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2015eko urriaren 30a, ostirala
Auditorio Mitxelena
Bizkaia Aretoa

2015eko urria

Abandoibarra hiribidea 3, Bilbo
8:45-9:00

Harrera eta dokumentazioa eskuratzea

9:00-9:30

Jardunaldiaren aurkezpena.
2015eko Zerbitzuen Karten Diplomak banatzea

9:30-10:00

Transparencia y derecho a la participación ciudadana
Gardentasuna eta herritarren parte-hartze eskubidea

Tomás Mingot Felip
Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatea

10:00-10:30 Transparencia, acceso a la información pública,
y protección de datos de carácter persona
Gardentasuna, informazio publikorako irismena eta
datu pertsonalen babesal

Iñaki Pariente de Prada
Datuen Babeserako Euskal Agentziako
zuzendaria

10:30-11:00 Delimitación del derecho de los ciudadanos
al acceso a la información pública
Informazio publikorako herritarren
irismen-eskubidearen zer-nolakoak

Lorenzo Cotino Hueso
Madrilgo CEU San Pablo Unibertsitateko
Administrazio Zuzenbideko irakasle titularra

11:00-11:30

Eztabaida

11:30-12:00 Kafe-tartea
12:00-12:15 Aurkezpena: Q-epearen aurrerapena gardentasunean

Inmaculada de Miguel Herrán
Q-epeako kidea

12:15-12:45

BBPP: “Cómo organizar un portal de transparencia
eficaz”
“Nola antolatu gardentasun-atari eraginkor bat”

Jesús García Fernández
CTIC Fundazioko Web Irisgarritasuneko Alorreko
zuzendaria

12:45-13:15

BBPP: “La transparencia como principio que
impregna toda la institución”
“Gardentasuna, erakunde osoa hartzen duen
printzipioa”

Carme Oliver i Riera
Sant Cugat del Valles-eko Udaleko kudeatzailea

13:15-13:45

Debate y Fin de la jornada

ELKARRIZKETA

ERREPORTAJEA

Iñigo Lamarka:

TTIP:

«Sexu bereko lagunei
ezkontza eskubidea
aintzatestea bezain
garrantzitsua da
gertatu den mentalitate
aldaketa»

batzuentzat
beharrezkoa,
besteentzat
kezkatzekoa

EZTABAIDA

Zaintza partekatua:
zurekin, nirekin ala
biokin?

BERTARATZEA DOAN
IZENA EMATEA: www.qepea.net eta http://www.euskalit.net/inscripciones/entidadespublicas/

Abizenak

Izena

NAN/IFZ/ENA

zure etxean doan jaso nahi baduzu,
idatzi helbide honetara:

Helbidea

Posta-kodea

Herria

Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz
administrazioaeuskaraz@ivap.es

Mugikorra

Probintzia
e-posta

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

«Beti penetan, beti penetan /
bizi naiz mundu hunetan»
Kaxildo Alkorta
Laguna

H

ungaria 1941ean Alemania
rekin batu zen Errusiaren
aurka. 1945ean, II. Mundu
Gerra amaitzear zela, sobie
tarrek hartu zuten herrialdea. 1946an,
errepublika eratu eta komunistak jabetu
ziren aginpideaz. Sobietar Errepublika
Sozialisten Batasuneko barrutiko erre
publika bilakatu zen. Rakosik, Alder
diko idazkariak, estalinismo gogorrean
estutu zuen herria, batez ere 1949 eta
1953 bitartean. Herritarrak oldartu egin
zitzaizkion 1956an askatasun nahian.
Errusiako osteak sartu, eta konponketa:
25.000 hungariar eta 7.000 sobietar hil
dako, eta 200.000 erbesteratu. Bakea (!)
ez dela merkea!
1956ko urriko edo azaroko egun batean,
ikastetxean irakurri zizkiguten egunka
rietako berrietako batek zioen ihesi
zihoazenen artean hiru urteko neskati
la bat zebilela bakar-bakarrik, beldurbeldur eginda gaixoa, lepotik zintzilika
kartoizko orri batean hau zuela idatzita:
«Mesedez, jaso ezazue».
Sarritan gogoratzen dut hori eta alfe
rrikako jakinahiak zirikatzen nau: zer pasa
zitzaion neskatila hari?, zer gurasoei?, bizi
ote da? Bizi bada, 62 urte izango ditu.
Nigeria 1914an Britainia Handiaren
kolonia egin zuten. 1960an, burujabeta
suna iritsi zuen Commonwealth erakun
dearen barruan. Etnia askoko herrialdea
da. Hegoekialdean, Gineako golkoaren
ertzean, badu lurralde bat Biafra deritzo
na. Han biztanle gehienak ibo etniakoak
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dira. Iboek Nigeriatik banatu eta Bia
frako errepublika sortu nahi izan zuten.
Ondorioz, gerran ibili ziren 1967a eta
1970a bitartean. Iboek galdu zuten; be
raz, ez dugu Biafrako Errepublika izene
ko estaturik.
Orduko komunikabideek luzaroan jar
dun zuten Biafrako gaitzak gora, Bia
frako hildakoak behera eta Biafrako
goseaz. Egunkari batean irakurri nuen
gertaera triste asko bat. Ingalaterrako
erreginari kaxa bat bidali zioten, barruan
goseak hildako mutil koxkor bat zuela.
Titularra: «Macabra broma a la reina de
Inglaterra». Neurekiko pentsatu nuen
broma makabro, lazgarria, mutikoari
egin ziotela...
Harrezkeroko, gertakizun goibel asko
ahaztu ditugu: gogoan Etiopiako go
setearena? Ahaztu beharrekoa, ordea,
hango goseak joan ziren-eta, bai jaunandreok! Eta ikusten telebistan ikusaraz
ten dizkiguten berri latzak? «Eta poeta,
eta poeta etxean gelditu da ateak itxita».
Poeta sentitze hau ez da atsegina, baina
bestela ardura hartu behar, eta hori ere...
–«Zenbat lagun bizi dira munduan ni
baino hobeto?», galdetzen zigun batzue
tan lagun batek. Eta berak erantzuten:
«Oso gutxi, milioi bat edo beste».
Gurasoen etxetik hegan eginda bizi zen,
artean ezkondu gabe; esan nahi dut lane
ko irabazi guztiak beretzat zituela. Mun
duan ondotxoen bizi zirenetakoa zela
esateko kontuak eginak zituen, ez asko
gorabehera; gutxi gorabehera.

«Munduan zenbat lagun bizi gara, lau
mila milioi?* (*Sasoi hartan). Esaten di
gutenez, hirutik bat goseak bizi da; hala
bada, ni baino askoz okerrago daude
mila milioi baino gehiago. Goseak ez,
baina gaitzek jota beste zenbat? Asko,
milioi asko eta asko. Horiek ere ni bai
no okerrago. Ni osasuntsu nago eta ino
lako min txarrik gabe. Dirudun askok
nahiko lukete hori. Lo ondo egiten dut,
egunean hiru jatordu bai, konfiantzazko
lagunartea da gurea, atsegina, eta etxea
ere, nirea ez den arren, eroso bizitzeko
modukoa…». Eta familia, gerrak, droga,
beldurrak e.a., horrelako arrazoiak adie
razten jarraitzen zuen.
Gure lagun horrek orduan ez zuen ez
kotxerik, ez telebistarik. Gero, telebista
bai, erosi zuen, kotxea ez. Dutxa jarri be
rria zuen. Bidaia handirik ez zuen egiten,
sasoi hartan ez zen-eta gaur egunean bes
te bidaiatzen. Aurreratzen ari zen etxebi
zitza erosteko eta gerorako gordetzeko.
Laguntzekoa ere bazen. Eta abar.
Mundu hau gizaki eta guzti egitea
pentsatu zuenak ezin ote zuen, bada,
aurrena gizaki bakoitzarentzat bizimodu
itxuroso samarra aurreikusi eta ondoren
hasi mundua egiten?
Gure lagunarena bezalako bizimodu ba
narako ez ote dago mundu bedeinkatu
honetan? Utopia? Utopiak batzuetan
balio du, bai; gehien gehienetan ezer ez.
Europako trenbideetan oinez ibili behar
denean, esate baterako.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90

pertsonaia

Vanessa Goikoetxea,
opera abeslaria:

«Edonork gozatu dezake
musika lirikoarekin»
Nerea Pikabea
Kazetaria

A

kordeoiaren
teklak utzi, eta
ahots kordak
erabiltzen hasi
zen egun batez
Vanessa, musika egiteko.
Berandu bada ere, kantuan
aurkitu du musikaren lilura 34
urteko durangarrak. Bera eta
bere ahotsa munduko agertoki
guztietara heltzen dira. Opera
ezagun asko abestu ditu
izen handiko zuzendarien
aginduetara. Durango eta
Dresden artean bizi da egun.

Durangarra zaren arren, Estatu Batuetan jaio zinen, Palm Beachen…
Bai. Gure aita eta ama hemengoak dira,
baina aita zestalaria izan zen urte askoan.
Floridan bizi izan nintzen bospasei urte
bete arte. Gero, Durangora etorri ginen
bizitzera.
Goi mailako akordeoi ikasketak egin
zenituen txikitan. Orduan, nolatan erabaki zenuen abeslaria izatea?
Durangon ahots zurien abesbatza batean
abesten nuen tarteka. Musika irakur
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90

tzen nekienez oso erraza egiten zitzaidan
koruan abestea. 19 urterekin piztu zi
tzaidan kantuarekiko interesa. Kantuko
irakasle bat etorri zen Durangora, eta
hark animatu ninduen kantua ikastera.
Hala, Madrilera joan nintzen kantuko
ikasketak egitera.
Kanturako zaletasunik izan da zure
etxean?
Nik ez dut etxean sekula operarik en
tzun. Kanturako zaletasuna berandu
sortu zitzaidan. Kantuko Goi Mailako
Eskolan egin nituen kantu ikasketak
Madrilen lau urtez. Hor ohartu nin
tzen kantua bizibide bihur nezakeela.
Madrileko irakasleak kanpora joatea go
mendatu zidan ibilbide on bat egin ahal
izateko. Nazioarte mailan zabiltzanean,
garrantzitsua da hizkuntzak apur bat
menderatzea abesteko eta zuzendariekin
berba egiteko.
Madriletik Alemaniara joatea erabaki
zenuen…

Salzburgen, udako ikastaro batean, eza
gutu nuen gerora Munichen neure kan
tuko irakaslea izan zena, Edith Wiens.
Esan zidan Munichen bere akademian
kantua ikasteko ateak zabalik nituela.
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako
beka batekin bi urte egin nituen Mu
nichen kantuan trebatzen. Eta han izan
nuen lehen entzunaldia: Dresdeneko
teatroko zuzendariaren aurrean abestu
nuen, nik hura nor zen jakin gabe. Hor
tik, beraren antzokira joan nintzen lane
ra, eta bi urte egin nituen bertako abesla
ri gisa. Geroztik, freelance gisa aritu naiz
teatro horretan.
Norbere kontura aritzeko garrantzitsua
izango da, bada, harreman sare bat izatea?
Agente edo ordezkari bat daukat ema
naldiak kudeatzen dituena. Orain dela
urte eta erdi hasi nintzen berarekin, eta,
geroztik, neure jarduera eremua zabaldu
egin dut. Japonian egon naiz, Italian Pa
lermon, etab.
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pertsonaia

Nola hautatzen dira emanaldiak?
Agenteak badaki hurrengo urteetan tea
tro bakoitzean zein obra eskainiko du
ten, zer prestatzen ari diren. Orduan,
obra bat aukeratzen dugu eta hor has
ten da prozesu guztia: entzunaldia egin,
prezioaz hitz egin, etab. Duela urtebete
Madrilen Zarzuela teatroan abestu nuen
lehen aldiz; Gaztambideren Catalina
obra abestu nuen.

Oso sakrifikatua al da abeslari baten bizimodua?
Batzuetan, beharbada, bai. Nire lagunen
bat ezkontzen bada larunbat batean eta
nik kontzertua baldin badut, nik ezin
izango dut joan lagunaren ospakizunera.
Horrelakoetan, sakrifikatua da. Baina es
zenatoki baten gainean nagoenean ez dut
horrelakorik sentitzen. Askatasuna eta
poztasuna sentitzen ditut; ni neu naiz.

Opera bakarrik abesten duzu, ala kantuaren beste genero batzuetan ere badiharduzu?
Opera da neure espezialitatea, baina
oratorioa, zarzuela eta errezitaldiak
ere egiten ditut. Obren artean ere alde
handia dago; garai desberdinetako
obrak izan daitezke. Oso desberdinak.
Niri horrelako gauzak gustatu egiten
zaizkit. Hobeto sentitzen naiz opera bat
abesten eszenatoki baten gainean, baina
errezitaldiek ere badute bere xarma:
piano-jotzailearekin harreman berezia
sortzen da.

Zein berezitasun behar dira abeslari
bakarlaria izateko?
Garrantzitsuena da ongi jakitea norberak
zer gura duen. Nik abeslari bakarlaria
izan nahi nuen, eta banekien horretarako
kanpora joan beharra nuela, hizkuntzak
eta musika ikasi behar nituela. Eszena
tokian beharra ondo egiten baduzu, or
duan ez dago inolako arazorik.

Nolakoa da zure eguneroko bizimodua?
Aurrena, obrari buruzko informazioa
jasotzen dut, obraren testuingurua eza
gutu: zer gertatu zen momentu histo
riko hartan, garaiak zer eragin izan zuen
obran, musikagileak zergatik konposatu
zuen horrela, etab. Ondoren, operako
istorioa ikasten hasten naiz, pertsonaiak
ezagutzen. Azken batean, opera nobela
bat balitz bezala da. Gero, pertsonaien
arteko elkarrizketak irakurtzen ditut,
batez ere, nire pertsonaiarenak. Segidan,
hizkuntza eta ahoskera landu behar iza
ten ditut. Hizkuntza ez badut ezagutzen,
kanpora joaten naiz ahoskera ikastera.
Telefonoz ere egiten dut. Azkenean, no
tak ikasten ditut. Eta, poliki-poliki, tes
tua notetan sartzen joaten naiz. Testua
eta musika ondo uztartzen ditudanean,
piano-jotzaile batengana jotzen dut, eta
berarekin entseatzen dut obra, doitze
ko. Batzuetan, paperean erraza ematen
du, baina gero abesten hasten zarenean
ohartzen zara badituela zailtasunak.
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Kantu klasikoa bakarrik lantzen duzu.
Ez al zaizu bururatu beste estilo bateko
obrak abestea?
Estilo desberdineko musika gustatzen
zait. Esate baterako, Beyoncek asko
erakartzen nau. Ni etxean ez naiz egoten
egunero opera entzuten, baina, oraingoz,
ez dut planteatzen lirikoa ez den beste
ezer abestea. Baina badakit aukerak hor
daudela beti.
Ematen du kantu lirikoa entzule aditu
gutxi batzuei zuzenduta dagoen musika
dela. Kosta egiten da publiko orokorrarengana heltzea.
Abuztuan hainbat emanaldi eskaini di
tugu OSEko orkestrarekin. Bermeon,
Gernikan, Ondarroan eta Lekeition
egon naiz Mozarten obrak abesten. Eli
zak lepo beteta egon dira. Jendea txalo jo
eta jo aspertu arte. Askotan geuk jartzen
dizkiogu mugak geure buruari. Zergatik
ez dugu joan behar opera entzutera? Nire
lagunek ez dute sekula opera bat ikusi
eta ni entzutera etorri direnetan erabat
aldatu zaie operaz zuten ikuspegia. Sarri
tan, musika klasikoa dirudunekin lotzen
dugu, eta horrek ez dauka zerikusirik.
Edonork gozatu dezake musika honekin.
Jendeak antzokietara joan behar du.

Krisiaren eragina nabaritu da zuen arloan?
Bai. Asko. Diru gutxiago dagoenez, orain
opera gutxiago egiten dira urtean. Audi
zio asko egiten ditut nik antzoki desber
dinetan, eta ia beti sopranoak dira probak
egiten dituztenak. Lehia handia dago.
Zein dira zure erreferentziak kantuan?
Asko daude. Gehienak sopranoak, nos
ki. Hala ere, gizonezkoen artean Pava
rotti da guztien artean gailentzen dena.
Bakarra izan da. Emakumezkoen artean,
Krassimira Stoyanova. Artista handia.
Errepertorio jakin bakoitzerako soprano
bat dut gustuko.
Zein da zuretzako obra kutunena? Zein
opera gustatuko litzaizuke abestea?
Esate baterako, La Boheme operako Mimi
pertsonaia egitea gustatuko litzaidake.
Baina, batez ere, La Traviata abestu na
hiko nuke. Obra horrek denetik dauka,
oso betea da: poztasuna, depresioa, etab.
Musikalki oso aberatsa da.
Orain zein proiektu dituzu eskuartean?
Urri-azaroan, Erroman izango naiz; in
gelesezko obra bat abestuko dut. Gero,
azaro eta abendu artean Triesten egongo
naiz Donizettiren L’elisir d’amore abesten.
Ondoren, kontzertu bi dauzkat Bilboko
Euskalduna jauregian Eguberri aurreko
astean. Segidan, Madrilera, Zarzuela tea
trora joango naiz Sorozabalen Juan Jose
operan abestera. Eta handik Alemaniara.
Hortik, Granadara zarzuela bat abestera,
Boqueriniren Clementina, hain zuzen.
Etorkizunean zure burua abeslari gisa
ikusten duzu?
Bai. Ilusioz beteta nago, ez dut besterik
ikusten. Orain, zirkuituan sartuta nago,
eta konturatu naiz gustatu egiten zaida
la. Ez naiz aspertu. Senarrak ahal duen
guztia egiten du nire kontzertuetara joa
teko. Gurasoei, berriz, esan beharrik ere
ez dago kontzertuetara etortzeko; alaba
bakarra naiz. Ahal dudan bitartean ho
rrela segitu nahiko nuke.
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dudanet

D U DA NET lineako kontsulta-zerbitzua
Hemen dituzu IVAPeko DUDANET kontsulta-zerbitzuan erantzundako zenbait zalantza:

GALDERA
Zein da zuzena?
Gero eta desberdintasun handiagoak, dirusarrerei dagokienez.
Desberdintasun gero eta handiagoak, dirusarrerei dagokienez.

ERANTZUNA
Biak dira zuzenak. Euskaltzaindiaren
EGLU I lanean zehazten denez:
«... izenondoa izen sintagma baten barnean aurkitzen bada, esan behar da, gero
eta... delako esapidea izenaren ezkerretara joan daitekeela, baina baita izenaren
eta adjetiboaren artean ere. Adibidez:
• Gero eta auto garestiagoak erosten ditu
Beñatek
nahiz
• Auto gero eta garestiagoak erosten ditu
Beñatek».

Informazio gehiago:
• EUSKALTZAINDIA, Euskal Gra
matika Lehen Urratsak I. Bilbo. Eus
kaltzaindia (1991) 189. or.

GALDERA
Zelan deklinatu behar dira atzerriko hiz
kuntza batetik datozen berbak? (webetik ala webetik?)
ERANTZUNA
Erdal jatorriko hitzen deklinabidea dela
eta, ez da marra erabiltzen; beraz, web
etik idatzi. Hala ere, kontuan izan behar
da hitzaren beraren idazkera. Izan ere,
ezberdina da Euskaltzaindiak hitza eus
kararako onetsi duen ala ez. Adibidez:
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90

• Webgunera sartzeko passworda ahaztu
zait.

Esaldi horretan, webgune hitza onetsita
dago euskarako; password, aldiz, ez.
Beraz, webgune letra arruntez ida
tziko dugu. Password, bere aldetik, letra
etzanez adierazi behar da erdal hitza dela
adierazteko.
Baina kasu bietan deklinabide-atzizkia
marra gabe lotuko diogu.
Eta nola dakigu erdal jatorriko hitz bat
euskararako onartua den ala ez? Euskal
tzaindiaren Hiztegi Batura jo beharko
dugu, eta bertan agertzen bada Euskara
Baturako onetsitako hitza da; alegia, le
tra arruntez idaztekoa.
Auziarekin lotuta dago ere erdal izen be
rezien deklinabidea.
• Anatoly Melnikovek irabazi zuen lehen
erronda.

Kasu horretan, nola jakin Melnikov ala
Melnikove den abizena? Horrelakoetan,
bi bide gomendatzen dira.
1. Testuan izena aipatzen den lehen al
dian absolutiboan agerraraztea (nor
kasuan: Melnikov). Hurrengoetan de
klinabide marra gabe deklinatu: Mel
nikovi, Melnikoventzat...
2. Testuan izena aipatzen den lehen al
dian marraz deklinatu: Melnikov-ek.
Hurrengoetan deklinabide marra gabe
deklinatu: Melnikovi, Melnikoven
tzat...

GALDERA
Zelan deklinatu behar dira siglak?
(EB-etik ala EBetik?)
ERANTZUNA
Siglen deklinabidea dela eta, arau oroko
rra da marra gabe deklinatzea. Beraz,
EBtik izango litzateke.
Arauaren salbuespen bakarra da siglaren
azken letra eta deklinabide kasuaren le
hen letra berdina izatea. Halakoetan,
marra jartzea hobesten da:
• UCK-k egindako adierazpenak CNN-n en
tzun ditut.

GALDERA
Estatistiketan sarritan erabiltzen dugu
«web» hitza eta ez dakigu letra larriz edo
xehez idatzi behar dugun. Izan ere, zen
baitetan web Interneten sinonimotzat
erabiltzen dugu, eta uste dugu Internet
larriz izanda, berdin jokatu beharko ge
nukeela.
Euskaltermen begiratu dugu, eta gazte
laniaz larriz badago ere, euskaraz bietara
agertzen zaigu.
ERANTZUNA
Euskaltzaindiaren oniritzia duen Letra
larriak erabiltzeko irizpideak lanean ze
hazten denez, Internet maiuskulaz idatzi
behar da munduan bat eta bakarra de
lako. Gazteleraz ere irizpide bera zehaztu
du RAEk.
Web hitzari dagokionez, Euskaltzaindiak
ez du jaso oraindik Hiztegi Batuan. Bai
na bai webgune, web orri eta web orrialde
terminoak; hirurak xehez idatzita.

7

dudanet

Izan ere, web hitzak erabilera bi izan di
tzake:
1. World Wide Web hitzaren laburtzapen
gisa, zeina Internet hitza bezala ida
tziko baikenuke; alegia, larriz hasita.
2. Bestelako elementu baten adjektibo
gisa, zeina xehez idatzi behar baita:
webgune.
Aipatzen duzun esaldian, web hitzaren
erabilera 2. kasuan sartuko genuke, gure
iritziz webguneak adierazteko erabiltzen
baita. Beraz, xehez idatziko genuke.

GALDERA
Bi esaldi hauek ongi daude?
Bertan igarotzen du urtea lasai asko, etxeko bazter guztiak erratzarekin garbitzen
dituelarik.
Bertan igarotzen du urtea lasai asko, etxeko bazter guztiak erratzez garbitzen dituelarik.

ERANTZUNA
Biak dira zuzenak. Zuk aipatutako tes
tuinguruan bi deklinabide-kasuak erabil
daitezke.
Hona Euskal estilo libururantz liburuaren
142. orrialdean agertzen den pasartea:
«–ekin eta –z, hurrenez hurren kasu marka
soziatiboa eta instrumentala direla eta,
bada nahikoa nahasmen bi horien ahozko
eta idatzizko erabileran. Azken urteotan,
batasunaren izenean, -z instrumentalaren
erabilera bultzatu dugu, batzuetan egitura
okerrak ere sortuz. Gramatika Batzordearen iritziz, ordea, -z eta -kin parekoak dira
zenbaitetan, biak zuzenak eta onargarri:

GALDERA
Gizakian / gizakia(ren)gan. Biak grama
tikalak?
Hegaztietan / hegaztiengan…

ERANTZUNA
Gizakiari eta animaliei izen bizidunekiko
atzizkiak aplikatzen zaizkie: -gan...
Hala ere, pluralean, bi deklinabideak
aplika daitezke hitzari eman nahi zaion
zentzuaren arabera.
Hala, izen bizidunen atzizkiak izakiaren
nortasuna adierazteko erabiltzen dira
(-en baitan formaren pareko). Bizigabe
gisa deklinatuta, aldiz, kolektibo edo
mota osoari egiten zaio erreferentzia. Be
raz:
• Aldaketa klimatikoaren
gaztiengan.

eragina

he-

• Hegaztietan txikiena da txepetxa.

Informazio gehiago:
• EUSKALTZAINDIA, Euskal Gra
matika Lehen Urratsak I. Bilbo. Eus
kaltzaindia (1991) 235. or.

GALDERA
Non-norengan deklinabide kasuari lotu
ta, itzulpen lan bateko pasarte pare ba
ten, nire ustez norengan behar lukeenean
non erabili da eta, horretarako arrazoiren
bat egongo delakoan argitzeko eskatu
nahi dizuet.
«Arriskua handiagoa da birikak erasanak
dituzten pazienteetan, obesitatea dutenetan, aurpegian eta lepoan forma-anormaltasunak dituztenetan, muskuluetako
gaixotasunak dituztenetan edo lehendik
pneumotoraxa izan dutenetan».
Sukar horrek heriotza-tasa altua du
(1/50.000 helduetan, eta 1/7.000-40.000
haurretan).

ERANTZUNA
Zuzen deklinatu dira testuko hitzak.
Pazienteengan/pazienteetan bereizketa
ulertzeko, esango dugu lehenengo auke
rak pazientearen nortasuna edo indibi
duotasuna adierazten duela; alegia, -ren
baitan formaren pareko.
Pazienteetan formak, aldiz, kolektibo
osoari egiten dio erreferentzia; nolabait,
pazienteen artean esatearen pareko.
Informazio gehiagarria:
• EUSKALTZAINDIA, Euskal Gra
matika Lehen Urratsak I. Bilbo. Eus
kaltzaindia (1991) 235. or.
• PETRIRENA, Patxi. Morfosinta
xiaren inguruko zalantzak eta ar
gibideak: Vitoria-Gasteiz: Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu
Nagusia (2011) 84. or.)

a) A
 izkorarekin moztu zioten burua Maria
Antonietari
b) Aizkoraz moztu zioten burua».

Antzeko kontsulta gehiago ikusteko, edo zeure zalantzak argitzeko:
http://www.ivap.euskadi.net/r61-v50001x/eu/v50aWar/comunJSP/v50acambioIdioma.do?v50aCgaIdioma=eu
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Iñigo Lamarka
«Sexu bereko lagunei ezkontza
eskubidea aintzatestea bezain
garrantzitsua da gertatu den
mentalitate aldaketa»
Miel A. Elustondo – zaldi ero
Kazetaria

E

AEko Ararteko izan
genuen 2004tik
2015era bitarte.
Aurretik, berriz,
Gipuzkoako
Batzar Nagusietako
legelari izan zen. Ararteko
aldia beterik, bertan da
berriz. 1997an, Euskal
Herriko lesbiana,
gay, transexual eta
bisexualen Gehitu
elkarteko lehendakari
aukeratu zuten.
Handik laster Gay
nauzu (Alberdania,
1999) liburuttoa
argitaratu zuen.
Hamaika bizi
eta ikusitakoa,
solaserako lagun
egokia dugu Iñigo
Lamarka (Donostia,
1959).
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90
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Normaltasunez
«Sexualitateaz hitz egiten dugu harreman heterosexualak plazan
daudelako, eta bestelako harremanik egoten uzten ez dutelako.
Akordatzen naiz Gehitu-n militatzen hasi nintzen garaian, ETBko
saio batean homosexualitateaz ari zirela eta kale-inkesta bat
egin zutela mahai-inguruaren osagarri. Kazetariaren galdera
oinezkoei: “Zu heterosexuala zara?”. Jakina, heterosexual hitza
ez zen erabili ohi. Horretan, emakumezko baten erantzun bikaina:
“Heterosexuala? Zer ari zara, ordea! Ni normala naiz!”. Zenbat aldiz
entzun behar izan ote nuen: “Zu ez zara normala!”. Plazako gauza
normala esklusiboa zen, eta baztertzailea, guztiz baztertzailea.
Orain, berriz, kultura aldaketa inportantea gertatu da, aukera
sexu-afektibo guztiak berdintzeko bidean dira. Iritsiko da egun bat,
eta ikusi nahiko nuke, non sexu-identifikaziorik egin beharko ez
dugun. Egoera idealena litzateke identifikazio horiek bazter utzi eta
pertsona den bezala errespetatzea, naturaltasunez».

Sustrai Colina bertsolari eta kazetariak
2012an Argia aldizkarian zuri egindako
elkarrizketa jo dut begiz. Ararteko zintugun, artean, baina kargua ez zenuela
betiko zioen Colinak. Zu, berriz, honelaxe erantzuten hasi zintzaizkion, hitzez
hitz: «Mandatua bukatzean Gipuzkoako
Batzar Nagusietako nire legelari plazara
itzuliko naiz…». Eta itzuli zara.
Itzuli naiz, bai. Zuzenbide ikasketak
egin ondoren, irakasle laguna izan nin
tzen Donostian, Euskal Herriko Uniber
tsitatearen Zuzenbide fakultatean, ha
mar urtez. Orduan, legelari plaza atera
nuen Gipuzkoako Batzar Nagusietan,
eta bertan izan nintzen, hamar urtez or
duan ere. Hain zuzen, Ararteko izendatu
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ninduten arte. Arartekoaren legeak bi
epemuga ezartzen dizkio kargudunari:
batetik, dio ararteko buruak gehienez
ere bi agintaldi bete ditzakeela karguan;
bestetik, bigarren agintaldia eta gero, eta
legebiltzarrak ararteko berria aukeratu
bitartean, jardunean sei hilabetez bete
dezakeela ararteko lana. Esan nahi dut
banekiela noiz beteko ziren epeak, eta,
baita ere, banekiela zer egin nahi nuen
gero: batzar nagusietara itzuli.
Zuzenbide irakasle, Gipuzkoako Batzar
Nagusietan legelari –lehen eta orain–,
baina, gauza guztien gainetik, zure izenak arartekoaren irudiari loturik iraungo du geroan ere…

Ez dakit, bada. Arartekoa 1989an sortu
zen, eta harrezkero hiru ararteko izan dira
–laugarren bat ere bai, baina jardunean–,
eta niri dagokidanez, uste dut proiekzio
publiko handi xamarra eman diodala arar
tekoaren irudiari. Beharbada, eskarmen
tua ere banuelako aurretik ere... Ararteko
kargua onartu nuenetik izan nuen argi
gizarte erakundeekiko harremanak estutu
nahi nituela, politika publikoen gaineko
lana indartu nahi nuela, eta, horren on
dorioz, maiz atera naiz hedabideetan; au
rreko arartekoak baino gehiago, seguru,
baina geroak nitaz zer esango duen, batek
daki! Horrek ez nau batere arduratzen. Ni
ararteko lana ahal zen eta hobekien egi
ten saiatu naiz –beti egin liteke hobeto–,
eta kontent atera naiz. Niretzat horixe
da inportanteena: hamaika urte hauetan
egin dudan lanak onura handiak ekarri
dizkiola hainbat herritarri. Hainbat ara
zo konpondu ditugu bidean, eta politika
publikoetan ere hainbat aldaketa eragin
ditugu. Kontent naiz, beraz.
Oraingo Iñigo Lamarka eta 2004ko
hura, zertan dira bat, zertan bi?
Ararteko izan naizen garaian zenbait he
rritarrek, dena delakoagatik, zuzenean ni
rekin hitz egitea eskatu izan dute, hainbat
herritar ezagutu ditut, eta hainbat arazo
ren berri izan dut. Bizitza gogorra da, eta
arartekora jotzen duen herritarraren ara
zoak batzuetan larriak dira –beste batzue
tan, ez–, eta alde horretatik oso argi ikusi
dut zein inportantea den jendeari entzu
tea, baina benetan entzutea! Eta benetan
entzuteak esan nahi du arazoa dakarren
herritarrari zintzo entzutea, eta ahal den
neurrian laguntzea.
Herritarraren arazoak gizartearen nolakoaren erakusgarri izan litezke. Nolako gizartea erakutsi dizute herritarraren arazoek?
Ararteko erakundeak kexa zehatzei so
luzioak bilatzen ematen du denbora
gehiena, baina, horrekin batera, gizarte
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90

elkarrizketa

«Uste dut
proiekzio publiko
handi xamarra
eman diodala
arartekoaren
irudiari»
arazoak aztertzea eta kontrastatzea du
egitekorik nagusiena, gizarte arazo ho
riek politika publiko bidez hobetzeko
eta konpontzeko. Bigarren lan-eremu
hau dela eta, bilera asko eta asko egin
ditut hainbat gizarte erakunderekin; gisa
guztietako gizarte erakundeekin. Ho
rrela, oso-oso informazio aberatsa jaso
dut, eta era askotakoa, gizarte arazoei
dagokienez. Uste dut administrazio pu
blikoek txukun egiten dutela lan, baina
zertan hobetu badute politika publikoez
ari garenean. Arazo asko daude, asko, eta
askotarikoak.
Arazo asko. Esate baterako?
Esate baterako, bizi izan ditugun indar
keriek hildako asko utzi dituzte, eta zauri
asko. Lan handia egin behar da zauri ho
riek itxi daitezen, eta, bestalde, zauriak
irekita daudela egin behar da lan. Indar
keria horien biktima izan direnek arazo
zehatzak dituzte, eta administrazio pu
blikoek, beren lan txukuna gorabehera,
zeregin franko dute laguntza behar duen
jendeari laguntzen. Beste eremu batzueta
ra joz gero, esate baterako, desberdintasun
sozialek izugarri egin dute gora. Euskadi
ren egoera ekonomikoa zeharo txarra ez
izanda ere, behar gorrian dauden herrita
rrak ditugu, gutxi nahiz asko, baina badi
tugu. Eta gizarte laguntzarako sare zabala
daukagun arren, ez gara heltzen. Pertsona
batzuk behar gorrian daudela ikusi dudan
moduan, ohartu naiz krisiaren ondorioz
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90

familia eta pertsona asko pobretu egin di
rela. Datu estatistikoak ditugu froga. Lan
baldintzak ere ahuldu egin dira kasu asko
tan. Halaber, larria da buru-gaixotasunak
dituzten pertsonen egoera, eta haien fa
miliena. Eta EAEko espetxeetan dauden
pertsonen jatorria dela eta, bizi duten baz
terkeria; izan ere, bazterkeria zirkuituak
daude, eta horietatik irtetea ez da erraza.
Kartzelatik irten eta gizarteratzeko biderik
ez dutenez, delitu egitera jotzen dute be
hin eta berriro, eta zirkulua nola hautsi da
galdera, gizarte erakunde askoren lan ona
ez baita nahikoa, gizarte erakunde horiek
nahiko baliabiderik ez dutelako. Eta beste
hamaika gai eta errealitate aipa litezke!
Zer aho-gustu utzi dizu gure gizartearen
panorama horrek?
Zapore gazi-geza, esan dezagun. Zenbat
arazo dauden egiaztatu ahal izan dut,
zenbat jendek sufritzen duen ikusi, gaiz
ki pasatzen ari den jendea, eta, horrek,
nahitaez, zapore mingotsa uzten dizu.
Alabaina, egoera hobetzen saiatu gara
Ararteko erakundetik, eta, kasu askotan,
politika publikoak hobetzea ere lortu
dugu, administrazio publikoaren jardue
ra zehatzak bideratuz, gaizki bizi diren
pertsonak hobeto bizi daitezen. Hala ere,
arartekoak egiten duen lana isila da, ez
isilpean jardun nahi delako, helburua
efikazia delako, egoerak onbideratzea,
eta ez lanari errentagarritasunik atera
tzea. Arartekoak gomendioak ematen
ditu; erabakiak, aldiz, administrazioare
nak dira. Alde horretatik, egindako lanak
zapore gozoa utzi dit. Uste baino gauza
gehiago lortu ditugu, nahiz eta gizartean
transzendentzia handirik ez duten izan,
gai zehatzak izan direlako eta pertsona
gutxiri eragin dietelako, baina pertsona
bakan horientzat oso inportantzia han
dikoak izan dira.
Legebiltzarrak aukeratzen du ararteko
burua. Zer diozu politikariekin izan dituzun harremanez?
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Alderdi politikoak dira politikagintzaren
subjektuak, baina, nire iritziz, hemen,
oraindik ez dugu kultura demokratikoa
erroturik, eta alderdikeria handiegia
dagoela esango nuke. Bistakoa da al
derdi politikoak osatzen dituzten gizonemakumeen gaitasuna, baina alderdia
bera dute beti atzean, alderdiaren intere
sa; eta alderdiaren interes nagusia –alder
di guztiena, gero!–, boterea eskuratzea
da. Eta zilegi da, horixe baita demokra
ziaren jokoa. Hala ere, Europako Om
budsman-en bilera batean, Alemanian,
jakin nuen bertako zenbait landerretan
arartekorik ez, Ombudsmanik ez dute
la, eta legebiltzarrak egiten duela haren
lana, parlamentariz osatutako batzorde
baten bidez… EAEn, Eusko Jaurlaritzak
eta Batzar Nagusiek ere badituzte gisako
komisioak… Alemanian, delako batzor
dekoa zen parlamentari batekin hizke
tan, esan zidan, haiek, batzorde horretan
ari direnean, alderdikeria saihesteko era
gozpenik ez dutela: «Batzordean ez dugu
alderdiaren ikuspuntuaren arabera joka
tzen, ezta pentsatu ere. Gerta liteke geure
alderdikoa den udalaren kontrako ebaz
pena ematea. Zalantzarik ez horretan».
Hemen, horretarako asko falta zaigu
oraindik. Esaterako, parlamentari batek
beti bere alderdiaren tesien alde eman
behar al du botoa? Edo, bestela, gobernuak
eta oposizioak beti elkarren aurka egon
behar al dute? Kasu batean zein bestean,
adostasunak eta ezadostasunak egon ba
daude, baina ez dira plazaratzen.
Arartekoak gobernuaren kontra-boterea
izan nahi duela esan izan duzu inoiz…
Zuzenbide Konstituzionaleko irakaslea
izan naiz, eta arlo horretan bada, inge
lesez, check and balance esamoldea. Esan
nahi du sistema politiko demokratiko
batean oso inportantea dela boterea mu
gatzea. Terminoa botere absolutuaren
kontra doa bete-betean. Berez, demokra
ziaren ezaugarrietako bat da gero eta bo
tere handiagoa duen administrazioa edo
botere exekutiboaren lana eta jarduera
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«Duintasun
eskubidea
jorratu nahiko
nuke ikuspuntu
juridikotik balizko
liburu batean»
kontrolatuko dituzten erakundeak sor
tzea. Kontra-botere inportanteena, kon
trolik handiena egiten duena, parlamen
tua bera da, jakina, oposizioaren bidez.
Botere judiziala ere hor dago, esan nahi
baita epaile eta epaitegiak. Baina badira
beste zenbait erakunde ere, Ombudsma
na, kontu-epaitegiak eta beste; eta horiek
ere kontra-botere lana egin behar dute,
nolabait.
Sustrai Colinari eman zenion eran
tzunarekin aurrera eginez: «… zehazki
zertan ez jakin arren, gizarte-ekintzan
segituko dudala dudarik ez izan…».
Bai, badakit bide horri berrekingo dio
dala, zehatz ez badakit ere. Eguneko or
duak ere mugatuak dira…
Gehituko militante izan zinen, eta buru
ere bai. Gizarte-ekintzan orduan ere…
Eta arlo horretan ere jardungo dut, baina
ez bakarrik horretan. Zorionez, izugarriz
ko pausoak eman dira azken urteotan,
eta uste dut berrogeita hamar urte barru,
eta lehenago ere bai, historialari, sozio
logo eta gure garaia aztertzen dutenek
baieztatuko dutela zein azkar gertatu di
ren aldaketa izugarriok. Gogoratzen naiz,
nik hamalau-hamabost urte eta ordurako
mutilak gustatzen zitzaizkidan kontzien
tzia nuela, inkesta moduko bat irakurri
nuela egunkari batean. Zein ez zuten etxe
ondoan nahi, auzoko, galdetzen zioten
jendeari, hainbat aukera emanez: ijitoa,
hiltzailea, homosexuala… Bada, jendeak
auzoan gutxien nahi zuena, homosexua

la! Hori erabat aldatu da, hogeita hamar
urtean! Handik hona, sexu bereko lagu
nei ezkontza eskubidea aintzatetsi zaigu,
baina hori bezain garrantzizko, edo, are
garrantzizkoagoa da gertatu den mentali
tate aldaketa. Euskal Herrian, behintzat!,
nahiz eta sektore homofoborik baden
oraindik! Hortaz, Gehiturekin kolabo
ratzen jarraituko dut, honekin eta hare
kin, baina beste gizarte alderdi batzuk
ere jorratu nahi ditut. Eta hainbeste dira
gizarte alderdi horiek, izan ere! Lehenetsi
beharko ditut baten batzuk!
Sustrai Colinari emandako erantzunaren amaiera dut: «… eta azken urteetan
izan ez ditudan denbora, arnasa eta tenplea berreskuratzean, idazteko asmoa
daukat»…
Kar, kar… Baina dena ezin da! Kar, kar…
Tira, nolabaiteko primizia emango dizut:
monografia bat idatzi nahiko nuke, gus
tatuko litzaidake, baina horrek denbora
behar du, kasik denbora esklusibotasun
osoa. Beraz, jubilatzen naizenerako utziko
dut hori. Bitartean, nahiago dut hedabi
deetan kolaboratu, gauza solteak idatzi,
blog bat ireki… Testu laburrak, betiere.
Liburuak idazteko bi ideia ere baditut,
baina liburua gauza serioa da…
Paperean idatzi aurretik ere idazlearen
buruan idatzirik dago liburua. Poetaren
esana da…
Buruan idatzirik, ideia nagusienak!...
Duintasun eskubidea jorratu nahiko
nuke ikuspuntu juridikotik. Giza es
kubideen nazioarteko aldarrikapenean
lehena da duintasun eskubidea. Zenbai
tek printzipio orokortzat du duintasun
eskubidea, esanez handik ondorioztatzen
direla eskubide zehatzak. Nire tesia da
duintasuna bera eskubidea dela, eta edu
ki jakin bat duela, eta, beraz, horrek ad
ministrazio eta botere publikoei betebe
harrak dakarzkiela. Horixe landu nahiko
nuke balizko liburu batean. Horrek, esan
dut, denbora behar du.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90
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Bi ideia dituzula esan duzu. Zein duzu
bigarrena?
Kezka handi bat dut, ikusita nola aldatzen
ari den ongizate estatua. Euskal Herrian
ez ezik, baita Europan ere. Horretaz han
eta hemen idatziko dudala badakit, baina
gaian sakontzea gustatuko litzaidake. Ju
bilatzen naizenean izan beharko du!
Zuzenbide Konstituzionaleko irakaslea
izana, Espainian Konstituzioa aldatuko
ote duten ibili dira udan PP eta PSOE,
delako konstituzioa kasik ukiezina zela
defenditzen zuten haiexek…
Etsigarria da debate hori. Konstituzioa
goren mailako legea da edozein estatu
zein herrialdetan eta, uste dut nik, noi
zean behin ebaluatu egin beharko litza
tekeela, hobetze aldera. Uste dut eremu
guztietan ere behar-beharrezkoa dela
ebaluazioa, unean uneko argazkia egin
eta premia berriak antzematea; esparru
guztietan, eta legeari dagokionean ere
bai. Espainiako parlamentuak du esku
men hori, eta askotan esan dut ponen
tzia iraunkor bat sortua beharko lukeela
kode penala aztertu eta hobetzeko. Po
nentzia bat, adituak bildu eta azterketak
gauzatzeko, ebaluazioak bideratzeko, eta,
beti, kode penala hobetzeko. Ordena
mendu juridiko batean konstituzioa ohi
da araudirik inportanteena. Bada, biga
rrena, kode penala da. Kode penalaz esan
dudana esanda, are gehiago esango nuke
konstituzioaz: uste dut leku guztietan
talde bat ere osatua egon beharko litza
tekeela, herrialdeko konstituzioa zertan
hobetu aztertzen. Eta, berez, zenbait he
rrialdetan egin ere egiten da!
Espainian ez…
Espainian ere osatuko da noizbait, eta
aldatuko da bertako konstituzioa, baina,
horretarako, txukun egin behar da lana,
adituen eta gizartearen parte hartzeare
kin… Espainiak duen demokrazia oso
gaztea da, urte gutxi ditu, eta inperfek
zioak, aldiz, asko eta handiak. Konsti
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Alardeak
«2004an hasi nintzen ararteko lanean, eta urte hartan ez nuen
Irungo alardera joaterik izan, espainiar estatuko arartekoen
urteroko jardunaldiak tarteko. Hala ere, Hondarribikora bai,
joateko modua izan nuen. Jota geratu nintzen, han entzun nituen
lekukotasunak entzunda. Urte hartan, artean, Hondarribiko
Jaizkibel konpainiak desfilea ohiko bideetan barna egitea
ezinezko zuen. Izugarria iruditu zitzaidan hori, baina are
izugarriago iruditu zitzaidan berdintasunaren araberako
alardearen aldeko pertsonek urtean zehar jasan behar zituzten
irain, eraso, boikot eta estigmatizazioen berri izatea. Ordutik
hona, gauzak asko aldatu dira. Ikuspegi historikoa izanda,
aurrerapauso handiak eman dira, baina ez dira nahikoak. Nire
ustez, Irungo eta Hondarribiko Udalak inplikatzea falta da.
Hasteko, berdintasunaren araberako alardeak errespetatuz.
Oinarrizkoa da; baina ez dute egiten. Ikaragarria da. Eta haien
alderdiek ere ez diete errietarik egiten, eta dena esatearren,
hauteskundeak aise irabazten dituzte alderdiok, batean PNVk,
bestean PSEk. Nik behin eta berriz eskatu nien bi alkateei
alarde publikoari harrera egin ziezaiotela. Behin eta berriro
eskatuagatik ere, ordea, alkate horiek harrerarik ez alarde
publikoei. Herrigintza da geratzen zaigun bidea, bitartekaritza
lanetan prestatuta dagoen adituen bidez zubigintza egitea.
Seguru nago hogei urte barru, gaur egungo irudiak ikusi
eta tradizionalistak lotsatu egingo direna. Bitartean, Eusko
Jaurlaritzaren Berdintasunaren Legea betez, Irungo eta
Hondarribiko udal agintariek, eta gainerako agintari guztiek
oro har, berdintasunaren araberako alardeak babestu beharko
lituzkete, alardeok funtsezko eskubidea defenditzen baitute».

tuzioa onartu zenean frankismotik atera
berria zen herrialdea, baldintzapen han
diak zeuden, botere faktikoak aipatzen
ziren hitzean eta hortzean, eta botere
faktiko horiek baldintzatu egin zuten
konstituzioa. Beraz, bada lege hori alda
tzeko garaia. Demokraziak ibilbide luzea

duten herrialdeetara jo beharko luke, eta
han gauzak nola egin dituzten ikusi, eta
ikasi. Egin beharko litzateke, baina nire
ustea da ez dela horrelakorik egingo,
eta, ondorioz, konstituzioaren erreforma
egiten bada, azkar eta arin egingo dutela
azkenean, lardaskeria bat eginez…
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Maite Orue
Kazetaria

K

omunikabide,
alderdi politiko,
sindikatu
nahiz eragileen
eskutik, geroz
eta gehiago ari gara entzuten
TTIP (Trasatlantic Trade
and Investment Partnership)
ingelesezko siglak. Klik bakar
bat eginda, Internetek hainbat
informazio eskaintzen dizkigu
haren inguruan, baina han eta
hemen entzun edota batean
zein bestean irakurri arren,
askorentzat ezezaguna izaten
darrai sigla horien atzean
dagoenaren esanahiak.
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«Benetako merkatu bateratu bat» sor
tzea helburu, Merkataritza eta Inbertsio
Lankidetza Trasatlantikoa (TTIP) 2013.
urtean hasi ziren negoziatzen Amerike
tako Estatu Batuetako (AEB) gobernua
eta Europako batzordea (Europako Ba
tasuneko estatu kideen izenean). Mun
duko bi bloke ekonomiko aberatsenak
dira, hain justu, ordutik irismen handiko
akordio hori lortzeko ahaleginetan ari di
renak; bien artean munduko Barne Pro
duktu Gordinaren % 60, ondasunen eta
zerbitzuen nazioarteko merkataritzaren
heren bat eta 800 milioi kontsumitzaile
baitauzkate. Hori horrela, Jose Manuel
Durao Barroso Europako Batasuneko
presidente ohiaren hitzetan, azken buru
ra iritsiz gero, TTIPek komertzio aske
rako gunerik handienera eramango luke.
Karel de Gucht Europako Merkataritza
komisario ohiak, bere aldetik, iragarri
zuen Munduko Merkataritza Erakun
deak (MME) lor dezakeena baino «urru
nago» joango direla TTIP akordioa sina
tutakoan.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90

Pausoz pauso bidea egiten ari den akordio
horren aurkako ahots kritikoak, ordea, ez
dira gutxi. Esate baterako, Susan Geor
ge ekonomialariak hainbat Gobernuz
Kanpoko Erakundek eta herri mugimen
duk Bruselan egindako jardunaldietan
esan zuenez, gisa horretako akordioekin
«enpresek gero eta kapital gehiago pila
tuko dute, eta hori gertatzen denean, us
telkeriaren muga ezabatu egiten da». Izan
ere, aurka daudenek diotenez, negozia
tzen ari diren gaiak ez dira muga-zergak
edo merkataritzako beste muga batzuk,
horiek baxuak baitira EBen eta AEBen
artean. «Aitzitik, korporazioen arauak,
erregelamenduak eta inbertsio bermeak
ditu helburu» TTIPek. Hortaz, salatu
dutenez, «helburua da zuzeneko inber
tsioa erraztea eta beharrezkoak ez diren
burokraziaren oztopoak kentzea, Atlan
tikoaren bi aldeetako enpresak merkatue
tan sar daitezen».
Negoziazio gaiak
Merkataritza liberalizatzea edo merkatu
bateratua lortzea izanik helburua, hiru
dira, behinik behin, negoziatzen ari di
ren atalak: produktuen eta zerbitzuen

sarbidea eta merkatuak; arau arazoak eta
muga sariak ez diren hesiak; eta arauak,
printzipioak eta nazioarteko merkatari
tzan dauden aukera berriak. Ituna sina
tuta, hamar urteren buruan bi blokeen
Barne Produktu Gordina % 0,5 haziko
litzatekeela aurreikusten dute sustatzai
leek, eta baita herrialde industrializatue
tan bi milioi lanpostu sortuko liratekeela
ere. Kontrara, kalkulu horiek ezbaian ja
rri dituzte itunaren aurkakoek, 1994an
Kanadak, AEBek eta Mexikok sinatu
tako NAFTA itunaren ondorioak gogora
ekarriz: AEBetan ia 700.000 lanpostu
galdu ziren, eta Mexikon bi milioi neka
zarik lana galdu zuten eta 28.000 den
da txiki itxi zituzten. Hartara, itunaren
aldekoek diote hazkundea eta enplegua
ekarriko duela; kontrakoek, ordea, lan
gabezia eta eskubideen galera.
Ituna sinatutakoan, administrazio maila
guztietan izango luke eragina, eta horrek
kezka handia eragin du hainbat sekto
retan. Izan ere, negoziazioak sekretuak
dira, eta, ondorioz, aurkariek uste dute
demokraziaren aurka egingo duela eta
hainbat eskubide murriztuko dituela.
Bederen, TTIParen inguruan zabaldu
diren informazio apurrek ondorioak
kaltegarriak izango direla pentsatzera
eraman dituzte asko: zerbitzu publikoen
pribatizazioari erraztasunak emango
dizkiola uste dute, lan eskubideak mu
gatuko dituela, ingurumen arauak leun
duko, eta pribatutasun araudiak ahul
duko, kasurako.
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Kritikak izan arren, ituna sinatu ahal
izateko prozesua bere bidea egiten ari
da, aurtengo uztailean TTIParen alde
ko urratsa eman baitu Europako parla
mentuak, Bern Langue europarlamen
tari sozialdemokratak egindako txostena
onartuz. Hain zuzen, sakon eztabaidatu
ondoren bozketa eginda, aldeko 436
boto, aurkako 241 eta 32 abstentzio
jaso zituen Europako Batzordeak AE
Bekin negoziatzerakoan bete beharreko
gomendioak jasotzen dituen txostenak.
Modu horretan, negoziatzen jarraitzea
ri baiezkoa eman zion Europako Parla
mentuak. Hori bai, dokumentuari oni
ritzia emanda, Europako parlamentuak
gomendatu du itun trasatlantiko batek
Ameriketako Estatu Batuetako merkatua
zabaldu behar diela Europako Batasune
ko enpresei, baina ez dituela estandar
europarrak ahuldu behar. Halaber, in
bertitzaileen eta estatuen arteko gatazkak
konpontzeko, ISDS deritzon tresnak au
rreikusitako arbitraje pribatua ordezka
tzea proposatu du europarlamentuak,
kontrol eta gardentasun arauen menpean
ariko diren epaileez osatutako sistema
bat lehenetsiz.
Akordioaren aurkakoek, hala ere, uste
dute onartutako txosten horrek ez due
la baldintza gogorrik ezartzen. EHNEk,
adibidez, esan du Europako Parlamen
tuak ez duela marra gorririk zehaztu, eta,
ondorioz, «guztiz kolokan» jarriko duela
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bertako nekazaritza eta abeltzaintza zein
elikadura-segurtasuna eta ingurumena.
Euskal Herriko nekazarien sindikatua
ren arabera, akordio horri esker, «trans
genikoek, klonatutako haragiek, berme
sanitariorik gabeko elikagaiek zein in
gurumena kaltetzen duten hainbat ekin
tzak (frackinga edo haustura hidraulikoa,
esate baterako) ateak parez pare zabalik
izango lituzkete».
Gurean ere, alde eta kontra
Eusko Jaurlaritzak babesa eman dio
Europako Batasunaren eta Amerike
tako Estatu Batuen arteko akordioari.
Arantza Tapia Ekonomia Garapen eta
Lehiakortasunerako sailburuaren esa
netan, mundu global batean bizi garen
honetan, TTIPek merkataritza, inber
tsioak eta trukea hobetuko ditu, eta onu
ragarria izango da Araba, Bizkai eta Gi
puzkoarentzat: «Euskadik beti irabazi du
merkatu bat liberalizatu den bakoitzean».
Tapiak zehaztu duenez, «AEBak dira es
portazioen hirugarren helmuga handie
na, eta kopuru horrek gora egin lezake
TTIP akordioaren bitartez». Halaber,
gogora ekarri du krisi sakonaren ondo
ren euskal ekonomia «pixka bat hobeto»
dagoela gaur egun; hain justu, bertoko
«enpresak mundura zabaldu direlako, in
ternazionalizatuta daudelako». Bestalde,
itunaren aurka daudenei aipamen egin
da, Eusko Jaurlaritzako sailburuak esan

du gaur egungo egoeran ezin daitekeela
mugen itxiera aldarrikatu.
Tapiaren hari beretik mintzatu da Izas
kun Bilbao Barandica EAJko europarla
mentaria ere. Akordioa «europar lan eta
merkataritzari buruzko nazioarteko es
tandarrak erreferentzia nagusi izatea lor
tzeko; Enpresa Txiki eta Ertainek merka
tu globalean dituzten aukerak hobetzeko;
eta lehiakortasuna, berrikuntza eta na
zioartekotzea sustatzeko beharrezkoa»
dela nabarmendu du Bilbaok. «TTIP
aren bidez berretsiko dugu Europan be
rrikuntza praktikatzen dugula eta ezagu
tza zaintzen dugula». Ituna beharrezkoa
dela esateaz gain, Europako parlamen
tuan egindako eztabaidan laster izenpe
tzea espero dutela aldarrikatu du jeltza
leak, «negoziaketa gardenagoarekin eta
kontrol demokratikoarekin». Izan ere,
EAJren ustez, akordioa lortuko ez balitz,
eragin ekonomikoko beste arlo batzuk
izango lirateke merkataritzari eta lanari
buruzko munduko estandarrak ezarriko
lituzketenak, eta hori kaltegarria litzate
keela deritzo. «Europa eta AEB bezalako
potentzia eta eragina daukaten bi eremu
ekonomiko ados jarrita, aukera gehiago
egongo da estandar horiek gureen pare
koak izan daitezen», esan du Bilbaok.
Mugimendu zabala
Edonola ere, TTIParen balizko ondo
rioen inguruko beldurra zabaldu, eta
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hainbat izan dira herrialde ezberdinetan
azken hilabeteetan itunaren aurka egin
dako mobilizazioak. Eta gure mugetatik
kanpo bai, baina Euskal Herrian bertan
ere TTIParen aurkako mugimendua na
barmena izan da azken aldian, eskubide
garrantzitsuak mehatxatzen dituela uste
baitute eragile sozial, sindikal eta poli
tikoek. Hala, Euskal Herrian TTIPari ez
izeneko kanpainaren berri eman zuten
urte hasieran, eta akordioaren aurkako
manifestu bat gizarteratu zuten 38 era
gilek. TTIPek eragin negatibo handia
izango duela iritzita, besteak beste, Eus
kadiko CCOO, UGT, LAB, ELA, ESK,
EHNE eta STEE-EILAS sindikatuek eta
EH Bildu, Ezker Anitza-IU, PodemosAhal dugu, EQUO Euskadi eta EzkerraBerdeak alderdi politikoek sinatu zuten
manifestua, sektore eta kolore ezberdine
tako hainbat eragilerekin batera. Haien
iritziz, hitzarmen hori «kapitalismoaren
globalizazioan beste urrats bat» da. «En
presa transnazionalek zenbat eta babes
eta botere handiagoa izan, orduan eta
burujabetasun eta demokrazia txikiagoa
izango dute herriek, gizarte eskubideak
murritzagoak izango dira eta prekarie
tatea handiagoa, ingurumenak arrisku
gehiago izango ditu eta herrien arteko
anaitasunezko elkartasunak oztopo gehi
ago izango ditu».
Batik bat, hiru kezka nagusi agertu di
tuzte TTIParen aurkako mugimendua
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90

osatzen duten eragileek. Batetik, nego
ziazioak sekretuak diren heinean, nabar
mendu dute «gardentasun eta prozedura
demokratikorik eza» dagoela. Ildo horre
tatik, salatu dute herritarrek eta gizarte
zibilak ezin dituztela negoziazioak jarrai
tu, eta, ondorioz, ezin daitekeela berma
tu interes publikoak babestuta egongo
direnik. «Gaur egun negoziazio horiek
erabat partzialak dira: enpresarien presio
taldeek informaziorako sarbidea dute,
eta presioa egin dezakete negoziazioe
tan», diote.
Beste alde batetik, inbertsioak babesteari
buruzko atala aipatu dute eragileek, eta,
bereziki, Estatuaren eta Inbertitzailearen
arteko Desadostasunak Ebazteko (ISDS)
tresnaren gaineko xedapena. Diotenez,
ISDSk «berebiziko eskubidea ematen die
inbertitzaileei estatuak auzitara erama
teko, uste baitute erabaki demokratiko
batek oraingo edo etorkizuneko eteki
netan eragin negatiboa izan dezakeela.
Mekanismo horiek nazioetako epaitegie
tatik kanpoko auzietan oinarritzen dira.
Horren ondorioz, hondatu egiten dira
bai nazioen lege sistemak, bai legeak eta
guztion onurarako politikak ezartzeko
gizartearen subiranotasun demokratikoa
ere».
Azkenik, kritikatu dute gobernatzeko
demokraziaren kontrako egitura berriak
eta prozedurak sortuko direla, Erregu
lazioaren Lankidetza batzordea aipatu

ta. Hain zuzen, gisa horretako egiturek
ahalbidetu egiten dute «hautatu ez diren
burokratek eta enpresen lobby handiek
TTIPen barruan hartuko diren erabakie
tan etengabe eta ezkutuan presioa egin
ahal izatea». Hori aintzat hartuta, uste
dute «demokraziaren kontrako egitura
hauek guztion interesak babesteko edo
gizarteak etorkizun hobea izateko eman
diren xedapenak eta arauak arriskuan»
jartzen dituztela, «nahiz eta arau horiek
beharrezkoak izan eta herritarrek hori
erabaki». Diotenez, jabego intelektua
lerako eskubideak babestu nahiak ere
kezka sorrarazi die, «gure oinarrizko es
kubide batzuei eraso egiten baitie; hala
nola, osasunari, hezkuntzari, kulturari
eta adierazpen askatasunari».
Hori guztia dela eta, joan den apiri
laren 18an egindako mundu mailako
protesta egunera batu ziren Euskal He
rriko eragileak ere. Hain justu, mundu
osoko bostehundik gora hiritan egin zi
tuzten mobilizazioak milaka eta milaka
lagunek. Protestak protesta, bidea egiten
jarraitzen du TTIPek, eta, aurreikusten
dutenez, 2016a izango da berori sinatze
ko urtea.
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Ardura eta erantzukizuna
Xabier Aristegieta Okiñena

E

uskarazko testu ugaritan ardura
eta erantzukizun hitzak truka
garritasunez erabilita ageri dira,
sinonimo balira bezala, gaztela
niazko responsabilidad euskaratzeko.
Nire ustez, ordea, ardura eta erantzuki
zuna ez dira gauza bera, eta artikulu ho
nen bidez bereizkuntza horren gaineko
oharmena piztu nahi nuke.
Gaztelaniazko responsabilidad hitzak
funtsean bi esanahi ezberdin ditu (esan
dezadan argigarriagoa iruditzen zaidala
DRAEko responsable sarrera responsabili
dad baino):
1. Jokabide pertsonal bat, gauzak kon
tuz eta zuhurtasunez egiten dituena
rena.
2. Posizio objektibo bat, bertan dihar
duenari bere jardunaren gaineko
kontuak eskatu ahal zaizkionekoa
eta, horrenbestez, kontu horiek
ematera behartzen duena.
Bada, aldezten dut euskaraz ardura –eta
ardura soilik– erabiltzea lehenbiziko esa
nahia emateko, eta erantzukizun, biga
rrenerako bakarrik.
Ezen, hiztegietan bilatuz, honako hau
aurkitzen dugu:
•

Euskaltzaindiaren hiztegian:
ardura:
1 iz. Zerbaitetan jartzen den gogo
oharmena. Ik. Axola; arreta. Haien
nagitasuna eta ardura gutxia. Hezkun
tzaz duten ardura berezia. Hirigintzaz
ardura izpirik agertu gabe (…)
2 iz. Kezka. Berandu ez heltzea zen bere
ardura guztia. Arduraren bat al duzu?
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erantzukizun:
iz. Erantzule izatea; hortik dato
rren eginbidea. Ik. erantzunbehar.
Langintza osoaren azken hitza eta
erantzukizuna bere gain hartzen du.
Erantzukizun handiko kargua (…).
Erantzukizun zibila.
•

Orotariko Euskal Hiztegian:
1 ardura (…)
1. Responsabilidad, cuidado; preocu
pación; interés. «Soin continuel»
SP (cf. 2 ardura). «Cargo, cuidado»,
«pena, cuidado» Lar y Añ. «(Tú te
lo) quisiste, tú te lo ten, zure naia,
biz zure gaia, zeurea zan gura, area
go ardura» Lar. «Aplicación», «tiento,
miramiento» Añ. «Tráfagos, cuidados,
(c.) ardurak, burukominak» Ib. «Ajola
(G), arduria (V), cuidado» Mg Nom.
«Soin, souci (BN). Ardura eskasa, né
gligence» Dv. «1.º cuidado, diligencia,
providencia (…)
3. (Dv A). Temperamento. «Ardura
bihurria, tempérament irascible (Gy)»
Dv.(…)
erantzukizun, erantzunkizun.
1. Responsabilidad. v. erantzunbehar, erantzuki (4), erantzupen (4).
(…) Norberak erantzukizuna lepora
tzen dunean. Etxde Itxas 205. Etzukean
inoren erantzukizunik bere gain eta bere
lepora bearrik. Zait Plat 102. Langintza
osoaren azken itza ta erantzukizuna bere
gain artzen du. Vill Jaink 78. Ezkongai
denboran jolasean ibilli dira, eztituzte
ikasi bizibide berriak eskatzen diskien
erantzukizunak. EgutAr 13-1-1962

(ap. DRA). Zer erantzukizun Jaunaren
aurrean! MAtx Gazt 58. Zeñen eran
tzunkizun aundia. Ib. 43. Hutsegite
haren errua ta erantzukizuna oso-osorik
neure gain eta neure gain bakarrik har
tuz. Azurm ZArg 4-8-1974, 5. Oro be
ren kargu, egiteko eta erantzukizunekin.
Larre ArtzainE 185. Batuarekin hasita,
noraino izan zen zure erantzukizuna,
edo noraino izan zinen batuaren aita
jauna? In MEIG IX 76.
Obligación contraída. Zintzo joka
tuta, baña Aurrezki-Kutxako erantzun
kizunak ondo betetzen zituzten. Tx
Garm BordaB 173. (…)
Hori horrela, uste dut erraz ondoriozta
dezakegula hiztegiek oinarri sendoa es
kaintzen digutela aztergai hartu dudan
bereizkuntza hori zilegitzat jotzeko. Ho
rren arabera, hay que actuar con respon
sabilidad esateko, adibidez, ez litzateke
zuzena erantzukizunez jokatu behar da
erabiltzea (Interneteko eta bestelako la
ginak lagin), baizik eta arduraz jokatu
behar da. Era berean, es un puesto de mu
cha responsabilidad emateko ardura ez,
baizik eta erantzukizun handiko postua
da esango genuke, ulerkera arruntenaren
arabera.
Beste gauza bat da jarduera bat eta bera
ardura nahiz erantzukizun gisa, bietara,
izendatu ahal izatea, metonimiaz; hain
zuzen ere, seme edo alaba bat guraso ba
ten kezka eta poza izan daitekeen modu
berean. Baina kezka eta poza sentimendu
bera izan gabe, jakina.
Bereizkuntzak badu bere hizkuntza.
Kasu honetan, euskara dugu, ez gazte
lania, bereizkuntza horren berri ematen
duena. Oraingoan bezala beste batzuetan
ere, saia gaitezen euskarazko esanahi-alde
horiei merezi duten distira ateratzen, eta
aberastasun hori balioan jartzen.
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Ariketak90
1.

Osatu esaldiak hitz egokiarekin:
1.	
Arkeologia ikerketak beste
du.

batzuekin jarraituko

2.	
Uribe Kostako Munarrikolanda mendilerroan Neolito garaian arbasoek
eraikitako zazpi
ezagutzeko ibilaldia egingo
dugu.
3.	
Elizaren beheko aldean, gotorlekuarekin bat egiten duen tokian
hain zuzen, 1229. urteaz geroztik eraiki zuten jatorrizko harresiaren
dago.
4.	
Alkate berriak, hunkituta, herriak aldaketaren aldeko
egin duela esan du agintea eskuratu bezain pronto.
5.	
Etorkinen auzian, bi munduen arteko
handia
gertatzen ari da: batetik, mugen sakralizazioa dakarrena, eta, bestetik,
globalizazio eta mugagabetasunen aldarria.
6.	
Grabitate ardatza aldatuz, hanka baten gainean
gordetzen du.
7.	
Mapa soziolinguistikoak badu berritasun bat aurreko biekin alderatuta: ez
dute zentsu osoa hartu ikerketaren oinarri gisa,
bat baizik.
8.	
Nazioarteko komunitateak errepublika baltikoen independentzia
du.
9.	
Eskabideak aurkezteko epea
hau EHAAn
argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta 2015eko azaroaren 5ean
bukatuko.
10.	
Ez genuen etsaia menderatzerik lortu;
eraso eta garaitu gintuen.

oreka
indusketa

aztarrena
ebazpen
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, hark

aitzitik

talka
lagin

aintzatetsi
trikuharri
hautua

Ariketak 90

2.	
Lotu sinonimoak:

3.

hondeaketa

agian, beharbada

alimaleko

independentzia

atoan

izugarri, oso handi

eragaitz

irabazi, hobari

menturaz

berehala, behingoan

berme

zalantzan

ezbaian

akordio

itun

eragozpen, zailtasun

burujabetasun

induskatze

etekin

garantia

Aukeratu hitz egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1.	
Lege honen mendean dauden erakunde guztiek
behar dutenean, berariazko araudian ezarritakoaren arabera jardungo dute.
a. abala eman
b. abalatu
2.	
Irudi horiek ez dituzte
atzean lan handia dagoela.

aukeratu; bistan da horren

a. abasberuan
b. abespeluan
3.	
Egunean zehar
ezinean ibili gara.

eman diegu arazorik gabe, baina gauean

a. abasto
b. abastu
4.	
Ionako
uhartedian dago.

Eskoziako mendebaldean dagoen Hebridak

a. abade-etxea
b. abatetxea
5.	
Etxera nindoala
behar izan dut aterpe batean.

hasi du, eta gelditu arte zain geratu

a. abazuza
b. babazuza
6.	
Euskal
batean jarriak.

hogeita zazpi letrak osatzen dute, ordena jakin

a. abedea
b. alfabetoa
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4.	
Aukeratu

item bakoitzeko forma egokia (bat baino gehiago izan daiteke).
Horretarako, kontuan izan «DUDANET lineako kontsulta-zerbitzua» artikuluan
azaldutako irizpideak:
1. a) Bungalow-eko informazio-liburuan dioenez, aquagym egiteko aukera
daukagu camping-ean.
b) Bungaloweko informazio-liburuan dioenez, aquagym egiteko aukera
daukagu campingean.
c) Bungaloweko informazio-liburuan dioenez, aquagym egiteko aukera
daukagu campingean.
2. a) NATOko eta ESLA Europako Segurtasun Lankidetzako Antolakundeko
ordezkariekin bildu dira UÇK-ko ordezkariak.
b) NATO-ko eta ESLA Europako Segurtasun Lankidetzako Antolakundeko
ordezkariekin bildu dira UÇK-ko ordezkariak.
c) NATOko eta ESLA Europako Segurtasun Lankidetzako Antolakundeko
ordezkariekin bildu dira UÇKko ordezkariak.
3. a) 1997ko ekainean, Aitor Lopez de Aberasturik Interneten zeuden euskaraz
ko Webgune guztiak bildu zituen kaixo.com atarian.
b) 1997ko ekainean, Aitor Lopez de Aberasturik interneten zeuden euskaraz
ko webgune guztiak bildu zituen kaixo.com atarian.
c) 1997ko ekainean, Aitor Lopez de Aberasturik Interneten zeuden euskaraz
ko webgune guztiak bildu zituen kaixo.com atarian.
4. a) Tutua urarekin eta xaboiarekin garbitu ondoren, sikatzen utz; ez erabili
zapirik lehortzeko.
b) Tutua urez eta xaboiz garbitu ondoren, sikatzen utzi; ez erabili zapirik
lehortzeko.
5. a) Gripearen birusak txerrietatik egin zuen lehen aldiz salto gizakiengana,
duela bost mende inguru.
b) Gripearen birusak txerrietatik egin zuen lehen aldiz salto gizakietara,
duela bost mende inguru.
c) Gripearen birusak txerriengandik egin zuen lehen aldiz salto gizakiengana, duela bost mende inguru.
6. a) 1976an, Hua Guonfeg Alderdi Komunistako lehendakari bihurtu zen.
Gerora, politika ekonomikoak sorturiko tentsioen ondorioz, Guonfeg-en
eragina ahuldu eta Deng Xiaoping-ek eskuratu zuen boterea.
b) 1976an, Hua Guonfeg Alderdi Komunistako lehendakari bihurtu zen. Gerora, politika ekonomikoak sorturiko tentsioen ondorioz, Guonfegen eragina
ahuldu eta Deng Xiaoping-ek eskuratu zuen boterea.
c) 1976an, Hua Guonfeg Alderdi Komunistako lehendakari bihurtu zen. Gerora, politika ekonomikoak sorturiko tentsioen ondorioz, Guonfegen eragina
ahuldu eta Deng Xiaopingek eskuratu zuen boterea.
7. a) Gurutze Gorriak ohartarazi duenez, irakiarrek gero eta egoera okerragoa
bizi dute.
b) Gurutze Gorriak ohartarazi duenez, irakiarrek egoera gero eta okerragoa
bizi dute.
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Soluzioak90
i.

2.

3.
4.

1.	 Arkeologia ikerketak beste indusketa batzuekin jarraituko du.
2.	Uribe Kostako Munarrikolanda mendilerroan Neolito garaian arbasoek eraikitako zazpi
trikuharri ezagutzeko ibilaldia egingo dugu.
3.	Elizaren beheko aldean, gotorlekuarekin bat egiten duen tokian hain zuzen, 1229. urteaz
geroztik eraiki zuten jatorrizko harresiaren aztarrena dago.
4.	Alkate berriak, hunkituta, herriak aldaketaren aldeko hautua egin duela esan du agintea
eskuratu bezain pronto.
5.	Etorkinen auzian, bi munduen arteko talka handia gertatzen ari da: batetik, mugen sakralizazioa dakarrena, eta, bestetik, globalizazio eta mugagabetasunen aldarria.
6.	Grabitate ardatza aldatuz, hanka baten gainean oreka gordetzen du.
7.	
Mapa soziolinguistikoak badu berritasun bat aurreko biekin alderatuta: ez dute zentsu osoa
hartu ikerketaren oinarri gisa, lagin bat baizik.
8.	Nazioarteko komunitateak errepublika baltikoen independentzia aintzatetsi du.
9.	Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau EHAAn argitaratu eta biharamunean hasi, eta
2015eko azaroaren 5ean bukatuko da.
10.	Ez genuen etsaia menderatzerik lortu; aitzitik, hark eraso eta garaitu gintuen.
• hondeaketa = induskatze
• alimaleko = izugarri, oso handi
• atoan = berehala, behingoan
• eragaitz = eragozpen, zailtasun
• menturaz = agian, beharbada
• berme = garantia
• ezbaian = zalantzan
• itun = akordio
• burujabetasun = independentzia
• etekin = irabazi, hobari
1 . a

4. a

2. b

5. b

3. a

6. b

1 . c

5. b

2. a

6. b

3. c

7. biak

4. biak
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lanean euskaraz

Lexikoaren egokitasuna
helburu
Imanol Urbieta
UZEI

I

nork ez du zalantzan jartzen eus
karak, etorkizuna izango badu,
informazio- eta komunikazio-tek
nologietan behar bezala txertatua
egon behar duela eta, beraz, hizkuntzabaliabide egokiak behar dituela, hizkun
tza-prozesamenduaren arloan modu era
bilgarrian ustiatu eta erabili ahal izateko.
UZEIko taldeak aurrerapen handiak
egin ditu azken 10 urteotan arlo horre
tako baliabide eta tresnen garapenean,
eta lexikoaren esparruan egindako urrats
esanguratsuenak aipatuko ditugu idazki
honetan.
Urratsez urrats osatutako
ikerketa-ibilbidea
2005. urtean egin genuen lehen urratsa,
testuetan lexiko normalizatua erabiltzen
ote zen aztertzeko proiektu baten bidez.
Proiektu horretarako, analizatzaile mor
fologiko bat sortu genuen; baina, jakina,
oinarri-oinarrizko urrats gisa, datu-base
lexikal bat eratu beharra zegoen, infor
matikoki behar bezala taxutua eta egoki
etiketatua. Horrela sortu zen euLEX.
euLEX lexikoiak etengabe eguneratzen
ditugun 132.000 sarrera inguru ditu,
eta UZEIk garatzen dituen hizkuntzaren
prozesamendurako tresna guztiek oina
rrizko baliabide gisa erabiltzen dute.
Euskarazko tresnak sortu nahi dituen
edozein erakunderen eskura dago ba
liabide hau ELRAn1.
1

http://www.elra.eu/
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euLEXen ezaugarrietako bat da hizkun
tza-agintaritzetatik lexikoaren arloan
egiten diren gomendio edo hobespenak
ere biltzen dituela. UZEIn gogoeta egin
ondoren, garbi ikusi genuen informa
zio hori erabiltzaile arruntek baliatzeko
moduan jarri behar zela, eta, hurrengo
urrats nagusi gisa, Hobelex sortu genuen.
Lexikoaren egokitasuna,
edonoren eskura
Hobelex euskararako lehen lexikozuzentzailea da. Akats ortografikorik
gabe idazteko aukera emateaz gainera,
lexiko hobetsi eta eguneratua erabiltzen
laguntzen digu. Testua idatzi ahala, hitz
baztertuak, akastunak edo ezezagunak
gorriz azpimarratuko ditu, eta hobetu
daitekeen lexikoa, berriz, berdez (edo ur
dinez, Office bertsioaren arabera).
Ostegunero jartzen dugu, hobelex.eus
helbidean, zuzentzailearen azken bertsioa
deskargatzeko moduan. Oraingoz Micro
soft Officerako moldatu dugu, epe labu
rrean software libreko inguruneak kontuan
hartzeko asmoa badugu ere. Microsoft
Office erabiltzen ez dutenek, Hobelex onli
ne erabil dezakete (aipatu helbidean).
Hobelex doakoa da, eta, gainera, guztiz
erabilgarria izan daiteke itzultzaile profe
sionalentzat ere: Trados Workbench (orde
nagailuz lagundutako itzulpenak egiteko
tresna ezaguna) erabiltzean Microsoften
zuzentzailea aukeratuz gero, Hobelex zu
zentzailea baliatu ahal izango dugu, hura
instalatua badugu.

Erabiltzaile aurreratuen
lexiko-egiaztapen masiboak
Alabaina, enpresekin tresna eta baliabi
deen arloko jarduera profesionalean
izandako iritzi-trukeetan, hainbat enpre
sak plazaratu izan digute beren beharrak
ez direla asebetetzen Hobelex moduko
tresnekin. Batetik, testuen egiaztapen
masiboak egin nahi izaten dituzte, eta,
bestetik, enpresaren beharretara molda
tutako hiztegi pertsonalekin edo beste
lako hiztegi terminologikoekin egiaztatu
nahi izaten dituzte beren testuak.
Behar horiei erantzun nahi dien aplika
zioa da IDITE. Bezero konkretuak ase
betetzeko produktua da: testu-masa han
dien lexikoa analiza dezake, hobespenak
proposatzen ditu, akatsen estatistikak es
kaintzen ditu, azterketen ezarpenak per
tsonaliza ditzake eta hiztegi pertsonaliza
tuak kudeatzeko eta analisian erabiltzeko
aukera eskaintzen du.
Hainbat erakundek erabiltzen dute
IDITE beren produkzioa zuzendu eta
egiaztatzeko, eta Euskaltzaindiak berak
ere bere arauekiko adostasuna egiaztatze
ko aukeratua du.
Lexikoaren egokitasuna egiaztatzeko
tresnak behar zituen euskarak normaliza
zioan aurrera egiteko, eta zinez uste dugu
UZEIk garatu dituenak eta garatuko di
tuenak lexikoaren kalitatea bermatzeko
lagungarriak izango direla.
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Zaintza partekatua:
zurekin, nirekin ala biokin?
Maite Orue
Kazetaria

H

arremana
eten eta
banatzerakoan,
asko dira
bikote batek
aztertu, eztabaidatu eta erabaki
behar dituen gaiak. Nola banatu
ordura arte komunean izandako
ondasunak? Zeinek hartu semealaben zaintza? Nola adostu
adin txikikoen mantenua?
Asko izan ohi dira erantzun bat
behar duten galderak, baina,
beharbada, adin txikikoen
zaintzari buruzkoa izan daiteke
korapilatsuena edo zailena.
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Eusko Legebiltzarrak 7/2015 Legea,
ekainaren 30ekoa, gurasoen banantze
edo haustura kasuetako familia harrema
nei buruzkoa onartu du aurten, zaintza
partekatuaren alde eginez. Hain zuzen
ere, EAJren, PPren eta UPDren aldeko
botoekin onartu du Legebiltzarrak lege
berria. Hala, urriaz geroztik adin txi
kikoen zaintzari buruzko eredu hori arau
nagusi da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.
Gainera, atzera begirako eragina duela
eta, legea indarrean sartu aurretik dibor
tziatutako gurasoek ere eska dezakete di
tuzten hitzarmenak berrikusteko.
Behar sozial bati erantzuten diola argu
diatuta eman zioten baiezkoa EAJk, PPk
eta UPDk lege berriari, baina, edonola
ere, ezartzeari buruzko erabakia epaile
batek hartu behar duela esan zuten hiru
alderdi horiek. EH Bilduk, bere aldetik,
zaintza partekatuaren aurkako botoa
eman zuen, legea adingabeen interes
orokorraren aurkakoa dela nabarmen
duz. Koalizioaren arabera, legeak zaintza
modu baten aldeko jarrera dauka; hain
justu, kasu bakoitza banaka aztertu behar
dela deritzo EH Bilduk. Azkenik, PSEEE legearen puntu gehienetan abstenitu

egin zen, eta batzuetan aurka bozkatu
ere. Alderdi horren iritziz, legea inda
rrean jarri aurreko araudiak ere bermatu
egin zezakeen adin txikikoaren interesa,
eta baita zaintza partekatua aitortu ere.
Bestalde, eredu horren «inposizioak» ez
duela emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunerako pausorik suposatuko
esan zuen PSE-EEk.
Eusko Legebiltzarreko alderdiez aparte,
zaintza partekatuaren inguruko eztabai
da beste esparru batzuetan ere eman da.
Esate baterako, Emakundek esan du ez
duela babesten lege berria, ez baitu egoki
jotzen eredu hori lehenestea. Hain zuzen,
Emakumearen Euskal Institutuak adierazi
du ez dagoela zaintza partekatuaren aurka,
baina bai eredu hori edozein egoeratan
lehentasunez ezartzearen kontra.
Kidetza guraso banatuen federazioak
bultzatuta iritsi da zaintza partekatua
ren legea, aurreko legegintzaldian herri
ekinbide legegile bat aurkeztu baitzuen.
85.000 sinadura lortu ondoren, 2012ko
ekainean hartu zuen aintzat Eusko Lege
biltzarrak, eta hiru urte beranduago iritsi
da legearen onarpena. Egindako lanak
azkenean fruituak eman dituela eta, sus
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tatzaileak pozik agertu dira. Kidetzako
presidente Justo Saenzen esanetan, «be
tiere, adin txikikoen interesak lehenetsi
behar dira zaintza eredu bat ezartze
rakoan», baina, dioenez, zaintza parte
katuak bermatu egiten die adin txikikoei
guraso biekin harremana gordetzea, eta,
hartara, «guraso bakarreko zaintza ere
dua ezartzerakoan izan zezaketen des
leialtasun eta erru sentimendua saihestu
egiten da».
Saenzen arabera, zaintza partekatua eza
rrita, haustura ez da horren traumatikoa
izaten adin txikikoentzat. «Gainera, es
perientziak erakusten digu eredu horrek
elkarrizketa errazten duela eta gatazka
txikitzen duela, ez baitu ezbaian jartzen
guraso baten edo bestearen gaitasuna
haurrak hezterakoan eta hazterakoan. Ez
dago ez galtzailerik ez irabazlerik gura
soen artean, eta seme-alabekiko dituzten
ardurak banatu egiten dira».
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90

Funtsean, printzipio hauek ditu oinarri
legeak:
1. Gurasoen ardura partekatua. Ber
matzen du bikotekide biek berdin
tasunez parte hartzen dutela beren
seme-alaben zainketan eta hezike
tan, eta horien interesei dagozkien
erabakiak hartzerakoan.
2. Adingabeen eskubidea jagoletza
partekaturako. Bikotea hautsi on
doren, adingabeek eskubidea dute
bi gurasoekin hazteko eta bizitzeko,
ahal den berdintasunik handieneko
zaintza partekatuko elkarbizitza-sis
tema batean, baldin eta gurasoetako
edozeinek hala eskatzen badu eta
adingabearen interesaren aurkakoa
ez bada.
3. Adingabearen eskubidea harremana
izateko, erregulartasunez, zaintza ez
duen gurasoarekin eta bi gurasoen
familia zabalekin.

4.

Gizonen eta emakumeen arteko ber
dintasuna. Bultzatzen du gizonen
eta emakumeen arteko harremanak,
beraien seme-alabei dagokienez,
elkarrizketan, errespetuan eta ber
dintasunean oinarritzea bikotearen
haustura bitartean eta ondoren.

Legea indarrean jarrita dagoela, ondo
rengo lerroetan lau adituren iritziak
bildu ditugu. Kidetzako presidenteak
berak, Soraya Loza psikologo eta fami
lia-bitartekariak, Manuel Valin Eusko
Jaurlaritzako Justizia zuzendariak eta
Izaskun Landaida Emakundeko zuzen
dariak, nork bere esparrutik, zaintza par
tekatuaren inguruko zenbait gako eman
dizkigute.

21

eztabaida

Justo Saenz Iñiguez
Kidetzako presidentea

Adin txikikoarentzako kaltegarria ez den
kasu guztietan, arau bezala ezarri behar
da zaintza partekatua. Nazio Batuen
Erakundearen umeen eskubideen adieraz
penak, 2013az geroztik Auzitegi Gorenak
behin eta berriz emandako epaiek eta gu
rasoen banaketa edo haustura kasuetako
familia harremanei buruz duela gutxi
onartutako euskal legeak diote zaintza
partekatua izan behar dela ezarri beharre
ko araua, betiere, adin txikikoarentzako
kaltegarria ez bada. Horrek aldaketa
esanguratsua dakar dibortzioen dina
mikari dagokionez, lege berriek adin
txikikoaren interesen defentsa eta gura
so biekin harremanak izateko eskubidea
lehenesten baitituzte, amaren eta aitaren
interesak beste maila batean utziz.
Hori horrela, gurasoek edo gurasoetako
batek eskaera egin ondoren, epaileak era
bakiko du zaintza partekatua ezarri edo
ez. Egoera eta ezaugarriak xehetasunez
aztertu beharko ditu, eta zaintza parte
katua adin txikikoarentzako onuragarria
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edo kaltegarria den ebazteko irizpide
batzuk izan beharko ditu kontuan. Izan
ere, zaintza partekatua ezartzea ez da au
tomatikoki egiten; hortaz, epaileak kasu
bakoitza aztertu beharko du. Garran
tzitsua da zehaztea Euskal Autonomia
Erkidegoko legeak jasotzen duela epaile
batek ezin izango duela zaintza parteka
tua ezarri gurasoetako batek ere ez baldin
badu eskatu; hau da, beti egon behar da
gutxienez bietako baten aldez aurretiko
eskaera. Adin txikikoarentzako egokiena
zer den erabakitzeko epaileak oinarrizko
zenbait arlo aztertu beharko ditu: gura
soen arteko hitzarmen baterako auke
rarik dagoen, gurasoek seme-alabekin
daukaten harremana, seme-alaben iri
tzia, gurasoek adin txikikoekiko dituzten
arduren betetze maila, seme-alabak beste
gurasoarekin harremana izan dezan ber
matzeko guraso bakoitzak egiten duen
ahalegina, txosten psikologikoak, ikaste
txeari eta familiari dagokion errotzea, lan
bizitzen kontziliazioa, familia kontzilia
zioa, ohiko etxebizitzen kokapena…
Bestalde, hainbat dira zaintza partekatuak
dakartzan onurak. Oinarrian, dibortzioe
tako liskarrak murrizten laguntzen du,
haustura ez hain traumatikoa ahalbide
tzen die seme-alabei, bermatu egiten du
umeek bi gurasoekin eta haien familie
kin harremana izatea, adin txikikoak
manipulatzeko aukera murrizten du eta
adin txikikoaren ongizaterako erabakiak
hartzerakoan akordioak ahalbidetzen
ditu. Halaber, bermatu egiten da guraso
biek seme-alaben hezkuntzan, zaintzan
eta hazkuntzan parte hartzeko daukaten
eskubidea eta betebeharra.
Beste edozein pertsonari bezala, adin txi
kikoari desordena eta ezegonkortasuna

sor diezaioke etengabeko gatazkak, edo
ta gurasoetako batekin eta familiarekin
zeukan harremana eteteak. Baita guraso
bat edo biak etengabe manipulatzen ego
teak edo haien interesak defendatzeko
umeak erabiltzeak. Hori guztia ahalbi
detzen du konfrontazioko guraso baka
rreko zaintzak. Kontrara, sistema berrian
adin txikikoaren ongizatea izango da
oinarria, eta kaltegarria ez den guztietan
ezarriko da. Hortaz, zaintza partekatuak
haurrengan desordena eragin dezakeela
esateak ez dauka oinarri zientifikorik.
Zentzu horretan, berriki egindako iker
keta suediar bat aipatu behar da. Suedian
1976tik daukate zaintza partekatua arau
bezala ezarrita, eta 147.839 adin txikiko
ren egoerak aztertuta, ondorioztatu dute
zaintza partekatuan dauden umeek osa
sun psikologiko hobea daukatela guraso
bakarreko zaintza daukatenek baino.
Umeak etxean gelditu eta gurasoak bate
ra edo bestera ibili behar izatearena sal
buespen gisa ezarri beharko litzatekeen
neurria da, nire ustez; eta, betiere, aldi
baterakoa eta adostutakoa. Itxura ba
tean, egokiena izan daiteke umeentzat,
baina denborak aurrera egin heinean ez
da hala izaten, gurasoen arteko liskarren
iturri izan daitekeelako, haien bizitza
pertsonalak mugatzen dituelako eta kos
tu ekonomiko oso altua daukalako. Hori
horrela, etxebizitza legea arautu beharko
litzateke, seme-alabak dituzten eta beha
rrizana daukaten dibortziatutako per
tsonek alokairu sozialeko etxebizitza bat
izateko aukera eduki dezaten.
Beste alde batetik, zaintza partekatua
ezartzeak ez du suposatu behar gura
soen arteko harremana ona izan behar
denik. Arrazoi ezberdin ugari tarteko di
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bortziatzen dira bikoteak, baina horrek
ez du esan nahi gurasoetako bat semealabengandik urrundu behar denik edo
guraso bezala dituen eginbeharretatik
ezgaitu behar denik. Gainera, denborak
aurrera egin ahala, sarritan desagertuz
joan ohi dira dibortziatzerakoan zeuden
tentsioak; pertsonek beren bizitzak be
rregiten dituzte, eta komunean dituzten
seme-alabak hezteko ardura biena denez,
euren arteko harremanak normalizatu
egin ohi dira.
Azkenik, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunerako urrats bat da zaintza
partekatua. Eredu horrek deuseztatu egi
ten du ama umeen zaintzaile gisa eta aita
etxera dirua ekartzea helburu daukan
pertsona gisa aurkezten dituen kontzep
tu matxista. Zaintza partekatua pauso
garrantzitsu bat da legeak egungo errea
litate sozialera egokitzeari dagokionez;
izan ere, emakumea gero eta gehiago ari
da murgiltzen lan munduan eta gizonak
geroz eta parte hartze handiagoa dauka
umeen hazkuntzan eta hezkuntzan. Hor
taz, biek egin behar dituzte familia bizi
tza eta lanari dagokiona kontziliatzeko
ahaleginak. Hori dela eta, kontzientzia
ziorako urrats bat da, bikoteen bizitzan
harremanak berdintasunean oinarritu
behar direla erakusteko pauso bat.
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Soraya Loza
Psikologoa eta familia-bitartekaria

Bikote batek familia bat eratzea eraba
kitzen duenean funtzionatzeko era bat
ezartzen du, baina banatzerakoan alda
tu egiten da funtzionatzeko modu hori.
Kasu batzuetan, gurasoak gai izaten dira
zer egin erabakitzean eta seme-alabekin
daukaten elkarbizitza nola antolatu
adostean; beste batzuetan, ordea, gatazka
hain da handia erabaki hori hirugarren
pertsona baten esku uzten duten. Fami
lia bizitzak aitaren eta amaren parte har
tze aktiboa suposatzen du seme-alaben
hazkuntza, garapen eta heltzean. Zaintza
antolatzeko erak askotarikoak dira, fami
lia kopuruaren beste. Kasu bakoitzean,
familia bera eta familia osatzen dutenak
bizitzaren une ezberdinetan daude, eta,
beraz, beraien ezaugarriak, beharrizanak
eta baliabideak ezberdinak dira; hortaz,
seme-alabekin daukaten elkarbizitza ere
ezberdina izango da.
Zaintza eredu bat ezartzeko, epaile batek
adin txikikoaren interesa izan behar du
oinarrian, eta, horretarako, adituen la
guntza eskatu ohi du, epaitegiaren talde
psikosozialen txostenak eskatzen ditu era
baki bat hartzen laguntzeko; aitaren eta
amaren testigantzak jaso; eta, daukaten
adinaren arabera, seme-alabei audientzia
eman. Epaileak zaintza partekatua ezar
tzea erabakiz gero, gurasoak ados jarri

beharko dira elkarbizitzaren antolaketa
martxan jartzeko, hezkuntzari dagozkion
arauak erabakitzeko edota euren arteko
desadostasunak konpontzeko komunika
ziorako bideak ezartzeko. Finean, semealaben beharrizanei erantzun egoki bat
emateko eta seme-alabentzako onuraga
rriak izango diren jarrerak izateko.
Zaintza partekatuak baditu onura ba
tzuk; esaterako, guraso biekin elkarbi
zitzeko aukera ematen die seme-alabei,
hezkuntza eta hazkuntza arloko ardurak
banatzen dituzte gurasoek, eta familia
zabalarekiko harremanak errazten ditu.
Hori bai, nire ikuspuntutik, harremana
hausterakoan, seme-alabentzat onuraga
rriena izan ohi da gurasoak familiaren
etorkizunaren inguruko erabakiak har
tzeko gai izatea. Izan ere, banaketa gataz
katsuen eta gurasoek hartzen dituzten
jarreren eraginez, ondorioak txarrak izan
ohi dira seme-alabentzako, eta, sarritan,
galera sentimenduak, segurtasun eza…
agertu ohi dira, zaintza eredua bat edo
beste izan.
Dibortzioak aldaketa bat eta bizi-es
perientzia berri baterako egokitzapena
suposatzen du seme-alabentzat. Zaintza
partekatuak elkarbizitzeko eredu be
rri bat dakar berarekin. Dibortzioa edo
haustura egiteko moduak, gurasoen ja
rrerak eta daukaten lankidetzarako go
goak erraztuko du seme-alaben egokitze
ko prozesua, eta horrek guztiak emango
dio bidea seme-alaben nortasunaren haz
kuntza harmonikoari.
Seme-alabekin daukaten etxea txandaka
elkarbanatzen dutenean, etxebizitza ho
rren erabilerari buruzko erabakiak har
tu behar dituzte gurasoek: espazioen
banaketa, aldaketa egiterakoan etxea
ren egoera zein izan behar den, ja
kiei eta etxerako bestelako produktuei
buruzkoak, argindarraren ordainketa,
Internet, telefonoa, gasa, ura… Hori dela
eta, gurasoek komunikatzeko eta antola
tzeko daukaten gaitasunak erraztuko edo
zailduko du elkarbizitzeko eredu hori.
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Horrez gain, gurasoek aparteko esfortzu
ekonomikoa eta antolaketari dagokiona
egin behar dute seme-alabekin bizi ez
diren epeetan. Kontuan hartu beharreko
beste arlo bat behin-behinekotasuna da,
antolaketa eredu hori alda daitekeelako
gurasoetako batek beste harreman bat
hasterakoan.
Bikote bat hausteko prozesua mingarria
da, eta, kasu batzuetan, narriadura per
tsonala dakarren prozesu luzea, zeinen
ondorioz, emozioak, komunikazioa eta
jarrerak aldatu egiten diren; dibortzia
tzeko prozesuan, gainera, bien arteko
harremana gehiago haustu daiteke. Hori
dela eta, ez da erraza izaten harremana
ona izatea une horretan. Garrantzitsue
na da gurasoek argi bereiztea bikotearen
arazoen eta guraso bezala dituzten eran
tzukizunen artean. Hau da, elkarren ar
teko errespetuan oinarrituz, familiari da
gozkion auziei buruzko komunikazio bat
izateko gai izan daitezela eta euren arteko
ezinikusiek seme-alaben interesak ez kal
tetzeko borondatea eta nahia izan deza
tela. Horrez gain, garrantzitsua da elkar
bizitzeko modu berria garatzerakoan
sortuko diren gatazkak konpontzeko
gaitasuna izatea. Banaketen ezaugarriak
kontuan hartuta, onuragarria izan ohi da
bitartekaritza espazioetara jotzea, ados
tasunak bilatzeko. Bikotearen hausturari
aurre egiteko modu bezala, familia-bitar
tekaritzak aldaketarako estrategiak ezar
tzeko modua ematen du; elkarbizitza eta
komunikazio parametro berriak ezarriz,
familiei laguntzen die etorkizunari ele
mentu gehiagorekin eta komunikatzeko
beste baliabide batzuekin aurre egiten.
Halaber, erraztu egiten du bikoteak be
reizten jakitea euren harremana hausteko
arrazoiaren eta etorkizunera begira ko
munean daukaten horren, seme-alaben,
artean.
Zaintza partekatuak emakumeen eta gi
zonen arteko berdintasunerako pausoa
suposatzen duen galdetuta, esango nuke
pertsona batek nahiz besteak dituzten
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jarrerek bermatzen dutela berdintasun
maila bat edo beste. Eredu horri dago
kionez, batetik, nabarmenduko nuke
bikotearen haustura baino lehen eta on
doren aitak familia barruan lankidetzan
aritzeko daukan gaitasuna; eta, bestetik,
seme-alabak aitarekin dauden epean
haien egoerari buruzko kontrola galtzeko
amak daukan tolerantzia.

Manuel Valin
Eusko Jaurlaritzako Justizia zuzendaria

Zaintza partekatuak gutxitu edo saihes
tu egin ditzake guraso bakarreko zaintza
ereduarekin ematen diren zenbait arazo,
esate baterako, alimentuak ordaintzeko
pentsioaren ingurukoa, zaintza ez duen
gurasoengandik urruntzea edota adin
txikikoaren guraso-alienazioa. Edozein
kasutan, adin txikikoaren interesa gai
lendu behar da beste edozeren gainetik.
Bestalde, ezin esan daiteke zaintza par
tekatuak desordena sor diezaiekeela adin
txikikoei. Printzipioz, desordena ez da
ezinbestean handiagoa izan behar guraso
bakarreko zaintza ezarrita daukatenena
baino.
Seme-alabentzako onena helburu izanik,
ezin daiteke eredu orokor bat eta a priori
ezarri. Hala, familia bakoitzaren egoerak
dituen ezaugarriak aintzat hartu beharko
dira gurasoak banandu ostean adin txi

kikoaren interesarentzat egokiena den
eredua ezarri ahal izateko. Hori lortzeko,
gurasoek erraztu egin beharko dizkiote
epaileari beharrezko dituen elementu
guztiak.
Gurasoen arteko harremanari dago
kionez, zaintza partekatuaren ereduan
ezinbestekoa dela deritzot, eta horretan
bezain oinarrizkoa da guraso bakarreko
zaintzan behar bezala moldatzeko.
Euskal legegileak ulertu du zaintza par
tekatua ez dela egokiena kasu guztietan,
eta, horregatik, ekainaren 30eko gura
soen banantze edo haustura kasuetako
familia harremanei buruzko 7/2015 Le
gearen 9.6 artikuluak aurreikusten du
zaintza gurasoetako bati emateko aukera
egon badagoela.
Azkenik, zaintza partekatuak emaku
meen eta gizonen arteko berdintasunean
laguntzen duela ulertzen dugu, eta hala
uste du aipatutako legeak ere.
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Izaskun Landaida Larizgoitia
Emakundeko zuzendaria

Beti aldarrikatu dugu umeen zaintzan
erantzukizuna egon behar dela, hau da,
lanen banaketa orekatua izan behar dela.
Umeak jaiotzen diren unetik gertatu
behar den zerbait da hori, baina datuek
erakusten digute ez dela horrela, emaku
meen gain dagoelako oraindik umeen
zaintzaren portzentaje handiena (adibi
dez, seme-alabak zaintzeko lanaldi-mu
rrizketa hartzen dutenetik % 7 soilik dira
gizonak, eta % 5, adingabeak zaintzeko
eszedentzia hartzen dutenen artean).
Gure ustez, zaintza partekatua lehen une
tik hasten da, umea jaiotzen denetik edo
adoptatzen denetik, seme-alabak heztea
eta haztea ez baita eskubide bat, bete
behar bat baizik; betebehar iraunkorra,
eta ez dago pertsonaren egoera zibilaren
mende, ezta bizikidetzaren mende ere.
Emakundek gizarte heldu baten alde egi
ten du, non emakumeak eta gizonak une
oro elkarrekin arduratuko diren beren se
me-alabak zaintzeaz, euren interes gorena
defendatuz. Oraindik ez gaude egoera
horretan, beraz, ezin dira erabakiak hartu
hori kontuan izan gabe.
Epaile batek beti izan behar du kontuan
umearen ongizatea erabakitzeko zaintza
partekatua ezarri edo ez. Hori da kontuan
izan beharreko lehen gauza, garrantzitsue
na. Horretarako, izan beharko luke kon
tuan gurasoen artean adostasunik ba ote
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dagoen, lehenik eta behin. Adostasunik
ez badago, oso zaila da zaintza parteka
tua gauzatzea. Gure ustez, epaileak kasu
bakoitza ikusi eta aztertu behar du, eta
gero erabaki umearentzat zein den zain
tza mota onena, izan daiteke partekatua
edo izan daiteke beste bat. Baina adosta
suna ez dagoenean eta hirugarren batek
erabaki behar duenean, kasuz kasu ikusi
beharreko zerbait da: ordura arte gurasoek
zaintzan izan duten inplikazioa, jarrera…
Edozein kasutan, elkarrenganako errespe
tua nagusi izan behar da.
Zaintza partekatuaren ondorioetako bat
seme-alaben bizitzan desordena sortzea
rena dela diote batzuek, baina kasuak
eta kasuak daude, eta ezin da orokorrean
hitz egin. Egia da gurasoen artean adosta
sunik ez badago edota bataren eta bestea
ren arteko egoera sozioekonomikoa oso
ezberdina baldin bada, adibidez, ez dela
erraza umearen bizitzak oreka izatea. Se
me-alaben interes gorena bermatu behar
da beti. Egoera bakoitzak soluzio ezberdi
nak eskatzen dituenez, zaintza mota honi
lehentasuna ematearen kontra gaude eta
beste aukera bat modura hartzearen alde.
Ezin da orokorrean hitz egin. Dena den,
garrantzitsuena umearen bizitza orekatua
izatea da.
Ez badago gurasoen arteko komunikazio
rik, edo komunikazio txarra baldin bada
go, ezinezkoa da zaintza partekatua modu
egoki batean egitea. Komunikazio handia

egon behar da gurasoen artean, asko hitz
egin behar dute, etengabe ari baitira se
me-alaben egunerokoei buruz erabakiak
hartzen eta gauzak adosten. Horregatik
diogu gurasoen artean ez badago adosta
sunik, umeentzat ondorioak txarrak izan
daitezkeela. Eta Auzitegi Gorenak esan
zuenarekin guztiz ados gaude: zaintza
mota hau bikotean elkarrenganako erres
petua dagoenean bakarrik eman daite
keela. Aurrera eramateak bere zailtasunak
ditu, eta horrek elkarren arteko errespetua
eskatzen du seme-alaben onerako (Auzi
tegi Gorenaren 2014ko urriaren 30eko
sententzia: «…la custodia compartida
conlleva como premisa la necesidad de
que entre los padres exista una relación de
mutuo respeto…»). Komunikazioaz gain,
errespetua eta berdintasunezko jarrerak
ere nagusi izan behar dute.
Lehentasunezko zaintza partekatuak
berdintasuna sustatuko duela diote
nei erantzuteko, azpimarratu behar da
berdintasuna ez dela sustatuko zaintza
partekatua egoteagatik, baizik eta adin
gabeak erantzunkidetasunez zaintzea
gatik, jaiotzen diren unetik bertatik.
Berdintasuna sustatzeko beste formula
batzuk erabili behar dira, haustura baino
lehenagokoak. Zaintza partekatua ados
ten denean, lehenengo momentutik,
jaiotzatik eta haustura aurretik zaintzan
erantzukizuna egon denaren seinale izan
daiteke.
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NILE
Nile Olaeta
Idazlea

B

–
ukatu dira malkoak. Kokoteraino
nago beti neuk bakarrik negar egiteaz!
Enekoren tragedia antzezlanaren pres
taketarako azken entseguetan murgildu
ta geunden, eta urduritasunak sortutako
odolen bor-borrak zainetatik at entzun
zitezkeen antzokian: brrbrrrbrrbrbrbrbr.
–Zergatik bukatu behar ditut eszena
guztiak negar batean, tragedia hau guztia
Arkaitzen pertsonaiari gertatzen zaio
nean?
Urkok bazekien aktoresa «zaila»ren fama
nuela, baina, antza denez, hura gehiegiz
koa zen bere zuzendari «ego»arentzat.
–Joder, Nile, berriz ere azaldu behar al
dizut? Rolak horrela daude idatzita.
–Rolak? Hain zuzen ere horretan datza
gure lana, nire ustez, rolen interpreta
zioan. Baina interpretatzeko proposatu
egin behar dut, eta nire ekarpenak jaso
tzen ez badira, zuzendariaren eta idazlea
ren esanak betetzen dituen panpina huts
bihurtzen naiz.
–Idazlearekin hitz egin nahi dut.
–Oporretan dago.
–A, bai.
Eta, bat-batean, mila aldiz errepikatu
tako eszena dramatiko bihurtzen hasi
zen une hura.
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Izenburua:
NOLA GERATU LANIK GABE
5 SEGUNDOTAN
Pertsonaiak:
ZUZENdari eta OKERlaria
10005. eszena
Ekin!
Oker: Idazlearekin hitz egin nahi dut.
Zuzen: Oporretan dago.
Oker: A, bai.
Zuzen: Baina emozio apur bat eman
beharko diogu eszenari, ezta?
Oker: Egin dezala negar Arkaitzek.
Zuzen: Arkaitzek ezin du negarrik egin.
Trauma bat dauka.
Oker: Ba, joan dadila psikologoarenga
na. Trauma bat duela-eta nire bidez
adierazi behar ditugu haren emo
zioak?
Zuzen: Ez zaitez horrela jarri, gidoi kon
tuak dira.
Oker: Emakumezko pertsonaiaren beste
ikuspuntu bat proposatzen dut.
Zuzen: Ze hostia! Baina zu ze eskolata
tik atera zinen? Nik ezin dut emaku
me honekin...

Oker: Nire proposamena oso sinplea
da: behingoagatik, egin dezala negar
Arkaitzek. Gehiegi eskatzea da hori?
MIKRO ESZENAREN AMAIERA

Bai , gehiegi eskatzea izan zen, eta, berriz
ere, langabetuen inurri lerroetan ikusi
nuen irudikatua neure burua.
Beraz, azken entsegutik etxerako bidean,
nire burmuinak oilategi bat ematen zuen:
Total zertarakokoko? Zertarako antzer
kian jarraitu? Egingo dut beste zerbait.
Emakume negarti, tentel, ama ereduga
rri, zuzendarien desiorako puta edo ama
birjinaren kalkoa antzezteko, hobe beste
zerbait egitea... adibidez... adibidez...
zuzendaritzara pasatuko naiz... ez, hobe
dena bertan behera utzi. Bururatukoko
zait zerbait. Kaka zaharra! Nik banekien
beste zerbait egiten, ezta? EZTA?
Etxeko atarira iritsi nintzenean, nire
buruko oiloak etenik gabe ari ziren ezta
baidan. Kokokokoko...
Usain arraro bat sumatu nuen lehen
baldosak zapaldu nituenerako. Eskai
lerak igo, giltzak atera eta ongietorri
lanpasera hurbildu nintzenean, kon
turatu nintzen usain bortitz hura nire
etxeko ate ondotik zetorrela. Made in
Bermeo. «Eta kaxa hau?», pentsatu, eta
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milisegundo batera whatsappa iritsi zi
tzaidan mugikorrera.
«Txitxarro batzuk utzi dizkizut etxeko
atean... gustukoak izatea espero dut.
Iker»
«Iker? Iker Agirre?»
«Flipatu» egin nuen. Iker, nire eskolako
betiko laguna. Nerabezaroan txalupa
txoan gora eta behera ibiltzen zena, 20
urterekin behin eta berriz nirekin liga
tzen saiatu zena.
Egia esan, urteak ziren ikusten ez nuela,
eta, bat-batean, Madalena egunean topa
tu nuen Lameran. Txitxarroena gertatu
baino hilabete batzuk lehenago.
–Zenbat denbora ikusi gabe, Nile! Ni
etortzen naiz noizean behin Bermeora.
Emadazu telefono zenbakia eta, agian,
kafea edo beste zerbait hartzeko gera gai
tezke.
Telefono zenbakia eman nion, inoiz hots
egingo ez ninduenaren ziurtasun osoz.
Baina hara non! Txitxarroak nire aurrean
zeuden, fresko baino freskoago, eta aste
hartan bertan kafe bat hartzera gonbida
tu ninduen, gainera.
–Gogoratzen duzu whiski pare bat hartu
eta Galarrena tabernan denen aurrean es
kua bragetatik sartu zenidanean?
Aho zabalik geratu nintzen. Ahaztuta neu
kan pasarte hura baina laster batean ekarri
nuen gogora. Kar, kar, kar barre egin, eta
irudiak kolpeka etorri zitzaizkidan burura.
Bermeoko jaiak ziren. Nahiz eta oso pa
rrandazalea ez izan, gau hartan atera eta
whiskiak etengabe edatea bururatu zi
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tzaidan. Urte hartan, Iker behin eta be
rriz saiatu zen nirekin kateatzen. Nik ahal
bezala ekiditen nuen, eta barre egiten
nion. Lagun ona nuen, eta ez zitzaidan
gustatzen halako harremanak beste kontu
batzuekin nahastea. Jaietako gau hartan,
ordea, han zegoen nire aurrean, lasai-lasai,
ezer esan gabe, mostradorearen kontra
kalimotxo bat eskuetan hartuta. Ni na
hiko mozkortuta, whiski bat eskuetan, eta
beste batek sortutako berotasun latz ba
tek jota. Lagun guztiak inguruan. Ikerren
begirada despistatu hark bihurrikeriak
egitera gonbidatzen ninduen. Irribarrez
hurbildu, eta, emeki-emeki, praketako
botoia askatu, eta eskua sartu nion. Nire
gozamenerako zakil handi batekin egin
nuen topo. «Pentsatzen nuena», xuxurla
tu nion belarrira. Tabernan bertan, Iker
masturbatzen hasi nintzen. Hura «flipa
tzen». Ni mozkortuta. Lagunak inguruan.
Aurpegira begiratu eta haren harridura
ikusi nuenean barre maltzur bat jalgi zi
tzaidan «ezpainetara». Jarraitu egin nuen.
Ez zen mugitzen baina topera zegoen, eta
iruditu zitzaidan egiten ari nintzen hura
gustatzen zitzaiola. Bat-batean, barrako
mutilak aurpegi garratza jarri zidan. Erdi
barretxo bat egin, eskua atera, eta kalera
joan nintzen haize apur bat hartzera, nire
jostailu berria bere zorroan utzita.
Iker harria bezain gogor zegoen tabernan
(zentzu guztietan), zirkinik egin gabe,
tabernako barrara pegatina bat bezala
itsatsita.
Kanpoan itxaron nuen aterako zela
pentsatuz, baina Ikerrek papera baino
zurbilago jarraitzen zuen barraren kontra.

«Ez dut ezer ulertzen», pentsatu nuen.
Tabernako ate postatik mihia atera nion
Ikerri, eta begia klikatu. Zigarro bat piz
tu, eta beste lagun batzuen bila abiatu
nintzen.
Ordutik ez nuen Iker ikusi, aurtengo
Madalena egunera arte.
Eta orain, gainera, han zegoen, nire au
rrean, kafe bat hartzen eta 15 urte lehe
nago bizitako pasarte hura gogora ekar
tzen.
–Beti pentsatu izan dut stand byean utzi
genuen hari noizbait jarraipena eman be
harko geniokeela.
–Jarraipena? Ez genuen ezer egin eta...
–Nile, ni orduan jota geratu nintzen; ez
nintzen lagunen aurrean ezer egitera au
sartu.
–Bah! haiek ez ziren ezertaz konturatu...
–Ordutik gauza asko egiten ikasi dut.
–Zer, adibidez?
Ikerrek irribarre egin, eta eskua praketa
tik sartu zidan. Haren atzamarrek nire
kuleroak zeharkatu zituztenean, irriba
rrea jalgi zen nire «ezpainetara» berriz
ere.
«Pentsatzen nuena», xuxurlatu zidan
ahots goxo batez belarrira.
–Kar, kar, kar! Benetan, Iker, beti izan
duzu nire barrea pizteko dohaina.
Ez nion ezetzik esan. Eta hain txarto ha
sitako aste madarikatu hark, uste baino
bukaera lasai, goxo eta erlaxagarriagoa
izan zuen. Zorionez.
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Telegram, komunikazio
tresna azkar eta ziurra
Gorka J. Palazio
EHUko katedraduna

T

elegram,
Whatsapp bezala,
komunikazio
tresna bat da.
Berehalako
mezularitza baliatzeko aukera
ematen dute aplikazio hauek;
hau da, testu laburrak zein
luzeak, bideoak, loturak
edo erreferentziak berehala
bidaltzeko aukera. Telegramen
kasuan, ia edozein fitxategi
mota bidaltzeko ahalmena
eskaintzen du, baita 1,5 GB
arteko fitxategiak ere. Formatua
edozein izanik (PDF, AVI, MP4,
ZIP, EXE, kalkulu orrialdea...),
erabiltzaileek elkarri pasatu ahal
dizkiote fitxategiak aplikazio
honen bidez. Horrez gain,
Telegram asko zabaldu da
edozein ingurumaritatik erabil
dezakegulako, baita euskaraz
erabili ere Bitarlan eta Gaueko
enpresei esker1. Aplikazio asko
daude Telegramen barruan,
1

http://bitarlan.net/proiektuak/Telegram%20euskaraz
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eta horrek aukera ematen
du mugikorretatik ez ezik,
ordenagailu normaletik eta
sistema eragile nagusi guztietatik
erabiltzeko, baita web aplikazio
bezala ere2. Linuxetik, zein
phablet batetik, edo web
aplikazio bezala nabigatzaile
baten bidez, Telegram hor dago,
doan, herritarron zerbitzura.

Baina Telegram beste gauza bategatik ere
bada inportantea: pribatutasunagatik.
Snapchat-ek egiten duen bezala, auto
suntsitu egiten diren mezu sekretuak ere
bidal daitezke. Mezularitza aplikazioez
fidatu behar dute herritarrek, zeren eta
azken bolada honetan Wikileaks erakun
deak argitaraturiko txostenek argi utzi
baitute gobernu batzuek komunikazio
kanalak nola erabiltzen dituzten enpre
setan eta beste gobernu batzuetan espia
tzeko. Hala ere, batzuetan, administra
zioek kanalak hautatzeko momentuan,
segurtasunaz gain, herritarrek kontsultak
egiteko kanal azkarrak eta funtzionalak
ere bilatzen dituzte; horretarako, jendeak
doan jaso ditzakeen aplikazio mobil eta
finkoak hautatzen dituzte.
2

https://telegram.org/apps

Euskal Autonomia Erkidegoko gober
nuak beste mezularitza sistema batzuk
baztertu ditu, eta Zuzenean herrita
rrentzako zerbitzuan Telegram kontu
bat abiatu du berriki (@zuzenean012;
688671234 telefonoa). Arlo horretan,
gogora dezagun Kataluniako Mataró
herriak 2014ko otsailean abiatutako zer
bitzua bezalakotsua dela Eusko Jaurlari
tzak eskaini berri duena. Udal katalanak
Telegram eta Whatsapp kanalak sortu
zituen, eta Praktika Ona egiteagatiko
Saria irabazi zuen Administrazio Pu
blikoen esparruan, Gasteizko Bikainta
sunaren kongresuan. Bistan da horrelako
ekimenak txalogarriak direla, gero eta
jende gehiagok erabiltzen baitu bereha
lako mezularitza posta elektronikoaren
kaltetan.
Errusian sorturiko aplikazio librea
Nikolai eta Pavel Durov anaia errusia
rrei esker dago Interneten doan esku
ragarri Telegram. Baina doakotasunaz
gain, software librea dela ere esan beha
rra dago. Nikolai Durovek sortu zuen
protokoloa, eta horrekin nahikoa eduki
zuen berriro ere erakusteko Europako
programatzaile handienetarikoa dela,
berea izan baitzen VKontakte3 ere: Erru
sian sare sozial arrakastatsu eta zabaldue
na, hau da, Facebook bezalakoa den sare
soziala. Eskuzabalak izanik, Wikipedian
dirua jarri zuten Durov anaiek, eta os
3

http://vk.com
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an.
Telegram Zuzenean zerbitzu

petsu egin dira beste behin komunikazio
plataforma bat abiatzeagatik: Telegram.
Behin Pavelek VK sareko CEO postua
utzita, buru-belarri sartu ziren proiek
tu horretan, Telegram aplikazioa onena
izan zedin mezularitza sistemetan. Pa
vel Durov hain seguru eta pozik zegoen
aplikazioarekin, ezen ausartu zen 200
mila dolar ematen Telegram hackeatzea
lortuko zuenari.
Askotan egin dira konparaketak mezu
laritza aplikazioen artean, onena, segu
ruena eta funtzionalena zein den ikusi
nahirik. Adituek arrazoi asko argitaratu
dituzte hori argiro azaldu nahian; eta
hamabost edo gehiago ere topa daitezke
(López, 2015). Hemen batzuk baino
ez ditugu aipatuko. Esaterako, Telegra
mek 200 kideko taldeak egiteko aukera
ematen du, haien artean mezuak parte
katzeko. Gainera, zenbat-nahi talde sor
daitezke. Bestalde, erabiltzaile izenak ere
hauta daitezke norbera errazago aurkitua
izateko. Hortaz, https://telegram.me/
erabiltzaile_izena eredua erabiliz, lagun
bat gonbidatu dezakegu mezuak bidal
tzeko, gure telefonoa eman gabe. Helbi
de edo URL hori telefonoaren nabiga
tzailean sartu eta berehala ikusiko dugu
gonbitea eginda.
Telegram sistemak badu oso ona den
ordenagailuko aplikazioa ere, patrikatelefonoetan ez ezik, etxeko edo bule
goko ordenagailu handietan ere baliatu
ahal izateko. Horrela, testuak azkarrago
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90

Storebot.me, autom
aten denda.

idatz daitezke, sistema eragilea edozein
izanik. Irudiak zein bideoak parteka
tzea oso erraza da Telegramen, baita
bideoak zuzenean deskargatzea segidan
ikusiko dugun bezala. Betiko ikonoez
gain, stickerrak ere asmatu dituzte, hau
da, pertsonaia ospetsuak keinuak eginez.
Baina, benetan interesgarria den asmaki
zuna botena da.
Boten agertzea
Storebot.me helbidean era askotako bot
edo automatak topatu ahal dira. Pentsatu
behar dugu botek, robotak izango bali
ra bezala, hainbat gauza egiteko aukera
ematen digutela. Esaterako, Telegrametik
irten gabe erraz askoan deskarga daiteke
norbaitek erreferentziatu digun bideo bat
SaveVideoBot4 erabiliz, edota eguraldia
ri buruzko informazioa jaso dezakegu
Weatherman_bot5 baliatuz. Irailaren ha
sieran, 660 bot zeuden. Botak deskarga
tzeko honako pauso erraz hauek jarraitu
behar dira: Storebot dendan sartu, nahi
duguna hautatu, eta gure telefonora eka
rri. Hurrengo pausoan, bota edo automa
ta deitu edo inbokatu behar dugu, beste
pertsona bat balitz bezala. Eta abiatzean,
aginduak segitu, besterik ez.
4
5

Erreferentziak
AGIRREGABIRIA, MIKEL (2014).
Recomendando Telegram en usos
educativos, http://goo.gl/rKCRTk
EUROPA PRESS/ELDIARIO.ES (2015).
Gobierno vasco pone en marcha un
servicio de mensajería instantánea
para responder las consultas de la
ciudadanía, http://goo.gl/deKNmw
ZUZENEAN, herritarrentzako arretazerbitzua eta Telegram,
http://goo.gl/uKFhqf
LÓPEZ, IGNACIO (2015). 15 motivos para
abandonar WhatsApp por Telegram,
http://goo.gl/TGCh99
MATAROKO UDALA, Missatgeria
Instantània. http://goo.gl/QUcaJz

http://storebot.me/bot/savevideobot
http://storebot.me
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Kwido, gaixo eta adinekoen
zaintzarako euskal plataforma
Iñaki Bartolome
Ideable Solutions-eko HEE

K

wido gailu
anitzeko
plataforma
bat da, gaixo,
adineko eta
menpekoen zaintzarako
sortua. Erabiltzailearen
askatasuna ahalik eta denbora
luzeenez eustea lortzen du,
eta harremanetan jartzen
du mediku eta zaintzaile
profesionalekin.
Osasunean eta telelaguntzan aplika daite
keen sistema honekin erabiltzaileen me
dikazioa kudeatu daiteke. Horretarako,
nahikoa izango da hartu beharreko me
dikazioaren datuak sartzea, botikak erraz
ezagutzeko argazkiak gehitzea eta noiz
hartu behar den adieraztea. Programatu
ahal izango da erabiltzaileak botikak har
tu dituela konfirmatzea, eta alerta bat sor
tuko da medikazioa hartzen ez badu.
Kwidoren bidez, osasunaren hainbat al
derdi ere monitoriza daitezke, web, tablet
edo mugikorretik, gaixoekin zuzenean
edo haien zaintzaileekin; erraz erabiltze
ko bideo-dei zerbitzua ere eskaintzen du.
Halaber, zahartze aktiboa ahalbidetzen
du Kwido gailuak, lagun eta senideei
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uzten baitie erabiltzailearekin irudiak,
bideoak eta musika konpartitzen. Are
gehiago, interesekoak izan daitezkeen be
rriak konparti ditzakete; betiere, modu iris
garri batean, testu bakunagoekin, egitura
argi eta oinarrizkoagoa dutenak erabilita.
Mementia, estimulazio kognitiborako
plataforma
Hazten jarraitzen du Kwidok; laguntza
onenak ari da lortzen, eta irtenbide be
rriak garatzen, beteranoenen egunerokoa
hobetzeko. Ildo horretan, Mementia
aurkeztu zen orain dela hilabete batzuk:
estimulazio kognitiboko gailu anitzeko
plataforma, zeinak adinekoen narriadu
ra kognitiboari aurrea hartzen dion eta
atzeratzen duen, psikologo eta geriatren
kontrol eta kudeaketaren bidez.
Errehabilitazio kognitiboko terapiak
sendotzeko eta tratamendu-atxikipena
hobetzeko asmoz tableta, ukimen-pan
taila zein arbel digitaletatik, adinekoek
beraientzat espezifikoki diseinatutako
entrenamenduak egin ditzakete, eta pro
fesionalek datuak monitoriza ditzakete
errendimendua ebaluatzeko, erabiltzailea
informatuta izateko eta familiei haren bi
lakaera jakinarazteko.
Hauek dira Mementiaren ezaugarri na
gusiak, profesionalek erabiltzeari begira:
• Plataforma erabiltzailearen beharren
arabera pertsonaliza daiteke, bakoi

tzak duen maila kognitiboa kontuan
izanda. Mementiak automatikoki ego
kitzen du ariketen konplexutasuna,
baita joko espezifikoen helburuak eta
ibilbideak ere erabiltzaile bakoitzaren
narriadura kognitiboaren mailara.
• Lau tratamendu-maila daude, erabil
tzailearen narriadura kognitiboaren
mailaren arabera:
—— Maila aurreratua, narriadura neu
rologikoari aurrea hartu eta gaita
sun mentalak zaindu nahi dituzten
pertsonentzat.
—— PMAE. Adinari lotutako memo
ria-arazoak dituzten pertsonentzat.
—— DCL. Narriadura arina duten per
tsonentzat.
—— DCM. Narriadura moderatua du
tenentzat.
• 60 jarduera baino gehiago daude
instalatuta, eta 8.000 ariketa inguru
ditu gaitasunak lantzeko.
• Mementiak entrenamendu-modu
luak sortzeko aukera eskaintzen die
erakundeei. Baina errehabilitazio
kognitiboko espezialistek definitu
tako moduluak ere baditu, haiekin
garatu baita plataforma.
• Gailu anitzekin da bateragarria.
• Denbora errealean, aldagaiei buruzko
informazioa ematen du.
• Grafikoen bidez, argi eta labur azter
tzen eta interpretatzen ditu emaitzak.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90
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lako erreferentziako ekitaldia. Ideable
Solutions-eko HEE Iñaki Bartolomek
partekatu zuen gure esperientzia Me
mentiarekin, Playing Games for Comba
ting Cognitive Impairment izeneko hi
tzaldian (Narriadura kognitiboari aurrea
hartzeko jokoak).
Aurreko urtean ere, Medicine 2.0 2013
azokan egon ginen, Londresen. Bertan,
Kwidoren zati bat ezagutzera eman ge
nuen: etxeko laguntza. Guretzat, na
zioarteko merkaturatzea izan zen.
Horretaz gain, aukera aprobetxatu nahi
dugu iragartzeko Kwidok lortu duela
FICHe azeleragailua izeneko Europako
programaren 3. fasera pasatzea.
FICHe izeneko Europako programaren
(Future Internet Challenge eHealth) hel
burua bizkortzea da enpresa txiki eta er
tainak eta aplikazio berritzaileak garatzen
dituzten Europako start-ups-ak eHealth
munduan, FIWARE teknologia erabiliz.
FICHeren premisaren arabera, Euro
pa osoko itxura oneneko proposamen
berritzaileenak aukeratuko ditu soilik
Kanpoko Berrikuspen Independentea
ren Batzordeak (EIRC), bizkortze-pro
graman jarraitzeko.
Europako 300 eHealth enpresa baino
gehiago aurkeztu ginen FICHeren desa
fiora, eta 20 proposamen trebeenek baka
rrik irabazi dugu bizkortze-programa.

Programa horren bultzadarekin, FIWARE
sartu nahian gabiltza Kwidon, plataforma
eskalagarriago eta hedagarriago bat inple
mentatzeko. Halaber, monitorizazio-datu
guztiak aztertu nahi ditugu, Big Data tek
nikak eta arkitektura erabiliz, eta hauek
sartu gure plataforman: sentsore berriak
eta soinean eramateko dauden gailuak
(wearable).
Azaroan, eHealth Bilbao 2015
Eremu sozio-sanitarioan espezializatutako
web eta telefono mugikorren garapenean
erakutsitako esperientziaren bermearekin,
datorren azaroaren 12an, eHealth Bilbao
2015 antolatu dugu, Euskalduna jaure
gian. Osasunaren profesionalei zuzendu
tako jardunaldia dugu, Bilboko Udala
rekin batera eta hauen lankidetzarekin:
Innobasque, COmsalud eta Salud Social
Media. Helburua izango da aurkeztea tek
nologiak aurrera egiten uzten diola sek
tore sozio-sanitarioari, eta negozio-eredu
berriak ere eskaintzen dizkiola.
Bertaratzen direnek eztabaida-mahaietan
parte hartu ahal izango dute. Haietan,
dagoeneko eHealth erabiltzen edo agin
tzen duten profesionalak egongo dira;
haien esperientziak aurkeztuko dituz
te proiektu pilotuetan, baita gaixoekin
eHealth irtenbideak aplikatzean sortu
takoak ere.

31

IVAPeko Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak (IZO) itzulitakoa: Veronika Egiluz

Garapen hori aurrerapen handia da
Kwido plataformarako ere, ezinbesteko
irtenbidea baita etorkizuneko eguneko
zentro eta zaharren egoitzetarako. Baita
adinekoentzat beraientzat ere, irtenbi
deak ematen dituen aukera guztiekin
jolas baitezakete, etxean edo zentro ba
tean, gaitasun kognitiboa zainduz aha
lik eta modu jostagarrienean. Horretaz
gain, jauzi teknologikoa da, hainbat
gailu erabiltzen baititu, esate baterako:
ordenagailuak, Android tabletak, iPadak, Windowseko arbel digitalak, ukimen
pantailak, eta abar.
Mementiaren bidez, beharrizan espezi
fiko hauek dituzten pertsonak tratatzen
dira: narriadura kognitibo arina edo mo
deratua, adinari lotutako memoria-ara
zoak, narriadura kognitiboa edo buruko
kalteak; eta, ez haiei bakarrik, irtenbidea
ere ematen diegu narriadura neurolo
gikoari aurrea hartu eta gaitasun menta
lak zaindu nahi dituzten guztiei.
Une hauetan, beste aurrerapauso bat
ematen ari gara: inplementazio berri
bat, telekontsulta-zerbitzua. Horri esker,
erakunde baten profesionalek osasunaren
zein estimulazio kognitiboaren jarraipe
na egin dezakete, gaixoekin bideo-deiak
eta mezuak trukatuz. Horrela, klinika,
ospitale, mediku, osasun-zerbitzu, eta
abarrei onartzen diegu oinarri tek
nologiko sendo eta testatua eskaintzea,
haien bezeroei telekontsulta-zerbitzuak
eskaintzeko, edota erabiltzaile berrienga
na heltzeko, telefono mugikorraren eta
Interneten bidez oso formatu irisgarrian.
Biltzar nazionaletan aurkeztu dugu Me
mentia; esate baterako, Osasun-jokoen
II. Biltzarrean. Bideo-jokoen erabilera
ren azken berriak aurkeztu ziren han,
biztanleak gai hauetan hezteko: ohitura
osasungarriak, gaixoen errehabilitazioa
eta osasunaren profesionalak prestatzea
(osasunaren gamifikazioa).
Nazioarteko azoketan ere protagonista
izan da Mementia: Medicine 2.0 Europe
2014; eHealth eremuan, mundu-mai
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Transeuskaldunaren
arrastoa
Lutxo Egia
Kazetaria

E

kainaren 11tik
uztailaren 11ra
‘Bilingual:
transitoak’
performancea jarri
nuen martxan. Euskarazko
bizitzea hilabetez Bilbon,
hizkuntza nagusia den espainola
ahazturik.
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Hizkuntzak erreminta behar zuen izan
hainbat gai aztertzeko: espazioak, hau
tuak, jarrerak, portaerak, identitateak,
bisibilitateak...
Azken hamarkadetan bilbotar askok ali
maleko lana egin dute hiztun komuni
tatearen baldintzak hobetzeko. Ekimena
gaizki ulertzeko eta, ondorioz, barregarri
samar geratzeko arriskua bazegoen.
Zirkuko akrobata
Amaitu eta egun batzuetara, performan
cea aitzakia, euskararen erabileraz gal
detu zioten Juan Mari Aburto Bilboko
alkateari Prest tokiko aldizkarian. Eran
tzunaren nolakoari erreparatuta, nago ez
zuela haren berri: «(...) Nire ustez, lan
handia daukagu oraindik euskara era
bat normalizatzeko, baina muturreko
joerak eta hizkuntzen arteko talkak sai
hestu behar ditugu, euskararen inguruko
kontsentsu sozialari eutsi nahi badiogu».
Alkatea orokorrean ari zen, noski. Hala
ere, ezin ekidin haren hitzak neure egite
ko –eta manipulatzeko– tentazioari eutsi:
euskara hutsez bizitzea Bilbon muturreko
joera da, eta, beraz, saihestu beharrekoa.
Egia esan performancea hasi aurretik
entzundako guztiak, hobe beharrez iza
nagatik ere, molde berekoak izan ziren.
Lagunen ahotan harridura eta zalan
tza ziren nagusi: «Burutik egin al zaizu,
ala?». «Ez diozu hilabetez eutsiko». «Eta
ekin orduko kaka praketan egiten badu
zu, zer?».
Kezka ulergarriak guztiak. Adiskideen
zaintze-lanak. Baina nabarmen uzten

zuten zer edo zer ohiz kanpoko zegoela
hor. «Ideia bikaina da», entzunda ere ohar
nintekeen ezohikoaz. Zerbait gertatzen
zitzaion ‘euskaldun’ subjektuari, aurretiaz
nekien zerbait, baina lehen aldiz esperi
mentatzen ari nintzena: Bilbon euskaraz
bizitzea ez da prekarietatea, «erokeria»
baizik. Zirku-akrobaziaren parekoa.
Erdaldun baten modura 24 orduko hiz
tun bihurtzeko zorian nengoen hartan,
funanbulistatzat –euskaldun funanbulis
ta– hartzen ninduten. Atoan, neuri ere
etorri zitzaizkidan galderak: erdalduna
definizioz egun osokoa bada, behar ote
du euskaldunak ere pareko egoera hiz
kuntz-tipologiari eusteko? Erdalduna
egun osokoa bada, zer da euskalduna?
Definizioan euskaldunak egun osoz ere
behar badu, zer izan naiz orain arte?
Eta guztietan galderarik garrantzitsue
nak: orain arte euskalduna izan ez banaiz,
nolakoak dira euskaldunak? Zein da eus
kaldun baten egunerokoa? Nola bizi da?
Alaia, beldurtia edo fierra da? Nola har
tzen dute bilbotarrek? Eragaitza ala aski
erraza da euskaldunaren bizimodua?
Sokan dabil euskalduna
Euskaraz dakiena da euskalduna. Eus
karaz ez dakiena erdalduna, ezan erai
kitako kategoria. Eta arrunt bitxia da,
erdalduna, euskalduna ez bezala, Bilbon
bezalako guneetan bederenik, egun osoz
aritzeko kapaza baita.
Euskalduna, kategorizazio gisa, ez da lar
praktikoa, ez da batere useful. Hizkuntza
bat jakiteak ez du deuserako balio komu
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ90
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nikatzeko ez bada. Praktikan, euskaraz
dakien subjektua ez da euskalduna. Ez
du batere aukerarik egun osoz normal
tasunean hizkuntza horretan bizitzeko.
Euskaraz eta espainolez bizi behar du,
edo euskaraz eta frantsesez. Erdaldu
na, aldiz, espainolez edo frantsesez bizi
daiteke lasai aski beste hizkuntza baten
beharrik gabe. Definizioaren muinean
dago: espainoldunak edo frantsesdunak
euskaraz ikasiz gero, erdalduna izateari
utziko liokete automatikoki. Beraz, er
dalduna eta euskalduna ez dira pareki
deak. Hizkuntza-tipologiak pitzadurarik
gabe agertzen zaizkigu ezagutzari baga
gozkio, baina erabileraren mailan arraka
latu egiten dira.
Hizkuntza-tipologiek unean une eta to
kian toki esanahi ezberdinak har ditzake
te. Euskalduna, elebiduna, eta abar ez
dira zerbait hermetikoa, eta are gutxiago
naturala. Tipologiak eraikuntza sozialak
dira, mugimenduan etengabean. Perfor
mancean, zirikatze moduan besterik ez
bada, ‘erdalduna’ eta ‘euskalduna’ kate
gorien arteko desoreka agerian utzi nahi
nuen. Erdalduna egun osokoa bada, ha
laxe euskalduna ere.
Oreka. Zer da oreka? Oso gustuko dut
Angel Erro, Uxue Alberdi, Harkaitz
Cano eta Iñigo Goienetxek Donostia
2016ko kanta ofizialerako proposatu
takoa: Oreka, bi indar dira kontrako no
rabidean: nik sinesten dut zurean ta zuk
sinetsi nirean. Desoreka ere badira indar
bi kontrako norabidean. Baina batak ez
du bestearenean sinesten. Eta hala age
ri zaizkigu subjektuak: erdalduna ustez
orekatzailea da, euskaldun-espainoldu
naren edo euskaldun-frantsesdunaren
indarrean sinesten baitu –biak prest
azaltzen dira erdaraz mintzatzeko ko
munikazioaren eta bizikidetzaren alde–.
Euskalduna, aldiz, desorekatzailea da de
finizioz, ez baitu erdaldunaren indarrean
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sinesten. Euskaldunaren ikuspuntutik
orekak euskara (ere) beharko luke, eta
horrek aldean ekarriko luke erdalduna
subjektuaren desagerpena.
Baiki, Bilbon euskaraz bizitzea muturre
koa da, mutur handia behar da.
Beharbada, uste baino garrantzia gu
txiago aitortzen diogu hizkuntzen eta
normalitatearen arteko harremanari.
Normaltzat hartzen dugu Bilbon edo
Baionan inork bizitza osoa espainolez
edo frantsesez hitz egiten ematea? Alegia,
normaltzat hartzen dugu erdalduna? Bai,
zer duda egin. Normaltzat hartuko ge
nuke Bilbon edo Baionan inork astebete
euskaraz bizitzea? Ez, noski («erokeria»,
«muturreko jarrera», «performancea ar
tearen mailan»).
Beharrezkoak iruditzen zaizkit galderok
bere sinplean. Euskarak maizago beharko
luke normaltasunarekiko dialektika bat.
Hizkuntza-jarrerei buruzko ikerketak
adibide ona dira. Besteak beste, erakusten
digute pertzepzio guztiak direla kontuan
hartzekoak, hain zuzen ere egiazkoak di
relako. Berdin da subjektua kultura he
gemoniko baten partaidea izan zein ez.
Erdarak diskriminatzen gaituelako sen
tsazioa bezain garrantzitsua da euskarak
diskriminatzen duenarena. Baina pertzep
tzioak kontuan hartzeko abiapuntua ez da
zuzena, nik uste. Erdalduna egun osoko
subjektua da. Euskalduna, aldiz, ez. Per
formanceak garbi utzi zidan hizkuntzjarreren gaineko ikerketetan egun osoko
euskaldunak kontuan hartuko balira,
euskaldunen pertzepzioak diskrimina
zioekiko oso besterik liratekeela. Eta bali
teke ikerketa horiek ezin egin izatea beste
modu batean (menturaz egun osoko eus
kaldunen laginak osa litezke), baina gizar
tera bidaltzen den mezua zeharo partziala,
okerra eta, luzera, kaltegarria da.
Agian, zirikatze gisa, ‘euskalduna’ ezaba
tu beharko genuke. ‘Erdalduna’ bezala

egun osokoa ez bada, beste izendapen
batzuk proposa genitzake. Bilbon, eus
kaldunok, gehiago edo gutxiago, eten
gabe ari gara euskaratik erdarara eta er
daratik euskarara igarotzen. Trantsito bat
gertatzen da hizkuntza batetik bestera.
Euskaldun asko eta asko –erabileraren
datuei erreparaturik–, gainera, erdaraz
bizi dira batez ere. Etengabeko muda
tze horrek trans-era garamatza. Transek
bi adiera ditu latinez: «zehar» eta «beste
aldean». Zeharkatu beste aldera joateko.
Euskalduna translingua da, aldika hiz
kuntza batetik bestera pasatzen delako.
Aldaketen sarritasuna gorabehera, bate
tik besterako jauziak egitera derrigortu
rik dago. Etengabe dabil zeharkatzen.
Baina trans da, baita ere, haratago –beste
aldera– joateko nahia agertzen duelako.
Eta ez nabil identitateari buruz. Den
euskaldun hori normek osatua da, eta
norma horien menpean bizi da. Hala
ere, ez dio uko egiten haiekin harreman
kritiko eta transformatzailea izateari. Bi
zitza hobe eta bizigarriago batera abiatu
nahi du. Zentzu horretan argigarriak eta
ekartzeko modukoak iruditzen zaizkit
Judith Butler-en hitzak Undoing gender
saiakeran: «Nire agentzia –alegia, akzio
gaitasuna– neuk ez aukeratutako mundu
sozial batetik eratortzen da. Nire agentzia
paradoxaz beterik izateak ez du adierazi
nahi ezinezkoa denik. Soil-soilik adierazi
nahi du paradoxa dela haren posibilita
tearen baldintza. (...) Bizitza posible bati
buruzko pentsamendua bakarrik izan
daiteke entretenimendu hutsa dagoeneko
posible direla dakitenentzat. Posible bihur
tzeko ahaleginetan dabiltzanentzat, aldiz,
posibilitatea premia da».
Subjektu teoriko horri transeuskalduna
esaten diot. Gaur gaurkoz euskalduna
baino erakargarriagoa da niretzat.
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IVAPen argitalpenak

Elena Odriozola
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2015eko urriaren 30a, ostirala
Auditorio Mitxelena
Bizkaia Aretoa

2015eko urria

Abandoibarra hiribidea 3, Bilbo
8:45-9:00

Harrera eta dokumentazioa eskuratzea

9:00-9:30

Jardunaldiaren aurkezpena.
2015eko Zerbitzuen Karten Diplomak banatzea

9:30-10:00

Transparencia y derecho a la participación ciudadana
Gardentasuna eta herritarren parte-hartze eskubidea

Tomás Mingot Felip
Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatea

10:00-10:30 Transparencia, acceso a la información pública,
y protección de datos de carácter persona
Gardentasuna, informazio publikorako irismena eta
datu pertsonalen babesal

Iñaki Pariente de Prada
Datuen Babeserako Euskal Agentziako
zuzendaria

10:30-11:00 Delimitación del derecho de los ciudadanos
al acceso a la información pública
Informazio publikorako herritarren
irismen-eskubidearen zer-nolakoak

Lorenzo Cotino Hueso
Madrilgo CEU San Pablo Unibertsitateko
Administrazio Zuzenbideko irakasle titularra

11:00-11:30

Eztabaida

11:30-12:00 Kafe-tartea
12:00-12:15 Aurkezpena: Q-epearen aurrerapena gardentasunean

Inmaculada de Miguel Herrán
Q-epeako kidea

12:15-12:45

BBPP: “Cómo organizar un portal de transparencia
eficaz”
“Nola antolatu gardentasun-atari eraginkor bat”

Jesús García Fernández
CTIC Fundazioko Web Irisgarritasuneko Alorreko
zuzendaria

12:45-13:15

BBPP: “La transparencia como principio que
impregna toda la institución”
“Gardentasuna, erakunde osoa hartzen duen
printzipioa”

Carme Oliver i Riera
Sant Cugat del Valles-eko Udaleko kudeatzailea

13:15-13:45

Debate y Fin de la jornada

ELKARRIZKETA

ERREPORTAJEA

Iñigo Lamarka:

TTIP:

«Sexu bereko lagunei
ezkontza eskubidea
aintzatestea bezain
garrantzitsua da
gertatu den mentalitate
aldaketa»

batzuentzat
beharrezkoa,
besteentzat
kezkatzekoa

EZTABAIDA

Zaintza partekatua:
zurekin, nirekin ala
biokin?

BERTARATZEA DOAN
IZENA EMATEA: www.qepea.net eta http://www.euskalit.net/inscripciones/entidadespublicas/

Abizenak

Izena

NAN/IFZ/ENA

zure etxean doan jaso nahi baduzu,
idatzi helbide honetara:

Helbidea

Posta-kodea

Herria

Donostia-San Sebastián 1
01010 Vitoria-Gasteiz
administrazioaeuskaraz@ivap.es

Mugikorra

Probintzia
e-posta

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

GIZA BALIABIDEAK

Kwido, gaixo eta adinekoen
zaintzarako euskal plataforma
IÑAKI BARTOLOMÉ

INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOAREN
TEKNOLOGIAK

Telegram, komunikazio
tresna azkar eta ziurra
GORKA J. PALAZIO

