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pasadizoak

Guk ezagutuko ote dugu?
Kaxildo Alkorta
Laguna

E

zaguna da Plazido Mujika je
suitaren hiztegia, 1965ean ar
gitaratua, azalean hau diona:
Diccionario Castellano-Vasco
por Plácido Mugica Berrondo, S.I. Be
netan ere hiztegi handia. Lana fin eta
etenik gabe egin behar izan zuen, ondo
asko sakabanatuta bizi edo erdibizi ziren
hainbeste hitz eta esamolde batzeko eta
behar bezala sailkatzeko zein zer euskal
kitakoa zen ere adierazita. Akastuna ere
bada, noski, hori esan beharra dut, bos
pasei akats topatu eta kito!, hiztegia era
bat baztertzeko ez bada ere, bai behintzat
duen bermea ukatzeko nahikoa arrazoi
dutela poz-urduriz esan gabe eutsi ezin
diotenen kontentamendurako. Baina
txit baliagarria eta beharrezkoa izan zaie
eta izan zaigu itzultzaile, hiztegigile,
idazle eta, oro har, euskaltzaleoi.
Nolatan bururatu zitzaion, ordea, Plazi
dori halako lan neketsuari eustea? Hizte
giaren sarreran diona ekarriko dut hona.
Plazido Muxika (1906-1982) jesuita zen,
eta Kolonbian urte batzuk eman zituen
(1928-1937). 1929an Pasto herritik
Andeetako indiar herrixka batera oinez
zihoan batean, joan eta joan nekatu eta
bide bazterreko zuhaitz enbor batean
eseri zen. Eserita zegoela, paper multzo
bat ikusi zuen beste enbor baten azpian,
kolorea galdutako paper zaharrak. Zer
izango-eta, ARGIA, Donostiako aste
karia. Berehala etorri zitzaion burura
bide hura astean bitan egiten zuela oinez
Santa Kruz Apaizak (1842-19261), sasoi
batean Euskal Herrian gerrillari ospetsua
1

Orixeren Santa Kruz Apaiza-tik.
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izan eta gero, 822 urte zituela Kolonbian
jesuita sartu eta 863 urte beteta hango in
diarren artean hil zen Loidi apaizak (Aita
Loidi deitzen omen zioten hangoek).
Mujikaren bihotza taupadaka eta garu
nak txinpartaka! Orduantxe eta hantxe
bertan erabaki omen zuen hiztegi handi
bat egitea, hala, ahal zuen neurrian, eus
kara garatzen eta sustatzen lagunduko
zuela eta.
Hiztegia amaitutakoan aitortu zuenez,
betebehar neketsu eta luze hartan beti
goiburu bera izan omen zuen: Eziña,
ekiñaz, egiña. Honaino Mujikarenak.
aaa
Txinan ba omen zen aspaldi-aspaldi
laurogeita hamar bat urteko agure
xahar bat Mozolo Zaharra deitzen ziote
na. Bi mendi garairen tarteko haran ba
tean bizi omen zen, inorako irteerarik ez
zuen haran batean. Egun batean, Mozolo
Zaharrak bere senitartekoak bildu, eta
zera esan zien:
–Mendi hauek berdintzea, kentzea era
baki dut.
Guztiak bat etorri ziren zaharrarekin, eta
lanari ekin zioten.
Bazen inguru hartan beste agure bat,
Agure Zuhurra esaten ziotena, Mozolo
Zaharraren laguna. Eta jakin zuenean
zertan ari ziren, laguna ikustera joan zen
eta esan zion:
2
Mujikak dio hori. Orixek: «1922garrengo San Iñasio
egunean jesuita egin zan...». Beraz, 80 urtez.
3
Mujikak dio hori. Orixek: «... eta andik lau urtera il,
1926garrengo Agoztuaren 10garrenean». Beraz, 84 urtez.

–Laurogeita hamar urte badituk hik, eta
mendiak oso garaiak dituk. Noiz amaitu
behar duk egiten hasi haizen lan hori? Ez
duk sekula bukatuko.
Eta Mozolo Zaharrak erantzun zion:
–Bai, zaharra nauk! Baina seme-alabak
ere badizkiat, eta seme-alabek ere semealabak izango ditiztek; eta horrela jarrai
tuko ditek belaunaldiz belaunaldi. Baina
mendiak ez, mendiak ez dituk handituko
bitartean. Beraz, badiagu guztion artean
mendijana egin eta mendiak berdintzeko
aukera.
Ipuina asmatu zuenaren ondorioa: Ipuinak esan nahi du lanari ekin eta eten gabe
eusteak berekin dakarrela garaipena.
aaa
Euskara sustatzeko eta garatzeko lana
egin da ba, egin denez! Hala ere...
Mozolo Zaharrak, seguru asko, ez zituen
ikusi bizi zen harana irteerarik gabeko
mendiak berdinduta. Lortu al zuten on
dorengoek? Gure inguru honetako taber
netan makina txanponjaleetan ekin eta
ekin ikusten ditugun txinatarrak haran
hartakoak ote dira? Nahiago nuke, bada;
haran itxi hartatik atera ahal izan duten
seinale izango bailitzateke eta, guk geuk
ezagutuko ez dugun arren, benetako es
perantza ukatzeko moduan izango bai
kinateke, gure ondorengoek ezagutuko
dutela euskaraz bizi den herri osoa, gaur
egun dugun euskara-herri gruyerea, dena
zulatua ez bezalakoa, euskara trinkoko
herri osoa.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ93

pertsonaia

Alicia Amatriain,
ballet dantzaria:

«Kanpoan bizi garen
dantzarioi aukera bat
eman behar zaigu etxean
ezagutuak izateko»
Nerea Pikabea

L

au urte zituenetik
oin-punten
gainean dabil
Alicia, lurra ukitu
nahiko ez balu
bezala, doinu desberdinen
erritmoan dantzan. Hamalau
urterekin utzi zuen bere
sorterria, Donostia,
Alemanian balleteko dantzari
gisa trebatzeko. Geroztik,
han bizi da. Hogeita hamasei
urte ditu eta Stuttgarteko
Operako Ballet konpainiako
dantzari nagusia da egun. Sari
bat baino gehiago jaso ditu.
Azkena, orain dela gutxi,
Moskuko Bolshoi antzokian:
Benois de la danse, dantzaren
munduan sari nagusietakoa
dena. Egunen batean, etxean,
Euskal Herrian, egin nahiko
luke bere azken dantza.
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Nola hasi zinen balletaren mun
duan?
Lehen erabakia ez nuen nik
hartu, neure amak baizik. Lau
urte besterik ez nituen amak nire
izena eman zuenean. Egia esateko,
berak ez zuen inolako harremanik balle
tarekin. Kasualitate hutsa izan zen. Ni
retzako jolasa zen, ongi pasatzen nuen.
Gainera, oso ongi zaintzen ninduten.
Lau-zazpi urterekin ez nuen beste era
bateko planteamendurik egin. Gero,
goi mailako kontserbatorioan sartzeko
azterketa egiteko unea iritsi zen. Garai
hartan, Peter Brown eta Agueda Sarasua
ziren irakasleak. Sekulako zortea izan
nuen eta hartu egin ninduten! Hamalau
urte bete arte egon nintzen bertan.
Halako batean, ordea, etxea, familia eta
lagunak utzi eta kanpora joatea erabaki
zenuen. Erabakia gogorra izango zen,
noski…
Hamabi urterekin udako ikastaro bat
egin nuen. Stuttgarteko John Cranko es
kolako irakasle bat etorri zen. Ni Alema
niara joatea proposatu zuen, baina nik
esan nuen ez nintzela joango. Handik
bi urtera, Jorge Nozal, ni eta geure gu
rasoak elkartu gintuen Peterrek, eta esan
zigun kontserbatorioan ikasi beharrekoa
ikasi genuela, eta, dantzan segitu nahi
bagenuen, kanpora joan beharko genue
la. Orduan, amari esan nion iritsi zela
momentua. Ematen duena baino erra
zagoa izan zen erabakia, dena horretara
bideratuta baitzegoen.

Argazkia: © Stuttgarter Ballett

Kazetaria

Beharbada pentsatzen zenuen ez zin
doazela betiko…
Hori ez dut sekula pentsatu! (barre ar
tean). Oraindik ez dut sinesten. Nire
amak pentsatzen zuen joan eta urtebe
tera itzuliko nintzela! Egia esan, denak
alboan izan nituen: gurasoak, eskolako
irakasleak, etab.
Gurasoak eta betiko lagunak ondoan
izan gabe, nola egin zenion aurre bizi
modu berriari?
Hona iritsi nintzenean, hasieran aldaketa
handia izan zen. Aurrena, hizkuntza ikasi
behar izan nuen ikastetxeko neure ikas
kideekin komunikatzeko. Nik garai har
tan euskaraz egiten nuen, eta, noski, gaz
telaniaz hitz egiten nuen. Nahiko erraz
ikasi nuen. Hiru hilabeteren buruan
gai nintzen elkarrizketa bat edukitzeko.
Hori bai, gauero hitz egiten nuen ama
rekin telefonoz!
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pertsonaia

Erraz egokitu al zinen Alemaniako ohi
turetara?
Ni dantza ikastera joan nintzen bertara,
ez denbora-pasa, eta ordu asko eta asko
sartzen genituen entseguetan. Hori, ha
siera batean, shock bat izan zen niretzat.
Baina berehala egokitu nintzen.
Ez zara kanpora joatea erabaki duen
lehen dantzaria. Hemen ez al dago bi
zibiderik dantzari batentzat?
Ez dago beste aukerarik. Eskola oso onak
badaude. Madrilen, esate baterako, Vic
tor Ullaterena, Kontserbatorioa, etab.
Ikusi besterik ez dago zer nolako dan
tzariak irten diren eskola horietatik. Bai
na ia guztiek atzerrian lan egiten dute!
Dantza konpainiak falta dira, hori da
arazoa. Alemanian, herriak txikiak izana
gatik ere, antzokia duen herri bakoitzak
du bere opera, antzerki taldea eta ballet
konpainia.
Eta nola konpondu liteke hori? Erakun
deek bultzatu beharreko zerbait litzate
ke ala ekimen pribatuaren bitartez au
rrera atera beharko litzateke?
Estatu Batuetan finantziazio pribatua
ren bitartez funtzionatzen dute dantza
konpainiek, jendeak emandako dirua
rekin. Baina ez dakit Espainian horrek
funtzionatuko lukeen. Hemen, Alema
nian, konpainia gehienak gobernuarenak
dira. Horrek emango lioke egonkorta
suna konpainia bati. Hemen zaletasuna
badago. Akordatzen naiz, ni txikia nin
tzenean, bazela Euskadiko balleta. Ez da
kit zer gertatu zen harekin.
Dantzari sortu egiten da ala landu dai
tekeen zerbait da?
Barruan zerbait behar da. Nik ezagu
tu ditut dantzariak talentu ikaragarria
zeukatenak, teknikoki perfektuak zire
nak. Baina hori ez da nahikoa; barruan
zerbait eduki behar duzu, arima behar
duzu. Hori ez baduzu, zaila da ezer he
laraztea.
Stuttgarteko Operako Balleteko dan
tzari nagusia zara. Zer sentitzen duzu
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agertokian ehunka lagunen aurrean
dantzatzen duzunean?
Agertoki gainean egotea eta bertan dena
ematea sentipen oso berezia da; ezin da
beste inon aurkitu. Mendi batera igo eta
oihukatzea bezala da. Nik ez dut beste
ezertan aurkitu bizipen hori. Publikoa
gustura eta obran murgilduta dagoenean
erabat isilik egoten da, ez da eztul bakar
bat ere entzuten.
Zer esan nahi du taldeko dantzari na
gusi izateak?
Ardura handiagoa duzu. Hala ere, talde
bat gara, nik bakarrik ezin dut ezer egin.
Izarra taldea bera da. Nire taldekideek ez
badute dantza ondo egiten, nire lanak ez
du ezertarako balio.
Koreografiak moldatzeko edo pausoak
erabakitzeko askatasunik izaten al du
dantzariak?
Obrak, gehienetan, idatzita daude. Bai
na, gero, batzuetan, pixka bat moldatu
daitezke. Bide bat erakusten dizute, bai
na zuk egokitu dezakezu.
Zenbat entsegu-ordu izaten ditu dan
tzari profesional batek?
Egunean sei bat orduz entseatzen dugu.
Larunbatetan ere lanera etorri behar iza
ten dugu. Normalean, ballet desberdinak
entseatzen ditugu, ez dugu ematen egun
osoa obra berarekin. Denetariko balletak
egiten ditugu, obra klasikoak zein mo
dernoak. Niretzako inportantea da tarte
ka aldatzea, zeren bestela aspertu egingo
nintzateke.
Dantzan, bakarrik ala lagunarekin?
Obraren arabera da hori, baina nik gus
tuko dut beste norbait ondoan izatea.
Horrela, beste baten eskuetan utz de
zaket neure burua. Beste batekin ari za
renean garrantzitsua da elkarren artean
trabarik edo ezer negatiborik ez egotea,
kanpotik berehala nabarmentzen baita.
Zein da zure agertoki gogokoena?
Agertoki garrantzitsuetan egin dut dantza:
Parisko operan, Moskuko Bolshoi operan,
Argentinako Teatro Colonen, etab. Baina

gehien liluratu nauen antzokia, oso txikia
izanagatik, Donostiako Victoria Eugenia
izan da, etxean bainengoen.
Eta zein da zure obra gustukoena?
Hainbat ditut. Neretzat gogokoena Onegin
da, John Crankorena. Hogeita bat urtere
kin dantzatu nuen paper nagusia izan zen.
Gero, baita ere, La Dama de las camelias eta
Un tranvía llamado deseo, John Neumeierena, Hamburgon urte pila bat daramatzan
zuzendari eta koreografoarena.
Euskal Herrian ez duzu askotan dantza
tu. Bitxia da: euskal dantzari asko eza
gunak egin dira hona etorri direnean…
Ez dakit zein den arrazoia. Jendeak jakin
beharko luke belaunaldi bat baino gehia
go gaudela kanpoan. Kanpoan bizi garen
dantzarioi aukera bat eman behar zaigu
etxean ezagutuak izateko, kultur progra
mazioak egiten direnean dantzari horiei
tokia eginez, esate baterako.
Dantzari bat noiz erretiratzen da? Uzte
ko adinik ba al dago?
Gorputzak ezetz esaten dizunean edo
buruak esaten dizunean jada ez duela
horretan segitu nahi. Norberaren baitan
dago hori. Gure taldean oraintxe erreti
roa hartu berri du taldekide batek berro
geita bederatzi urterekin.
Dantza uzten duzun egunetik aurrera
zer egingo duzun pentsatzen al duzu?
Bai, pentsatzen dut, baina ez dakit noiz
etorriko den etorkizun hori. Nik orain
goz ez daukat dantza uzteko asmorik
epe laburrean. Ideiak baditut, baina ho
rrenbeste gauza egin nahiko nituzke!
Datozen hilabeteetan ze proiektu ditu
zu eskuartean? Ze obra egin behar di
tuzue?
Dantzari nagusia naizenetik ez dut uda
bakar bat libre izan. Udaro egiten dudan
legez, Valentzian ikastaroa emango dut.
Eta gainerako egunetan oporrak hartuko
ditut, nire familiarekin egoteko. Gero,
urrian Txinara joango gara bi asterako.
Tarteka, bidaiatzea tokatzen zaigu. Beti
egiten duzu topo aspaldiko lagunekin.
Administrazioaeuskaraz93

elkarrizketa

Juana Maria Saenz,
Gaixotasun Arraroen Espainiako Euskal Ordezkaritza:

«Gaixoaren ezinak baino
gehiago, haren gaitasunak ikusi
behar ditugu»
Miel A. Elustondo
Testua eta argazkiak

J

ende gutxiri eragiten dion eritasuna da gaixotasun
arraroa, hau da, populazioaren ehuneko urri murritza
jotzen duena. Europako Batasunak, esaterako,
10.000 biztanletik bosti baino gutxiagori eragiten
dion gaixotasuna jotzen du arrarotzat. AEBetan,
200.000 gaixo baino gutxiago dituen eritasuna da arraro.
Espainiar estatuan, 20.000 pertsonari baino gutxiagori
eragiten diona… 5.000tik gora dira gaixotasun arraroak
munduan, eta horietako % 80 baino gehiagok jatorri
genetikoa dute. Haurtzaroan agertzen dira gaixotasun
gehienok, baina badira gaztaroan eta helduaroan azaltzen
direnak ere. Gaixotasunon artean ikaragarriak dira
aldeak, era askotako patologiak: sortzetikoak,
hartuak, sentsorialak, fisikoak, psikikoak, muskularrak,
neuroendekapenezkoak eta listemikoak. Jabier
Agirre medikuak orain baino lehen idatzia duenez,
gaixotasunok dakarten karga pisua ikaragarria da,
bai heriotza-tasari dagokionez eta baita eragiten dituzten
ezgaitasun- eta elbarritasun-tasei dagokienez ere. Solaskide
dugun Juana Maria Saenz (Iruñea, 1951) FEDER Espainiako
Gaixotasun Arraroen Federazioko euskal ordezkaritzaren buru da.
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elkarrizketa

Hainbat informazio duzue webgunean:
federpaisvasco.org, atari bat ongi betea
iruditu zait…
Ongi da hori! 2012ko ekainean, FEDE
Ren Euskal Herriko ordezkari izendatu
nindutenean, weba egin nuen lehenen
go-lehenengo. 2008an abiarazi zuten
estatuko federazioaren euskal ordezka
ritza, orduan ere gaixo baten ama bat
zen buru, baina ez zuen ez baliabiderik,
ez egiturarik, ez deus; eta, hortaz, ikus
garritasun jarduerak eta erakundeekiko
batzarrak antolatzeari lotu zitzaion burubelarri. Haren lekukoa hartu nuenean,
zenbait deialdi ikusi nituen, orduantxeorduantxekoak, eta aurrera egin nuen:
komunikazioa dut lantegi, eta horixe zi
tzaidan errazen eta zuzenena, alegia, web
atari aski hornitu bat eraikitzea. Gaine
rakoan, ezinezkoa baita!
Ezinezkoa? Zer esan nahi duzu?
Bestelako jarduera batzuk antolatzeko
gutxieneko egitura baten premia duzu
la, eta Euskal Herriko ordezkaritzaren
ardura hartu nuenean neure burua eta
biok ginen lanerako! Deusetik hastea
bezala izan zen: ikusgarritasunaren bi
dea urratzen hasi ginen, bide berriak
zabaltzen, jakinaren gainean Euskadiko
gaixoek Euskal Herriko FEDERera jo
tzen zutela. Horrela, hurrena, jardunaldi
bat antolatu genuen Bilboko udalak la
gundurik. Korrika eta presaka, ahal izan
genuen moduan zabaldu genuen jardu
naldia, eta, gure poza!, sekulako harre
ra izan genuen, jendetza bildu genuen!
Harrezkero, lan-taldea osatu genuen,
eta asteburuetan biltzen hasi ginen plan
operatibo bat prestatzeko, interesa zuten
familiekin elkarlanean.
Ikusgarritasuna da zuen helburuetarik
bat…
Bai lehen eta bai orain, ikusgarrita
suna. Komunitateak jakin behar zuen
ordezkaritza bat genuela, eta eskariari
erantzuteko gaitasuna ere bai. Aldi be
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«Euskal Herriko
ordezkaritzaren
ardura hartu
nuenean neure
burua eta biok
ginen lanerako!»
rean, helburu genuen profesionalek ere
–izan osasun arloko langile, izan gizarte
laguntzaile edota irakasle–, ordezkari
tzaren berri izatea. Beste helburuetako
bat genuen familiek eta gaixoek dituz
ten zailtasunak biltzea, eta zegokion
estamentuari helaraztea; zailtasunak bost
baino gehiago baitziren! Eta lanari lotu
gintzaizkion, baina, zerutik jakina da,
langile eta laguntzaileak behar genituen
horretarako: gizarte langilea eta psikolo
goa, besteak beste.
Eta nola asmatu zenuten horretan, ho
rien laguntza ere baduzuela ikusi dut eta.
Asebi elkarteak [beraren egoitza atarian
ari gara solasean Bilbon] eman zigun
babesa baitezpadakoa izan zen, egitura
osatua baitzuten ordurako, hau da, ba
zituzten gizarte langilea eta psikologoa.
Ni ordezkaritzaren arduradun izenda
tu nindutelarik, berriz, saiakera egitea
erabaki genuen, eta, hasteko, guretzako
berariaz gizarte langile bat kontratatzea
adostu genuen. Ondoren, egoitzak ireki
genituen Gasteizen eta Donostian. Ara
bako hiriburuan astean bitan ari gaituzu
lanean, eta, Donostian, berriz, gizarte
laguntzaile bat –edo psikologo bat, nola
datorren– hartu zain gaude.
Horixe gutxieneko egitura…
Ongi gutxienekoa ere! Azkenean, elkar
tean orotarikoak izan behar dugu, per
tsonei arreta eskaini behar diegu, jardue

rak antolatu, eta, gainera, ekonomikoki
buruaskiak izan behar dugu –diru-lagun
tza deialdietara ere joz, ageriko denez–,
egituraren baitako profesionalei ordain
du ahal izateko. Nik esango nuke per
tsona guztiek jasotzen dutela arreta, hein
batean besterik ez bada ere.
Hamaika jardueratan hartu duzue par
te, gaixoak eta gaixotasunak ikusaraztea
helburu…
Olatu Talkan izanak gaituzu oraindik
orain, Donostian; eta Gasteizko Artiu
men Dastaketa solidarioa egin zaharrak ez
gara. Batetik bestera gabiltza ezagun, adis
kide eta kolaboratzaileen bitartez. Han
gara tartea egiten diguten leku guztietan,
dela unibertsitatean, dela halako kafetegi
jakin batean…. Baina kontua ez da ur
txintxa oihanean bezala adaxkatik adaxka
ra ibiltzea; ibilera hori sistematizatu
beharra dago, egutegia finkatu. Ez pentsa,
hasiak gaituzu horretan.
Ikusezin zaizkigu gaixotasun arraroak
dituztenak, gure moduko pertsonak…
Gaixotasun arraroak ez baitu esan nahi
fenotiporik izatea, alegia, fisikoki na
barmena izatea, dela malformazioa, dela
ibiltzeko ezintasuna. Gaixo askori ez
zaio nabari gaixotasuna. Familiek, bes
talde, laguntza emozionala behar iza
ten dute, ez baitute jakiten nola aurre
egin zailtasunei, eta horri irtenbide bat
eman nahirik osatu dugu guraso eskola.
Neska-mutila txikia denean, gurasoak
hainbestean moldatzen dira. Besterik da
hura hazten denean. Esan nahi dut ez
dagoela umea gehiegi babesterik, hazten
denean –eta haren ahalmenen araberako
autonomiaren jabe egin behar duenean–
hutsetik hasi beharko dutelako gurasoek.
Maitasuna hain da neurriz gainekoa,
ezen errukitu egiten baikatzaizkio semealabari. «Gizajoa!», edo, «Gajoa! Bizitza
salbatuko diot!». Hori esan ordez, hobe
genuke esan: «Gajoa! Galanta datorkio!
Diren eta ez diren truku eta amarru
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guztiak erakutsiko dizkiot, albait auto
nomoen izan dadin, dituen gaitasunez
ahaldun dadin eta ez dezan autoestimu
txikia izan».
Neurriz gaineko maitasuna dio gura
soak seme-alabari…
Bai, bada! Eta horrek, beharbada, umea
itotzea dakar, dituen ahalmen eta gai
tasunen arabera hazten ez uztea! Gure
seme-alabek behar dituzten espazioa eta
denbora beraiei ematen ikasi behar dugu
gurasook.
Guraso eskola aipatu duzu arestian,
baina gizarte eskola ere ez legoke tokiz
kanpo…
Ez duzu gaizki esana… Gaixotasun arra
roen afera ez da, bakarrik, gurasoona,
gizarte osoarena baizik. Horren harira,
sentiberatasun proiektua egina dugu
ikastetxeei begira. Hor, tutore, irakasle,
ikasle eta gurasoak barne hartzen ditugu,
gaixoen inklusioa xede. Ikasleen inklu
sioa lortu nahi badugu, ikastetxearen
lana behar dugu, dudarik ez horretan,
baina hori ez ezik, baitezpadakoa dugu
delako ikastetxe horretara jotzen duten
ikasleen gurasoen jarrera lantzea.
Elkarrizketa prestatzen ari nintzela ja
kin dut, ez bainekien lehendik: Gaixo
tasun Arraroei buruzko Nazioarteko
III. Biltzarra egin zen Bilbon maiatza
ren 20 eta 21ean…
Orain arte ez duzu jakin? Hortxe gure
ikusgarritasuna! Edo ikusezintasuna!
Biltzarrean izan ziren Espainiako erregi
na, Bilboko udala, Bizkaiko diputazioa,
Eusko Jaurlaritza… eta esker oneko
natzaie, egiatan. Biltzarrari dagokionez,
Espainiako zenbait erkidegotan egiten
ari direna azaldu zuten batzuek; beste
batzuek, hemen egiten ari direna; gure
elkarteak harremanetan jarri zituen ba
tzuk eta besteak, maila guztietan batera
lan egin dezagun denok, hau da, gizar
te mailan, osasungintzan, eta hezkun
Administrazioaeuskaraz93

«Neska-mutila txikia
denean, gurasoak
hainbestean
moldatzen dira.
Besterik da hura
hazten denean»
tzan; hiru mailok eskutik baitoaz, edo
baitatoz! Esan dut nazioarteko biltzarra
izan zela, eta Europatik –Italiatik, zehaz
ki– txostengile bat etorri zitzaigun, eta
bertan gauzatzen ari diren esperientzien
berri eman zigun. Haren esan interes
garri eta jakingarri guztien artean, go
goan hartu beharreko zerbait esan zuen:
«Aukeratu ahal izatea».
Zer da «aukeratu ahal izatea»? Zertaz
ari zen, zehazki?
Bada, ni, gaixotasun arraroak jota na
goen hau, ahaldundu egin nautela, gai
nerako hiritar guztiak ahaldundu di
tuzten moduan, eta izan nahi dudana
aukeratu ahal dudala: ez da ikasgelan
egoten uzten nautela, ez; naizen moduan
agertzen dut neure burua, naizen mo
duan onartzen naute nire ingurukoek.
Horixe baita gakoa. Ikastetxean, adibi
dez, inklusioak esan nahi du inor ez dela
diferente, nire kideak nirekin batera jo
lasten direla ni gai naizen jolas batean
–ez beti, jakina; alferrik saiatuko naiz
ni futbolean gurpil-aulkian ibili behar
badut–. Aisialdia oinarrizko jarduera da,
hain zuzen, pertsonaren askatasuna gau
zatzeko eremu ezinbestekoa. Partekatzen
dugun espazioan bion zaletasuna ere
partekatuko dugu, berdinetik berdine
ra ariko gara, ni neure gaixotasun, gaitz
edo sindromearekin, eta zu zeure herren
metaforikoarekin, zeure sudurreko ga
ratxoarekin, beharbada, hemen inor ez
baita libre. Esaten ere dute: «Nik bistan

daramat gurpil-aulkia. Beste batzuek, al
diz, barruan gordeta daramate».
Gaixoak beti adin txikikoak balira be
zala ari gara. Zer da, ordea, pertsona
horiek lanerako adina iristen dutenean?
Gaizki baino okerrago! Lan babestuetara
jo behar dute, baina badira hori baino
ahalmen handiagoa dutenak! Gaixotasun
arraroak mila eta bat dira: gaixoetako ba
tzuk ohiko lanpostuaren jabe dira; beste
batzuk, aldiz, ezinduak dira lanerako.
Gutxienak dira ohiko lanpostua dute
nak, jakina, eta horiek ere gorriak eta
beltzak ikusi beharrean izaten dira, eta
bullying edo eskola-jazarpen kasuak ere
ez dira aparte, ingurukoek gaixotasuna
ulertzen ez dutelako.
Bide horretan, zertan gara EAEn?
Gauza asko ditugu eginkizun, baina,
aldi berean, asko eginak. Estatuko beste
zenbait erkidegorekin erkatuz gero, au
rrean gabiltza. Arazo bat denean, hemen
berehala konpontzen dute. Arduradunak
arlo guztiak normalizatzen saiatzen dira,
gaixotasun arraroren bat duten pertso
nen inklusioa helburu. Oso taktika ona
da. Batak ez du bestea kentzen, ordea,
eta, esate baterako, ikastetxeetan pertso
na hauek jasotzen dituzten iseka eta bur
lak, laneko jazarpen eta beste, hor dira
oraindik.
Ikastetxean ari zara…
Bai. «Umeen kontuak!», aditzen dugu,
eta baliteke umeen kontuak izatea, bai
na ume horiek biharko gizartea dira gaur
zortzi! Eta zer ari dira ikusten ume ho
riek? Diferenteak diren umeak baztertu
egin ohi direla, dena dela libre. Horrela
ezin gizarte inklusiborik egin! Baztertu
egiten dituzte, gelatik ateratzen, tratu di
ferentea ematen, jolasean ez sartzen, eta
abar. Ezintasuna dutelako? Baina ezinta
sunik ez duten jolas eta jardueretan ere
ez dituzte aintzat hartzen eta! Horrek
aparteko ahalegina eskatzen dio irakas
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«Pertsona gaixoek
lan babestuetara jo
behar dute, baina
badira hori baino
ahalmen handiagoa
dutenak!»
leari, jakina, baina horretarako dago
ikastetxeko zuzendaritza, tutoreak, eta
beste. Urtebetetzea ospatu behar, lagu
nak gonbidatu, baina «halako», ez. Hori
ere gertatzen da. Halakoa dugu gure gi
zartea! Gaixoaren ezinak baino gehiago,
haren gaitasunak ikusi eta erakutsi behar
ditugu.
Horixe zen Gasteizko Artiumen maia
tzaren hondarrean egin zenuten Das
taketa solidarioaren helburua…
Horixe, bada! Haien gaitasunak eraku
tsi nahi genituen, ez dezagun beti haien
ezintasunen gainean jardun, gaixota
sunaren gainean. Nahikoa kexa eta pro
testa jo dugu! Hitz egin dezagun per
tsona hauek egin ahal dutenari buruz,
gero baino gero ahalmen handiagoa
izango dute eta, nik –gaixotasun arra
rorik ez dudan honek–, eskua luzatzen
diodalako, bestelako begiez begiratzen
eta ikusten dudalako, parean gertatzen
zaidanean ez naizelako kontrako espa
loira aldatzen edo ez dudalako beste al
dera begiratzen. Artiumeko ekitaldian,
espazio ludiko proaktibo bat osatu nahi
genuen, mokadua eginez, pintxo bat he
men, txurrut bat han, musika eta swinga
lagun. Gurpil-aulkian dantza egin nuen,
bai, eta zer? Saskibaloian jokatzen duten
bezala! Akabo, bada!
Aspaldiko gogoeta da Jabier Agirre me
dikuarena. Gaixotasun arraroez ari, dio
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li gabe, alferrik itxaroten egon beharrik
gabe ibiltzea, erantzun argia izatea –ahal
dela, alegia–, eta erantzun argirik ezean,
ikerketari ekiteko bidea irekitzea, trata
mendua saiatzea. Esate baterako, Osaki
detzak irekia du, sareko atarian, gaixo
tasun arraroentzako atal bat; hau da,
protokoloa ezarrita dago, gaixotasunen
erregistro eta guzti.

hiru direla ahuluneak: profesionalen
informazio eza, industria farmazeu
tikoaren informazio gabezia, eta gizarte
politika egokien diseinu falta.
Horixe da iltzea buruan jotzea zure me
diku horrek! Informazio falta: gaixota
sun arraroak genetikoak dira % 80an,
eta, hortaz, jaiotzean azaltzen dira. Hala
ere, beste batzuek gaztaroan egiten dute
agertzera, eta badira helduaroan presen
tatzen direnak ere. Umeei buruz jardun
dugu, oroz gain, orduantxe sortzen dire
lako estutasun eta konplexutasunik han
dienak. Horregatik, gaixotasun arraroen
koordinatzaileak izendatu dira euskal
erkidegoko ospitale guztietan, koordi
natzaile nagusi bat dutela gainetik, infor
mazioa sistematizatzeko eta dena delako
pediatrari behar bezalako lanabes eta
tresnak eskaintzeko, familiak lehenbai
lehen izan dezan diagnostikoa.
Diagnostikoa da giltza?
Bai. Diagnostikoa eskuan, familiak da
gokion erreferentziazko ospitalera jo ahal
izango du eta koordinatzailearekin hitz
egingo du. Hark espezialistekin egin
go du lotura –zeintzuek askoz ere kasu
gehiago ikusi baitituzte–, eta, azkenean,
familiari erantzuteko moduan izango
dira. Gaixotasuna –edo ez gaixotasuna–
zehaztuko dute, eta tratamendua ere
erabaki. Komeni da luzamenduetan ibi

Iragan mendeko 80ko hamarkadan
AEBetan gaixotasun hauek izendatu
zirenean, «gaixotasun umezurtzak»
izena eman zitzaien. Gaur egun, sendagaiek jasotzen duten kalifikatzaile
bera: umezurtzak.
Sendagai umezurtzak, finean, intziden
tzia txikiko gaixotasunak tratatzeko bo
tikak dira. Zailtasun erantsia da hori,
jakina. Gure ordezkaritzak gosari-tertulia
bat antolatu zuen orain ez asko Bilbon,
non instantzia guztiak bildu baitziren:
jaurlaritza, diputazioa, farmazia-laborate
giak, unibertsitateko medikuntza fakulta
tea, gaixoen elkarteok… Sendagaien in
guruan jardun genuen denok elkarrekin.
Izan ere, edo denok batera egiten dugu
lan, edo ez gara inora helduko. Egia da
laborategi batzuek diru asko irabazten
dutela, baina, era berean, badira beste
zenbait laborategi, gutxiago irabaziagatik
ere, gaixotasun arraroei kontra egiteko
sendagaiak ikertzen ari direnak. Sendagai
garestiak izango dira, ez daukat dudarik,
baina arestian aipatu dudan Osakide
tzaren erregistroa lanabes egokia izango
dugu: gaixotasunak zehazten lagunduko
digu, gaixo kopurua, sendagaiak, tra
tamenduak, eta abar. Ezinbestekoa da
informazioa sistematizatzea, nahiz eta
ez den gauza erraza, baina ez dago beste
biderik. Itxaropenez begiratzen diot etor
kizunari, baina egonarri handia behar
dugu. Familia asko atsekabetuta dago, ez
duelako ikusten berehalako erantzunik.
Alabaina, orain gutxi arte ez da ezer egon,
lanean hasiberriak gara, esateko moduan.
Ari gara, baina hemen ez dago abiadura
supersonikorik.
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012ko
otsailaren
27an
eskutitz bat
zuzendu
zien Joan Mari
Irigoien idazleak
inguruko senide
eta lagunei, bere
gaixotasun arraroaren
berri emanez:
lehen mailako albo
esklerosia. Honaxe
aldatu dugu,
lekukotasunaren
zuzenagatik. 20122014 urte bitarteko
kronika fakultatiboa
dela adieraziz
idatzi zuen Irigoienek, eta bazuen eskaintza bat ere:
«Esklerosiak edo depresioak jota daudenei, gaixotasun
horien aurka borrokan ari diren mediku eta erizainei,
ikertzaileei guztiei ere, elkartasun handiz».

Anai-arrebok eta lagunok:
Gaur berri bat eman nahi dizuet. Ez da sari bat. Ez afa
ri bat. Ez safari bat. Ni ez nintzateke lehoi bat garbitzeko
gai izango, ez Afrikako sabanetan… ezta San Mamesen ere!
Bueno: San Mamesen, auskalo…
Lasai, Andoni Iraola: txantxetan ari natzaizula…! Lasai,
Amorebieta: pistoleroa ez naiz-eta!
Ni, izan ere, errealzalea naiz, nahiz eta batere erregeza
lea ez naizen, are gutxiago garai honetan: hor konpon, don
Juan Carlos de Borbón…
Zein da, bada, eman nahi dizuedan berria? «Disartria»
dudala. Disartria ez da, ez, Athleticeko jokalari bat. Izateko
tan, Disartrietxea izango litzateke. Goikoetxea bezala. Edo
Disartriaonaindia. Euskaltzaindia bezala. Zarraonaindia,
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hobeto. Zarra Handia, alegia. Pitxitxi: euliaren garunean
substantzia gris gitxi!
Askok antzemango zenioten jada aspaldi honetan hitz
egiteko motel samar nabilela. Zailtasun batzuekin. Bada,
horixe da, laburbilduta, disartria.
Gertatutakoak neure golkorako gorde izan ditut orain
arte, baina atzo, Sautrela-n neure burua ikusita gero, hurbi
leko jendeari esatea bururatu zait. Besterik gabe, zuzenean
jakin dezan. Ez zeharka.
Test batzuk egin zizkidaten orain dela bi urte. Nahiz eta
disfuntzionalitate hori lehenagotik ere nabaritu. Batez ere hu
meroa hautsi nuenetik, orain dela bospasei urte. Hezur-kon
tuak primeran joan zitzaizkidan, baina bi hilabetetan egon
nintzen lorik egin gabe, hausturak eragin zizkidan minaren
eraginpean. Eta horrek bere ondorioak ekarri zizkidan, antza.
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Ni jendea errespetatzen ahalegintzen naiz. Baina zirika
tzaile hutsa ere izan naiz. Txantxazalea. Lagunekin berezi
ki. Egun batean, baina, ohartu nintzen ezen buruan nue
na (ateraldi zorrotzen bat, edo ustez zorrotza) ez zitzaidala
mihira, ohi bezala, segituan etortzen. Tartean, bizpahiru
segundo igarotzen zitzaizkidala, alegia. Eta ur joanak ega
rririk asetzen ez. Harik eta, neure egoera onartuz, ahalik eta
gutxien hitz egitea erabaki nuen arte. Beharrezkotzat jotzen
nituen konpromiso batzuk betez betiere.
Nork esango zidan niri hau…! Izan ere, ikastetxe askotan
ibilia naiz… eta behin baino gehiagotan eskatu izan didate
ikasleek geldiroago mintza nendila. Garai batean, erbi bat
nuen mihian. Orain, dortoka bat. Baina dortoka ere ez nuke
etsaitzat hartu behar, beharbada...
Zorionez, banituen mundutxo batzuk aurretik lan
duak: atsegin dut betidanik gregoriar kantua, atsegin dut
isiltasuna, atsegin dut erreka baten ertzean urari begira gel
ditzea… Eta, koadrila batekin nagoenean, isilago egoten
naizen arren, onartzen dut neure paper berria. Ez nago, be
raz, negar egiteko moduan!

Nola, bada, baldin eta idaztea ere atsegin badut! Eta,
neure baldintzetan egoteko, ongi sentitzen naiz (oso ongi
ere bai, batzuetan), benetan diotsuet.
Hemendik aurrera, zer…?
Testekin batera, buruko plaka batzuk atera zizkidaten
bizpahiru bider, eta ez da, oraingoz, gaixotasun arrastorik
agertzen. Mediku batek esan zidan, orain ez bada, denbo
rarekin aterako zaidala «zerbait»: edo parkinsona, edo beste
zeozer. Beste batek esan dit aspaldi izandako iktus bat izan
daitekeela –tartean ote dabil, bada, Ictus Benedictus XVI.
ean Aidanez?–, eta hizkera lantzeko.
Esango balidate: «Mutu geratuko haiz, Joanmari, baina
idazteko gauza izango haiz», oraintxe onartuko nuke. Pozik.
Hanka gutxiagotan sartuko nuke, hori seguru. Beste gau
za batzuk lirateke balizko parkinsona, alzheimerra eta sail
horretako eritasunak… Kasurik okerrenean, haatik, banuke
balizko sufrimenduen aringarria, ezta?, aspaldi izendatu
bainuen «Eutanaxi» azken orduko amorante…
Baina goazen pausoz pauso, eta ikusiko dugu…

Gutun honekin batera, poema bat igortzen dizuet, berria
jakin eta handik gutxira idatzi nuena:
«Misterio bizi-sortzailea:
nola egingo dut Zure aldeko aldarria
ezerezaren pareko egin baninduzun?
Hasteko,
badakizu nola ekarri ninduzun mundu honetara,
azpikoz gora, aldrebes,
aire itoa babes…
Jaiotzeko modu horrek
bazuen, hala ere, bere abantaila,
zeren, behin oinak lurrari lotuz,
errealitatearen zentzu sortzezko eta berezko bat
neuregana bainezakeen,
baina hara:
lehen txoria hegan ikusi ahala
joan zitzaizkidan begiak hara.

12

Geroztik badakizu nola ibili naizen
bilintzi-balantza,
harantza eta honantza,
zalantzaz zalantza,
oinak lurrean baina burua zeruan
ezinezko dantza bati ekin nahian,
alferrik.
Lehengoan erresonantzia bat egin zidaten,
eta, Parkingson jaunaren hatz markak
                                   aurkitu ez zituzten arren
—oraindik ez—,
burutik
      pixka bat egiten hasia ez ote nintzen
                                                   iragarri zidaten,
—neurona batzuk
          desneurotizatzen hasiak ote diren, alegia—,
horra ondorioa…
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Horretan, baina,
ez natzaizu kexu agertuko,
betidanik esan izan baitidate
zoro samarra naizela,
eta lehenalditik orainaldirako aldea
ez ahal da handia izango!,
ez bainuke (z)eroetxe batean bukatu nahi…
Egia da, nire ondoez guztiak estaltzeko,
halako erromantiko itxura batekin
apaindu nauzula,
baina zoaz gaur itxura horrekin mundura
eta otzarak eta antzarak ferratzera bidaliko zaituzte:
bankuak dira, izan ere, mundua;
armak eta armazaleak dira mundua,
eta mundu horretan
txantxanberdearen erromantizismoa
ahuntzaren gauerdiko eztularen parekoa da.
Mundu gerrazale bezain okaztagarri honetan,
ar sutsu bat egin nintzakezun,
el macho de la manada,
para que los machos de la Falange me entiendan,
edo Alardeko jenerala,
Falangekoak ez direnek ere uler diezadaten,
baina badakizu nire artasun-neurriaren berri…
eta nola ibiliko naiz, bada,
ez dudanaz alardea egiten?
Munduaren luze-zabalean
famatuak gara euskaldunok
—izango ez gara, bada,
sekulakoak izan baikinen bale arrantzan!—,
baina hara:
sareak egun batean zerura bota
eta izar bat harrapatu nuen:
ez izar benetako bat, jakina,
ametsaren ertzekoa baizik,
baina zoaz orain hortik esaten
baden eta ez den izar bat duzula bizitzeko arrazoi
—izan eta ez izan!—,
eta Alcatrazen sartuko zaituzte berehala,
edo Soto del Realen,
talde terrorista baten ingurukotzat
                 edo inguruaren ingurukotzat hartuta.
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Zure aldeko aldarria egin nahi nuke,
barru-barruan baitzaramatzat:
nola, baina, egingo dut aldarri,
mundu merkantilista honetan
ezereza badut oinarri,
ezereza osagarri,
ezereza galgarri…?
Eta, hala eta guztiz ere,
zure aldeko aldarria egin ez arren,
ezertxo ere eman ez didazulako, hain zuzen ere,
eskerrak eman nahi dizkizut, bihotz-bihotzez,
doy gracias a la vida,
que me ha dado tanto…»

Besarkada bat.
jmi
P.D.: Egun batzuk geroago, neurologoak izena jarri
zion gaitzari: «lehen mailako albo esklerosia»; edo gaz
teleraz: «esclerosis lateral primaria».

13

erreportajea

Ongizate gizarterako
bidea: Oinarrizko
Errenta Unibertsala
Maite Orue
Kazetaria

O

inarrizko Errenta
Unibertsala (OEU)
da herritar orok behar
materialak asetzeko
aldizkako diru kopuru bat
jasotzeko duen eskubidea. Prestazio hori
banakakoa, unibertsala eta baldintzarik
gabea litzateke.
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OEU

Gaur egun Euskal Autonomia Erkide
goak badu errenta minimoak berma
tzeko sistema bat, baina laguntza horiek
jasotzeko ezinbestean zenbait baldintza
bete behar dira. Oinarrizko Errentaren
aldeko Sareko partaidea da Iñaki Uri
barri (ESK sindikatuko kidea). Haren
esanetan, Eusko Jaurlaritzak ezarritako
sistema horrek porrot egin du pobrezia
bere osotasunean garaitzen, autonomia
erkidegoko pobrezia garaitzen. 1989an
ipini zuten indarrean pobreziari au
rre egiteko politika hori; beraz, 26 urte
baditu dagoeneko. Gainera, pobrezia
egoeran bizi diren herritarren % 27 bai
no gehiagok ezin dute prestazio hori
eskatu, baldintzak betetzen ez dituzte
lako. «Baldintza asko bete behar dira, eta
baldintza horiek, gainera, okerrera egin
dute. Bestalde, diru sarrerak bermatze
ko errenta (DSBE) –gazteleraz, RGI–
kobratzen duen jendearen herenak dio
oraindik pobre izaten jarraitzen duela;
alegia, pobrezia egoeratik ateratzeko ez
dela nahikoa», azaldu du Uribarrik.
Ez da horrela gertatzen Oinarrizko
Errenta Unibertsalaren (OEU) kasuan.
OEU unibertsala da, eta herritarrari
egoera ahul edo kaltegarrian egon au
rretik onartuko litzaioke berori jasotze
Administrazioaeuskaraz93
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ko eskubidea. Horregatik, Uribarriren
iritziz, eredu unibertsalera jo beharko
luke Gobernuak. Hala ere, Eusko Jaurla
ritzarekin hitz egiten duten bakoitzean,
hark kontrako tesia defendatzen duela
dio Uribarrik: «Jaurlaritzak defendatzen
duena da Espainiako estatuko 17 auto
nomia erkidegoetatik, euskal eredua ezin
hobea dela beste batzuekin alderatuta,
Madril edo Murtziarekin, kasurako.
Antzeko sistema duen erkidego bakarra
Nafarroa da». Hori horrela dela aitortu
du Uribarrik, eta datu hori ez du ezbaian
jartzen. «Badakit Espainiako estatuan
errenta hartzen dutenen % 34 EAEn
daudela, gure populazioa % 7 denean».
Alde horretatik, aurreratuenak gara. Bai
na eztabaida bestelakoa da: «Gaur egun
Jaurlaritzak duen eredua pobreziarekin
amaitzeko nahikoa den ala ez».
Eskatzaileen profila
DSBEren, etxebizitzarako prestazioen
eta gizarte larrialdietarako laguntza eko
nomikoen sistemak ez du herritarren
ongizatea bermatzen. Gainera, lagun
tzen beharra duten familien kopuruak
gora egin du azken hamarkadetan; ba
tez ere, krisi ekonomikoen garaietan.

2015eko urrian, 64.593 izan ziren diru
sarrerak bermatzeko errenta eskatu zuten
bizikidetza unitateak Euskal Autonomia
Erkidegoan (EAE). Eskabide horietako
36.652tan emakumezkoa izan zen titu
larra, eta 27.941tan gizonezkoa. Guraso
bakarreko familien kasuan % 90 izan zi
ren emakumezkoak.
Argia aldizkarian kaleratutako artikulu
batean, Onintza Irureta Azkune kaze
tariak zioen Oinarrizko Errenta Uni
bertsalerako eskubidea izanez gero,
emakumeak askeago liratekeela. Carme
Porta editore eta komunikazio adituaren
arabera, artikuluak aipatzen zuen OEUk
ezingo lukeela bermatu gizon eta emaku
meen arteko eskubide berdintasuna.
Hala ere, hilero errenta finkoa izateak
emakumeak beste egora batera eraman
go lituzkeela. Kataluniako Parlamen
tuan Herritarrentzako Errenta Bermatua
(HEB) aurkeztu duen batzordeko kidea
da Porta. Dioenez, horrelako neurri eko
nomikoek emakumeen egoera makurre
na leuntzeko balioko lukete, muturreko
pobrezia saihesteko, eta andreek beren
jabekuntzan aurrerapausoak eman ahal
ko lituzkete. Alegia, ekonomikoki auto
nomoagoak izanda, erabakiak askeago
hartzeko eskubidea luketela emakumeek.
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Bideragarritasuna
Oinarrizko Errenta Unibertsala ezartze
ko, baina, zenbait aldaketa egin beharko
lirateke gaur egungo politiketan; batez
ere, ekonomikoetan. Uribarrik dioenez,
trantsizio bat gertatu beharko litzateke.
«Simulazio ekonometrikoak egin ditugu,
eta horiek defendatzen dutena da per
tsona fisikoen errentaren gaineko zerga
(PFEZ) erabat erreformatuz gero posible
litzatekeela». Gipuzkoako Foru Aldun
dian EH Bildu agintean zenean egin zu
ten simulazioa. Ekonomian katedraduna
den Jordi Arcarons Bullichek, Daniel
Reventos eta Lluis Torrens ekonomia
lariekin batera, eredu ekonometrikoa
aurkeztu zuten 2014an Gipuzkoan egin
dako sinposioan. «2011. urteko datu
fiskal guztiak gure esku utzi zituzten;
hau da, 680.000 pertsona ordezkatzen
zituzten 450.000 aitorpen errenta ingu
ru. Labur esanda, informazio horrek ete
kin garbien fluxua zehazteko balio izan
zigun: enplegua, higiezinak, higiezinen
kapitala, jarduera ekonomikoak, iraba
ziak, ondasun galerak...». Arcaronsek
esan bezala, datu horiek aintzat hartuta
egin zuten azterketa ekonometrikoa eta
mikrosimulazioa: «Ondorioztatu ge
nuenez, EAEko balizko PFEZren erre
formak posible egingo luke Gipuzkoan
OEU ezartzea».
Orain arteko mikrosimulaziorik handie
na dela dio Uribarrik. Haren esanetan,
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PFEZren gaineko aldaketak barne pro
duktu gordinaren (BPG) % 3,5ean baka
rrik eragingo zukeen. Hori eragin oso
txikia dela dio Uribarrik, eta aldaketa
nabarmenenak PFEZtik jasotako dirua
birbanatzean zetzakeela: «aberatsenek
gehiago ordaintzea, alegia». Mikrosimu
lazioa iruzur fiskala kontuan hartu gabe
egin zuten. «Iruzur fiskalari aurre egiteko
politikak ezarriz gero, egoerak hobera
egingo luke», gaineratu du Uribarrik.
Gaur egungo arazo larrienetakoak dira
lanik ez dagoela eta langabezia tasa han
dia dela. Politika fiskalak aldatuta eta
Oinarrizko Errenta Unibertsala ezarriz
gero, gauzak asko aldatuko lirateke gaur
egun bizi dugun ereduarekiko. «Ez gau
de prest, baina presta gaitezke. Boteretik
hezi daiteke jendea. Baina, boterea prest
al dago?», galdegin du Uribarrik.
OEUk gizarteari onurak ekarriko liz
kiokeela konbentzituta dago ESK-ko ki
dea. Eredurik «idealena» litzatekeela dio,
Espainiako estatuan posible litzatekeela,
baina baita Euskal Autonomia Erkide
goan ere. «Proposatzen duguna da hi
lean 650 euro ematea 18 urtetik gorako
herritar denei, eta errenta horren % 20
18 urtetik beherakoak izan eta haien
senideekin bizi direnei. Beraz, errenta
hori hartzeko baldintza bakarra litzate
ke lurralde horretan bizitzea, 6 hilabetez
erroldatuta egotea, edo urtebetez. Hori
eztabaidatu daiteke. Baina baldintza hori

betez gero, guk proposatzen dugu Oina
rrizko Errenta Unibertsala ematea denei;
berdin dio norekin bizi den, lan ordaina
hartzen duen, kapitala duen...», dio Uri
barrik.
Errenta aitorpena egiterakoan Oinarriz
ko Errenta Unibertsala gehituko lukete
herritarrek, eta tributazio portzentajea
handiagoa denez, gorengo eskaletan dau
denek gehiago ordainduko lukete.
Jordi Arcaronsek zehatzago azaldu du
gizartearengan izango zukeen eragi
na: «Gure ereduak dio, % 40,5eko tipo
bakarrarekin, eta gainontzeko presta
zioak desagertzeagatik Administrazioak
aurreztuko zukeen diruarekin, posible
litzatekeela Oinarrizko Errenta Uni
bertsala ematea Gipuzkoako herritar
denei». 18 urtetik gorako herritarren
% 74,7k bere egoera ekonomikoa hobe
tuko lukeela, dio Arcaronsek. «Errenta
aitorpenaren arabera sailkatutako de
klaratzaileen % 70ak bere partizipazioa
handituko luke % 9,6 OEU jasoz gero;
hain zuzen, pertsona aberatsen % 30ak
galduko lukeena».
Hala, dioenez, txiroenek irabaziko luke
te; 20.142 euro eta 24.085 euroko batez
besteko errenta dutenen artean, % 86 eta
% 69 irabazten aterako lirateke, hurre
nez hurren. 34.164 euroko batez beste
ko errentadunen artean, aldiz, gehienak
galtzen aterako lirateke; eta aberatsenen
artean, denek galduko lukete. «Beraz,
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datu horien arabera argi geratzen da
OEU ezarriz gero, pobreenek irabaziko
luketela, eta diru gehiago dutenek gehia
go ordaindu beharko luketela. Horrek
erakusten du aberatsenek ere OEU jaso
beharko zuketela».
Arcaronsek, Reventosek eta Torrensek
proposatutako ereduan, gainera, OEU
banakakoa litzateke; beraz, etxebizitza
bakoitzean jasotzen dituzten errenta de
nak batuta, familia egoera hobetuko li
tzateke.
Doako lanak
Gainera, lan abstentzioa handituko li
tzatekeen ideia okerra dela uste du ESK
sindikatuko kideak. «650 euro hilean
hartuta, jendea lan egin gabe biziko litza
tekeela? Ez dut uste» –dio– «jendeak bere
lana mantenduko luke; baina lan egite
ko soldata hobeak ordaindu beharko li
tuzkete enpresek, eta prekarietatearekin
amaitu». Beraz, lan merkatuaren egoera
hobetuko litzatekeela dio, eta galtzen
aterako liratekeela soldata ez duinak or
daindu nahi dituztenak.
Lan sariak izateko lan egin beharraren
kontzientzia ere aldatuko litzatekeela uste
du Uribarrik: «Izan ere, gure gizartean
badaude lan egiteko beste modu batzuk;
gehienbat emakumeek etxean egiten du
ten lanari buruz ari naiz. Doakoa da, eta
BPGren % 55 izatera hel daiteke. Kon
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tua da gaur egun ez dela barne produktu
gordinean kontuan hartzen. Zaintza la
nak egiten dituztenekin ere berdin. He
rritar horiek denek, OEU hartuko balu
te ere, ardura horiek betetzen jarraituko
lukete. Desberdintasuna da lan sari bat
hartzeko eskubidea izango luketela, eta
etxean bizi duten desberdintasun egoerei
aurre egiteko gaitasuna luketela; alegia,
gizona ez litzatekeela kasu horretan etxe
ra dirua daraman bakarra». Boluntario
lanak egiten dituztenen kasua litzateke
beste bat. Gizarte lana da egiten dutena,
gaur egun doakoa dena.
Gainera, argi du OEU duen gizarte ba
tean lan merkatuak baldintza hobeak
izango lituzkeela. «Hau da, egoera preka
rioekin amaitzeko balioko luke. Aldaketa
bat gertatuko litzateke. Baina gehienek
uste dute lan egiten ez duenak ez duela
jateko eskubiderik, eta gaur egun gizarte
honek ez du lanik sortzen, ez du lanik
ematen. Emango balu, ez genuke izango
eztabaida hau», aipatu du.
Uste berekoa da Arcarons, eta 2015.
urtean Katalunian egindako inkesta
bat jarri du adibide gisa. «Inkesta eran
tzun duten % 72 baino gehiago OEU
ren aldekoak dira, eta, horien artean,
lana dutenen % 2,9k bakarrik dio lana
utziko lukeela. Langabezian daudenen
artean, % 2,2k dio lana bilatzeari utziko
liokeela». Apirilean Europa osoan egin
dako beste inkesta baten arabera, galdera
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erantzun zutenen % 64 OEUren aldekoa
da, eta % 4k bakarrik utziko lioke lan
egiteari.
Etorkizuneko pentsioak
Gakoak gizartea antolatzean datzala dio
Iñaki Uribarrik: «Gizarte aberatsetan
bizi gara, bizitza duin baterako eskubi
dea da bermatu behar den lehenengo
eskubidea. Bermatu daiteke bestelako
sistema batekin, oinarrizko errentan oi
narritutako sistema sozialarekin. Hortik
aurrera, lanerako eskubidea eta abarrak
bermatuta leudeke, eta lanaldiak parte
katuko lirateke, besteak beste».
Etorkizunari begira ere baikor agertzen
da ESK sindikatuko kidea. Egindako
mikrosimulazioetan oinarritzen da pen
tsioei buruz aritzeko: «Oinarrizko Erren
taren aldeko Sareak defendatzen duen
Oinarrizko Errenta Unibertsalaren ere
duan prestazioak ez ditugu ukitu. Beraz,
Gizarte Segurantzaren sisteman dauden
prestazioak bere horretan mantenduko
lirateke, bai kontributiboak direnak zein
ez direnak ere». 650 eurora heltzen ez
diren prestazioak osotu egiten dituzte.
Beraz, gaur egun 350 euroko kotizazio
gabeko pentsioa (pentsio ez kontributi
boa) jasotzen duenak gehigarria izango
luke, 650 eurora arte; 1.500 euroko ko
tizaziopeko pentsioa (pentsio kontribu
tiboa) duenak hori berori jarraituko luke
hartzen, eta ez lioke eragingo.
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Oinarrizko Errenta Unibertsala ezarrita,
pentsioak bideratzeko gizarte seguran
tzaren sistema aldatu egingo litzatekeela
aitortu du Uribarrik; baina aldatu beha
rra dagoela uste du. Espainiako Gortee
tarako 2016ko ekainaren 26ko hautes
kundeak ere izan ditu hizpide bere tesia
defendatzeko: «PSOEren programak jaso
du beste zerga bat, kotizazio handienen
bidetik zergarik ez jartzeko, baina ba
dakite sistemak ez duela gehiagorako
ematen. Egungo sistema langileek egiten
dituzten kontribuzioetan oinarritzen da,
baina horiek gero eta gutxiago dira; eta
populazioa gero eta nagusiagoa da», azal
du du. OEU duen gizarte batean, aldiz,
epe luzera ere pentsioak bermatuta leu
dekeela dio Uribarrik: «Lan egiten due
nak lan hobea izango luke, zerga gehiago
ordainduko lituzke, eta ez luke hainbeste
denbora eman beharko lanean».
Bestelako ereduak
Oinarrizko errenta, baina, unibertsala
izan beharko litzatekeela dio ESK-ko
kideak; horrek esan nahi du baldintza
rik ezarri gabe, herritar guztiek jasoko
luketela. Beraz, gaur egun, ustez, OEU
ezartzen duten hainbat herrialdetako
ereduak desmitifikatu behar dira, Uri
barriren esanetan: «Eredu horiei buruz
ari garenean esan behar da munduko
herrialde batean ere ez dela indarrean
jarri Oinarrizko Errenta Unibertsala,
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ez guk defendatzen duguna behintzat».
Alaskako kasuari buruz dio petroliotik
ateratako dirua herritar guztiekin par
tekatzean datzala. Epe jakin batean pe
troliotik herrialdeak zenbat diru irabazi
duen baloratzen dute, eta dolar horiek
herritarren artean banatzen dituzte. Alas
kako bizilagun bakoitzak urtean, gutxi
gorabehera, mila euro pasatxo hartzen
dituela dio Uribarrik: «Diru ekarpen bat
da, baina ez du ongizatea bermatzen,
inolaz ere».
Finlandiako kasua ere izan du mintzagai.
Hari buruz dio ikusi beharko dela nola
garatzen duten. Uribarrik uste du, go
bernua eskuinekoa izanda, eredu neoli
berala ezarriko dutela, «Milton Friedma
nek proposatzen zuen antzeko zerbait»;
eta errentaren gaineko zerga negatiboa
dela, eta ez laguntza zuzena.
Azkenik, errenta unibertsalaren arazorik
nagusiena borondate politikoa dela dio
Uribarrik: «Politika munduak epe labu
rrera jokatzen du; adibide argia dugu
Podemos. 2014ko Europako hauteskun
deetarako Oinarrizko Errentaren aldeko
Sareak defendatzen duen ereduaren alde
egin zuen. Gaur egun iritzia aldatu du,
eta EAEk duen DSBEren antzeko eredu
bat proposatu dute Espainiako estatuan
ezartzeko. OEU defendatuz gero, botoak
galduko lituzketela diote. Politikoki ez
dago inor, botoak galdu arren, OEUren
eredua defendatuko duena gizarte jus
tuago baten alde».
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1.	Lotu hitz bakoitza bere esanahiarekin:
bermatu

aintzat hartu

erkatu

hornitu

kiskali
irauli

iraina
ikuskatu

mehatxua
areagotu

1. Gehitu, batez ere nolakotasunean:
2. Erabat erre:
3.	
Goiko alde edo zatia beheko alde edo zati bihurtzen dela jarri, azpikoz gora:
4. Norbaiten izen onaren aurkako egitea edo hitza:
5.	
Zerbait behar bezala ote dagoen edo dabilen begiratzeko edo egiaztatzeko
ikerraldi bat egin:
6. Zerbait edo norbait beste zerbaitek eusten diola jarri:
7. Zerbaitetarako behar diren gauzak eskuratu:
8. Berdintasunak eta desberdintasunak aztertu:
9. Kontuan hartu:
10.	
Norbaiti, beldurtzeko asmoz, kalte egingo zaiola adierazteko egiten zaion
hitzezko edo keinuzko adierazpena:

2.	Lotu hitz bakoitza bere sinonimoarekin. Aukeran dituzun hitzen artean bi sobera
daude:

nerabe:

zigilu:

agortu:

ekidin:

trakets:

eritasun:

lazgarri:

sustapen:

otzan:

amarru:

orotariko:

xede:

malur:

egonarri:

atarramentu:
zorigaitz

egonezin
ildo

helburu
zentzu

maltzurkeria

saihestu
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mantso

pazientzia
gaitz
gaztetxo
beldurgarri

askotariko
bultzatze
amaitu

seilu
baldar
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3.	Berridatzi

esaldi hauek -TAKO/-DAKO atzizkiaren bidez eratutako perpaus
osagarri burutuak erabiliz:
1. Ez dut uste inori kalte egin diodanik. (uste erabili)

2. Pena dut laguntza berandu etorria.

3. Alaba galdu zuen, eta ez dauka zerekin arindu samina.

4. Entrenatzaileak kontrarioak iraindu ote dituen, epaileak ez dauka frogarik.

5. Gatibuari astindu ederra eman ziotela zabaldu zen. (hots erabili)

6. Tximista batek jo duelako itxura hartu diogu bidean eroritako pago bati.

7. Ez dut gogoan Urtain harri-jasotzen ikusi izana. (oroitzapen erabili)

8. Nire ordenagailuan baten bat ibili delako susmoa sortu zait.

9. Eskabidea aurkeztu izanaren ziurtagiria eskatu didate.
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4.	Aukera ezazu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1. a) Australian, Kanguru uharteko koala gehienak hilko dituzte ekologia babestu
nahian. Gobernuko agintariak kezkatuta daude: uste dute koalak hiltzeak turistak
afektatu egingo dituela, eta, ondorioz, bisitari-kopurua gutxitu.
b) Australian, Kanguru uharteko koala gehienak hilko dituzte ekologia babestu
nahian. Gobernuko agintariak kezkatuta daude: uste dute koalak hiltzeak turistak
hunkitu egingo dituela, eta, ondorioz, bisitari-kopurua gutxitu.
2. a) Gatazka armatuak afganistandarren funtsezko eskubide gehienak urratu ditu,
baita osasun eta hezkuntza zerbitzuak murriztu ere.
b) Gatazka armatuak afganoen funtsezko eskubide gehienak urratu ditu, baita
osasun eta hezkuntza zerbitzuak murriztu ere.
3. a) Herriko frontoiaren aforoa handitzea ahalbidetzeko eskatu dio talde eragileak
alkateari.
b) Herriko frontoiaren edukiera handitzea ahalbidetzeko eskatu dio talde eragileak
alkateari.
4. a) Gerra Zibilean fusilatu zituztenen omenez elkarretaratzea deitu dute bihar
eguerdirako.
b) Gerra Zibilean afusilatu zituztenen omenez elkarretaratzea deitu dute bihar
eguerdirako.
5. a) Zutabeen gainean ondo trabatutako hagak jarriko dituzte egituraren zama jasan
dezaten.
b) Zutabeen gainean ondo trabatutako agaiak jarriko dituzte egituraren zama jasan
dezaten.
6. a) Euskal agakan sartzen dira c, q, v, w eta y; ohiko euskal hitzak idazteko
erabiltzen ez diren arren, kanpotar izenak transkribatzeko beharrezkoak baitira.
b) Euskal alfabetoan sartzen dira c, q, v, w eta y; ohiko euskal hitzak idazteko
erabiltzen ez diren arren, kanpotar izenak transkribatzeko beharrezkoak baitira.
7. a) Azterketa egiteko behar-beharrezkoak dira arkatza eta borragoma edo
ezabatzeko bolaluma, ezin izango baita tipexik erabili.
b) Azterketa egiteko behar-beharrezkoak dira arkatza eta agelkia edo ezabatzeko
bolaluma, ezin izango baita tipexik erabili.
8. a) Lan handia dugu egiteko, gizartearen zati batentzat euskaldunak ez baitira
existitzen, ez bada folklorearen agerbide gisa.
b) Lan handia dugu egiteko, gizartearen zati batentzat euskaldunak ez baitira
existitzen, ez bada folklorearen agerpide gisa.
9. a) Haren adierazpenek agerrian utzi dute jarrera eta pentsamendu xenofobo eta
arrazistak dituela.
b) Haren adierazpenek agerian utzi dute jarrera eta pentsamendu xenofobo eta
arrazistak dituela.
10. a) Agi denez, kartzelaratu egingo dute istripua eragin zuen kamioilaria, alkohol
analisian positibo eman du eta.
b) Agidanez, kartzelaratu egingo dute istripua eragin zuen kamioilaria, alkohol
analisian positibo eman du eta.
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Ariketak 93

Soluzioak93
1.

Lotu hitz bakoitza bere esanahiarekin:
1. Gehitu, batez ere nolakotasunean: areagotu
2. Erabat erre: kiskali
3. Goiko alde edo zatia beheko alde edo zati bihurtzen dela jarri, azpikoz gora: irauli
4. Norbaiten izen onaren aurkako egitea edo hitza: iraina
5.	
Zerbait behar bezala ote dagoen edo dabilen begiratzeko edo egiaztatzeko ikerraldi bat
egin: ikuskatu
6. Zerbait edo norbait beste zerbaitek eusten diola jarri: bermatu
7. Zerbaitetarako behar diren gauzak eskuratu: hornitu
8. Berdintasunak eta desberdintasunak aztertu: erkatu
9. Kontuan hartu: aintzat hartu
10.	
Norbaiti, beldurtzeko asmoz, kalte egingo zaiola adierazteko egiten zaion hitzezko edo
keinuzko adierazpena: mehatxua

2.

Lotu hitz bakoitza bere sinonimoarekin. Aukeran dituzun hitzen artean bi sobera daude:
nerabe: gaztetxo
agortu: amaitu
trakets: baldar
lazgarri: beldurgarri
otzan: mantso
orotariko: askotariko
malur: zorigaitz
atarramentu: zentzu

zigilu: seilu
ekidin: saihestu
eritasun: gaitz
sustapen: bultzatze
amarru: maltzurkeria
xede: helburu
egonarri: pazientzia
(Sobera daudenak: ildo eta egonezin)

3.	
Berridatzi esaldi hauek -TAKO/-DAKO atzizkiaren bidez eratutako perpaus osagarri burutuak
erabiliz:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ez dut inori kalte egindako usterik.
Laguntza berandu etorritako pena dut.
Ez dauka zerekin arindu alaba galdutako samina.
Epaileak ez dauka entrenatzaileak kontrarioak iraindutako frogarik.
Gatibuari astindu ederra emandako hotsa izan zen.
Tximista batek jotako itxura hartu diogu bidean eroritako pago bati.
Ez dut Urtain harri-jasotzen ikusitako oroitzapenik.
Nire ordenagailuan baten bat ibilitako susmoa sortu zait.
Eskabidea aurkeztutako ziurtagiria eskatu didate.

4.	
Aukera ezazu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1.
2.
3.
4.
5.

b
a
b
a
a		

6.
7.
8.
9.
10.

b
a
a
b
b
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Plangintza
eredugarriak
Julen Belamuno

H

asieran Jainkoa zen,
bakardadean bizi zen
izaki
ahalguztiduna,
besterik ezean bere
buruari begira atsegin
hartzen zuena. Autokontenplazio ho
rretan, ordea, bere ahalmenaz zalantza
piztu zitzaion, eta horrek autoestimuan
izan zezakeen eragin gaiztoa saihesteko
zerbait sortzea erabaki zuen. Bazekien
sorkuntza dela hazkunde pertsonalerako
tresnarik onenetakoa. Nola ez zuen ba
jakingo, bera orojakilea izanda!
Esan eta egin, lehen egunean argia sor
tu zuen, benetan gauza txundigarria,
ez baita erraz ulertzen nola izan zite
keen egunik artean argirik ez bazegoen.
Baina lehen aldia zen berak mundu
bat sortzen zuela, eta gauza jakina da
«lehen aldi» guztiak traketsak izaten dire
la, gerora ahaztezin bihurtzen badira ere.
Bigarrenean zeru-lurrak berezi zituen,
hirugarrenean landarez bete zuen lurra,
hurrengoan itsasoa arrainez, eta dena ho
rrela, ondo zehaztutako kronograma ba
ten arabera. Zazpigarrenean atseden hartu
zuela dio Jainkoak bere liburu ezagunean,
baina ez dakigu horrek zenbat duen auto
biografiatik eta zenbat autofikziotik.
Bere sorkuntza plana burutu ondoren,
munduak zer martxa hartzen zuen begi
ra egon zen bolada luze samar batean, eta
segituan konturatu zen han ukitu batzuk
behar zirela. Ahulezien eta indarguneen
azterketa bat egin zuen, eta hobekun
tza-arloak identifikatu zituen. Ez zen,
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ez, laissez faire neoliberalean erori, eta
esku-hartze zuzentzaile dezente egikaritu
zituen, batzuetan gozoak (jarraitzaile go
setuei mana bidali zienekoa, adibidez),
besteetan latzak (jarraitzaile epelen hi
riak kiskali zituenean bezala), baina be
tiere ildo estrategiko garbi batean.
Neurri zuzentzaileek izan zuten eraginik
hasieran, baina gauzak lehengora bihur
tzen ziren segituan. «Mila urte igarota,
malura bere bidean», pentsatu zuen, eta,
aldaketa premiaz jabeturik, lehen plan
gintzaldiari amaiera eman eta estrategia
berri bat pentsatu behar zela erabaki
zuen. Alferrik zen zuzenketatxoekin ja
rraitzea; paradigma aldaketa zen mun
duak behar zuena. Kanpotik eragitea
eraginkorra ez bazen, barrutik jardun
beharra zegoen.
Gauzak barrutik aldatzeko estrategia be
rri horretan Semea pertsonaia sortu zuen,
eta ordura arte probatu gabeko jardueraplan bat finkatu zuen. Ekintza harrigarri
mordoa gauzatu zuen: sermoiak, parabo
lak, mirariak eta, batez ere, heriotza eta
piztueraren numeroa, gerora etorriko zi
ren mago guztiak barregarri uzteko mo
dukoa. Praktika onen gida moduko bat
ere osatu zuen Semeak, eta horrela dago
jasota, lau bertsiotan, Jainkoaren liburu
famatuan bertan (nik ez ditut bestselle
rrak gogoko, eta ez dut liburua irakurri,
baina pelikula ikusita daukat).
Inoiz ez bezalako entusiasmoa piztu zuen
Semeak, eta Eliza izeneko erakunde bote

retsu bat eraiki zuen harri baten gainean.
Munduaren atarramentu eskasa iraultze
ko berariaz proiektatutako ekintza-plan
zehatz bat finkaturik, indartsu hasi zen
erakunde hori bere xedea, ikuspegia
eta balioak lau haizeetara zabaltzen, eta
indarrez jarraitu zuen askotan, denok
ezagutzen ditugun ondorio odoltsue
kin, tamalez gerora etorriko ziren beste
erakunde batzuentzat eredu bihurturik.
Baina bi mila urte iraun duen plan es
trategikoaren ondoren, azkenaldi hone
tan oihu lazgarri bat iritsi da zeruetako
erreinura, munduaren egileak inoiz en
tzun behar izan duen mingarriena: bes
te mundu bat posible da! Egoera ikusi
rik, bigarren plangintzaldia bukatutzat
eman, eta hirugarrenaren atariko eba
luazioan murgilduta dabiltza Jainko aitasemeak, E.S. aholkularitzaren laguntza
rekin. Zeru goienetatik iritsitako filtrazio
batek dio «helburuen betetze-maila aski
positiboa» izan dela; «kudeaketa estilo
berriak» eta «aurrerapauso neurgarriak»
bezalako esamoldeen hotsak zabaldu
dira, eta «2500erako erronkak» izango
omen direnen aipamenak ere hasi dira
bazterretan.
«Guk ez dugu ikusiko», esan nion lehen
goan lagun bati, eta ikusi beharrekoak
ikusita gaudela erantzun zidan. Eta arra
zoi izango du: hamaika ikusteko jaioa
denak, hamar ikusiak dituenean, erraz
igartzen dio hamaikagarrenari.
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informazio eta komunikazioaren teknologiak

Ziberbullynga
Julen Linazasoro
Prestakuntza (ziberseguritatea, adingabeak eta IKTak)

2

016ko otsailean, Save the Chil
dren-ek eskola-jazarpen (bullying) eta ziberjazarpenaren (ziberbullyng) inguruan egindako
inkesta baten emaitzak ezagu
tarazi zituen. Zenbait eskola publikotan
12-16 urteko 21.487 neraberi egindako
inkestan, % 6,9k onartu zuen ziberjazar
pena jasaten duela, kontutan hartuz zi
berjazarpena denboran errepikatzen den
kontu bat dela. Eremu zabalagoa aztertzen
badugu, ikus dezakegu estatu mailan nera
been % 82k ziberjazarpena jasaten duela.
Ziberjazarpena erlazionatuta dago hau
rrek teknologia berriak gero eta gehiago
erabiltzearekin. INEk1 dioenez, 10 eta 15
urte bitarteko ikasleen % 90 baino gehia
gok Interneten ibiltzeko aukera dute, eta
12 eta 16 urte bitarteko % 90ak sakelako
telefonoa dauka, nahiz eta gomendatzen
den sakelako telefonoa 14 -16 urte baino
gutxiagorekin ez edukitzea.
Gertatzen diren eraso gehienak mezu
elektroniko bidez bidalitako zuzeneko
mehatxu eta irainak dira. Sare sozialetan
edo mezu bidez zurrumurruak zabaltzen
dira biktimen izen ona zikintzeko. Bikti
mei beldurra sartzen zaie dei eta mezu
elektroniko bidez, haien gaineko infor
mazio pribatua zabaltzen da, argazki edo
bideo mingarriak ere zabaltzen dira, eta
biktimen gizarte-sareetako kontuak ma
nipulatzen dituzte haien izenean infor
mazio mingarria hedatzeko.

1

Instituto Nacional de Estadística.
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Ziberjazarpenak eskola-jazarpenak bai
no antsietate handiagoa sortzen du, eta
kalte psikologikoak askoz ere larriagoak
dira. Areagotu egiten ditu mespretxu,
sufrimendu eta biktima sentipenak. Era
soa eguneko 24 orduetan gertatzen da,
atsedenik gabe. Gainera, atsedenik ezak
erasotzaileek bihozgabekeria handiagoz
jokatzea dakar, ez baitago egoera lasaitze
ko denborarik. Erasotzaileak anonimoak
dira, koldarrak, eta ez dira ausartzen irai
nak aurrez aurre esaten, eta Internet bi
dezko mezu sistema erabiltzen dute eraso
egiteko. Erasotzailea nor den ez jakiteak
biktima erabat nahasten du, eta zaurga
rritasuna areagotzen du. Ziberjazarpen
kasuetan, mespretxua denboran luzatzen
da, Interneten informazioa betirako gel
ditzen baita. Erasotzaileek uste dute ez
duela ondorio legalik, eta egia ez bada
ere, hori sinesteak haien botere sentsa
zioa handitzen du. Gainera, Internet
bidez erasotzen dutenez, denbora asko
pasa daiteke inor konturatu orduko.
Badira arazoari aurrea hartzeko moduak.
Esate baterako, haurren autoestimua
landu egin behar da. Sendatzeko behar
dituzten baliabideak eman behar zaizkie,
enpatia landu, eta bizitzan jasango dituz
ten gatazkei aurre egiteko behar izango
dituzten tresnak eskaini behar zaizkie.
Horrela, jakingo dute haien emozioak
era egokian bideratzen; egoera txarretan
irteerak bilatzeko baliabideak izango di
tuzte, eta laguntza modu egokian eska
tzen jakingo dute.

Ziberjazarpen kasuen % 90 eskola-ja
zarpenaren jarraipena dira. Jarrera ho
rien lekuko izanez gero, oso garrantzi
tsua da egoera horiek identifikatzea, eta
funtsezkoa da jakitea ahalmena dugula,
arriskuan jarri gabe, gazteek taldean eza
rri dituzten legeak aldatzeko. Lekuko
moduan, gure lana da hori lortzeko gaz
teek behar dituzten tresnak eta baliabi
deak eskaintzea. Adibidez, gizarte-saree
tan ikusten ditugun jarrera mingarriak
salatu ditzakegu, biktimei laguntza es
kaini diezaiekegu mezu bidez, edo ikus
ten ditugunean irribarre egin, bakarrik
senti ez daitezen. Zabaltzen diren irain
eta zurrumurruak ailegatzen zaizkigu
nean gelditzen saia gaitezke, birbidali
beharrean. Geure burua indartsu ikusten
badugu, erasotzaileei jakinarazi diezaie
kegu egiten ari direna txarto dagoela, eta
legearen kontrakoa dela. Gauza oinarriz
koagoak ere egin ditzakegu, adibidez,
arauak jar ditzakegu inguruan ditugunak
tratatzeko moduaz.
Garrantzitsuena heziketa da. Ikasleak
hezi behar ditugu ikus dezaten norai
nokoa den egoera horiek ekiditeko eta
geldiarazteko daukaten ahalmena. Ho
rrela, ikaskideek biktimari laguntza es
kainiko diote, halako erasoak isilpean
gorde eta ontzat eman beharrean, eta,
halako erasoak onartzen ez dituzten
mezua zabalduko dute. Erantzukizuna
partekatua dela barneratzen bada eta
taldearen arauak aldatzen badira, halako
egoerak alda daitezke.
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Ilunetan eraikitzen
Unai Villena

I

kasketaz arkitektoa zen; ogibidez,
burokrata. Astelehenetik ostira
lera planoak ikuskatzen ematen
zituen lanaldi amaiezinak. Behar
bazen, zuzenketa txiki batzuk
egiten zizkien, eta zuzenketa gehiagorik
behar ez zutenean, onespena eman, eta
baimen ofizialeko zigilua zanpatzen zien,
danba! Eta hurrengo eraikinaren planoei
ekiten zien mekanikoki, atsedenik hartu
gabe, etenik gabeko planoen sekuentzia
amaigabean.
Balkoirik gabeko eraikin laukizuzen
eta grisak eraikitzeko baimenak ematen
agortzen zituen ordu luzeak bere laneko
bulego ilunetik. Eta ohartzen ez bazen
ere, bizitza ere halakoxea zuen aspaldi
danik: gris eta iluna. Gogorik eza beza
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lakoa. Danba! Kanpoan ari zuen neguko
eguraldia bezalakoxea. Danba!
Langile efizientearen rolean erabat mur
gilduta, ez zuen sekula begirada mahai
gaineko planotik aldentzen. Baina egun
hartan, une jakin batean, burua altxatu
zuen ondoan zeukan leihotik kanpora
begiratzeko, berearen pareko eraikine
rantz, eta atzeraka erortzeko zorian egon
zen.
Bat-batean, eguzkia itsugarri agertu zi
tzaion eraikinaren albo batetik. Prin
tza dardartiz osatutako laino elektriko
nahasia etorri zitzaion muturren pare
ra indarrez, argizko ukabilkada bortitza
jaso zuen begitartean, danba!, eta kordea
galtzear nabaritu zuen bere burua une
batez, eguerdiko eguzki zapaltzailearen

azpian basamortuan galduta balego be
zala, egarriak akabatzen eta zorabioak
jota. Ez erortzeko, mahai gainean berma
tu behar izan zituen eskuak, begiak itxi
eta arnasa sakon hartzen zuen bitartean.
Galdetu izan baliote edo pentsatzeko
astirik izan balu, begiak zabaltzean ko
loretako bizitza desiratuko zukeen, la
neko bulego hartatik urrun egon, beste
norbait izan. Alabaina, burokrata otzana
ozta-ozta izan zen gai ia galdutako kor
dea eta oreka berreskuratzeko, eta begiak
irekitzean leihoaz bestaldean ez zen jada
nik eguzkirik ageri: berun-koloreko zeru
lainotuak euri-zaparrada zekarrela ziru
dien. Herenegun, atzo eta gaur goizean
bezala, dena gris eta ilun berriz ere.
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Jokatu gabeko perpaus osagarri
burutuen aldaera erdi ahantzia
Tomas Arzubialde
IZOko kidea

G

aur egun, testuetan, nekez ikusten
dira -TAKO/-DAKO atzizkiaren bidez
egiten diren perpaus osagarriak.
Zer dira perpaus osagarriak? Perpaus na
gusian dagoen elementu gobernatzaile
baten osagarri direnak; hau da, elementu
gobernatzaile horrekin osagarri-erlazioan
edo konplementazio-erlazioan egoten
direnak. Adibidez, esaldi honetan letra
etzanez dago perpaus osagarria:
Gauzak hobetuko diren esperantzak aurrera egiteko indarra ematen digu.

Konplementazioaren osagaiak hiru dira:
elementu gobernatzailea (adibidean, esperantzak), perpaus osagarria (adibidean,
gauzak hobetuko dira) eta perpausaren
mendekotasuna markatzen duena (kasu
horretan, -en menderagailua).
«Elementu gobernatzailea izen sintag
ma denean», EGLU V liburuak dioenez,
«perpaus osagarria izenlaguna dela pentsa
daiteke». Izan ere, -KO atzizkia agertzen
da, izenlagunak sortzen dituena, perpaus
osagarri askotan menderagailuari itsatsi
ta (perpaus jokatuetan -eLAKO eta joka
tu gabeko perpausetan -TZEKO):
[Gauzak okertzen ari zaizkiolako] susmoa
aspalditik izan dut.
Zergatik ote daukate [egia entzuteko] bel
dur hori?

Baina -TAKO/-DAKO atzizkiaren bidez
ere egin daitezke jokatu gabeko perpaus
osagarriak, perpaus osagarri burutuak.
Hona hemen hiru adibide:
Ez nuan berari laguntzera joandako penarik ekarri. (Bizente Barandiaran, Lanik
gabe ezin bizi, 80)
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Seme on baten gisan nai dizut erantzun /
ni azitako penik izan ez dezazun. (Manuel
Lasarte, Gordean neuzkanak, 192)
Egunen batean ohartuko gera nolako lana
egin duen gizon honek. Eta Sendoak horrekin batera saiatutako poza izango du.
(Joakin Berasategi, 2008-05-11, Berria,
Igandea gehigarria, 11)

Perpaus osagarri burutuak egiteko, mol
de hori erabili beharrean, beste bat da
nagusi gaur egun idazleen artean:
Badirudi aitaren errepertorioa berreskuratu eta gaur egungo euskal musikan sartu
izanaren pozak estaltzen duela hainbat
piezaren egiletza betirako galdu izanaren
pena. (Pako Aristi, Gelatxo, soinuaren bi
daia luzea, 16)

Ez dugu esan nahi orain nagusi den joera
okerra denik, noski, baina ematen du ez
dagoela beste modurik halakoak esateko.

Ez nahastu erlatiboekin
Kontuz ibili behar da, nolanahi ere, an
biguotasunik ez izateko, eta perpaus osa
garria perpaus erlatibotzat ez hartzeko.
Jar dezagun beste adibide bat:
Ezkontza galdutako bertsoak (Antonio Zabala, Ezkontza galdutako bertsoak, Auspoa)

Hor bi gauza uler daitezke: ezkontza galdu duten bertsoak, batetik (erlatiboa izan
go balitz, hori ulertu beharko litzateke),
eta ezkontza galdu izanaren gainean jarritako bertsoak, bestetik (perpaus osagarria
izanez gero, hori ulertu behar da). Biga
rrena da kasu honetan, baina lehenengoa
ere izan zitekeen.
Izan ere, perpaus hauek ezin dira izan
edozein izenen (edozein elementu gober
natzaileren) osagarri.

Elementu gobernatzailea
Kasu honetan ere, guztiz balio du Eus
kaltzaindiak perpaus osagarriez 116.
arauan dioenak (-eLAKO eta -eN atzizkiak izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan):
«Perpaus osagarria gobernatzen duten
izenak horrelako konplementazioa eskatu edo aukeratzen dutenak baizik ez dira:
aitzakia, albiste, berri, damu, esperantza,
froga, hitz, iritzi, irudipen, itxaropen, itxu
ra, kezka, konfiantza, kontu, marka, pro
mesa, seinale, sentimendu, susmo, uste,
zantzu, zurrumurru... “Zeren” gisako osagarria eskatzen duten izenak dira horiek:
zeren esperantza, zeren ustea, eta abar».

Adibideak
Hona hemen gogora ekarri nahi dugun
moldearen hainbat adibide (Auspoa sai
letik ateratakoak dira adibide gehienak):
Atsekabea
Estudiantesen aurka galdutako atsekabetik Bartzelona ahaltsua gainditu osteko
neurririk gabeko poztasunera egin du jauzi
Lagun Arok. (A. Urbistondo, 2010-04-20,
Berria, 26)

Berria
Ezbearren bat gertatutako berriak sarri
izaten dira. (Inozentzio Olea, Bizitza izbi
de, 54)

Damua
Gutxiegi egindako damutan joango zan,
ziur aski. (Joxe Aierbe, Agindua zor, 205)
Zeinek daki horrelako bisiten berri? Ia-ia
joandako damutan itzultzen da bat asko
tan, maite dan gaiso bat ikusten izanda.
Hura zama bihotzak! Hura nahi eta ezina
ren lorra! (Joxe Mari Aranalde, Xalbadorren
barrua, 67)
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Hotsa
Gerora, erabat ixildu zan Doktor Asueroren
sona. Ameriketara joandako otsa izan zan.
(Inaxiomari Atxukarro, Irriparrezko prin
tzak, 291)

Itxura
Txurruta dexente erabilitako itxura. (Ma
nuel Lasarte, Iturria ondare, 210)
Idiazabalgo igar orrek: “Bale, bale! Lau la
gunentzat lekurik baldin badago, ni maia
ren azpian ere berdin-berdin jarriko nauk”.
Eta Lazkao-Txikik: “Leen ere an egondako
itxura obea daukak ik!”. (Patxi Iraola, Zal
dibia, Irriz eta malkoz, 109)

Kezka
Nik nahiago diat beste norbaitek hori niri
egindako pena izan, neronek beste bati
egindako kezka izatea baino. (Imanol Laz
kano, Aho bizarrik gabe, 54)

Pena
Erria berriz biotzetikan / maite genduen
benetan, / iñoiz ez giñan etxeratutzen /
aruntz juandako penetan. (Manuel Olaizo
la «Uztapide», Sasoia joan da gero, 142)
Gutxiegi ibilitako pena besterik ez daukat.
(Joxe Mari Urbieta «Egañazpi» / Miel Anjel
Elustondo, 2005-09-14, Berria, Udako tar
tea, 6)
Beti izan naiz al dana iñori egiteko gogoa
izan dedana. Ez daukat ori egindako penarik. (Bizente Barandiaran, Lanik gabe ezin
bizi, 88)
Ez daukat garai aiek bizitako penik. (Niko
las Zendoia, Sasi guztien gaiñetik, 62)
Seme, nik ez daukat zu azitako penik /
amak ere ez det uste izango duenik. (Ma
nuel Lasarte, Gordean neuzkanak, 196)
Olako arrats batean kutxatik ostu zioteken
[medalla]. Ura galdutako aitaren pena!
(Salbador Zapirain «Ataño», Txantxangorri
kantaria, 26)
Pozez irabazleak. Galtzailleak, berriz, alako
mutil jendea treiñeruan ta zer gertatu zi
tzaien, galdutako penetan ezin irentsirik.
(Salbador Zapirain «Ataño», Berezko iltzai
llea, 82)

Poza
Txoria baiño alaiago nentorreken, soldaduska bukatutako pozean, Arantzazu’ko Amari
elkarrekin ikertxo bat egiteko asmoan, ondo
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etorri gerala-ta eskerrak emanez. (Salbador
Zapirain «Ataño», Etorkizuna, 99)

Samina, mina
Ura galdutako samintasuna ez zait beñere
joango. (Toribio Alzaga, Adarraren ipuinak,
136)

Saria
Orra seme asko azitako saria! (Salbador
Zapirain «Ataño», Txantxangorri kantaria,
223)

Susmoa
Txapelketaren batean ere entzundako susmoa badaukat. (Pello Artetxe, Nere bizitza
ren gurdia, 286)

Seinale, marka...
Jendeak ere sermoyak ongi entzuntako siñaleak eman zituen. (Franzisko Goñi, Lur
desko gertaerak, 117)

Froga, agiria, txartela
Gauerako ostatua edo gaua igarotzeko le
gorpea ematen zioten tokian, Pazkoazkoa
egindako txartela eskatzen zitzaien. (Pello
Artetxe, Nere bizitzaren gurdia, 58)

Aditz burutua + -REN kasua
Bide batez, gogora ekar dezagun aditz
burutua + -REN deklinabide-kasua erabiliz (eta izan aditza tartean sartu gabe)
ere egin daitezkeela jokatu gabeko perpaus osagarri burutuak, baina erlatibotzat
hartzeko eta gaizki ulertzeko arriskua handiagoa da beharbada. Elementu goberna
tzaileak Euskaltzaindiak 116. arauan aipatutako horiek berak dira. Hona hemen
perpaus horien zenbait adibide:
Akordua
Eta orduan ohartu zen ez zuela aurreko asteetan ikusiaren akordurik ere. (Koldo Iza
girre, Sua nahi, Mr. Churchil?, 104)

Amorrazioa
Baita Daneli «erotu behar baduk, bakarrik
erotu hadi» garaiz ez esanaren amorrazioa
ere. (Anjel Lertxundi, Argizariaren egunak,
103)

Arrazoia
Gogoan dut komunikabideetako ordezka
riei arrazoindu behar izan nien gauzetako
bat ipuinak eginaren arrazoina izan zela.

(Iñazio Mujika, Ipuingintzaz, Hegats litera
tur aldizkaria, 5. zenb., 17)

Atsekabea
Eta honoko hau esatera ere ausartuko naiz,
alegia, harroei komeni zaiela inoiz bekatu
nabarmen eta agerikoan jaustea, horrela
bekatuan euren buruari atsegin emanaren
atsekabea senti dezaten. (San Agustin /
Imanol Unzurrunzaga, Hainbat idazlan, 371)

Damua
Geroko baten Gebara bera, / gaizki egiñaren damu. (Salbatore Mitxelena, Arantza
zu. Euskal-sinismenaren poema, 77)
Hango gazteer erraiozute ez diten xoroak
izan, / Beren herria ez dezaten utz hobe
baten esperantzan, / urrunduaren damu
samin hau heiek ez dezaten jasan. (Xalba
dor, Odolaren mintzoa, 295)

Gorespena
—Printze ahaltsu –Don Kijotek erantzun–
nik berori ikuste hutsaz jaso dudan ondo
rena ezin daiteke txarra izan, ezta lurpeko
hondo-hondoraino erori izan banintz ere;
hantxetik jaso eta aterako baininduke,
berori ikusiaren gorespenak. (Miguel de
Cervantes / Patxi Ezkiaga, On Kixote Man
txako, 159)

Itxura
Eritegian artamenduak harturik ongirat
emanaren itxurarekin pausatzeko leku
rat emana izan da. (Senpere, sinadurarik
gabe, Herrietako kronikak: Lapurdi, 200109-20, 4)

Pagua
Ondo egiñaren pagua, ate ostian palua
(esaera zaharra)

Pena
Laguntzaile bakoitzari zorionak ezin emanaren pena daukat. (Berria egunkaria, U.
Z., 2004-10-05)

Saria
On eginaren sari, zigorra eman zioten.
(Lukax Dorronsoro, Bidegileak, Tene Mu
jika, 21)

Sentimendua
Trenez bidaiatu behar ez zuen arren, joanaren sentimendua, haren hurbiltasuna,
astun etorri zitzaion gainera berriro... (Kar
los del Olmo, Sumendiaren azpian, 47)
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Ba al dago argaltzeko
miraria egiten duen
dietarik?
Maite Orue
Kazetaria

A

rgaltzea zein
osasuna hobetzea
aitzakia hartuta,
dieta egitea
hautatzen dute
askok. Epe laburrera begirako
dieten aldekoak dira batzuk;
epe luzera begirakoen aldekoak,
ostera, beste batzuk. Edonola
ere, elikaduran aldaketak
eragiten dituzte dieta guztiek.

123
118
112
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Batzuek, jatorduetan, ustez osasunerako
kaltegarriak edo ez hain onuragarriak
diren elikagaien kantitatea gutxitzen dute,
eta, horien ordez, osasungarriagoak dire
nak gehitzen dituzte haien dietara. Badira,
bestalde, bestelako erabakiak hartzen
dituztenak ere; mirari-dietak jarraitzen
dituztenak, esaterako. Esfortzu handirik
egin gabe, epe laburrean eta bat-bateko
aldaketak eginez, nabarmen argaltzeko
aukera ematen duten dietak dira horiek.
Baina, zein ondorio dakartza horrela
argaltzeak? Osasun arloko hainbat adituk
diotenez, elikagai ugariren murrizketa
eskatzen dute era horretako dietek, horrek

David de Jorge
Sukaldaria

Argaltzeko dieten artean ezagunak diren
mirari-dietak zein diren ez dakit. Dena
den, mirariekin lotutako ezerk ez du
negozio onaren itxurarik. Dieta bat egi
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osasunean eragin ditzakeen kalteekin.
Gainera, errebote-efektua ere ezin ahaztu
daitekeela diote. Halaber, dieta miraku
lutsurik ez dela existitzen uste duenik ere
bada. Azken horien ustez, dieta guztiek
eskatzen dute argaldu nahi dutenen sakri
fizioa, borondatea, lana eta hobetzeko
gaitasuna.
Argaltzearena estetika zein osasun kontua
izan ohi da, norberak erabakitakoa edo
osasun arloko profesionalek agindutakoa.
Baina pisua galtzeko prozesu horretan,
zein da erabili beharreko metodo egokie
na? Eta, dietak irauten duen denbora

terako orduan, zentzuz, profesionalta
sunez eta zorroztasunez jokatzea ezinbes
tekoa dela deritzot. Eta, nire ustez, hori
horrela izatea ez dator bat mirariekin.
Argaldu nahi dutenek profesional baten
gana jotzea dute onena, eta gaiaz dakie
naren esku uztea argaltzearena.
Hori egin orduko, baina, norberak argi
eduki behar du dieta egin nahi duela, eta
konbentzituta dagoenean soilik eman
beharko du pausoa. Hasteko, profesional
bat bisitatu beharko du, eta mediku adi
tuen taldeari jaramon eginez eman
beharko dio irtenbidea bere nahiari.
Azkenik, argaldu nahi duen horrek lan
egin beharko du segundoz segundo,
minutuz minutu; etenik gabe, azken
egunera arte. Pauso horiek jarraitzea da,
beraz, argaltzeko metodorik onena.
Prozesu horretan, nire akats nagusiak
izan dira autodiagnostikoa egitea eta

tarte horretan, zeintzuk dira egin ohi
diren akats nagusienak? Elikaduragehigarriak baliogarriak eta osasungarriak
al dira? Zein da dieta on baten oinarria?
Galdera horiek eta gehiago erantzuteko
prest agertu dira osasun eta elikadura
arloko lau profesional: David de Jorge
sukaldaria; Laura Gonzalez Gastronomia
Baskako dietista; Toscana Viar Athletic
Club Bilbaoko nutrizionista eta The
Health Company-ren fundatzailea; eta
Juan Ramon Astorkiza Euskal Herria
Poliklinikako mediku, homeopata, aku
puntorea eta osteopata.

norberak bere dieta ezartzea nahikoa
direla uste izatea. Izan ere, argaltzeko eta
bide osasuntsua jarraitzeko, ezinbestekoa
da kanpoko profesional baten laguntza.
Kanpoko laguntza horrez gain, norbere
burua maitatzea ere bada dieta on baten
oinarria. Norbere buruari argaltzea pro
posatzen zaionean, ardurak alde batera
utzi, eta ekin egin behar zaio. Elikaduraordena jarraitzea, bestalde, oso garran
tzitsua da: gosari on batekin ekin behar
zaio egunari, eta jatorduei hutsik egin
barik jarraitu. Nik, esaterako, merkatuan
dauden elikagai freskoetan aurkitzen
ditut elikadura-osagaiak. Horiek presta
tzen jakitea ere bada gakoetako bat.
Halaber, ohitura txarretatik edota gure
tzat toxikoak izan daitezkeen pertsonen
gandik urruntzea ere egokia litzateke.

25

eztabaida

Laura Gonzalez
Gastronomia Baskako dietista

Mirari-dietei buruz hitz egiten dugunean,
ia esfortzurik eskatzen ez duten horietaz
ari gara; gehienetan, edozein modutan
argaltzeko helburua duten horietaz, hain
zuzen ere. Horrelakoek ez dituzte elika
dura-ohiturak kontuan hartzen, ezta ohi
tura osasungarriak ere. Halaber, oinarri
zientifikorik ere ez dute izaten. Gainera,
epe luzera begira, gantz masaren jaitsieran
eragin onuragarririk ez dute izaten, ezta
osasunean ere. Epe luzera begira, gainera,
mantentzeko zailak izaten dira, eta aurre
tiaz galdutako pisua berreskuratzeko gal
tzen bezain beste denbora behar izaten
da; alegia, gutxi. Horretaz guztiaz gain,
zenbait dieta osasunerako kaltegarriak
izan daitezke, gehitzen edo kentzen diren
elikagaien arabera.
Azken finean, osasuna galdu gabe argal
tzea da gakoa, eta hori lortzeko miraririk
ez dago: gehiegizko pisu hori edukitzea
eragiten duten bizi-ohiturak aldatzean
dago oinarria. Hala ere, argaltzeko era
bakia hartu aurretik, osasun arloko pro
fesional batengana jotzea da egokiena,
bera izango baita pisua galtzeko beharri
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zana dugun ala ez esango diguna, eta,
baiezkoan, era osasungarri batean nola
egin behar dugun azalduko diguna. Izan
ere, gizentasunaren edo gehiegizko
pisuaren atzean, estetika kontu bat
baino, osasun arazo bat dago.
Profesional horiengana ez joatea eta
mirari-dietak egitea dira, beraz, gizakiak
argaltzeko prozesuan egiten dituen
akatsetako batzuk. Baina, horiez gain,
jatorduei uko egitea eta zenbait elikagai
elikaduratik kentzea dira hartu behar ez
diren beste ohitura batzuk.
Bestalde, osasun arloko profesionalek
aurkakoa esaten ez duten artean, elika
dura-osagarriak ez dira ez beharrezkoak
ez onuragarriak dieta on baten oinarrian.
Dieta mediterraneoa legoke, azken
finean, dieta on baten oinarrian. Alegia,
ortuarietan eta animaliengandik erato
rritako elikagaien neurrizko kantitatee
tan aberatsa dena, eta, horrekin batera,
beharrezkoak ez diren produktuak
(aurretiaz prestatutako jakiak, opilak,
gozokiak...) saihesten dituena. Betiere,
askotariko dieta bat jarraitzea gomenda
tuko nuke, inolaz ere aspergarria izan ez
dadin, eta, horrela, jateaz gozatzen
jarraitzeko.

Gure beharrizanei egokitutako dieta ore
katua da osasuntsu egotea ahalbidetzen
diguna. Jateko ohiturek osasunarekiko
lotura estua dute, eta hainbat gaitzi
aurrea hartzeko balio dute. Hori dela
eta, gure jateko eta bizitzeko modua
bizitza osasungarri bati begira egon
beharko litzateke. Dena den, eta zoritxa
rrez, pertsona askoren helburua edozein
modutan pisua galtzea izaten da, modu
hori osasungarria eta denboran iraunko
rra ez bada ere.
Bide horretan, guztiok uste dugu era
egokian elikatzen garela, eta osasuntsu
egoteko zer jan behar dugun badakigula.
Hala ere, gaur egun elikatzeko dugun era
ez da egokiena. Gure inguruan, esate
rako, gehiegizko pisua eta gizentasun
maila altua dago, eta baita hainbat osa
sun arazo ere; horiek guztiak jateko ohi
tura txarretatik eratorriak.
Hala, osasunerako onak diren jateko
ohiturei heltzeko, beharrezkoa da mira
ri-dietetatik ihes egitea. Eta, bide horre
tan, bidelagun izango dugu dietistanutrizionista. Pisua galtzen ez ezik, gure
osasuna eta bizi-kalitatea hobetzen
lagunduko digu.
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Toscana Viar
Athletic Clubeko nutricionista eta
The Health Company-ren sortzailea

Argaltzeko dietek askotariko jakiak bildu
behar dituzte eta orekatuak zein denbo
ran iraunkorrak izan behar dute. Horrez
gain, norbere bizi erritmoari eustea
ahalbidetu behar dute, eguneroko
eginbeharrak erraz bete ahal izateko.
Azken finean, argaltzeko dieta bat egiteak
aldaketak eskatzen ditu: dieta zorrotz
batez baino, hobe da ohituren berrezike
taz eta berrantolaketaz hitz egitea.
Sarritan, jaki batzuk murrizteko ohitura
dugu, eta soilik letxuga eta oilasko papa
rra jatean oinarritzen dugu gure dieta.
Horrek, baina, gure metabolismoa geroz
eta geldoagoa izatea eragiten du, eta,
ondorioz, argaltzea geroz eta zailagoa.
Horrez gain, dieta monotonoa jarrai
tzeak aspertu gaitzake eta kontrako
muturrera jotzera bultzatu; tarta oso bat
jateraino, esaterako.
Horrelakorik ez gertatzeko lagungarria
izaten da profesional baten laguntza.
Guk geuk ez dakigu zeintzuk beharrizan
ditugun, eta, ondorioz, beti gauza bera
jatearekin konformatzen gara. Ideia
ezberdinen bitartez, ezer faltan edukiko
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ez duen dieta prestatzen lagunduko
digute adituek, eta, horrekin, nahi ditu
gun helburuak lortzen lagunduko digu
te, bide batez, jateaz gozaraziz.
Bide hori da dieta on bat egiteko jarraitu
beharrekoa, eta hortik urrun daude
mirari-dietak. Epe luzera begira ez dute
eraginkortasunik, eta, gainera, beti izan
go dute gabeziaren bat edo beste. Hori
saihesteko, ezinbestekoa da norbere
gustu, ohitura eta beharrizanetara egoki
tutako metodo bat bilatzea. Norberari
egokitutako dieta bat izan behar du,
pertsona bakoitzak bere gustu eta beha
rrizanak baititu.
Gehienetan, elikadura onari ariketa
fisikoa gehitzea nahikoa izaten da gure
helburuak lortzeko; kasu horretan ere,
pertsona bakoitza bere erritmora molda
tuz. Nahikoa da aktibo egotea. Inolako
arrazoirik gabe elikagai gehigarriak bil
tzen dituzten dieten aldekoa, hortaz, ez
naiz ni. Izan ere, kasu gehienetan ez dira
beharrezkoak izaten. Osagai horiek
komenigarriak izan daitezke soilik elika
duraren bitartez lortzen ez ditugun hel
buruak lortzeko aparteko laguntza behar
dugunean, eta, betiere, erosten ditugun
produktuak kalitate onekoak direnean.
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Juan Ramon Astorkiza
Euskal Herria poliklinikako mediku
homeopata, akupuntorea eta osteopata

Jaten ikastea da dieta on baten oinarria.
Izan ere, dieta bat bukatutakoan aurretik
jaten genuenera buelta egiten badugu hor
sortzen da arazoa; ez baitugu asko jaten,
gaizki baino. Hori kontuan hartuta, egu
nean bost jatordu dituen edozein dieta
litzateke aproposena. Gure kontsultan,
esaterako, hainbat dieta probatu izan
ditugu, baina gaur egun ematen ditugun
dieta gehienak proteinetan aberatsak dire
nak izaten dira. Horien bitartez, zetosi
egoerak gutxitzea lortzen dugu, eta, horrez
gain, berreziketa fasea ere gauzatzen dugu;
hartara, elikagaiak berrorekatuz eta erre
bote-efektua saihesteko jarraitu beharreko
pausoak zeintzuk diren azalduz.
Proteinadun dieta horiek argaldu nahi
dutenen esfortzua eta borondatea eska
tzen dute, eta ez dira, beraz, mirari-die
tak deritzen horietakoak. Proteinadunen
artean dago, esaterako, Pronokal dieta.
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Zientziaren ikuspegitik gehien hobetu
dena da. Egunean 600 kaloriako dieta
egitea proposatzen du, eta horrela jaten
dugun hidrato eta gantz kopurua gutxi
tzen dugu. Metabolismoaren B plan
horrekin, ez dugu ez nekerik ez goserik
sentitzen, gure gorputzetik eskuratzen
baitugu beharrezko energia. Era horre
tako dietek, jakina, osasun-kontrola egi
tea eskatzen dute kaltegarriak izan dai
tezkeen prozesuez ohartzeko.
Hala ere, dieta bat egiteko ez da beha
rrezkoa profesional batek gainbegiratzea,
gure xedea bada hiru egunetan kilo gutxi
batzuk galtzea. Dieta luzeagoetan, ordea,
seguruagoa izaten da profesional batek
ikuskatzea, eta, gainera, dietarekin
jarraitzeko laguntza ere jasotzen dugu
horrela. Nire ustez, informaziorik ez
jasotzea da argaltzeko prozesuan egiten
den akats nagusiena; izan ere, dietak
ganoraz egin behar dira. Sarritan asper
garriak izaten dira, eta ahalik eta azka
rren bukatzea izaten da onena; baina,
horretarako, serio jarri beharra dago.

Epe laburrean kilo gutxi batzuk jaisteko
erabiltzen dituzte batzuek mirari-dietak,
baina, egia esateko, dieta mirakulutsurik
ez dago. Horiek, gainera, epe luzean eta
aditu baten kontrolik gabe egiten badira,
arriskutsuak izan daitezke.
Era bateko zein besteko dieta gehienak
pisua jaisteko baliagarriak izaten dira,
baina dieta orekatua egin ezean, berriz
ere pisua irabaztera joko dugu. Dieta
horiei laguntzeko badira elikagai-gehiga
rriak; esaterako, asetze-sentsazioa han
ditzeko landareak, edota antsietatea
kentzeko gozoak, koipea xurgatzen
laguntzen dutenak... Guztia izan daiteke
baliagarria dieta egiten denean. Bestalde,
akupuntura teknikak ere erabil daitezke;
esaterako, gosea eta antsietatea kentzeko;
eta homeopatia metabolismoa bizkortze
ko. Azkenik, arazo linfatiko, toxiko edo
ta likido-erretentzioa dutenentzat, onu
ragarriak izan daitezke homeopatiaren
edo landare produktuen bitartez egin
dako drainatze-garbiketak.
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Adiskide aizunak eta
kalko semantiko baztergarriak
Gotzon Castro
IVAPeko kidea

A

diskide aizuna
zer den azaltzeko,
oso argigarria
gertatzen da
aspaldi entzun
nuen pasadizo bat.

Gertaera haren arabera, frantziar kos
taldean ziharduen baxurako ontzi batek
portura egin behar zuelarik, botikara joa
teko parada aurkitu omen zuen arrantza
leetako batek, hotzeriak jota. Ez zekien
frantsesik baina «Je sui constipé» esan
omen zion artatu zuenari; haren lasaita
suna, bata zuriduna «constipation» esan
eta botikaren bila zihoala ikusi zuenean!
Harro itzuli zen ontzira, harik eta nor
baitek ohartarazi zion arte botika hura
beherakoa etetekoa zela: «Zelan behe
rakoa? Nik “konstipaua”, hotzeria, bes
terik ez daukat eta!».
Gertaerak azalpen erraza du: gaztelaniaz
ko constipado hitzak badu frantsesez,
doinuz oso antzeko gertaturik ere, esana
hi arras desberdina duen beste bat: constipé (eus: beherakoa). Baina, hotzeria edo
«konstipaua» frantsesez rhumé esaten da.
Constipado eta constipé adiskide aizunak
dira: doinuz edota azalez oso antzekoak
gertatuta ere, adiera guztiz bestelakoa
duten hitzak; adiskide itxuraz, baina ai
zunak edo faltsuak adieraz.
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Hitzen arteko antzekotasuna sarrienik ja
torri bereko izateak eragindakoa izan ohi
denez, euskararen eta gaztelaniaren arte
ko adiskide aizun gehientsuenek maile
gua dute sorburu. Esaterako, arrantzaren
arloa utzi gabe, badugu gure artean aski
hedatutako adibide bat: aparailu. Aparatu eta aparailu adiskide aizunak dira;
izan ere, itxura (doinu-idazkera) alde ba
tera, adiera guztiz bestelakoa dute; aparailuk ez du gailuk duen adiera, baizik
eta beste bat: aparejo (gazt.); beraz, gailu,
tresna edo beste hitzen bat erabili behar
dugu gaztelaniazko aparatoren ordez, eta
ez aparailu.
Eguneroko jardunean, aparailurik pres
tatu behar barik ere, makinatxo bat adiskide aizun arrantza genitzake, makina
txo bat hitz beste baten leku eta adieran.
Adibidez:
• Kontuan hartu edo prest izan… esateko,
kontatu; hots, zenbatu edo esan.
Adib.: *Kontatuko dut zurekin?
• Istorio esateko, historia; hots, gertaeren
jarraia.
Adib.: Ahaztu Mikelek kontatu zizun *historia hura.
• Ikasia esateko, kultua; hots, gurtza edo
erlijio-kultua.
Adib.: Ane oso neska *kultua da, zernahi
gaiez aritzen zaizu arazo barik.
• Saio esateko, sesio; hots, eztabaida, ikamika.

Adib.: Zer ordutan hasiko da bigarren *sesioa?
• Auto esateko, kotxe; hots, umeak garraia
tzekoa zein zalgurdia.
Adib.: *Kotxeek eragindako poluzioa da
arazoa.
• Balio esateko, balore1; hots, ausardia eta
kemena.
Adib.: Balore etikoak zaintzea ez da gertatu
behar sekula hautazkoa.
• Solairua edo etxebizitza esateko, pisua;
hots, gramoak, kiloak, tonak…
Adib.: –Zein *pisutan bizi zara? –Ezin jaitsita nabil, 75 kg-tan gutxi gorabehera.
• Jo esateko, kolpatu; hots, zauritu.
Adib.: Auto batek bestea bortizki *kolpatu
duen arren, ez da zauriturik egon.
• Adorea esateko, balentria; hots, egitandi
edo ekintza gogoangarria.
Adib.: *Balentria handiko gizon-emakumeak ziren guztiak.

Eta Administrazioaren eremuan ere ez da
falta adiskide aizunik. Esaterako:
• Ogasuna esateko, azienda; hots, ganadua:
zuria, beltza zein gorria.
Adib.: Denok gara *azienda.

Hiztegi batzuen arabera, balore hitzak badu balio hi
tzaren esanahia ere, baina Hiztegi Batuak arlo ekonomikotik landa, ausardia eta kemen hitzen sinonimotzat
jotzen du.
1
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• Froga esateko, proba; hots, saioa, esperi
mentua, lehiaketa…
Adib.: *Proba gehiago behar ditugu salaketak aurrera egin dezan.
• Frogatu esateko, probatu2; hots, saiatu,
dastatu, soinean ikusi…
Adib.: Aski *probaturik dago nor sartu zen
zure ordenagailuan oporretan zinela.
• Zuzendu esateko, emendatu; hots, gehitu,
itzali, asebete, arindu…
Adib.: Zuzendariak *emendatuko ditu gure
araudi-proposamenak.
• Zuzenketa esateko, emendakin; hots,
eranskin.
Adib.: Lege Organikoari egindako sei
*emendakin onartu ditu Senatuko Komisioak.
• Argudio esateko, argumentu3; hots, isto
rioaren nondik norakoak.
Adib.: Hori baino *argumentu sendoagoak
beharko dituzu epaileen aurrean!

Adibide gehienotan, onartutako maile
guek eragindako nahasketa islatzen da.
Maileguok, ezinbestez, jatorri-hizkun
tzako hitzaren doinu-idazkera bertsua
dute, baina euskaraz ez dute erdarazko
hitzak duen esanahi bera (kotxe ≠ coche),
edo ez dituzte jaso –oraingoz– erdaraz
dituzten adiera guzti-guztiak (emendatu
≠ enmendar). Baina adibideotan badira
onartu gabeko mailegu batzuk ere –aski
hedatutakoak, haatik–, esaterako, konstipatu, sesio eta pisu.
Bestalde, ohartarazi behar dugu hitzen
antzekotasuna ez dela arrazoi nahikoa
hitzak adiskide aizuntzat jotzeko, ez eta
gaizki ulertuak eragiten dituztenean ere.
Honako adibide hauetan, esaterako, be
gien bistakoa da hitzen arteko antzekota
sunak duen pisua eta eragina:
2
Aprobatu aditzak bere-bereak dituen adierez gain, baditu probatu zein frogaturen adiera bat ere:
Aprobatuko dizut hori ez dela zuk diozun moduan.
(=frogatuko)
Aprobatu duzu motor berria? (=probatu)
3
Argudio hitzaren lehen adiera argumentu hitzaren bigarrena edo hirugarrena da hiztegietan.
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• Gaztigua = zigorra, baina baita abisua ere.
• Gaztigatu = zigortu, baina baita ohartarazi
ere.
• Eskarmentu = damua, baina baita espe
rientzia ere.
• Erretiro = bakartzea eta bakartegia, baina
baita erretreta eta pentsioa ere.
• Luneta(k) = autoen atzeko kristala, baina
baita betaurrekoen kristala ere.

Baina multzo horretan jasotakoak ez dira
adiskide aizunak, erdaraz duten esanahia
bere-berea baitute euskaraz ere. Halakoe
tan, beraz, hitzok erdararen itzalpean
duten adiera baizik ez ezagutzeak eragin
lezake gaizki-ulertua4.
Era berean, hitzen adiera-eremua zabal
tzea ere ez da nahikoa arrazoi hitzak adis
kide aizuntzat jotzeko.
Hitzen adiera-eremua zabaltzea gertae
ra arrunta da hizkuntza guztietan; eta
hedadura semantiko hori, batzuetan,
erdara eredu hartuta egiten da: kalko
semantikoa5. Zalantzarik gabe, kalko se
mantikoaren bidea oso bide erabilgarria
da kontzeptu berriak adierazteko beste
modurik ez dugunean, baina baztertu
beharrekoa da kalkoak adierazmolde
jatorra ordezkatzen duenean: kalko se
mantiko baztergarria6.

Sail honetan badira beste batzuk, adiera gehiago
izanik ere, adiera bakar batekin erabiltzen ditugunak,
erdararen eraginez edo ez; esaterako, galdegin aditzak
adiera bi ditu, galdetu aditzak dituen berberak: galdetu
eta eskatu. Eta galdatu aditzak bi horiez gain beste bat
ere badu: berotu/goritu/urtu.
Bestalde, galdatu gaztelaniazko exigir esateko erabil
tzen da, izan ere, oraingoz, exijitu ez da hiztegi guztietan jasota ageri.
5
Adiskide aizun adierazlea bera ere kalko semantikoa
da; sasi-adiskide ere deitu izan zaio argitalpen batzuetan, baina, batera zein bestera, frantsesezko faux amis
du jatorria.
6
Hiztegi batzuetan ez dituzte bestetzuetan jasota dituzten adiera guztiak; batzuetan denbora-kontua besterik
ez da, baina gertatu ohi da argitalpen batzuek (estiloliburu, etab) baztergarritzat jotzea hiztegi batzuetan
jasotako adiera bat edo beste. Horixe atzeman daiteke,
esaterako, luzatu eta zuzendu aditzekin.
4

Kalko semantiko baztergarriak dira,
esaterako, izugarri zabaldu diren honako
hauek:
• Izan edo eduki esateko, mantendu; hots,
eutsi edo sostengatu.
Adib.: Elkarrizketak maizago *mantentzea
adostu dute alderdiek.
• Eragin esateko, suposatu; hots, uste izan.
Adib.: Aldaketa handiak *suposatuko dizkigu horrek.
• Eragin esateko, antolatu; hots, prestatu,
organizatu.
Adib.: Sekulako iskanbila *antolatu du nahi
gabe.
• Erantzule edo errudun esateko, arduradun;
hots, zerbaiten ardura duena.
Adib.: Hilketaren *arduraduntzat jo dute
auzipetua.
• Azpimarragarri edo garrantzitsu… esateko,
esanguratsu; hots, adierazgarri.
Adib.: Oso pertsonaia *esanguratsua izan
zen Errepublika garaian.
• Hainbat edo batzuk… esateko, desberdin;
hots, bestelako.
Adib.: Izen-ematea errazteko, bide *desberdinak eskaintzen ditugu.

Gauzak horrela, badugu euskaraz dihar
dugunok zer pentsatua hitzei beren jato
rrizko esanahiaren ordez beste bat eman
da, edo –hiztegietan jasotakoa zernahi
dela ere– bata bestearen ordez erabilita
ere, komunikazioa eteten ez bazaigu. Ez
zuen «zorte» hori izan pasadizoko arran
tzale gaixoak.
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Udal Lege berria
eta euskara
Iñigo Urrutia Libarona
Administrazio Zuzenbideko irakaslea EHUn

E

uskadiko Toki Erakundeei
buruzko Legea onartu berri
da (2/2016 Legea, apirilaren
7koa). Gure autogobernu
sistemaren egitura juridikoinstituzionalaren zutabeetako bat
den lege berri honek euskarari buruz
jaso dituen berrikuntzak laburbiltzen
saiatuko naiz jarraian.
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Gaiari atxikiz, azpimarra daite
keen lehen gauza da euskarari
buruzko funtsezko bi artikuluek
(6. eta 7.) legearen sistematika
ren baitan aurkitu duten kokapen
pribilegiatua. Euskararen erre
gimena atariko tituluan txertatu
izana gaiari emandako garrantzia
ren seinaletzat har daiteke.
Azpimarra daitekeen bigarren
gauza da Udal Legeak toki-admi
nistrazioen esparruan hizkuntza
eredu berri bat abian jarri due
la. Orain arte udalek, besterik
ezean edo defektuz, elebitasun
simetrikoaren arabera jardute
ko beharra zuten (bi zutabetan),
herritarrak hizkuntza bat auke
ratzen zuenean salbu. Udal Lege

berriarekin, ordea, hizkuntza bat
bakarraren erabilpena aintzat
hartzen da, betiere herritarrek
udal-administrazioarekin harre
manak dituztenean, hautatu du
ten hizkuntza errespetatzen bada.
Ikuspegi juridikotik aukera ho
rri ezin zaio erreparorik jarri,
izan ere hizkuntza-ofizialtasunak
adierazten duena da hizkuntza
horretan burututako jarduerek
erabateko baliozkotasuna izango
dutela (hizkuntzari dagokionez
behintzat) eta eragin juridikoak
sorrarazi behar dituztela. Ofizial
tasun bikoitzak ez du ezinbes
tean erabilera elkarturik eska
tzen, hizkuntza bakoitza, bere
aldetik, ofiziala baita.
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6. artikuluaren 3. paragrafoak, funtsean,
bi gauza esaten ditu: batetik, toki-admi
nistrazioek hizkuntza ofizialetatik bat
bakarra erabil dezaketela, eta bestetik,
toki-administrazioek, herritarrei komu
nikazioak helarazi behar dizkietenean,
mekanismoren bat aurreikusi behar du
tela komunikazio horiek herritarrak era
bili nahi duen hizkuntza ofizialean he
larazteko, betiere interesdunari kargarik
edo betebeharrik ekarri gabe.
Paragrafo horrek Konstituzio Auzitegiak
(31/2010 Epaian) baliatu zituen hitzak
bildu ditu, eta funtsean betebehar bat
ezartzen dio udal-administrazioari: eus
kara zein gaztelania erabili nahi duen he
rritarrari bere hizkuntza-aukeraketa gau
za dezan erraztasunak eman dakizkiola.
Baina, zer gerta daiteke Administrazioak
asmatzen ez duenean (edo gaziki inter
pretatzen duenean) zein den herritarra
ren aukeraketa linguistikoa?
Galdera horrek ez du erantzun errazik.
Herritarrari helarazi zaion komunika
zioan hizkuntza ofizial bat baliatu denez,
juridikoki administrazio jarduera ba
liozkotzat hartu beharko genuke, baina
jakinarazpenak akats formal bat izango
luke, beraz egintza eraginkortasunik
gabekoa litzateke. Gauzak horrela, bi ir
tenbide baino ez lirateke egongo: lehena,
interesdunak Administrazioari agertu
beharko lioke zein den erabili nahi duen
hizkuntza ofiziala, eta komunikazioa hiz
kuntza horretan jakinarazi dakiola eska
tu, eta, bigarrena, jakinarazpen okerrari
geldiera-eragina aitortzea.
Lehen irtenbidea da Konstituzio Auzi
tegiak baztertu nahi duena, baina biga
rren irtenbidea aplikagarria izan dadin
legeren batean jaso beharko litzateke,
eta hori ezarri duen legerik ez dago. Nire
iritziz, interesdunak Administrazioari
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«Udal Legea ez
da lege neutro
bat. Legeak
marrazten
duen norabidea
da euskararen
erabilera
sustatzearen
aldekoa»

agertu behar badio bidali zaion jakina
razpena beste hizkuntza ofizialean bidal
dakiola, ez dirudi ezerosotasun hori la
rregizko kargatzat har daitekeenik, ja
kinda, gainera, Konstituzio Auzitegiak
berak hizkuntza propioaren erabilera
normala begirunez hartu duela.
Euskaraz landu daitezkeen dokumen
tuen harira, 6. artikuluaren bigarren pa
ragrafoak dokumentu batzuk aipatzen
ditu, eta horiek euskaraz idatz daitezkeela
argitzen du (deialdiak, gai-zerrendak,
mozioak, boto partikularrak, akordio
proposamenak, informazio batzordee
tako irizpenak, erabakiak eta aktak).
Artikuluaren hedapena argitze aldera,
galdera bati eman behar zaio erantzuna:
dokumentu horiek baino ezin daitezke
euskara hutsez landu?
Ezezkoa delakoan gaude. Udal Legeak
beren-beregi aipatu dituen dokumentu
horiek dira Entitate Lokalen Organi
zazio, Funtzionamendu eta Erregimen
Juridikoari buruzko Erregelamenduak

(2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren
28koa), 86.1 eta 110.2 artikuluetan
agertzen dituenak. Errege Dekretu ho
rrek dio dokumentu horiek hizkuntza
koofizialetan landu daitezkeela erkide
goko legediak hala aurreikusiz gero. Bi
dalketa horri heldu nahi izan dio Udal
Legeak, baina horrek ez du esan nahi
bestelako dokumentuak (administrazio
espedienteak osatzen dituztenak) euska
raz idatzi ezin daitezkeenik. Juridikoki
ez dago inolako arazorik Udal Legeak
aipatzen ez duen gainerako dokumen
tazio administratiboa euskaraz lantzeko,
6. artikuluaren 1. paragrafoak horri bide
ematen baitio.
Zinegotzien hizkuntza-gaitasunaren
trataera Udal Legean
Zinegotzien hizkuntza-gaitasunari bu
ruz bi artikulu edo ezarpen jaso ditu
Udal Legeak. Lehena, euskarazko udalfuntzionamendurako muga modura
agertzen da. Udalaren funtzionamen
duan euskara erabiltzerik ez da izango
udal-korporazioko norbaitek euskara
ezagutzen ez duela alegatzerik badu, zi
legitzat jotzen den moduan alegatu ere.
Argi dago artikulu horrek zinegotzien
ius in oficium bermatu nahi duela, baina,
nire ustez, Udal Legeak ez du baztertzen
mekanismoak jartzeko aukera (interpre
tazio-baliabideak kasu) euskararik ez da
kitenak inolako defentsa-gabeziarik jaso
ez dezaten.
Halako egoerei aurre egin behar bazaie,
irtenbideak ez lirateke etorri beharko
hizkuntza ofizialetatik baten erabilera
galaraztearen bidetik, baizik eta zinego
tziek izan lezaketen hizkuntza-gaitasun
eza gainditzeko konpromisoa sustatzea
ren bidetik.
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Bide horretatik abiatzen da Udal Lege
berriak zinegotziei buruz jaso duen
bigarren ezarpena (25.9 art.). Artiku
lu horretan, hizkuntza-normalizazioren
gaian jauzi kualitatiboa gauzatzen da.
Orain arte normalizazio-prozesuaren
zamarik astunena funtzionarioen le
poan egon bada ere, aurrerantzean eus
kararen normalizazio-prozesua esparru
politikora ere hedatu nahi da, zinego
tziek hizkuntza-gaitasunak eskuratu eta
hobetze aldera neurriak aurreikusi baiti
ra. Lege-aginduz, toki-erakundeek beren
jarduerak euskaraz egitea ahalbideratze
aldera, hautetsiek hizkuntza ofizialetan
behar besteko idatzizko eta ahozko gai
tasuna izatea sustatuko da. Legeak tokierakundeen barne antolakuntzaren espa
rruan kokatzen du gaia. Udal bakoitzeko
hizkuntza-plangintzak, beraz, euskararen
ezagutza hobetzeko eta optimizatzeko
ekimenak aurreikusi beharko ditu, eta
baita euskaraz funtzionatzea lortzen joa
teko neurriak ere.
Udal Legeak euskaraz landutako doku
mentuak euskaraz bidaltzeko zilegita
suna espresuki aintzat hartu du (7.6 art.).
Gai hau gatazkatsua suertatu da Gober
nuaren ordezkariak errekurtsoak jartzea
ri ekin baitio euskara hutsez bidaltzen
zaizkion udal-akten kopien aurka. Lege
berriarekin, euskaraz landu diren doku
mentuak bere horretan bidali ahalko dira
EAEko Administrazioetara, baita Esta
tuko Administrazio periferikora ere.
Udalen eskumenak hizkuntzaren
normalizazioan
Gatazkatsua gertatu den beste gai bat
udalerriek euskararen normalizazioaren
gainean dituzten eskumenak dira, zen
bait epaik zalantzan jarri baitute udalek
euskara arautzeko gaitasunik dutenik.
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Lege berriko 7. artikulua euskara arloan
udalerriek dituzten eskumenak behin
betiko argitzera dator. Artikulu horrek
hizkuntza gaietan udalei eskaintzen diz
kion eskumenak, berezko eskumen gisa
kalifikatu eta bi norabidetara hedatzen
ditu: barnera begira, udalak gauzatzen
eta eskaintzen dituen zerbitzu eta jar
dueretan euskara sustatzeko eta erabilera
planifikatzeko eskumena aitortuz, eta,
kanpora begira, beren lurralde-esparruan
euskararen ezagutza sustatzeko eta erabi
lera dinamizatzeko eskumena aitortuz.
Legeak ekarri dizkigun berrikuntzeta
tik nabarmenetarikoa Eragin Linguis
tikoaren Ebaluaketarena da. Hau 7.7
artikuluan jaso da, eta funtsean hauxe
dio: egoera soziolinguistikoan eragina
izan dezaketen proiektu eta plangintzak
onesteko prozeduran, ebaluatu egin be
harko da euskararen erabileraren nor
malizazioari dagokionez izan lezaketen
inpaktua. Legeak gaineratzen du egoki
irizten zaizkien neurriak proposatuko di
rela ebaluazioak ematen dituen emaitzen
arabera.
Udal Legea: garapen normatibo
gehiagoren zain
Udal Legeak tresna berritzaile hau ain
tzat hartu eta betebehar orokortzat ezarri
badu ere, aplikatua izan dadin garapen
normatiboa eskatzen duelakoan nago.
Argitu beharreko lehen gauza da zein
kasutan aplikatuko den, euskarazko eta
gaztelaniazko bertsioek ez baitute gau
za bera esaten. Euskarazko testuak dio
ebaluatu behar direla udal euskaldune
tako egoera soziolinguistikoan eragin de
zaketen proiektuak, baina gaztelaniazko
bertsioak ez ditu udalerri euskaldunak
aipatzen.

Erregelamenduz garatu beharrekoak
dira, besteak beste, zein proiekturi
aplikatuko zaion, zein ebaluazio mota
egingo den, nola txertatuko diren Era
gin Linguistikoaren Ebaluazio txosten
horiek administrazio-prozeduretan, eta
zein balio juridikorekin; eta bereziki
zein neurri zuzentzaile har daitezkeen
(proiektua bertan behera geratzea ezar
tzerik izango ote den).
Azkenik, azpimarragarria da, zerbitzu
publikoak kudeatzeko zeharkako moduei
dagokienez, legeak jaso duen gaikuntza
kontratuetan hizkuntza klausulak gehi
tzeko (kontratuaren prestazio baldintzei
lotuta). Gaia juridikoki konplexua da,
Estatuaren eta Erkidegoaren arteko es
kumen banaketaren ondorioz, eta baita
Europar Batasuneko zuzenbideak na
barmen eragiten duelako. Hortaz, Udal
Legeak gaia konpontzeko urrats garran
tzitsua eman duela esan daiteke, zerbi
tzu publikoko kontratuetan behintzat
hizkuntza-klausulak sar ditzaten legegaikuntza eskainiz udal-administrazioei.
Laburbilduz, hizkuntzaren kudeaketari
dagokionez, legeak udalerrien autonomia
modu zabalean konfiguratu du. Esan dai
teke legeak udal-autonomia zabaldu egin
duela hizkuntza gaietan. Udalek beren au
tonomia baliatu ahal izango dute udaleko
zerbitzu- eta lan-hizkuntza zein izango
den ezartzeko. Halere, Udal Legea ez da
lege neutro bat. Legeak marrazten duen
norabidea da euskararen erabilera susta
tzearen aldekoa. Hori da, hain zuzen ere,
udal hizkuntza-sistema berriaren itxiera
klausula interpretatzeko bidea.
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denbora-pasak
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1. Barrena 2. Arreba 3. Barre
4. Bare 5. Era 6. Bera
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Hitz gezidunak
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9

U M E A

8
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7

L

6

S A B E L A

5

1. Barrunbea.
2. Ahizpa mutilarentzat.
3. Irri.
4. Geldi, lasai.
5. Modua
6. Nafarroako udalerria,
Bortzirietan.
7. Abereen bazka.
8. Erabili aditzaren
infinitiboa.
9. Bilkurak, batzarraldiak.

so lu z ioak
A

4

Aurkitu beharreko hitz
bakoitza letra bat gehiago
edo gutxiago duen
aurreko edo ondoko
hitzaren anagrama da.
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Emakume
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Zintzoa

B
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hori
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1
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Kontsonantea

B

Hitz gezidunak

Usain
txarra
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Juana Maria Saenz,

Gaixotasun Arraroen Espainiako
Euskal Ordezkaritza:

«Gaixoaren ezinak baino
gehiago, haren gaitasunak
ikusi behar ditugu»

ERREPORTAJEA

Ongizate
gizarterako bidea:
Oinarrizko Errenta
Unibertsala

EZTABAIDA

Ba al dago argaltzeko
miraria egiten duen
dietarik?
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.

NORMALIZAZIOA

Udal Lege berria eta
euskara
IÑIGO URRUTIA LIBARONA

