimendua hobetu dela nabaritu da?
Ofizialki, Hezkuntza Departamentuak
ez du tresnarik eskaini bi jardunaldi moten artean errendimendua konparatzeko.
Ikerketarik ezagutzen ez dugun arren, urtetik urtera izandako esperientziak garbi
erakusten digu ikasleen errendimendua
askoz hobea dela goizetan, arratsaldeko
saioekin alderatuta. Arratsaldeetan izan
ohi den nekea edo ezinegona (2 orduko
etena eta gero, gelara bueltatzea asko
kostatzen da) jardunaldi jarraiarekin
konpontzen da, eskola-saioak goizean
elkartuz gero, ikasleen etekina, giroa
eta baldintzak aproposagoak direlako.
Gainera, astea aurrera doan heinean,
eskola-errendimenduaren jaitsiera nabarmena da, batez ere, arratsaldeetan.
Egia da ikasleei goizeko azken saioetan
arreta jartzea gehiago kostatzen zaiela, lehen orduekin alderatuta, baina ikasleak
arratsaldean baino adiago egoten dira.
Hori bai, ezberdina da HHko ikasleez
edo LHko azken mailetako ikasleei buruz
ari garenean, jardunaldi jarraia eginez
gero, beranduago bazkaltzen dutelako.
Horregatik, HHko ikasleei hamaiketako
sendoagoak egitea proposatzen zaie, baz
kalordura ondo heltzeko.
Zein da irakasleen balorazioa? Langile
moduan, zer suposatu du haientzat?
Eskolaldi berriak ez du ikasle eta irakasleen eskola denbora murrizten, ordutegi
berdina baita irailetik ekainera. Irakasleen ordu osagarriak astean bost dira, beti
bezala, koordinazio-lanak, ziklo-bilerak,
familiekin bilerak eta abarrak egiteko.
Irakasleek astean arratsalde bakarra egin
ohi dute (eskolaz kanpoko ekintza prestatu eta ematen dute, txandaka). Asteko
arratsalde gehienak beraien prestakuntza,
familia, lagun, kirol zein aisialdirako dituzte. Beraz, irakasleon kontziliaziorako
ere aurrerapausoa da jardunaldi jarraia.
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Ordutegi jarraiak familia-kontziliazioan
lagundu dezakeela entzun ohi da. Zein
zentzutan?
Nafarroan ezarria dagoen moduan, orain
arteko ordutegi zatituarekin gustura zeuden familien ordutegiak errespetatzen
ditu. Baina haurrak goizago (bazkaldu
aurretik, bazkalostean) jasotzeko aukera
ematen die familiei, orain arte ez bezala.
Umeek arratsaldera arte zentroan geldi
tzeko ere aukera dute, eta ordu horietan
curriculumetik kanpoko ekintzak dituzte. Horrela, eskolaz kanpoko ekintzen
ordutegiak aurreratu daitezke, eta, ondorioz, ikasleek ordutegi osasuntsuagoak
dituzte. Ikasleengan pentsatuta egindako
ordutegi aldaketa da, eta honako hauek
saihestu nahi ditu: eskolaz kanpoko
ekintza, kirol edo bestelakoak egin ostean, familia-giroan egoteko zein bestelako lanak egiteko denbora-tartea gauerako utzi behar izatea. Bide horretan,
gurasoek beren lanpostuetan ere lanaldi
jarraia izateko pausoa ematea lortzen
bada, kontziliazioaren eta etxekoen alde
izango da. Guztiok ordutegi antzekoagoak izateak soilik ekarriko du kontziliazio hobea, eta haurrak etxetik kanpo
zaintzea saihestuko da.
Zein da eredu berri honek haur eta
lehen hezkuntzan izan duen oztoporik
handiena?
Gurasoen aldetik, informazio ezak sor
tzen dien errezeloa eta aldaketari izaten
dioten beldurra. Bestalde, Hezkuntza
Departamentuak ez du gaia behar beste
landu, ez baitu bultzatu ereduaren bideragarritasunari eta funtzionamenduari
buruzko ikerketarik. Sarritan, gainera,
familiekin gatazka bortitzak sortu dira,
arazo larriak ekarri dituztenak. Departamentuak ez du horretan lagundu, eta
bitartekari edo parte inplikatuaren paperean jarri beharrean, ez ikusiarena egin
izan du. Eskolako zuzendaritza «biluzik»
gelditu da horren aurrean. Bozketa eredua ere oztopo izan da, burutzeko zaila
baita. Ordutegi zatikatua inposatu di-

gute, eta dituen gabezia eta onurak ez
dira mahai gainean jartzen. Agian, ordutegiari buruzko eztabaida hortik hasi
beharko genuke. Horrez gain, eskoletako
ordutegien araudi orokorrean (Nafarroan, 1998tik berritu gabea) orain
dik jaso gabe daude jardunaldi jarraiak
dituen berariaz
ko kontu guztiak, eta,
egunerokoan, horrek zailtasun handiak
dakartza.
Esaterako, ikasle garraiatuak dituzten
ikastetxeetan jardunaldi jarraia ezar
tzeko zailtasunak jartzen ditu araudiak,
eta Hezkuntza Departamentuak ez du
esfortzurik egin hori konpontzeko. Horrenbestez, ikastetxe horiek ezin dute
erabakitze-prozesua aurrera eraman.
Lanaldi jarraia duten ikastetxeak pozik
al daude ereduarekin? Badago ordutegi
zatitura bueltatu den ikastetxerik?
Gaur egun Haur eta Lehen Hezkuntzako
ikastetxe publikoen ia erdiek dute ordutegi jarraia, eta urtero dute lehengora
bueltatzeko aukera.
Oro har, aldaketa onerako izan da?
Ulertzen dugu irakasle, ikasle zein familientzat aurrerapausoa izan dela, beraien
balorazioetan horrela adierazi baitute.
Nafarroako Hezkuntza arloan, familiei
beren bozkarekin erabakitzeko eskubidea
ematen dien prozesu bakarra da, eta alde
horretatik positiboa da, zalantzarik gabe.
Hala ere, Hezkuntza Departamentuak
informazio gehiago eman beharko lieke
familiei, eta hauek egin: a) esku artean
dituzten datu guztiak plazaratu, b) ikastetxeen balorazio ofizialak, zailtasun zein
onurak mahai gainean jarri, eta c) eskola-ordutegiari buruzko jardunaldi irekiak
antolatu. Horrela, ikastetxe batzuetan
bozka garaian sortzen diren haserre edo
gaizki ulertuak saihestuko lirateke.

Bestalde, Nafarroan, badira ordutegieredua bozkatu eta zatituarekin jarraitzea
hautatu duten ikastetxeak.
Administrazioaeuskaraz107

eztabaida

Noelia Echarri Arana
(Ordutegi zatitua duen Sarrigurengo
Hermanas Uriz Pi ikastetxeko gurasoa):

«Uste dut ordutegi
zatituak umeentzako
onura gehiago dituela»
Zeintzuk dira ordutegi zatitua manten
tzeko arrazoiak? Zein onura du?
Gure zentroan ordutegia aldatzeko boz
keta egin genuen duela bi ikasturte,
eta ez zen beharrezko gehiengoa lortu,
(% 46,57k eman zuen aldeko botoa).
Hala, Nafarroako araudiak dioena ez
betetzeagatik ordutegi zatitua mantendu
genuen gure ikastetxean. Esan beharra
daukat ni neu ordutegi zatituaren aldekoa naizela. Gure ikastetxean aurkeztutako proiektuari esker, eskolak emateko
denbora gehiago dugula uste dut; hau da,
curriculumari jarraitzeko denbora gehiago. Gainera, jantokiaren ordutegian ere
eragiten du, eta 3-12 urte arteko umeen
beharrei hobeto erantzuten die. Denbora
gehiago izanik, jantokia bera ere heziketarako gune bezala ulertzen dute ikasle
eta hezitzaileek. Hau da, jatekoak zerbi
tzatzeko gunea izateaz gain, umeen autonomia, higienea eta elikadura osasuntsua
lantzeko erabiltzen da. Gainera, ordutegi
zatituari esker, ikastetxea bera komunitate bezala ulertu daiteke. Ikasle guztiak
eskolatik ordu berean ateratzeak posible egiten du eskola amaitu ostean ere
umeak batzeko gune bat sortzea, jolasean
ari
tzeko. Nire ustez, hiriburu batean,
eskola orduetatik kanpora ikastetxeko
patioa jolasteko gunea ere izatea onuragarria da. Ordutegi jarraiarekin galdu
egingo litzateke aukera hori, baita umeek
haien artean harremanak sortzekoa ere.
Esango nuke umeek giza-harreman horiek mantentzea ezinbestekoa dela. Garrantzizkoa deritzot umeek gurasoekin
denbora gehiago igarotzeari, baina, nire
ustez, garrantzitsuagoa da nire seme-alaAdministrazioaeuskaraz107

bek beren adinekoekin lotura afektiboak
sortzea, lotura horiek norekin egin aukeratu dezaketen ingurune batean.
Eta desabantailarik badu?
Nire seme-alaben beharrei erreparatuta,
nik ez diot batere ikusten. Alabaina, nire
interes partikularren alde eginez gero, posible da ordutegi jarraiak niri bizimodua
erraztea, nire seme-alabak eskolatik noiz
batu aukeratu dezakedalako. Hala ere,
nik uste dut, bata ala bestea aukeratzean,
umeen interesak kontuan hartu beharko
genituzkeela beste ezeren gainetik.
Baina, ez duzu uste ordutegi jarraia
familia-kontziliaziorako lagungarri izan
daitekeela?
Bai edo ez, zeri begiratzen diozun. Familia bakoitzaren kasuistikaren araberakoa
ere bada. Zintzotasunez diot, aitak eta
amak etxetik kanpo lan egiten duten
familia batek zail izango duela bere seme-alabak eskolatik 14:00etan batzea,
ez bada bietako batek laneko ordutegia
murrizten duela. Uste dut lanaldi jarraia
ez dagoela oso zabalduta Nafarroan, eta
horrek ere zail egiten du familien kontziliazioa.
Eta ordutegi batek edo besteak, eragina al du ikasleen errendimenduan? Eta
irakasleenean?
Ez dut uste ordutegi bat bestea baino
hobea denik, eta ez dago batak edo besteak onura gehiago dituela dioen azterketarik. Ikastetxeetan eman daitezkeen
hobekuntzak faktore askoren menpe
egon daitezke, eta ezin da esan bata edo
bestea hobea denik.
Ikasturteren batean ordutegia berriro
bozkatzea aurreikusten duzue? Zergatik?
Lehen aipatu bezala, urtero zabaltzen da
ordutegiaren aldaketa eskatzeko prozedura, eta zuzendariaren esku dago egitea
edo ez. Baina, esan behar da, behin ordutegi jarraia onartuta, ez dagoela lehengo
ordutegi zatitura bueltatzeko aukerarik;
oraindik ez, behintzat.

Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan ere Haur
Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza duten
ikastetxeetan ordutegi-eredua aldatzeko
aukera aztertzen hasiak dira. Nafarroako
eta Espainiar Estatuko beste erkidego batzuetako erreferentzia hartuta, eztabaida
sortu da bai hezkuntza-komunitatean
zein gurasoen artean ere. Eredu berri
hori aztertzen aritu izan da ikasle-talde
bat, eta aholkua eskaintzen die orain
ordutegia aldatzeko prozesua hasi gura
duten ikastetxeei. Gernika-Lumoko Seber Altube ikastolan landu dute ordutegi aldaketaren gaia, GuZu proiektuaren
baitan.

GuZu Proiektua:

«Ordutegiaren
berrantolaketa bada
erantzun egokiena,
laster ikusiko dugu
aldaketa»
Eskoletan ordutegi jarraia ezartzea
aztertzen ari dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat ikastetxetan. Zein
onura ekar dezake horrek Lehen Hezkun
tzan? Eta desabantailarik izan dezake?
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eztabaida

Aldaketa bat edo zerbaitetan berrikuntza
bat datorrenean, hasiera izaten da zailena.
Erronka gehien aurkituko dugun momentua hori izango da, eta normala da.
Ohikoa ez denari beldurra izateak jarrera
ezkorra dakar askotan. Baina, behar bat
dagoenean aurrera egiteko indarra ere
egoten da. Kasu honetan, ordutegi jarraia
ezartzeak hainbat abantaila ekarriko dituelakoan gaude. Alde batetik, ikasleen
lanaldia murriztu, eta, horrekin batera,
estres-maila gutxituko du. Bestalde, familien arteko kontziliazioa hobetuko da.
Izan ere, guraso eta seme-alabek elkarrekin egoteko denbora gehiago izango dute,
eta inguru hurbilarekiko harremanak sendotu. Arratsaldeko orduak norbere beharretara antolatu ahal izango dira.
Desabantailaren bat izan daiteke familien lan-ordutegiak eta ordutegi trinkoa
duten ikasleen irteera-orduak bat ez datozenean. Hori horrela izanda, familien
kontziliazioari kalterik ez egitearren,
ikastetxeak irtenbideak proposatu di
tzake; adibidez: eskolaz kanpoko hautaz
ko ekintzak eskaintzea. Horrela, lanetik
beranduago ateratzen diren familien
seme-alabak egoteko espazio hezitzaile
eta osasuntsu bat sortuko dute.
DBH eta Batxilergoan ezarri izan da
zenbait zentrotan. Errendimendua
hobetu dela esan daiteke? Berdin gertatuko litzateke Lehen Hezkuntza ere
duten ikastetxeetan?
Errendimenduan hobekuntza nabaria
da, nekea gutxitzen delako eta edukietan
eta helburuetan gehiago sakontzen delako. Horrez gain, argi ikusi da ikasleen
estres mailan ere eragina duela, arratsaldean duten askatasuna dela-eta egunean
zehar egin beharrekoen intentsitatea
lasaitzen delako. Izan ere, arratsaldeak
ikasleek nork bere beharren arabera antolatzen dituzte.
Aldaketa egin duten eskoletan, zein
izan da ikasleen balorazioa? Eta gurasoen aldetik?
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Ordutegi aldaketa, gehienbat, Bigarren
Hezkuntzako ikastetxeetan gertatu da.
Bertako ikasleek badute beraien burua
antolatzeko adina autonomia, gaitasuna
eta askatasuna. Ikasle bakoitzak arratsaldeak bere beharren arabera antolatzeko askatasuna du horrela. Askatasuna
izateaz gain, ikasleek ardurak ere hartu
behar dituztenez, haien burua autogestionatzen ikasten dute, eta horrek garapen pertsonalean aurrera egitea dakar.
Guraso gehienen ustez, seme-alaben
askatasun-maila handitzea oso positiboa da; izan ere, askoren ustez, estres eta
eginbehar gehiegi dituzte eskola eta eskolaz kanpoko ekintzak batuta. Bestalde,
beste zenbait gurasok ez dute positibo
tzat hartu seme-alabak hain goiz etxera
joateko aukera izatea; eta heldutasun falta da eman duten argudioetako bat.
Familia-kontziliazioan nola lagundu
dezake ordutegi jarraiak gaur egun gizarteak ezartzen dituen lan-baldintzak
kontuan hartuta?
XXI. mendean, familia-eredu tradizionala desegituratu egin da arrazoi ezberdinengatik. Horietako bat emakumeak
lan-merkatuan sartzea izan zen, erabat
positiboa deritzoguna. Lehen, amaren
gain zegoen umeak zaintzea, eta gaur
egun ere horrela izaten jarraitzen du
kasu gehienetan. Baina ama asko lanean
ere badaude, guraso gehienak, oro har,
lanean daude, eta eskola bilakatu da
umearen bigarren sozializatzaile. Ordu
asko pasatzen dituzte bertan; gehiegi,
agian. Eta hori bukatzean, ingelesa, musika edota kirol-jarduerak dituzte. Egun
osoko lanaldiak dituzte gaur egun gazteek. Horrenbestez, eskolako ordutegiaren antolaketa berriak lagunekin edo familiarekin harremana sendotzeko aukera
eskaintzen du.
Umeek eskolaz kanpoko jarduerak eskolan bertan egitea (klaseak amaitzean)
ez al du oztopatuko umeen integrazio
soziala?

Eskola askok, gehienek ez esatearren,
eskolaz kanpoko jarduerak eskaintzen
dituzte bertoko ikasleentzat. Zerbitzu
bat da, aukera bat, ez derrigorrezkoa.
Eskola-eremutik kanpora dauden lekuetan umeak jende ezberdina ezagutu eta
horiekin sozializatzen dira. Jende berria
ezagutzea eta egunerokoak ez diren horiekin jolastea oso aberasgarria da, bai
umeentzat eta baita nagusientzat ere.
Esan beharra dago, baita, oso ezberdina
dela herri bateko sozializazio-prozesua
edo hiri batekoa. Azken finean, herri
batean gehienek elkar ezagutzen dute,
eskola ezberdinetakoak izan arren; eta
hiri bateko bizi-erritmoa ezberdina da.
Egia da, txikitako inguru hurbila, familiaz gain, eskolako lagunek osatzen dutela, eta umeek ez dutela hori aukeratzen.
Hala eta guztiz ere, urteak aurrera joan
ahala, jende berria ezagutzen dugu eta
gure ingurua eraikitzen goaz. Baina ez
dugu oztopo bezala ikusten.
Beste komunitate autonomo askotan legez, Euskal Autonomia Erkidegoan ere
epe laburrean ordutegi jarraia ezartzea
posible ikusten duzue?
Posible ikusten dugu, bai, kasuak kasu.
Euskal Autonomia Erkidegoko bigarren
hezkuntzako ikastetxe askok ordutegi
jarraia dute Hauspoa proiektuak bultzatuta; beraz, trantsizioa ez litzateke hain
bat-batekoa izango. Ikasle asko goizeko
lehen ordutik arratsaldera arte ikastetxean egoten dira, ordu gehiegi pasatzen
dituzte eskolan. Gaur egun, gainera, baz
kaltzeko orduetan ere eskolaz kanpoko
jarduerak dituzte. Baina, non geratzen
da lagunekin jolasteko denbora? Argi
dago hutsune bat identifikatu dela, eta
hezkuntza-erakundeek erantzun bat
behar dutela. Ordutegia berrantolatzea
erantzun egokiena bada, laster ikusiko
dugu aldaketa.
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Toxizitatea Interneten
Julen Linazasoro
Heziketa Digitala
www.macsonrisas.es

O

hikoa da sare
sozialetan
hizkera
mingarria
aurkitzea.
Irainak eta mehatxuak
Facebook, Twitter edo
Instagram bezalako sareen parte
bihurtu dira, eta jendea ohitu
egin da horrelakoak irakurtzera
eta idaztera. Nahiz eta hizkera
hori egunero edonoren aurka
erabiltzen den, askoz gehiago
erabiltzen da pertsonaia
publikoen aurka. Hona hemen
adibide batzuk:
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Ana Pastor kazetariak Twitterren egunero irainak jasotzen ditu, eta partekatu
egiten ditu erantzun atseginak emanez,
mundu guztiak ikus ditzan. Orain dela
gutxi, Iago Herrerin Buisán futbol jokalariak ere jaso zituen mehatxuak Instagramen. Zehazki, «giza zaborra», «minbizi», «inutila» eta «azkenean hezurrak
puskatu beharko dizkizugu hemen gehiago ez jokatzeko» bezalakoak jarri ziz
kioten. Aktore askok ere sare sozialetan
ibiltzeari utzi behar izaten diote, haien
aurkako komentario asko ateratzen baitira. Eta azken adibidea, duela hiru urtekoa, toreatzailea izan nahi zuen haurrarena. Haur horrek minbizia zuen, eta
sare sozialetan jende asko haren heriotza
desiratzen hasi zen: «Haurra akatzen badugu, ez da hilketa, hiltzaile bat akatzen
badugu, prebentzioa lortzen dugulako»,
«Ea behingoan haurra hiltzen den!», eta
horrelakoak irakurri genituen. Orain
dela hilabete batzuk, horietako hiru erabiltzaileren aurkako epaiketa izan da.
Hirurak zigortu dituzte, eta isuna ordaindu beharko dute. Hirurek eskatu
diote barkamena haurraren familiari, eta
esan dute ez dakitela zergatik idatzi zituzten halako gauza itsusiak.
Halako komentarioak hain arrunt bihurtu dira, ezen jendeak edozein bideo
edo argitalpen komentatzeko oso hizkera itsusia erabiltzen duen. Ohartu gabe,
egileak iraintzen dituzte, nahiz eta haiekin haserre egon ez, besterik gabe horrela

idazten ohitu direlako. Sare Sozialetako
influencerrek ahal duten bezala jasaten
dute toxizitatea. Batzuek umorea erabil
tzen dute, eta bideoak egiten dituzte horrelako komentarioak irakurtzean.

Zergatik da hainbesteko
toxizitatea?
Faktore eta arrazoi desberdinengatik gertatzen da hau. Alde batetik, jende askok
uste du sare sozial bateko perfil baten
atzean ezkuta daitekeela eta edozer gauza
esan dezakeela inongo ondoriorik gabe.
Haien izenik agertzen ez denez, uste dute
anonimoak direla, eta indartsu sentitzen
dira. Baina hori ez da horrela, Interneten sarrera guztiek uzten baitute arrastoa.
Beti jakin daiteke nork sortu duen kontu bat edo nondik bidali den mezu bat.
Gainera, Internet bidez eginiko gaiztakeriek ere ondorio legalak dituzte, eta delitu dira besteak iraintzea, mehatxatzea,
norbaiten heriotza desiratzea, eta abar.
Ondorioz, halako gertakariren bat poliziaren aurrean salatzen badute, gaizkileak nortzuk diren jakin ahal izango da,
eta legea aplikatuko da.
Beste alde batetik, etxean, pantailaren
atzean, jendea oso ausarta izaten da, eta
aurpegira esaten ez dituen gauzak esatera
ausartzen da. Jendeari ahaztu egiten zaio
pantailaren beste aldean pertsonak daudela, eta pertsona horiek sentimenduak
dituztela. Gure irainek besteengan duten
eragina ikusten ez dugunean, ez dugu
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enpatia lantzen, eta ez gara kontura
tzen besteak mintzen ditugula. Horrekin lotuta, esan behar dugu, gaur egun
jende askori ez zaiola bere bizimodua
gustatzen eta jende horrek ez dakiela
bere emozioak ondo kudeatzen. Gure
emozioak kudeatzea lortzen ez dugunean, haserre gaudenean, errazena da
sentitzen dugun guztia besteen aurka
botatzea, eta hori Internet bidez are
errazagoa da.
Duela gutxi Youtuben oso bideo interesgarria ikusi nuen, influencer gazte
batzuek (19-25 urte bitartekoak) egindakoa. Gazte horiek sare sozialetan beste pertsonen aurka oso gauza mingarriak idazten dituzten pertsonak deitu
zituzten telefonoz, komentario horiek
zergatik idazten dituzten galdetzeko.
Emaitza oso deigarria izan zen. Dei
horietako bat 14 urteko neskatxa batek
hartu zuen (komentarioak nork idazten
dituen jakin daitekeela frogatzen du).
Gauza horiek idatzi zituenean amarekin oso haserre eta minduta omen
zegoen, eta horregatik idatzi omen zituen. Ikastetxean asko zirikatzen zutela
ere esan zuen. Halako gertakariak gero
eta ohikoagoak dira, eta ez gazteen artean bakarrik, baizik eta adin guztietako jendearen artean.
Askotarikoak izaten dira komentario
itsusi edo gaiztoak, eta halakoak ere
irakur ditzakegu: «Youtubeko minbizia zara, ez duzu merezi daukazun ospea, espero dut dena oso gaizki joatea
eta laster hiltzea» edo «Pertsona bezala
zaborra zara, ez duzu ezertarako balio. Nola egin dezakezu bideo bat hori
azaltzen eta DNSak ez aipatu? Hori
pertsona bezala zaborra izatea da».
Erraz susma dezakegu halako komentario askoren atzean zer dagoen: alde batetik, batzuek uste dute youtuberrek eta
famatuek baino hobeto egin dezaketela
lan, baina ez dira ezer egitera ausartzen,
eta lana egin beharrean besteek egiten
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dutena gutxiesten dute, inbidia eta frustrazioz beterik sentitzen baitira. Beste
batzuek uste dute bizitza hobea merezi
dutela. Besteek lan egiten dutenean eta
ospea lortzen dutenean inbidia handia
sentitzen dute, eta haien bizitza hobetu beharrean besteen kontrako irainak
esaten dituzte.

Adierazpen askatasuna?
Oso deigarria egiten zait zein era kaxkarrean ulertzen duen jendeak adierazpen
askatasuna. Youtube eta Twitterreko
komentarioetan zera aurkitu nuen duela gutxi: «Auron, Wismichu-k blokeatu
egin nau, eta putaseme baino ez nion
esan, ez al dago adierazpen askatasunik?
Esan mesedez blokeoa kentzeko». Jende
askok uste du adierazpen askatasunak
nahi duguna esateko eskubidea ematen digula, baina hori ez da horrela.
Adierazpen askatasuna norberaren iritziengatik iraindua ez izateko eskubidea
da, bai eta edozein gai ikertu eta informazioa zein iritziak mugarik gabe jaso
eta zabaltzekoa ere. Baina limite bat
dauka. Gizarte eskubideen deklarazio
unibertsalaren 19. artikuluan zehazten
da eskubide horrek ardura eta erantzukizun batzuk dituela. Beraz, mugatuta
dago, besteak beste, inoren ospea eta
eskubideak babesteko edo osasun publikoa zaintzeko.
Hortaz, jendea iraintzea eta mehatxatzea
ez da adierazpen askatasunak ematen digun eskubide bat, delitu bat baizik.
Toxizitateak ondorio hauek dakartza:
alde batetik, jende asko ez da ausartzen
bere burua ezagutzera ematera. Oso
langileak eta kreatiboak diren pertsona
batzuek ez dute beren lana argitaratzen,
erantzun gaiztoen beldur baitira. Bestalde, badu beste ondorio larri bat ere.
Sare sozialetan denbora asko egiten dutenak ohitu egin dira horrelako hizkera
eta toxizitatea ikustera: sorgortu egiten
dira, toxizitatea barneratzen dute, eta
ohartu gabe errepikatzen dute.

Horren aurrean
zer egin dezakegu?
Sare sozialetako erabiltzaileok
erantzukizun handia daukagu. Salatu
egin behar dugu toxizitatea, komentario
mingarriak, irainak, mehatxuak eta
abar ikusten ditugunean. Youtubeko
bideo mingarriak ere bai. Sare sozial
bakoitzak baditu halakoak salatzeko
tresnak: Sarrera guztien ondoan hiru
puntu edo gezi txiki bat agertzen da,
sare sozialaren arabera. Bertan sakatzen
badugu, komentario hori sare sozialean
salatzeko aukera ematen digu. Hori
egitean, sare sozialak aztertu egingo
du salatutako komentarioak erabilera
baldintzak betetzen dituen edo ez. Ez
baditu betetzen, ezabatu egingo dute.
Erabiltzaile batek portaera iraingarriak
behin eta berriro erakutsiz gero, haren
perfilera joan gaitezke eta salatu
dezakegu. Sare sozialak antzematen
badu erabiltzaileak ez dituela betetzen
erabilera-baldintzak, kontua kenduko dio.
Halakoak jasotzen ditugunean,
erabiltzaileak blokea ditzakegu gure
sarrerak ez ditzaten komentatu edo
zuzeneko mezurik ez dezaten bidali.
Blokeatzeko aukera sare sozial guztiek
ematen dute, WhatsAppak ere bai.
Lineako jolasek ere eskaintzen dizkigute
horrelako aukerak, eta komenigarria da
erabiltzea. Haur eta gazte askok egunero
jasaten dute toxizitatea, ez dakitelako
modu egokian aurre egiten eta uste
dutelako normala dela.
Hemendik aurrera, sare sozialetan
egokia ez den zer edo zer ikusten
dugunean, salatzeko konpromisoa hartu
behar dugu. Oso azkar egiten da, inor ez
da konturatuko, eta modu horretan sare
sozialak garbiagoak eta atseginagoak
izango dira.
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leihatila

Narratzailea
Mikel Gartziarena
Idazle Eskolako ikasle ohia

I

storioen jabe da narratzailea.
Beti izan da hala, eta nahieran erabili izan du bere boterea nahi duena kontatzeko,
pertsonaia gorrotagarrienak
akabatzeko, goratzeko eta
maitemintzeko, haren hitzen
neurrira egindako justizia
ahora zuri emateko. Historiaren jabe ere
bada narratzailea, eta ahala du istorioaren
ohola aukeratu eta nahieran zizelkatzeko,
pertsonaia gorrotagarrienak goratzeko,
akabatzeko edo betiereko bilakatzeko,
haren egia zure begiek jaso, zure hortzek
murtxikatu eta zuk ondokoari jaten emateko. Historiaren ohola zurruna bezain
sendoa da, zizelkari trebatuenen artelan,
eta, denborak aurrera egin ahala, mugatuagoak dira zuk eta nik eman ditzakegun gezurrak desegiteko mailukadak.
Garaiko eskemak apurtzeko ezin konta
kolpe behar dira eta bizi ugari: Lucilio
Vanini, Giordano Bruno, Koperniko.
Hiru kolperen hotsa ohol zaharrean; hiru
sutzar, kiskalitako egiaren usaina plazetako harlauzetan. Narratzailearen ahotsa,
aldiz, aztia da eta etengabe ari da doitzen,
arraildurak lisatzen, ekintzak sofistika
tzen (Dian Fossey gogoan). Ahots gutxi
dira narratzailearen ipuina moldatzeko
gai, plazako su goria San Juan bezperan
bezala saltatzeko, gaueko aiztokada ankerraren bidesaria ekiditeko. Bi mendeko
jauzia egin, eta Darwinen mailukada sakona ikus daiteke narratzailearen ohol zaharrean: eboluzioaren teoria. Kolpe neurtua da egur gogorrean, narratzailearen
kontakizunean orbana, labanak eta suak
libratzeko egia-dosia.
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Orojakile eta handiustea da narratzailea,
eta biologo ingelesak bazekien: adore
tsuena izutzeraino zekiela. Bazekien narratzailearen harrokeria eta gaitasunaren
tartean bazegoela haren begiradapetik
salbu egoteko leku bat: HMS Beagle
itsasontziko kamarote iluna. Marinel
zaharrek zioten gaurko narratzaileak
onartuko ez lituzkeenak idazten zituela kriseiluaren argi-itzaletan, naturalista gaztearen mahaia oharren eta ideia
iraultzaileen ozeanoa zela, hausnarketa
onartezinak zirela, baliza ezkutuak paperen amaraunean. Gau askotan ikusi
zuten eskifaia-kideek gelatik kriseilua
eskuetan atera eta karelera hurbiltzen,
ikusia ez izatea desio duen mamuaren gisan. Gauaren babes-geruzapean, banaka
askatzen zituen zirriborro-orriak, banaka
askatzen pentsamenduak olatu-aparretara, banaka askatzen narratzaileak irakur
ez zitzan. Asteak aitzin, marinel zaharrek
Darwinen gelatik lamien kantua en
tzungo balute bezala, handitzen joan zen
bertan sartzeko desira tripulazioarengan.
Jakin-mina obsesio bilakatu zen biologoaren bizkarretan; baina arriskuari darion lurrinari antzematen iaioa izanik,
aise ohartu eta gela giltzaz ixten hasi zen,
kanpoan nahiz barruan izanik bera.
Ohi baino denbora gehiago ematen hasi
zen giltzapetuta biologoa, eta marinel
zaharren damu bilakatu zen Darwinen
gelan lehenago sartu ez izana. Asteak
joan hilabeteak etorri, itsasontzian matxinadarako giroa hauspotzen joan zen:
narratzaileak zerbait susmatu zuen. Giro
horrek kitzikatu eta ideia debekatu gehiago idaztera bultzatu zuen, oharren

ezkutalekua gelan ezinezko bilakatzeraino. Bidaiak eta mundu berri baten
aurkikuntzak are gehiago isolatzera eraman zuten biologoa, ideia iraultzaileek
burmuinean gain hartzeraino. Eskifaiakideak, azpijokoan zebilela sinetsirik,
oihuka eta maldizioka hasi zitzaizkion
ardoaren konpainian, atean kolpeka,
bortxaz sartzeko mehatxua aho-eskuetan: narratzailearen hari ikusezinak ziren.
Biologoak, kideen mozkorraldiaz eta
oldarraz konturaturik, bazekien: gau
hartan kamarotean sartuko zitzaizkion.
Oharretan idatzitakoari so egin zion,
seme-alaba kuttun balira bezala, jakinik
ezin izango zituela denak libratu. Orduan, bistadizo eta kalkulu azkarretan
hautatu zituen garrantzitsuenak, argia
ikusi ezin zezaketen orriak aukeratzen.
Ate-kolpeek eta behera botatzeko mehatxuek estasiaturik, ohar garrantzitsuenak
kiribildu eta idazmahai azpiko ardobotila hutsetan gorde zituen. Ondoren,
marrazten ari zen kartografia-mapa handia idazmahaiaren erdian jarri, bazterrak
garbitu eta aulkian eseri zen, narratzaileak bidalitako morroien zain. Marinel
zahar hordituek bota zuten gelako atea,
narratzaile narras eta gaizto batek kontatutako istorioa balitz bezala. Darwin
langile eta harritua topatuta barruan,
marinel hordituek atea bere lekuan jarri eta ardo-hatsa zerien barkamen-eske
lotsatuekin sartu ziren ohean. Eskifaiaren lo gozoa probestu, kriseilua hartu eta
kareletik bota zituen botilak, noizbait
mailu bilakatu eta ohol zurruna ezpal
tzeko esperantzarekin.
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Arau-izenburuen katramilak
askatzen (I): Zertarakoak eta erlatiboa
Gilen Mejuto
Itzultzailea

Arau-izenburuak dira esaldi erako formula batzuk zeinen bidez aipatzen baitira legeak,
dekretuak, aginduak, erregelamenduak, ebazpenak eta beste. Hauek dituzte oinarrizko
osagaiak:
8/2016 Foru Araua, uztailaren 13koa, Arabako Suhiltzaileak Erakunde Autonomoa eratzen duena

burua

data

zertarakoa

Goiko adibidean, erlatibozko perpaus aposatu bat (…ena) dugu «zertarakoa» deritzon
osagaian. Horrelako erlatiboek, zertarakoetan erabiliz gero, bi arazo sortzen dituzte,
bata kohesiozkoa eta bestea gramatikala.

Kohesio-arazoa
Erlatiboak erreferentzia egiten dio aurreko izen-sintagma bati; kasu honetan, arauizenburuaren buruari:
8/2016 Foru Araua, uztailaren 13koa, Arabako Suhiltzaileak Erakunde Autonomoa eratzen duena

Hona hemen jatorrizkoa:
Norma Foral 8/2016, de 13 de julio, por la que se constituye el organismo autónomo Bomberos
Forales de Álava

Ulergarritasunaren mesedetan, komeni da bi elementuok, aurrekaria eta mende
ragailua, albait hurbilen egotea. Zenbat eta urrunago bata bestetik, orduan eta kohesio
gutxiago eta ulertzeko zailtasun handiagoa, adibide hauetan ikus daitekeenez:
2/2019 Foru Lege-Dekretua, maiatzaren 15ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileen arloko neurri batzuk onesten
dituena
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 2047/2019 Foru Agindua, uztailaren 3koa,
Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 14ko 48/2019 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko ardura duen Epaimahaiko kideak izendatzen dituena

Gramatika-arazoa
Baina ez da soilik ulergaiztasun kontua. Izan ere, okerra bide da erlatibo aposatuak zertarakoetan erabiltzea. Juan Garziak Esaldiaren antolaeran dioenaren arabera (Garzia:
90), n erlatiboa aposaturik erabili ahal izateko –balio ez-murrizgarriarekin–, aurrekariak bi baldintza bete behar ditu:
a) Absolutiboan egotea.
b) Zehaztugabea izatea.
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Arau-izenburuetan, lehen baldintza zenbaitetan betetzen da, hala nola zerrendetan, non aipamenak absolutiboan ager
tzen baitira. Testu barruan, ordea, beste
edozein kasu gramatikal eta/edo postposizioren bat erabiliz gero, -n erlatibo
aposatuak kale egiten du:
*2/2019 Foru Lege-Dekretuan, maiatzaren
15ekoan, Nafarroako Foru Komunitateko
Administrazioaren eta haren erakunde
autonomoen zerbitzuko langileen arloko
neurri batzuk onesten dituenean, [… ].
*2/2019 Foru Lege-Dekretuaren (arabera), maiatzaren 15ekoaren (arabera), Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
zerbitzuko langileen arloko neurri batzuk
onesten dituenaren arabera, […].

Konponbide moduan edo, esaldia atzekoz aurrera ordena daiteke:
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen
zerbitzuko langileen arloko neurri batzuk
onesten dituen maiatzaren 15eko 2/2019
Foru Lege-Dekretuaren arabera, […].

Horrelako erlatibo luzeetan, ordea, burua
(«2/2019 Foru Lege-Dekretuaren») izensintagma korapilatsu baten amaieran
agertzeak kalte egiten dio kohesioari, eta
ulermena lardaskatzen du. Ez dirudi, beraz, aukerarik egokiena.
Bigarren baldintza, berriz, gehienetan ez
da betetzen, zehatz-zehatza izaten baita
arau-izenburuetako aurrekaria (datak
areago zehazten du, gainera):
8/2016 Foru A , uztailaren 13koa
2/2019 Foru Lege-Dekretua, maiatzaren
15ekoa
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Horiek horrela, -n erlatibo aposatuak ez
digu balio arau-izenburuen zertarakoak
taxutzeko.
Baina orduan zer egitura erabiliko dugu?
Nola bermatu kohesioa, ulergarritasuna,
zuzentasuna, zertarakoaren balio ezmurrizgarria eta zeinahi kasu-marka eta
postposizio erabiltzeko aukera?
Bada, euskararen beste erlatiboa erabiliz,
hau da, zein erlatiboa:

pen gramatikalik, baina ulerbidea galaraz
dezakete –erlatibo aposatuek bezalaxe–
esaldia luzatu ahala1:
29/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko adineko pertsonentzako egoitzetako farmazia-zerbitzuei
eta sendagai-biltegiei buruzkoa
9/2019 Legea, ekainaren 27koa, 14/2012
Legea, ekainaren 28koa, transexualak
genero-identitateagatik ez baztertzeari eta
haien eskubideak aitortzeari buruzkoa aldatzekoa

2/2019 Foru Lege-Dekretua, maiatzaren
15ekoa, zeinaren bidez Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileen arloko neurri batzuk onesten baitira

Horren gainean, arau-izenburu hori
pixka bat gehiago findu daiteke euskal
idazle zaharren laguntzaz. Batetik, kohesioa hobetzeko, izenordearen ondora
ekar daiteke aditz menderagailuduna,
klasikoek egin ohi zuten eran (Alberdi &
García: 246-249). Bestetik, zeinaz erabil
daiteke zeinaren bidez formaren ordez,
alternatiba ekonomikoago gisa. Hau da
bi ekarpenon emaitza:
2/2019 Foru Lege-Dekretua, maiatzaren
15ekoa, zeinaz onesten baitira Nafarroako
Foru Komunitateko Administrazioaren eta
haren erakunde autonomoen zerbitzuko
langileen arloko neurri batzuk

5/2019 Legea, apirilaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak
jasan dituzten biktimei errekonozimendua
eta erreparazioa emateari buruzko uztailaren 28ko 12/2016 Legea aldatzekoa

Holako esaldiek sor ditzaketen ulergarritasun-arazoen aurrean, zein erlatiboa
izan liteke, berriz ere, hautabiderik onena. Hartaz baliaturik, honela euskaratu
genitzake espainolezko arau-izenburuetan gehien erabiltzen diren preposizioak:
sobre: zeinak hizpide baitu / zeinak aipagai baitu / zeinak tratatzen baitu / zeinak
jorratzen baitu
Decreto 29/2019, de 26 de febrero, sobre
servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las residencias para personas mayores ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Euskadi

Ikus dezagun orain testu barruan, postposizioz lagundurik:
Maiatzaren 15eko 2/2019 Foru Lege-Dekretuaren arabera, zeinaz onesten baitira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren
eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko
langileen arloko neurri batzuk, […].

Ohart bedi data ezkerreratu egin dela
kokagune «trabatutik» libratzeko.
Konpondu dugu, beraz, zertarakoen
auzia erlatiboari dagokionez. Halere, erlatiboa ez da zertarakoak josteko modu
bakarra; hura bezain erabiliak dira -ri
buruzkoa, -tzekoa eta -rena egiturak,
denak ere perpausaren amaieran ezar
tzekoak. Horien kasuan ez dago eragozAdministrazioaeuskaraz107

29/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, zeinak hizpide baititu Euskal Autonomia
Erkidegoko zahar-etxeetako farmazia-zerbitzuak eta sendagai-biltegiak

de: zeinak zeratzen baitu
Ley 9/2019, de 27 de junio, de modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de
no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales
9/2019 Legea, ekainaren 27koa, zeinak
aldatzen baitu 14/2012 Legea, ekainaren
Ez du ulermen-arazo larririk sortzen -rena atzizkiak,
zeren, aurkitu ditugun adibideetan behintzat, beti erabiltzen baita zertarako labur samarrekin.

1

28koa, zeinak debekatzen baitu transexualak genero-identitateagatik diskriminatzea eta aitortzen (baititu) haien eskubideak
Ley 5/2019, de 4 de abril, de modificación
de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de
vulneraciones de derechos humanos en el
contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País
Vasco entre 1978 y 1999
5/2019 Legea, apirilaren 4koa, zeinak
aldatzen baitu 12/2016 Legea, uztailaren 28koa, zeinak errekonozimendua eta
erreparazioa aitortzen baitie Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 artean
politikoki motibaturiko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideak urratu zitzaiz
kien pertsonei

Zertarakoa laburra izanez gero, hori bai,
onargarria izan daiteke arau-izenburua
atzekoz-aurreratzea:
Euskal Kultura Ondarearen (maiatzaren
29ko 6/2019) Legea
Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari
buruzko (abenduaren 22ko 8/2003) Legearen arabera, […].

Bestalde, ez dago inongo eragozpenik
izenordain erlatibozko perpausak izenburu laburretan ere erabiltzeko:
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, zeinak
arautzen baitu Administrazio Publikoen
Prozedura Administratibo Komuna

Honaino zertarakoei dagozkienak. Hurrengo batean jarraituko dugu arau-izenburuen katramilak askatzen.
Aipamenak
ALBERDI Larizgoitia, Xabier & GARCÍA de
los Salmones, Julio (1998). «“Zein
(…) bait- / n” erlatiboa: LiteraturaTradizioa», Fontes Linguae Vasconum
78. Iruñea: Nafarroako Hezkuntza eta
Kultura Departamentua, 235.-266.
or. http://culturanavarra.es/uploads/
files/02_FLV78-0235-0266.pdf

GARZIA Garmendia, Juan (2014).
Esaldiaren antolaera. Bilbo: EHU.
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Laneko gatazketako
bitartekaritza-prozesuak
María Nieves Martínez Gayoso
Preco Kudeatzeko lurralde-arduraduna Gipuzkoan
Lan Harremanen Kontseilua

E

ztabaidak
konpontzeko bidea
da bitartekaritza;
bide horretan
–edozein izendapen
ematen zaiola ere– bi alderdi
edo gehiago akordioa lortzen
saiatzen dira beren borondatez
eta beren kabuz, hirugarren
pertsona aditu eta inpartzial
batek esku hartuta.

30

Espainian, 2012tik, auzi zibil eta merkataritza-auzietako bitartekaritzaren gaineko lege bat dago indarrean. Lege horretatik, funtsezko ideia hauek atera daitezke
bitartekaritzari buruz:
• Bitartekaria. Bitartekaritzaren ezaugarri nagusietako bat da eztabaidatik
kanpoko pertsona batek esku hartzen
duela. Pertsona horrek prestakuntza
espezifikoa du, ez soilik eztabaidaren
xede den gaiari buruz, baita elkarriz
keta (eraikitzailea) ahalbidetzeko eta
elkarri aktiboki entzuteko teknikei
buruz ere. Hauek dira figura horren
ezaugarri garrantzitsuenak: aditua da
(prestakuntza espezifikoa du); alderdietatik eta eztabaidagunetik kanpo
dago (hirugarren pertsona inpartzial
bat da; ez da eztabaidaren parte, eta
ez du interesik eztabaida horretan),
eta rol aktiboa hartzen du, alderdiei
elkarrekin komunikatzen laguntzeko.
• Borondatezkotasuna. Bitartekaritza
borondatezkoa da, zentzu batean
baino gehiagotan. Izan ere, batetik,
tartean diren alderdiek modu askean
erabakitzen dute beren arteko desadostasuna bitartekaritzaren menpe
uztea. Bestetik, gaztaka amaitzeko, alderdien arteko borondateen akordioa
sinatzen da –akordio horrek ematen
dio auziari konponbidea–. Bitartekaritzak ez du inoiz ere behartzen akordio batera iristera.
• Inpartzialtasunak esan nahi du ezin
dela alderdietako baten alde eta bestearen kontra egin; hala, bitartekariak objektibotasunez jardun behar

•

•

•

•

du beti. Bitartekariak bermatu behar
du bi alderdiek aukera-berdintasunez
esku har dezaketela; horrez gain, zaindu behar du alderdietako bakoitzak
adierazitako ikuspuntuak errespeta
tzen direla, aurreiritzirik gabe eta
epairik gabe.
Neutraltasunak aditzera ematen du
nolako lotura izan behar duen bitartekariak alderdiekin eta liskarrarekin. Bitartekariak ezin du akordioaren emaitza
bere interesen arabera bideratu.
Konfidentzialtasunak esan nahi du
bai alderdiek, bai bitartekariak edo
bitartekaritza-erakundeak konpromisoa hartzen dutela isilpean gordetzeko bitartekaritzaren baitan egindako
eta esandako guztia. Alegia, ezin da
prozeduran barrena lortutako informazioa zabaldu, eta, prozesu zibil eta
merkataritza-prozesuetako bitartekaritzaren kasuan, subjektuak ez daude
behartuta prozesu judizial batean deklaratzera edo dokumentazioa aurkeztera, konfidentzialtasunak debekatu
egiten baitu hori.
Alderdien laguntza ere funtsezkoa da
bitartekaritza prozesuan. Bitartekari
tzak elkarrizketa eta informazioa eskuratzea ditu oinarri; hortaz, alderdien
jarrera erabakigarria da: funtsezkoa da
elkar errespetatzea eta bitartekariari
laguntza eta babesa ematea.
Bitartekariaren rol aktiboa. Alderdiei
elkarrekin komunikatzen laguntzea da
pertsona inpartzialaren zeregina; horretarako, jarrera aktiboa izan behar
du, alderdiak elkarrengana gerturatu
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daitezen orain arte aipatutako ardatzak
oinarri hartuta (borondatezkotasuna,
konfidentzialtasuna, inpartzialtasuna,
neutraltasuna, elkarrenganako errespetua eta alderdien ezinbesteko laguntza).

Bitartekariaren jarrera aktiboa
Bitartekariak, lehenik, bere inpartzialtasunari eragin diezaioketen edo interes gatazkaren bat sor dezaketen egoeren berri
eman behar die alderdiei. Bigarrenik, bitartekaritzari buruzko informazioa eman
behar die (bitartekariak zer espero duen
alderdiengandik, eta alderdiek zer espero
dezaketen bitartekariarengandik). Hirugarrenik, elkarrizketa eta komunikazioa
dira bitartekaritzaren bi zutabeak; izan
ere, prozedura honen xede nagusia da bai
bitartekariak, bai alderdiek informazioa
eskuratzea alderdi bakoitzaren helburuen
inguruan. Laugarrenik, elkarrizketak,
onuragarria izan dadin, ordenatua izan
behar du eta akordio bat lortzea hartu behar du xede. Horretarako, bada, esku-har
tzeen txandak antolatuko ditu bitartekariak, eta berariaz bermatuko du esku hartu
nahi duten alderdi guztiei entzuten zaiela.
Elkarrizketa onuragarri baten oinarria ez
da argudioak pilatzea beste alderdia konbentzitzeko, baizik eta alderdiek adierazitako interes eta helburuetan oinarritutako proposamenak egitea, negoziazioari
aurrera egiten laguntzeko. Alderdietatik
eta beren artean zein bitartekariarekin
duten elkarrizketatik ateratzen den informazioa lagungarria izan daiteke tartean
diren auziak zein diren jakiteko, kontuan
izanda alderdi bakoitzak jorratutako gaien
balorazio desberdina egin dezakeela; hala,
ikuspegi zabal eta integratzaileago horretatik, alderdi guztientzat onuragarriak
diren konponbideak aurkitu ahal izango
dira. Elkarrizketa eraikitzaile bat sortzen
laguntzea, horixe da helburua; elkarrizketa hori, bada, alderdien arteko errespetuan eta lankidetzan oinarrituko da, aurreiritzirik gabe edo arrazoia ematen edo
kentzen saiatu gabe.
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Pastela edo laranja?
Normalean, batura zero duten egoera
gisa aztertzen dira eztabaidak: alderdi batek zenbat irabazten duen, hainbat gal
tzen du besteak. Pastel baten banaketaren
bidez irudikatu ohi dira egoera horiek.
Pastela hamar zati berdin-berdinetan banatuz gero, alderdi bakoitzak bost zati jasota lortzen da erabateko oreka. Hortaz,
alderdi bati sei zati badagozkio, bestea
laurekin geratuko da. Alabaina, esperientziak frogatzen du egoera guztiak ez
direla batura zerokoak; batzuetan, alderdi bakoitzak bere erara balioesten ditu
jokoan diren interesak, ondorioz alderdi
orok bere interesa ase dezake. Adibidez,
bi neskatok laranja bat eskuratzeagatik
eztabaidatzen badute, konponbide egokiena beti ez da izango laranja erditik
zatitzea; izan ere, gerta daiteke bietako
batek laranjaren azala behar izatea, birrintzeko eta tarta bat egiteko, eta besteak laranjaren atalak nahi izatea, jateko.
Konponbide egokienera iristeko, nahitaezkoa da egoerari buruzko aurreiritzirik ez izatea eta tartean diren alderdien
helburuak ezagutzea, biak ase ditzakeen
konponbideren bat aurkitzeko, bestearen interesak kaltetu gabe.
Laneko bitartekaritzaren
berezitasunak
Laneko bitartekaritzak arau bereziak ditu.
Oso garatuta dago gatazka kolektiboei
dagokienez, baina ez horrenbeste gatazka
indibidualei dagokienez. Laneko bitartekaritzak ez du araudi homogeneorik.
Autonomia kolektiboa du oinarri; hala,
autonomia erkidego bakoitzean, ordez
karitza handieneko erakunde sindikalek
eta enpresa-elkarteek akordioak lortu
dituzte, eta beren arauak zehaztu dituzte
laneko gatazka kolektiboak konpontzeko
sistemak ezartzeko. Laneko gatazka kolektiboaren beste berezitasun bat da beti
ezin dela konponbide judizial bat lortu,
esate baterako hitzarmen kolektibo bat
berritzeko negoziazioak blokeatzen dire-

nean. Kasu horretan, tartean diren alderdiek beren borondatez onartzen badute
eztabaidatik kanpoko pertsona batek
esku hartzea alderdien arteko komunikazioa ahalbidetzeko, egokiak izango dira
elkarrizketa onuragarri bat sortzeko baldintzak. Eztabaidatik kanpoko pertsona
hori alderdiek izendatzen dute, prestigio
handiko zenbait profesionalen artetik.

Lan Harremanen Kontseilua
Lan Harremanen Kontseilua Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoa
da. Alderdi biko osaera parekidea du
(erakunde sindikalak eta enpresa konfederazioak), eta laneko gatazka kolektiboak
konpontzeko zerbitzua (Preco) kudeatzen
du. Horrez gain, bitartekaritza sustatzeko
eta negoziazio kolektiboa babesteko beste
funtzio batzuk ere betetzen ditu Lan Harremanen Kontseiluak. Preco zerbitzuak
prestigio handiko profesionalen lankide
tza du, eta hiru prozedura mota eskain
tzen ditu: adiskidetzea, bitartekaritza eta
arbitrajea. Hiru prozedura horien definizioa ere ematen du. Precoren arabera,
adiskidetze-prozeduran, alderdiak eurak
saiatzen dira gatazka konpontzen, horretarako izendatu duten pertsonaren
laguntzarekin. Lortzen ez badute, bitartekaritza-prozeduran idatzizko proposamen
formal bat aurkezten die bitartekariak alderdiei, eta alderdiek proposamena onartu edo errefusatu egin dezakete. Azkenik,
arbitrajearen prozeduran, arbitroak laudo
lotesle bat ematen du, gatazkari amaiera
emateko. Preco zerbitzuko prozedurak
malguak badira ere, batzuetan, mugatuegiak iruditzen zaizkie alderdiei, nahiz
eta eztabaidatik kanpoko aditu baten laguntza eskuratzearen alde egon, elkarren
arteko elkarrizketa erraztu dezan. Lan
Harremanen Kontseiluak lagundutako
elkarrizketa-prozesu horiei babesa ematen die, baldin eta kasuan kasuko egoerak
hala eskatzen badu.
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Haurrak zoriontsuak al dira?
Joana Jaureguizar
Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakaslea (UPV/EHU)

Elena Bernaras
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultateko irakaslea (UPV/EHU)

Maite Garaigordobil
Psikologia Fakultateko irakaslea (UPV/EHU)

H

aurrak
zoriontsuak
direla uste izan
da urteetan.
Jendeak
uste zuen haurrek ez zutela
kezkarik izaten, pozik bizi
zirela, eta arrazoi hori zela
medio, buruko gaixotasunen
diagnostikorako eskuliburuetan
ez zen jasotzen haurrek
depresioa izan zezaketelako
zantzurik. Munduko Osasun
Erakundearen arabera (MOE,
2015), depresioak 350 milioi
pertsonari eragiten die, eta gerta
daitekeen ondoriorik larriena
da pertsonak bere buruaz beste
egitea.

Haurrek, helduen moduan, beren egonezina tristurarekin adieraz dezakete,
baina baita jokaera desegokien bidez
ere: portaera arazoak, haserreak, isolamendua, eta abar. Haurrek ez dauzkate
egonezina adierazteko helduok ditugun
baliabide eta ezagutzak, eta ahal duten moduan espresatzen dute. Hortaz,
pentsatu beharko genuke haurren jokaera desegokiak haien egonezinari aurre
egiteko moduak direla, oraindik ez baitute nahikoa abileziarik ezta gaitasunik
beste era batera adierazteko.

Ume askok pairatzen duten
gaixotasuna al da?
Datu hau ezagutzeko zenbait ikerketa1
egin dira Euskal Autonomia Erkidegoan
2013az geroztik. Esaterako, 2013an
egindako ikerketa batean2 ikusi zen 8-12
urte bitarteko haurren % 4,2k depresiosintoma larriak zituztela. Handik lau
urtera 7-10 urte bitarteko ikasleekin
egindako beste ikerketa batean3 ondorioztatu zen haurren % 4,6-4,8k depresio klinikoki esanguratsuaren sintomak
zituztela. Adinarekin datozen aldaketak
kontuan hartuta, Bernaras et al.-k (2013)
Bernaras, Jaureguizar, Soroa, Ibabe eta de las Cuevas,
2013; Jaureguizar, Bernaras eta Garaigordobil, 2017.
2
Bernaras et al., 2013.
3
Jaureguizar et al., 2017.
1
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ikusi zuten 11 urte bitartean mutilek
ondoez emozional handiagoa erakusten
zutela, baina 12 urtetik aurrera aldaketa
bat izaten dela eta neskek dutela ondoez
emozional handiagoa, eta, gainera, joera
horrek heldutasunera arte irauten duela.

Nola detekta daiteke haurdepresioa? (Sintomak)
Amerikako
Psikiatria
Elkartearen
Bu
ruko Nahasmenduen Diagnostiko
eta Estatistika V. Eskuliburuan4 (DSMV), depresio-nahasmenduen sailkapenari
haur
tzaroarekin erlazionatutako beste
bat gehitu zioten: gogo-aldartearen desarauketa disruptiboaren nahasmendua.
Nahasmendu hori suminkortasun kronikoa eta tenperamentuaren leherketa
larriak diagnostikatzeko eta tratatzeko
beharrak eraginda sortu da. Mutilek pairatzen dute gehiago nahasmendu hori,
eta, suminkortasun iraunkorrarekin batera agertzen bada, suizidiorako arrisku
handia dauka. Frustrazioaren aurrean
haur horiek duten tolerantzia baxuak ez
die uzten eskolan aurrera egiten, ez dute
beste umeek gustuko dituzten ekintzekin
gozatzen, familiaren elkarbizitza asko
zailtzen da krisialdiak eta suminkortasuna direla eta, eta zailtasunak dituzte
DSM= Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). American Psychiatric Association (APA), 2014.
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lagunak egiteko edo lagun harremanari
eusteko.
DSM-Vak beste bi depresio mota ere
aipatzen ditu. Iraupena da bien arteko
alderik nabarmenena.
• Depresio nagusia: Depresio-nahasmendu handia pairatzen dutenen gogo-aldartea honela dago: triste, deprimituta, itxaropenik gabe eta gogogabe.
Beste batzuetan, berriz, deprimituta
agertu beharrean, osasun-kexak izaten
dituzte (adibidez, mina edo gorpu
tzeko sufrimendua). Pertsona batzuk
suminkorrago bihurtzen dira, batez
ere haurrak, eta, ondorioz, haserrealdi iraunkorrak izaten dituzte, besteei
errua botatzen diete edo frustrazio
gehiegi sentitzen dute gauza txikiengatik. Bestelako sintomak ere ager
daitezke: gustukoak zituzten gauzen
inguruko interesa edo plazerra gal
tzea, pisua galtzea edo hartzea, loaren
desarauketa, agitazioa edo atzeratasun
psikomotorea, nekea edo energia falta,
gaitasunik eza edo gehiegizko erruduntasun-sentimenduak, kontzentratzeko
edo erabakiak hartzeko gaitasuna gutxitzea, eta bere buruaz beste egiteko
pentsamenduak edo planak egitea.
Emakumezkoek maizago pairatzen duten nahasmendua da, eta nerabetasun
goiztiarrean azaltzen da.
• Depresio-nahasmendu
iraunkorra
(distimia): Gaixotasun hau dutenek
aldarte deprimitua izango dute, gutxienez bi urtez. Umeei aldarte suminkorra azal dakieke, eta gutxienez,
urtebetez izango dute nahasmendua.
Halako depresioa izaten dutenek honako bi sintoma (edo gehiago) hauek
izan behar dituzte: jateko gogo gutxi
edo gogo gehiegi, lo egiteko arazoak
edo lo gehiegi egitea, energia gutxi
edo nekea, autoestimu baxua, kon
tzentrazio falta edo erabakiak hartzeko
zailtasuna eta etsipena. Emakumeen
kasuan bikoiztu egiten da maiztasuna.

Zer egin dezakegu eskolaeremuan?
Eskolak prebentzio-programak garatzeko testuinguru ezin hobeak dira: haurrek
eskolan egunero hainbat ordu igarotzen
dituzte, lagunak egiten dituzte bertan,
eta ikasle eta irakasleen artean ere lotura
garrantzitsuak sortzen dira. Esan daiteke,
beraz, eskolak sozializazio-gune oso garrantzitsuak direla.
Irakasleen kolaborazioa ezinbestekoa
da haurren depresioaren detekzioan eta
esku-hartzean. Askotan haiek izaten dira
«alarma-seinaleak» antzematen dituzten
lehenengoak, eta nahiz eta diagnostikoa
egitea ez izan haien ardura, behatzaile garrantzitsuak dira: haiek detekta dezakete haur bat noiz dagoen bereziki triste,
haserrekor, indarrik gabe, ikaskideekin
egoteko gogorik gabe, edo noiz ez den
gai sentitzen, esaterako. Hori dela eta,
ezinbestekoa da irakasleen formakun
tzan ahalik eta baliabide gehien jartzea.
Formakuntza horretan prebentzioak
ezinbesteko garrantzia hartzen du: hau
da, eskoletatik haur-depresioa prebeni
tzeko zer egin daitekeen jakitea oso garrantzitsua da.
Merkatuan, egon badaude haurren eta
nerabeen depresioa prebenitzeko programak. Oro har, bi kategoriatan mul
tzokatu daitezke: batetik, programa
unibertsalak, populazio orokorrari bideratutakoak, eta, bestetik, zuzendutako
programak, arrisku-populazioari edo
diagnostiko garbia duen populazioari
zuzenduak. Nahiz eta literatura zientifikoak dioen zuzendutako programek
unibertsalek baino emaitza hobeak lor
tzen dituztela, programa unibertsalak5
pertsona gehiagorengana iristen dira,
eta pertsonei ez diete estigma sortzen.
Beraz, programa unibertsalak eskoletan
martxan jartzea oso ekimen onuragarria
izango litzateke ikasle guztientzat.
Historikoki, depresio-sintomei aurre
egiteko programak nerabeei zuzendutakoak izan dira, haur-depresioaren sin5
Huggins, Davis, Rooney eta Kane, 2008; Roberts, Mazzucchelli, Taylor eta Reid, 2003
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tomak adin goiztiarragoan hasten diren
arren. Beraz, beharrezkoa ikusten dugu
depresio-sintomen prebentzioa lehenago
planteatzea.
Hau guztia kontuan izanda, POZIK-BIZI programa unibertsala sortu zen 8-10
urte bitarteko haurrekin erabiltzeko. 18
saiokoa da eta hiru modulutan egitura
tzen da:
1. moduluko helburuak: ikasleak bere
burua eta bere kideak hobeto ezagu
tzea, elkarrenganako laguntza eta
errespetua bultzatzea, eta kideen artean sortzen diren liskarrak aztertzen
eta konpontzen ikastea.
2. moduluko helburuak: ikasleek ikastea
pentsamendu baikorra eta ezkorra ezberdintzen, emozioak autorregulatzen
eta depresio-sintomekin erlazioa duten
jokaera eta pentsamenduak identifikatzen.
3. moduluko helburuak: depresio-sintomak agertzearekin erlazionatutako aldagaiak lantzea, hala nola antsietatea,
estres soziala, gai ez sentitzea eta nork
bere buruarekin konfiantza falta izatea.
POZIK-BIZI zenbait ikastetxetan modu
esperimentalean abian jarri zen. Emai
tzetan ikusi zen eraginkorra izan zela, aldagai klinikoetan, depresio-sintomak eta
arazo kliniko zein emozionalak gutxitu
baitzituen. Gainera, modu esangura
tsuan hobetu ziren oreka pertsonala, autokontzeptua eta, egoera zailen aurrean,
erresilientziarekin erlazionatutako konpetentzia eta kidetasuna. Hobekuntza
horiei esku-hartzea bukatu ondorengo
6 hilabeteetan (jarraipen-fasean) eutsi
zitzaien.
Ondorioz, ezinbestekoa da depresiosintomak prebenitzeko programak egitea, bereziki 8-10 urte bitarteko haurrei
zuzendutakoak, haurtzaroan eta nerabezaroan jasaten diren depresio-sintomen
gorakadari irtenbidea emateko. Testuinguru horretan diseinatu da POZIK-BIZI
programa, hezkuntza-eragile guztiei baliagarria izango zaielakoan.
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IVAPen

argitalpena

Abizenak

Izena

NAN/IFZ/ENA

zure etxean doan jaso nahi baduzu,
idatzi helbide honetara:
Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Helbidea

Posta-kodea

Herria
Mugikorra

Probintzia
e-posta

Europar Batasuneko Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez, jakinarazten dugu datu
pertsonalak tratamendu-jarduera honen barruan sartuko direla: “HAEEko argitalpenak”. Tratamenduaren arduraduna: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Zuzendaritza. Tratamenduaren helburua eta
aurreikusitako erabilerak: Argitalpena kudeatzea eta interesdunei postaz bidaltzea. Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere
publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko. Informazioaren hartzaileak: Ez da aurreikusten datuak jakinaraztea, lege-betebeharrik izan ezean. Eskubideak: Datuetarako irispidea, datuok zuzentzea
eta ezabatzea, eta beste eskubide batzuk informazio gehigarrian azaltzen dira. Informazio gehigarria: Hemen kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia: https://www.
euskadi.eus/registro-de-actividades-de-tratamiento-rat/web01-aprat/es/es/contenidos/informacion/rat/es_def/adjuntos/0220_es.html

