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pertsonaia

Izaro
«Egiten dudana egin eta
Andres, partekatu nahi dut jaso
abeslaria:
Nerea Pikabea

nahi duen horrekin,
beste helbururik gabe»

Kazetaria

G

itarra eskuan,
hitzekin
jolas eginez
husten du
barrua Izarok
abesten duenean. Kantatzeko
era intimista eta sakonarekin
aretoak jendez betetzen
ditu hogeita sei urteko
mallabitarrak. Azken aldian
asko entzuten da abeslari
honen izena. Pop, rock
edota blues doinuak abestuz
erakartzen ditu zaleak. Gaur
egun Donostian bizi da, eta
hiriaren koloreak eta usainak
nabariak dira bere kantu
batzuetan.
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Nondik datorkizu musikarako zaletasuna? Ba al duzu etxean edo
inguruan abesten duen inor edo
abesteko grina sortu dizun inor?
Betidanik maite izan dut ikuskizuna, betidanik abestu izan dut, baita
dantzatu edota antzerkia egin ere.
Gurasoek betidanik musika asko
entzun izan dute. Bi amonak ere
betidanik entzun izan ditut etxean
abesten. Amak ere abesten du, eta
aita ez da inoiz geldirik egoten.
Ahizpa eta ni, biok, oso ikuskizun
zaleak izan gara beti.
Komunikazio ikasketak egindakoa
zara. Komunikabide konbentzionalekin lotu izan da beti komunikazioa, baina musika bera ere
izan daiteke komunikaziorako beste tresna bat, ezta? Zer komunikatu
edo helarazi nahi duzu zure abestien bitartez?
Gure graduan ez zen komunikazioa
komunikabide konbentzionalekin
bakarrik lotzen, ikuspuntua askoz
eguneratuagoa zen; eta orain, are
gehiago. Musika komunikaziorako
tresna oso garrantzitsua izan da,
da eta izango da. Ez dakit bereziki
zerbait helarazi nahi dudan, egiten
dudana egiten dut eta hori parteka-

tu nahi dut jaso nahi duen horrekin,
beste helbururik gabe.
Euskara, gaztelania eta ingelesa;
hiru hizkuntza horietan abesten
duzu. Zergatik? Hizkuntza bakoi
tzak nortasun jakin bat ematen al
dio abesti bakoitzari?
Zergatik ez? Musika bera da gure
artearen hizkuntza garrantzitsuena.
Iraganean, hainbat momentutan,
euskara ez zen beste hizkuntza
batean abestea ez da ondo hartua
izan. Egoera aldatu dela uste duzu?
Muga horiek gainditu ote ditugu?
Gaur egun ere nahikoa sufrikario
izan dut horregatik. Muga asko
gainditu dira, baina beste asko gainditu gabe daude oraindik.
Zer sortzen duzu lehenago, hitzak
ala doinua? Edota bata bestearekin
batera sortuz joaten dira?
Kantuaren arabera. Abesti bakoitza
bere modura sortzen da: batzuetan
doinua sortzen dut aurrena; beste
batzuetan, aldiz, hitzak lehenago
etortzen dira. Beste momentu ba
tzuetan biak batera sortzen dira.
Asko begiratzen duzu barrura, per
tsonen barrura, sentimenduetara.
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pertsonaia

Barrua askatzen lagun
tzen dizu horrek? Zure buruarekin terapia egiten laguntzen
dizu? Askeago sentitzen zara? Bizirik
sentitzeko baliabide gisa erabiltzen
duzu?
Musika terapia da niretzat, nire buruarekin komunikatzeko dudan modu eraginkorrenetarikoa da. Musikarik gabe
ez nintzateke bizirik egongo, nahiz eta
arnasten jarraitu.
Gainera, hizkuntzarekin jolas egitea
gustuko duzu.
Hizkuntzak zoragarriak dira, eta sekula
ez daude geldirik; beti daude zuk beraiekin noiz jolastuko zain. Hitzak ez daude
geldirik eta etengabe gauza berriak aurkitu ditzakezu ondo begiratuz gero.
Aske sentitzea bilatzen duzu kantuen
bidez?
Ez dut uste zerbaiten bila nabilenik;
beharrezkoa zaidalako abesten dut; beha
rrezkoa zaidalako sortzen dut.
Zure musikak duen berezitasunetako
bat irudia da. Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzen dituzu sarritan kantuak
janzteko. Zergatik? Ikus-entzunezkoen
belaunaldiko kantaria izateak eragina
izan du horretan?
Noski. Orain dena begietatik sartzen da,
irudirik gabeko musika ez da hain erraz
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103

kontsumitzen, irudi jakin
bat ez daukan artistaz ez gara hain
erraz gogoratzen.
Bi disko kaleratu dituzu, «Om» eta «Eason» izenekoak. Zein da lehenengoaren
eta bigarrenaren arteko aldea?
Lehenengoa oso berezia izan zen, oso
modu arraroan etorri zen, ia konturatu
gabe. Oso sotila da, nahiko biluzik dago.
Bigarrengo hau, berriz, jantziago etorri
da; nire ahotsa ere helduagoa da orain.
Baina batak zein besteak esentzia bera
dute.
Azken urteotan musikariek gero eta
gehiago jotzen dute autogestiora. Zuk
ere erabili duzu crowfoundinga zure lanak aurrera ateratzeko. Beharrezkoa al
da euskal musikarien biziraupenerako?
Edota industria diskografiko indartsu
baten beharra ikusten duzu?
Lehenengo diskoa kaleratzeko egin nuen
nik crowdfoundinga. Euskal musikarien
lan egoera penagarria eta lotsagarria da.
Ez da kultura babesten, ez da sustatzen,
ez zaio benetako baliabiderik ematen.
Kontzientziazioa behar da, estatutu bat
behar da, sistema bat behar da, duintasuna behar da, musika industria behar
da, kultura behar da, heziketa behar da.
Dena behar da.
Diskoen salmentak eta emanaldiak gutxitu egin dira azken urteotan. Entzule
garenok baloratzen ote dugu artistaren

lana, eta batez ere, bertakoa denari ematen ote diogu dagokion balioa?
Ez, orokorrean ez da baloratzen. Jakin
ere ez dakigu zenbat balio duen sorkun
tza lanak; ez dakigu zenbat balio duen
kontzertu batek, zenbat balio duen gure
lanak, ez dakigu zenbateko balioa duen
eguneroko lanak. Gainera, askotan, ez
zaigu inporta ez jakitea.
Beste herrialde askotan sistema oso garatuak dituzte musikaren ofizioan, guk
imajinatu ere ezin ditugunak, baina hor
daude eta existitzen dira, eta erraz informa zaitezke. Hemen ofizioa izatera ere ez
da iritsi oraindik. Gauza bera gertatzen
da antzerkian, idazleen artean, dantzan,
pinturan, modan...
Ze abeslari dituzu gustuko? Abeslariren baten eragina aurki dezakegu zure
abestietan edota guztietatik jaso duzu
zerbait?
Beste abeslari batzuen eragina dut, noski;
ezin da eraginik gabeko ezer egin. Dena
dago hor. Nik asko entzuten ditut Norah
Jones, Novo Amor, Tom Odell, Beyonce,
Adele, Damien Rice, Mikel Urdangarin,
John Mayer, Lord Huron, Rosalía, Zahara…
Oso gaztea zara oraindik. Abeslari gisa
ikusten duzu zure burua?
Abeslaria naiz. Gaztea ere bai. Baina ba
al dakizu zertaz konturatu naizen? Bada,
musikaren mundua martxan darabilten
asko ni baino are gazteagoak direla: Dua
Lipak 23 urte ditu, Rosaliak 24, Tom
Odellek 27, Lordek 22, Alice Mertonek
25, Shawn Mendesek 20, Justin Bieberrek 24, Selena Gomezek 26 eta Miley
Cyrusek 25.
Ze proiektu dituzu eskuartean?
Daukadana zaindu eta mantentzea da
nire proiektu handiena. «Eason» agurtu
ondoren, kantu berriak sortzen ari naiz
hirugarren disko bati forma ematen
hasteko, baina bidean proiektu polit ba
tzuk agertu zaizkit, eta horiei ere aukera
emango diet.
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pasadizoak

Jubilatuenak
Kaxildo Alkorta
Laguna

M

atusalen jubilatu al zen?
Bizitza luzeko gizona izan zen, 969 (bederatziehun eta hirurogeita bederatzi)
urtez bizi izan omen zen. Adinekoa familiakoa zuen: aitonak, birraitonak, herenaiton edo tokilasoak eta lehenagoko
arbasoek ere bederatziehun urtetik gora
harrapatu omen zituzten eta. Aita 365
beteta hil zitzaion, gaztea artean garai
hartarako. Amonaren, birramonaren,
herenamona edo herenamasoaren berririk ez dugun arren, gaur eguneko estatistikak ikusita, pentsa dezakegu gehiago
iraungo zutela.
Sasoi hartan zahartzaro duin bat lor
tzeko zenbat urtez kotizatu behar izaten
ote zuten?, eta zenbat urterekin jubila
tzen ote ziren? Matusalen ez zen jubilatuko 65 urte bete zituenean: autonomoa
izango zen seguru asko eta beste urte
batzuetan lanean jarraitu behar izango
zuen. Autonomoa ez bazen, berriz, atera
kontuak, hirurogeita bost urterekin jubilatu eta beste bederatziehun eta lau urte
nahi zuen edozertarako: zaharren egoi
tzetan(?) kartetan(?) egiteko, lagunekin
ahuntz-esnea edateko, kontu zaharrak
eta zahar-zaharrak kontatzeko, astean
bitan-edo lagunartean desertura atera
tzeko, ozonoari inolako kalterik egin
gabe bidaiatzeko, oilo batzuk hazteko,
gamelu batzuk gobernatzeko edo baratza
txiki batean txirriki-txarraka jarduteko,
oporrak hartu eta itsas ertzeko herritxoren batean txibiatara eta arrain txikitara
joateko ere bai agian, beste hainbat denbora-pasatarako..., edozertarako. Hara
zer mauka! Hara zer mauka?
Gure lagun baten jubilazioko agur-bazkariaren amaieran, horrelakoetan sortzen
den umore onean, baten batek esan zion:
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–Hemendik aurrera nahikoa denbora libre edukiko duk eta aspertu ere egingo
haiz.
–Gogaitu ni? Ez. Pentsatuta jaukat dana.
Lehenengo egunetan zortzi t’erdiak aldera jagiko nok, armosua jango joat eta ondoren pare bat orduko buelta egin, izerdi
apur bat atara, dutxa hartu eta ospitaleko larrialdietara joango nok. Han ikusi
anbulantziek dakarrena: burua apurtuta
bat, beste bat hanka dindilizka, altako
tentsioak jota, kamioi batek zapalduta...
Ordu betean-edo ikusi ahalakoaren ganean aldamenekoagaz barriketan egon,
eta tabernara; pintxoa jan, pare bat
txakolin edan, eta bazkaldutera... Goiza
edertotxo beteta.
Burura etortzea ere! Bilbotarra zen. Baina txakolina, eta ez jubilatuen zuria,
jubilatuen gorria edo jubilatuen baltza.
Goitik kotizatuaren abantailak.
Jubilatu askoren eguneko zentroa taberna da. Matusalenek ez zuen horrelakorik.
Eguna luzea da, bai behintzat ezer egiteko gogorik edo aukerarik ez dutenentzat,
oso luzea eta ez behingoa, egunerokoa,
eta egonean egoteko norbera bakarrik
baino lagunartean egotea gustukoagoa
dela dirudi, eta eguraldi ona denean,
plazetako exerlekuetan ondo, baina tabernan beti, giro ona zein txarra egin,
bietan.
Tabernatan, ordea, edan egiten da, eta
zurrut handirik gabe ere, txurrut eta
txurrut, gorputza eraitsi egiten du edariak, baita burua ere. Bizi izan naizen
inguruan, duela hogeitaka urte aurrejubilatu zirenetako asko falta dira, batzuk
adina bete zitzaielako, asko bestela joanda. Izan ere, oilotokirik ez, baratzarik
ez, irakurtzeko ohiturarik ere ez, goize-

ro etxera ogia ekartzeak edo anbulategiz anbulategi ibiltzeak, beste zereginik
gabe, zer bizi-gogo, zer poztasun sortzen
du bada? Etxean egon nahi eta han ere
enbarazu egiten: «Goazen tabernara».
Erretiro-sari txikiko jubilatu xume askorena da hori, ez eurena soilik halare, bai
baitira hezkuntza pertsonalizatua jaso,
entretenimendu guztietarako aukerak
eduki eta kapital handiaren jabe izanda
txurrut eta zurrut garestiagoek –ez jubilatuen zuriek– pixkanaka edo arin eraitsi
eta behea jotakoak ere.
Erremedioa bilobak zaintzea?
Jubilatu, latineko jubilare hitzak poztu,
alaitu esan nahi du. Hori dela eta, badut
kontakizun polit bat. Donostian omenaldia jasoko zuten adin handiko hiru
itzultzaile ospetsu –hirurak bizkaitarrak,
fraideak bi eta bestea apaiza–, nire lagun
bat txofer eta ni neu gindoazen kotxez
Bilbotik. Fraideetako bat hiztuna zen benetan, bestea gorra; apaiza zerbait gazteagoa, isilagoa eta gorra ez. Hiztuna berean
ari zen apaizari galderak egin eta egin,
hika; apaizak zuka erantzuten zion; gorra eta gu beste biok isilik. Jubilazio hitza
atera zen, eta apaizak:
–Bada ba hori be: zahartzea eta jubilo,
poza, batzea! Laster hil behar eta. Zelan lei?
–Hori dok ba! –fraide hiztunak–. Ez dok
asko gure arreba bat hil jakuan eta enterruko meza ondoren nigana etorten zirenak doluminak agertzen jeustazan, eta
nik esaten neutsen: «Ha orain da ondo!».
Eta fraide gorrak hura entzun eta:
–«Spiritus est fortis; caro autem flaca» (Ez
da ingelesa, baina ikusi Interneten).
Poztu, jubilatuok, laster gaituk-eta han
Matusalenekin.
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elkarrizketa

Edurne
Ormazabal,
Tabakalerako zuzendari nagusia:

«Kultur zentroak badira,
baina Tabakalera moduko
ekosistemarik ez dago inon»
Miel A. Elustondo
Testua eta argazkiak

E

durne Ormazabal Azpiroz
(Tolosa, 1963) EiTB Taldeko
komertzial zuzendaria zen
2018ko urtarrilaren 12an
Tabakalerako Zuzendari
Nagusi hautatu zutenean. Lehenago,
Euskadi Gaztea irratia abiaraztea egokitu
zitzaion, eitb.eus kanal digitala berritzea,
EiTBren Nahieran zerbitzua martxan
jartzea… Bestalde, pertsona ezaguna
zen Donostia Zinemaldian urte askoan
egindako lanarengatik. Tabakaleran, berriz,
hainbat diziplinatako lantaldeak biltzen
dituen zuzendaritzaren buru da, lantaldean
sineste osoa duen Edurne Ormazabal.
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elkarrizketa

Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa dugu Tabakalera. Bertan ditugu
Donostia Zinemaldia, Kutxa Fundazioa,
Etxepare Institutua, Elias Querejeta Zine
Eskola, Euskadiko Filmategia eta Zineuskadi, eta 2018an bertan izango duzue
Basque Culinary Center ere. Kultur klusterra diote batzuek, kultur ekosistema
beste batzuek… Zer da zentro hau?
Gauza guztien gainetik, aukera bat da
Tabakalera. Garai ezberdinetan zenbait
erakundek hartutako erabaki ezberdinek
sorrarazi duten aukera paregabea. Egoi
tza honetan gauden erakunde guztiok
helburu edo xede komun bat dugu: gizarte kritikoago bat, sortzaileago bat
egitea, edo bide horretan laguntzea.
Tabakaleran gauden erakunde guztiok
partekatzen dugu xede hori. Eta gure
gizarteari zor diogula uste dut. Gizarte
partehartzaileagoa nahi dugu, erabakietan esku hartzeko prest egongo dena,
zernahi gauza irentsiko ez duena, mundua interpretatzeko ikuspegi kritikoa baliatuko duena, kolaboratzaileagoa izango
dena… Gure ahaideek auzolanean jarduten zuten eta, beharbada, guk ere badugu
ikastekorik haien lan egiteko modutik.
Haize kontra ibiltzea dirudi horrek
oraingo eguneko munduan. Zenbait
pentsalariren aburuz, azalkeria, berehalakotasuna eta publizitatea edota propaganda dira nagusi gizarte modernoaren
baitan…
Gure planteamenduak bestelako patxada
bat eskatzen du, jakina. Dena den, gizartea ez da uste den bezain homogeneoa.
Gizakiok osatzen dugu gizartea, eta gizakiok batzuetan gara azalekoak, eta beste
batzuetan ez. Ez gara beti azalkeriatan
ibiltzen. Azalekoak ez diren galderak ere
egiten dizkiogu geure buruari. Askotan,
geure buruari galdera horiek egiten lagunduko diguten momentuak, eszenarioak eta proposamenak behar ditugu.
Horretan lagundu beharko genuke, besteak beste, Tabakaleratik.
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«Tabakalera
markarekiko
lotura egitea gauza
positibotzat dute
enpresa pribatu
askok»

2018ko urtarrilaren 12an Tabakalerako
Administrazio Kontseiluak Edurne Ormazabal Azpiroz bertako zuzendari nagusi izendatu zuela jakinarazi zuen ohar
baten bidez. Izendapenarekin batera,
zuzendari nagusi horri zegozkion eginkizunen berri ere ematen zuen oharrak.
Horren arabera, lehenik, Tabakalera
osatzen duten erakunde eta ekipamendu guztien ikuspegi eta estrategia komun bat garatzea dagokizu.
Arestian esan dudanez, xede bat bera partekatzen dugu hemen gauden erakunde
guztiok. Hortik abiatuta, beraz, estrategia komun bat sortzea dagokigu. Zeinek
bere xede propioa du, bai Zinemaldiak,
Etxeparek edo Filmategiak, baina, horrekin batera, xede partekatua ere badugu, eta guztion artean landu behar
dugu ibilbide partekatu hori. Erakunde
bakoitzak duen bide propiotik harago,
guztiok ere gai izan behar gara mahaiaren inguruan jarri eta etorkizuneko bide
komun hori planifikatzeko, denon artean. Eta horretan ari gara denok, zuzendaritza eta langileok. Inportantea da etxe
honetan lanean ari giren guztiok Tabakalerako langile senti gaitezen. Adibidez,
Zinemaldiko langile sentitzearekin batera, Tabakalerako proiektu oso eta bateratu baten parte izan daitezen nahiko
nuke. Hori ez da lortuko, besterik gabe,
zuzendaritza bilduz. Eta, bestalde, langileok proiektu honen parte izatea ez da

lortuko egun batetik bestera ere. Baina
helburu horixe dugu… Lehengo batean
Madrilen gertatu zen gure lankide bat,
Kutxa Kulturreko erakusketa bat tarteko.
Ez zihoan bakarrik, laguna edo baten bat
zuen ondoan, eta hemengo batekin topo
egitean, honela aurkeztu zion hemengoa
dena delako lagunari: «Hau halako da,
Tabakalerako lankidea dut». Aurkeztua
izugarri poztu omen zen hori entzunda.
Pozten nau ni ere. «Tabakalerako lankidea». Ez Zineuskadi, ez Etxepare, ez Zinemaldia: Tabakalera.
Nazioartean Tabakalerari proiekzio
ematea eta proiekzio horretan sakon
tzea ere egitekoen artean duzu. Zer esan
nahi du horrek?
Lan asko egin behar dela! Nazioarteko
proiekzioan sakontzeak esan nahi du Tabakalera hemendik kanpora ezagun izan
dadin lan egin behar dugula. Atzerriko
beste zenbait erakunderekin elkarlanean
jardun behar dugula, zenbait proiektu
elkarrekin sustatzea eta gauzatzea, hemengo sortzaileei atzerriko ateak zabal
tzea, atzerrikoak hona erakartzea, hemen
bertakoekin nahastea… Nazioarteari
dagokionez, jakintza eta egiteko moduak
partekatzea da gure lana, ez gaitezen Euskal Herrira mugatu, munduko joera berriak hartzeko prest egon eta, prest, aldi
berean, hemengoak kanpora zabaltzeko.
Eta nazioartea, kasu honetan, mundua
da. Urteen poderioz lortuko dugu mundura zabaltzea, eta, beharbada, errazago
izango da, hasteko, Frantziako zenbait
erakunderekin lankidetzan jardutea Txina edo Japoniakoekin aritzea baino. Hala
eta ere, mundua gero eta txikiagoa da eta
harremanak, berriz, gero eta errazagoak.
Eta, esate baterako, ez al dago, bada, Donostia Japoniako Marugame hiriarekin,
besteak beste, senidetuta?...
Zuzendari nagusiaren eginkizunetan
da, gainera, sormen sarearekin lan egitea. Baina ez dakit sormen sarerik ba
ote den.
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Badira erakundeak, badira baliabideak,
baina sortzaileek sarea osatzen dutenik
ez dut uste. Sektorea bera ez dago sare
tua, nik uste. Kultur lanean ari den jen
deak nahiko sektore atomizatua osatzen
du, sortzaileak nor bere gisa ari dira. Sa
rea ez da hitzik aproposena, nire iritziz.
Hala eta guztiz ere, guri sortzaileek elkar
ezagutu dezaten lan egitea dagokigu, sor
tzaileek izan dezaten sektore bat osatzen
duten kontzientzia, behintzat. Oro har,
nor bere bidean ari dira sortzaileak. Ta
bakalera topaleku bat izan liteke sor
tzaileentzat. Hainbat baliabide, laguntza
eta zerbitzu eskaintzearekin batera Sor
tzaileen gunea eta Taba kafe edo taberna
dituzte hemen, non sortzaileek beren di
ziplina bertsuetan, edo beste batzuetan,
diharduten kideak aurkituko dituzten,
esperientziak trukatzeko edo honetaz eta
hartaz hitz egiteko, besterik gabe.
Tabakaleran sartu eta irten, gazteak
ageri dira, ororen buru.
Hemen lanean dabiltzan sortzaileak gaz
teak dira, bai, nahiz eta oraingo sortzaile
gazteak ez diren hain gazte! Guk, hala eta
ere, ez diogu gure egitasmoen erabiltzai
leari adin mugarik jartzen. Adin batetik
gora, dena den, ematen du artistak bere
bidea egina duela gutxi-asko, eta Tabaka
lera gabe ere bestelako baliabideak ere
badituela lanerako.
26.000 koadro dira Tabakaleran, 5.9
milioi euroko aurrekontua, eta finan
tzaketa-iturri pribatuak sustatzea ere
zure lana da.
Eta enpresa pribatu batzuk prest dira
kultur inbertsioak egiteko. Tabakaleran,
hasteko, badugu zenbait diru-iturri pri
batu. Hor da, adibidez, espazioen alokai
ruaren bitartez lortzen den dirua. Egia
esan, enpresek egon nahi duten espazioa
da Tabakalera, gure markarekiko lotura
egitea gauza positibotzat dute enpresa
pribatu askok. Orain, berriz, bide horre
tan sakondu behar dugu, finantzaketaADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103

Ez dok hamahiru,
badon hamabi!
Elkarrizketa hau eta gero?
Beste bilera bat! Kar, kar…
Biharko plana?
Lehenengo bilera, goizeko 8.30etan!
Asteburuan?
Larunbat goizean, erakusketa baten inaugurazioa
Tabakaleran. Arratsaldean, sukaldean, ahizpekin.
Oporrak?
Joan den udan, zazpi egun Gironan, lagunekin.
Ikaragarri gozatu nuen.
Film bat?
Ez film bat, ez liburu bat, ez artelan bat… Errenuntzia
gehiegi lirateke.
Lagunak?
Konpainia onena.
Berriketarako gaia?
Lana ez, ezta?
Tolosa?
Familia, jaioterria, maitasun asko.
Euskal Telebista?
Nire etxea.
Glamourra?
Txorakeria.
Zahartzean zer?
Egina dut plana, etxe bat lagunartean egina, solasean,
kopa bat ardo eskuan, denbora pasa.
Edurne Ormazabal Azpiroz.
Ez daukat neure buruaren irudirik egina.
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«Herri proiektu estrategikoa
izan behar du Tabakalerak,
sortzaileei begira batik bat»
iturri pribatuak sustatzen segitu behar
dugu. Zenbait akordio sinatu ditugu
–eta Hiriki Labs eta Zine Eskolaren arteko lantalde bat osatu ahal izan dugu,
adibidez, teknologia eta zinemaren arteko loturak aztertzeko asmoz–, eta
akordio gehiago sinatzea da gure nahia.
Enpresek ikusi behar dute kulturak ekarpena egiten diela beraiei ere. Kontua ez
da, besterik gabe, enpresak kulturari dirua ematea, kultur egitasmo jakin batek
enpresari zer ekarpen egiten dion ikustea
baizik. Arlo horretan bide berriak esploratu beharrean gaude.

zortziak eta laurdenetan iritsi naiz bulegora. Harrezkero, ez naiz bulegotik irten,
bilerak bata bestearen ondotik izan ditut.
Arratsaldeko hiruretan Taba tabernara
jaitsi naiz Oihana[Zarra] gerentearekin.
Ogitarteko bat erdibana jan ordu laurdenean, bulegora itzuli, eta bilera bat
izan dut zu elkarrizketan etorri aurretik.
Bost-hamar minutu berandutu natzaizu, eta da gauza bat batere gustatzen ez
zaidana, jendea zain egonaraztea. Oso
puntuala naiz. Elkarrizketa hau eta gero,
berriz, eginkizun gehiago ditut zain.

Proiektuaren ordezkari izatea ere lan
duzu, zure izendapenaren berri ematen
zuen oharrean Tabakalerako Administrazio Kontseiluak adierazi zuenez. Lantegi guztietan errazena, beharbada?
Ez dakit, bada, errazena! Horrelako elkarrizketak ere ondo pentsatu behar izaten
dira! Denbora asko galarazten du proiek
tuaren ordezkari izan beharrak! Leku askotan egon behar izaten da, eta egunik
onena ez baduzu ere, egon egin behar
da, jende askorekin egon, jende askori entzun eta jende askorekin hitz egin,
proiektua han eta hemen aurkeztu…
Lan atsegina da, baina ez beti, beti ez dugulako umore bera izaten, ezta gogo eta
indar berak ere.

Estresagarria dirudi. Inoiz gertatu zaizun lanik estresagarriena?
Bai. Beste mota bateko estresak probatuta nago, hala ere. Eszenariora irtetea
estres handia da beti, izan Donostia
Zinemaldian lanean edo bestelako eszenario batean aurkezpen lanak egiten.
Agertokira irten aurretik, jende askoren
lanaren erantzule zarela sentitzen duzu,
eta hori ere estresa da, Tabakalerakoa ez
bezalakoa, diferentea, baina estresa. Hala
ere, orain arteko lanetan erantzukizun
handiena dut Tabakalerakoa. Egia esan,
ez dakit gizarte honetan lanarekiko oso
erlazio sanoa dugun. Pentsatzekoa da.
Eta gogoeta ere egin izan dugu horretaz!
Esate baterako, orain dela hilabete ba
tzuk Tabakaleran izan genuen Maurizio
Lazzarato [https://vimeo.com/260786596],
oso hitzaldi interesgarrian.

Off egiten badakizu? Lana bazterrera
uzten, alegia.
Ez, ez naiz off egiteko gauza... Asko kostatu zait hori nire bizi guztian, eta bereziki orain. 24 ordu, 7 egun, beti on. Ez dio
axola non nagoen... Gaitz erdi, batzuetan, ohartzen naiz: «Hara! Ordu erdi honetan ez zait Tabakalera burura etorri!».
Arratsaldeko lauretan ari gara solasean.
Usteko nuen zuk, lasai bazkaldu eta
gero, elkarrizketa hau lasai antzean egin
eta etxera bidean zintezkeela, lasai.
Ez da plan txarra. Gustatzen zait! Baina
ez da horrelakorik nire lanean. Goizeko
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Zer ekarriko du Basque Culinaryk Tabakalerara?
Laborategi kontzeptu berritzailea. Basque Culinaryren helburua da, Tabakaleran, gastronomiaren esperientzia osoa
etorkizunean nolakoa izango den iker
tzea. Munduaren digitalizazioak gastronomian izango duen eragina izango dute
aztergai, lan horretan ariko dira, baina
janaria janari, laborategiaz gain jatetxea
ere izango dute Tabakaleran.
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Arte ederrak, zinema eta sukaldaritza…
Kultura Garaikidearen Nazioarteko
Zentro Tabakaleran.
Gure herrian sukaldaritza kultura da eta.
Beste herri batzuetan ez, baina gurean
bai. Hemengo sukaldariak asko saiatu
dira bide berri eta berritzaileetan, guru
tzaketak egin dituzte arte garaikidearekin, dela zinemarekin, dela literaturarekin... Donostia Zinemaldian bertan,
gastronomiari buruzko saila dugu.
Inoiz adierazi duzunez, Euskadin kultur
eta arte erreferentzia zentroa nahiko zenuke Tabakalera. Proiektu estrategikoa
omen. Donostiar eta gipuzkoar ez direnek ere Tabakalera bere egitea nahiko
zenuke.
Herri proiektu estrategikoa izan behar
du Tabakalerak, sortzaileei begira batik
bat. Programazioari dagokionez, badakigu guk egiten dugun lanaren parte
handi bat donostiarrek eta Donostia ingurukoek kontsumituko dutela, gehien
bat, hiri honetan eta ez beste nonbait
gaudelako. Hala ere, gerta liteke zenbait
hitzaldi, erakusketa edo bestelako ekitaldiren batera handik eta hemendik jendea
etortzea. Dena den, sortzaileei eta kultur
industriei egingo dizkiegun proposamen
eta deialdiak Euskal Herrira begirakoak
izango dira. Herri bezala pentsatu behar
dugu.
Kultur zentro inportante asko ditugu
lanean: Tabakalera, San Telmo, Kutxa Aretoak eta Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostian; Artium, Gasteizen; Arte Eder Museoa, Guggenheim,
Euskal Museoa eta Azkuna Zentroa,
Bilbon; Baluarte, Iruñean; Mediateka,
Miarritzen; Euskal Museoa, Baionan…
zein bere esparruan jardunagatik ere,
erakunde asko dira.
Tabakaleraren proposamenak Herri honetan lanean ari diren gainerako erakundeekin batera pentsatu behar ditugu,
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103

«Edozer gauza
izan zitekeen
eraikin hau, eta
kultura garaikideari
eskainitako gunea
egitea erabaki zen»
zentzuz jokatu behar dugu, ez dugu inorekin talkan ibili behar, ez lanik bikoiztu
behar. Koherentziaz jokatzea da kontua,
osagarritasuna lantzea. Borondatea besterik ez da behar horretarako. Aipatu
dituzun erakunde horietan zeinek bere
nortasuna du, nortasun diferentea ere,
eta, beraz, arte garaikideari dagokionean,
koherentziaz eta osagarritasunez aritzea
ez zait zaila ez konplikatua iruditzen.
Kultur produkzioaren eta kontsumoaren
arteko etena azpimarratzen dute kultur
kontsumoari buruzko ikerketek. Tabakalerak, bestalde, abangoardiaren ituan jo
nahiko luke, sortzaile eta berritzaileak
helburu. Produktua kontsumitzeko prest
ote da hiritarra?
Tabakalerak hori egin behar du, proposamenak eskaini, hiritarrak lan abangoardiazko eta berritzaile horiez goza daitezen.
Horretan, Tabakalera bitartekari da, eta
urteen poderioz gauzatuko da bitartekaritza horren emaitza. Gaur egun Tabakalerako plazan jolasean ari diren umeek
horixe irabazi dute, era honetako kultur
zentro batera sartzeko beldur eta mamuak
aienatzea. Horientzat gauza naturala izango da Tabakalerara sartzea. Hortik, Ubik
sorkuntza liburutegira joko dute, bertan
parte hartzen hasiko dira gero, liburuak
irakurriko dituzte, komiki tailerretan parte hartuko dute, bideoak ordenagailuan
editatzen ikasiko dute, kultur sortzaile
txiki izango dira agudo, eta horrek, dudarik gabe, langak apurtzen lagunduko du.

Urteetako lana da, baina Tabakalerarik ez
balitz, ume hori diferente haziko litzateke. Horixe da gure erantzukizuna. Egia da
gaur egun Tabakalerako zenbait proposamen berritzaile zail gertatzen zaizkiola
bisitariari, baina gure hezkuntza taldearen
egitekoen artean da proposamen horiek
leuntzea, eta bestelako proposamenak ere
egitea, jendarte zabalagoari zuzenduak.
Zerk emango dio distira Tabakalerako
lanari?
«Ukiezinak» esaten da orain, ezta? Gizarte kritikoagoa, sortzaileagoa hartu
dut ahotan lehenago, hau da, gizarte
heziagoa, kultura maite eta kultura egiten duena, eta Tabakalerak bide horretan
lagundu nahiko luke. Zer eragin izango
duen Tabakalerak? Elkarlanaren ondorio
izango da gizarte kritikoago eta sortzaileago hori, ez gara bakarrik ari, hor dira
herri honetako erakundeen kultur politikak. Azken finean, erabaki politiko
baten ondorio da Tabakalera. Edozer
gauza izan zitekeen eraikin hau, eta kultura garaikideari eskainitako gunea egitea erabaki zen. Euskal Herriko gizarte
helduago bat amesten dut, kultura bere
bizitzan errotua duen gizarte bat. Tabakalerak horretarako lan egingo du. Urteak
beharko dira emaitza ikusteko, ordurako
ni ez naiz hemen izango… Helburu handi hori lortu bitartean, helburu txikiagoak ere lortzen saiatuko gara.
Tabakalera moduko proiekturik ez
omen da inon.
Era honetako ekosistemarik ez. Era
honetako eredurik ez dugu ezagutzen.
Lekuak badira, kultur zentroak, non
erakunde diferenteek eraikin bera partekatzen duten, baina honen modukorik
ez. Zinemari dagokionez, hasteko, filmoteka bat, zinema jaialdi bat –areago,
Donostiakoaren mailakoa–, zine eskola
bat… horrelako ekosistemarik ez dago
inon.
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Euskarazko hizkuntza-teknologiak
eta adimen artifiziala, beste mugarri
bat biziberritze-prozesuan?
Josu Aztiria Urtaran
Elhuyarreko Hizkuntza eta Teknologia unitateko zuzendaria

I

ngurune digitala, hiztun
gutxiko eta baliabide
urriko hizkuntzentzat,
babesleku zein arriskuesparru izan daiteke.
Hizkuntza batek ingurune
digitalean duen egoerari
bizitasun digitala deitzen zaio,
eta zenbat eta hobeto egon
ingurune digitalean, orduan eta
bizitasun digital hobea izango
du hizkuntza batek.
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Hizkuntza baten bizitasun digitala hiz
kuntzaren berreskurapen-prozesuan egin
den ibilbidearen ondorio ere bada; euskararen kasuan, esaterako, ingurune
digitalean euskarak duen egoera ez zen
halakoa izango euskara estandarrik ez balego, hezkuntzan egindako lana egin izan
ez balitz edo euskalgintza sozialik egon
ez balitz. Azken urteotan, sarritan egokitu zait okzitanieraren eta aragoieraren bizitasun digitala eta garapen teknologikoa
aurrera eramateko aholkularitza-lana
egitea, baina estrategia eta baliabideak
(urriak badira ere) izan badituzten arren,
oinarrizko oztopo batekin egiten dute
topo: estandarrik ez izatea. Alegia, estandarrik ez izateak kostuak biderkatzea,
eraginkortasuna murriztea eta biziberri
tzerako ekimenen eragina ahultzea dakar.
Alderantzizkoa ere gertatzen da, ordea:
estatu-egiturak, babes juridiko erabatekoa, hizkuntza estandarra eta ezagu
tzaren unibertsaltasuna bermatuta izan
arren ingurune digitalean ahul egotea.
Islandiako Gobernuak argi ikusi du hori,
eta oso kezkatuta dago islandieraren
egoerarekin; izan ere, ingurune digitalean ingelesak Islandiako gazteen artean
duen nagusitasunak kaleko eta aurrez aurreko komunikazio-harremanetan eragin

du, islandiera egunerokotasunetik ordezkatzeko arriskuarekin. The Guardian
egunkariak aurtengo otsailaren 26an
erreportaje interesgarria argitaratu zuen
(«Icelandic language battles threat of ‘digital extinction», https://bit.ly/2CKzqSR)
islandieraren bizitasun digitalaren inguruan. Islandiako Gobernuak, islandierak
ingurune digitalean duen ahulezia eta
horrek gainera kale-erabileran izan duen
eragina ikusirik, 3,5 milioi euro inbertituko ditu urtero hizkuntza-teknologietan, islandiera punta-puntako teknologia eta sektoreetan presente egon dadin
eta ingelesaren ozeanoan ito ez dadin.
Europako puntako hizkuntza-teknologietako adituek aspaldi ohartarazi dute
Europako hizkuntza gehienek ez bide dutela biziraungo aro digitalean. Europako
80 bat hizkuntzetatik 30etan hizkuntzateknologiek duten babes-maila aztertuta, adituen konklusioa da 30 hizkuntza
horietarik 21etan «hutsa» edo «eskasa»
dela digitalki garatzeko babes edo lagun
tza. Azterketa META-NET sareak garatu
zuen, 34 herrialdetako 60 ikerketa-zentroz osatutako bikaintasun-sare europarrak, eta tartean euskararen liburu-zuria
ere irakurgai duzue (http://www.meta-net.
eu/whitepapers/volumes/basque).
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«Gure azterketaren emaitzak oso dira
kezkagarriak. Europako hizkuntzarik
gehienek behar baino baliabide gutxiago dauzkate, eta haietariko zenbait erabat baztertuta daude. Zentzu horretan,
gure hizkuntzetariko asko ez daude prest
etorkizunari aurre egiteko», zioen Hans
Uszkoreit katedradunak, META-NETeko koordinatzaile eta DFKIko (Alemaniako adimen artifizialerako ikerketazentroko) zuzendari zientifikoak.
Azterketaren beste koordinatzaileak,
Georg Rehm DFKIko doktoreak, hau
gaineratu zuen: «Berebiziko aldeak
daude, hizkuntza-teknologien babesari dagokionez, Europako hizkuntza eta
teknologia-eremu batetik bestera. Hiz
kuntza handien eta txikien arteko tartea
gero eta handiagoa da. Bermatu egin
behar dugu hizkuntzarik txikienak eta
baliabide murriztukoak ezinbesteko oinarrizko teknologiez hornituko direla;
bestela, hizkuntza horiek digitalki iraungitzera kondenaturik daude».
Aurtengo irailaren 11n Europako Parlamentuak «Language equality in the digital age» txostena onartu zuen, aldeko
592 botorekin, kontrako 45ekin eta 44
abstentziorekin (https://bit.ly/2CKzqSR).
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Txostena irakurtzea biziki gomendatzen
diot irakurleari, baina, laburbilduz, META-NET sareak egiten duen diagnostikoa berresten du eta hizkuntzen arteko
arrakala digitala handitzen ari dela dio,
argi bezain zorrotz. Horretarako, hainbat
politika, gomendio eta ekimen ematen
ditu. Esaterako: hizkuntza-teknologietan
eta adimen artifizialean ikerketa eta garapena egiteko plan anbiziotsu bat martxan jartzea burujabetza teknologikoari
begira; Europako hizkuntza-teknologien
industria indartzea eta enpresa teknologikoak sustatzea; eta kode irekiko tresnak eta hizkuntza-baliabideak berrerabiltzeko politikak zehaztea.
Europako Parlamentuak hizkuntza-tek
nologiak bultzatzeko egitasmoak martxan
jartzea onartu baldin badu, eredu ditugun
Islandia bezalako herrialdeek hizkuntzateknologien aldeko apustu sendoa egin
badute, eta Espainiako Gobernuak ere
berea garatu baldin badu («Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje»,
http://www.agendadigital.gob.es/tecnologias

-lenguaje/Paginas/plan-impulso-tecnologiaslenguaje.aspx), Eusko Jaurlaritzak ere

lehenbailehen heldu beharko lioke indartsu erronka sozial eta teknologiko
honi: euskararen garapen teknologikoan
urrats kualitatiboak emateko, lurraldeko
ekonomia indartzen laguntzeko eta gure
eguneroko bizitza irisgarriagoa egiteko
ezinbesteko egitasmo teknologikoa martxan jartzeari, alegia.
Euskarazko hizkuntza-teknologiak sek
tore ekonomiko aurreratuetara eramateko oinarri teknologikoa eta gaitasun
organizatiboa dugula erakutsi berri
dugu berriz ere Modela proiektuaren
bidez (www.modela.eus). Honenbestez,
elkarlan publiko-soziala ere beharrezkoa
izango dugu egitasmo teknologiko honetan, eta Elhuyarren gogotsu gaude
laguntzeko.
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Jolasa,
arazo eta
gaixotasun
bilakatzen
denean
Oihana Cabello
Kazetaria

J

okoak dakartzan
arazoak ezezagunak dira
oraindik gizartearentzat.
Ludopatia, baina, uste
baino jende gehiagok
garatu duen patologia da gaur
egun. Joko-aretoak, apustuetxeak, online jokoak... Azken
urteetan hazi egin dira; eta
gero eta jende gehiagorengana
heltzen dira, eta gazte eta
nerabeak dira sektorerik
ahulena.
14

Azken urteetan, jokoa saltzen duten
enpresek negozio asko ireki dituzte,
apustuak hazi egin dira, eta, ondorioz,
enpresen irabaziak ere bai. RETA eta
KIROLBET dira etxe nagusienak Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoan.
Ekintza-Aluviz da jokozale edo ludopatei
laguntza eskaintzen dien elkartea. Aurten, asistentzia errekorra gainditu dute,
250 harrera egin dituzte abendua orduko. Urtean 550 lagunek hartzen dute
elkartearen laguntza.

Ekintza-Aluviz elkarteko presidente Jon
Alonsok, Naiara Lopez psikologoak eta
Maria Taulats gizarte-hezitzaileak arazoa
nola ikusten duten azaldu digute. Bestalde, Deustuko unibertsitateko irakasle eta
psikologian doktorea den Ana Estevezek,
adikzioak dituzten pertsonen jokabidea
ikertzen ari den taldeko kideak, gizarte
arazo honi aurre egitearen beharraz hitz
egin digu. Eta azkenik, joko eta apustuetxeen gaineko ikerketa egin duen Igor
Meltxor kazetariaren ikuspuntua jaso
dugu hurrengo lerroetan.
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«Epe laburrean
zorpetze maila oso
handia da. Elkartera
heldu direnen artean
500.000 euroko zorra
dutenak ere badira»

Jon Anton
(Ekintza-Aluviz elkarteko presidentea eta
birgizarteratuta dagoen ludopata)

Azken urteetan jokoaren arazoa larriagotu egin dela diozue. Zergatik?
Jokoa saltzen duten negozio asko ireki
dituzte azken urteetan. Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) legeak muga bat
ezarri zuen: 210 areto. Dagoeneko 206
daude zabalik. Aurten 32 zabaldu dituzte. Batez ere, bi dira negozio horren
kontrola duten enpresak, biak ere oso
handiak: RETA eta KIROLBET. EAEn
sortu ziren, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik kanpora ere zabaldu dira, eta
Espainiar estatu osora heltzen dira. Bi
horien urteko fakturazioa asko hazi da:
500 milioi eurora heltzeraino. Pare bat
urtean fakturazioa 50 milioi euro izatetik
500 milioi euro izatera pasatu da.
Dena den, negozio hauek ez dira hazten bakarrik jokoa gustuko duten per
tsonak daudelako. Denak du bere arrazoia. 1978an jokoa arautzen duen legea
onartu zuen Espainiak, eta 1981ean
sartu zen indarrean. Urte horretan jarri
zituzten jokorako makinak tabernetan.
Kirol apustuekin eta online jokoarekin ere gauza bera gertatu da; hau da,
ez dira hasi ezerezetik, baizik eta Espainiak jokoaren eta lineako jokoaren legea
onartu zuelako 2011n.
Joko-aretoak gazteak mugitzen diren
guneetan ireki dituztela salatu duzue.
Hala da, ikasketa zentroen inguruan, poteoko guneetan ireki dituzte joko-aretoak.
Pintxoak merkeago jartzen dituzte, gazADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103

teak erakartzeko, eta euro bakarra nahikoa
izaten da lehenengoz apustu egiteko.
Jokoarekin arazoak izan ditugun gehienak
gazte hasi gara, adin horretan inpulsiboak
garelako, eta kirol apustuak direnez, ematen du ez dela ezer txarra. Baina arazoa
gero eta larriagoa da. Hainbeste, ezen asmatu duten azken apustuetako bat baita
atsedenaldian zelaia ureztatzeko txorroak
zein minututan piztuko diren asmatzea.
Horrek adierazten du jokalarien anbizio
maila norainokoa den.
Jokoa debekatu beharko litzateke?
Ez dut uste jokoa debekatu behar denik,
baina kolektibo ahulenak babestu behar
dira, horien artean gazteak. Arazoa ez
dago jokoan, baizik eta jokoarekin arazoa dutenengan. Horiek babestu behar
dira, horien gaixotasunari begiratu behar
zaio. Jokoa horretarako beren-beregi sortutako guneetara mugatu beharko litzatekeela uste dut, eta ez dut ondo ikusten
tabernetan edo ostalaritza negozioetan
makinak egotea. Apustu- eta joko-etxeei
dagokienez, auto-erregulazio legea betetzea eskatzen dugu. Hau da, arazoa
dutenek eskatu behar dute haien izena
joko-aretoetara sarbidea debekatuta duten pertsonen zerrendan gehitzea. Hartara, joko-aretoren batera sartzeko NAN
eskatzean, sarbidea debekatuta dutenen
zerrendan egonez gero, ezin izango lirateke sartu. Gaur egun, sarbidea autoerregulatzeko bitartekorik ez dagoenez,
gazteek sartzea libre dute.
Jokoarekin arazoak dituztenek zenbaterainoko zorrak sor ditzakete?
Imajinatu ezin ditzakegun zenbatekoak
zor dituzte. Apustu-etxeen datuei erreparatuta, txostenak dio RETAren kasuan,
adibidez, pertsona batek 6 segundoro

100 euroko apustua egin dezakeela. Atera kontuak! Zorra kitatzeko maileguak
eskatzen dituzte, abalak, familiari ere
eskatzen diote dirua, edo lapurtu egiten
dute. Ludopatiaren ondorioetako bat da
hori, inguruko denak kaltetzen dituela.
Elkartera heldu direnen artean badira
500.000 euroko zorra dutenak ere.
Ze berezitasun dauka online jokoak?
Arriskua izugarria da. Pertsona bat ludopata bihurtzea errazago egiten duten
faktore batzuk badaude: eskuragarritasuna eta bakardadean jokatu ahal izatea.
Etxean, ordenagailuan, mugikorretik zabiltzanean inork ez daki zertan ari zaren.
Nola kontrolatu daiteke jokoa?
Ludopatek ez dugu sendabiderik, birgizarteratu egiten gara, baina sekula ez sendatu. Laguntza eskatzera datorren % 90ek
ukatu egiten du arazoa duenik, eta, normalean, familiak bultzatuta heltzen dira
elkartera, arazo ekonomikoak nabarmenak direlako eta familiak ultimatuma
eman dielako. Hasieran ez dute onartzen
arazoa dutenik, baina garrantzitsuena
hona heltzea da. Bakoitza zein momentutan datorren ere eragina izaten du. Gazteek errazago kontrola dezakete arazoa,
indar eta borondate handiagoa izaten dutelako eta urte gutxiago daramatzatelako
jokoan. Baina, esate baterako, jokoan 25
urte daramatzanak arazo ekonomikoak,
familia edo bikote harreman ahula, dibortzioa eta beste hainbat arazo izaten ditu.
Gazteak dira gehienbat jokoarekin arazoak dituztenak?
Ez dago patroi bat. Eta gizonezkoak ez
ezik, emakumezkoak ere badira. Esan dezakeguna da ludopatia garatzen dutenen
batezbesteko adina gero eta baxuagoa dela.
Eta horretan eragina izan du online jokoak.
Nola aldatu da jokoa azken hamarkadetan?
Orain 50 urte apustuak frontoian eta
probetan egiten ziren, baina nik ez nuke
esango Euskal Herria apustuen herria
izan denik. Zenbat gizon joaten ziren
frontoira, herri kiroletara edo probetara?
Gerora hazi da jokoa. ONCEk, adibidez,
32 joko ditu aukeran. Ez gara ohartzen
Estatua dela jokoaren arduradun nagusiena: Euromilioiak, Primitiboa, Bo-
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nolotoa, Gabonetako loteria, bestelako
loteria... Joko-aretoak hondamendiaren
muturra baino ez dira. Alarma gorria
piztu da gazteengan eragina duelako.
Gazteak tartean ez balira, beldurtuko ginateke jokoaren arazoarekin?

Naiara Lopez
(Ekintza-Aluviz elkarteko psikologoa)

Azken urteetan jokoaren arazoa larriagotu egin dela diozue. Zergatik?
Ohartu gara joko- eta apustu-etxeak leku
konkretuetan zabaldu dituztela, bezero
konkretuak erakartzeko asmoz. Ikasleak
izan daitezke publiko xede hori, jokoareto asko hezkuntza zentroetatik gertu
ireki baitituzte.
Zergatik ikasleak eta gazteak?
Haien beharrizanak asetzen dituelako.
Jokoan hastera zerbaitek bultzatzen zaitu, beti. Zerbait ordezkatzeko izan daiteke, hutsuneren bat betetzeko, zerbaitengandik ihes egin nahi duzulako... Beti
dago arrazoiren bat. Gainera, errazago
hasiko dira, eskura badute eta kirol apustuak gizartean ondo ikusita badaude.
Erraza al da gazteak jokora lotzea?
Gehiagora doan adikzioa da. Hasieran
denbora gutxi ematen dute jokoan, eta
apustuan uzten duten dirua ere ez da
hainbeste. Baina gero eta denbora gehiago ematen dute jokoan, eta apustura
bideratzen duten dirua gero eta gehiago
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Ludikoa den zerbait arazo bilakatu
dugu? Ala arazoa bihurtu dugu zerbait
ludiko?
Ez da ludikoa izan den zerbait arazo bihurtu dugunik, ezta aldrebes ere. Arazoa
argia da: honen guztiaren atzean diru
asko irabazten duen jendea dago, eta Estatua da diru gehien irabazten duena.

Zer behar du ludopata batek birgizarteratzeko?
Laguntza eske datozenean ezinbestekoa da
familiaren babesa izatea gaixoa birgizarteratzeko. Elkartera lehenengoz datorrena
familiarekin dator, norbaitek lagunduta,
eta inguru horrek ere terapia egin behar
du. Ludopataren dirua kontrolatuko
duen norbait behar da, eta bete beharreko
pauta batzuk izango ditu gaixoak.

«Gizarteak bi aldiz
zigortzen ditu
jokoarekin arazoak
dituzten emakumeak;
ludopata izateagatik eta
emakume izateagatik»

Zein da zuen lana prozesu horretan?
Ludopatak birgizarteratzeko bidean,
gure lana da aztertzea zer den gaixo hori
jokoan hastera bultzatu duena. Errotik
dagoen arazoa identifikatu behar da, eta
hori tratatu.

da. Orduan sortzen dira arazoak: maileguak eskatzen dituzte, eta familia ohartu orduko berandu izaten da. Sarritan,
gainera, gaixoak berak probokatzen du
egoeraren bat arazoa familiaren aurrean
agerian gera dadin.
Arazo bat dutenik ere ez dute jakiten
zorra kitatzea ia ezinezkoa den arte. Zor
duten dirutza biltzeko arazoak dituztenean eskatzen dute laguntza. Ludopatek
ez dute ezer hartzen, ez dute ezer kon
tsumitzen, baina haien garunean sortzen
den sustantzia kokaina hartzen duen
pertsona batengan sortzen den substantzia bera da. Horrek engantxatzen du,
jokoak maila fisiologikoan sortzen duen
adikzioak.
Ludikoa den zerbait arazo bihurtu dugu?
Kirol apustuak, Gabonetako loteria eta
beste hainbat joko gizarteratuta dauden
jokoak dira, gizarteak normaltzat hartzen
ditu, eta, horrek, nolabait, arazoa ezkutuan gordetzen laguntzen du. Nork ez
du loteriarik erosiko Gabonetan? Ospitaletako itxarongeletan ere loteria saltzen
dute-eta! Hori guzti hori da gizarteak
jokoa normaltzat hartzea egiten duena,
baina gero, joko arazoak dituztenek «bizio bat» dute gizartearen begietara. Horra hor jokoaren bi aurpegiak: Gabonetako loteria bezalako joko estandarizatua
eta arazoak ematen dituen jokoa.

Gaur egun online bizi gara. Nola eragiten du horrek?
Bideo-jokoak, Internet, mugikorren erabilera... Ez gara kontziente horrek guztiak
arazo larriak ekarri ditzakeela. Horien
erabilerak, berez, ez du arazorik sortuko.
Baina jokabideak dira kontrolatu behar
direnak, tresna edo gailu horien erabilera.
Gurasoengan alarma bat piztu beharko
litzateke semea edo alaba mugikorrarekin,
bideo-jokoekin edo Interneten denbora
gehiegi ematen duela ikusten badu.
Gizartea kontzientziatu behar da?
Gizarteak lan handia egin behar du orain
dik jokoa denon arazoa dela ikusteko.
Alkohola edatea, drogak kontsumitzea,
erretzea... gizarteak adizkio modura onartuta ditu. Baina jokoarekin arazo bat du:
gizarteak oraindik ez ditu onartu ludopatak, gaizki ikusita dago jokoan aritzea eta
dirua galtzea. Eta generoaren ikuspuntutik begiratuta, arazoa are larriagoa da.
Jokoarekin arazoak dituzten emakumeak
egon badaude, gero eta gehiago. Baina gutxi dira laguntza eske datozenak. Gizarteak
bi aldiz zigortuko du emakumea, gizarteak
berak eman dion rolagatik. Familia zaindu behar du, etxea zaindu, etxeko ekonomia zaindu... Jokoan dabilen emakumeak
ustez bere egitekoak direnak deskuidatu
ditu, eta gizarteak zigortu egingo du. Horregatik, emakumeak beti bakardadean
edaten du, bakardadean jokatzen du...
Erruduntasuna eta lotsa nabarmenagoa da
euren kasuan, eta zailagoa egiten zaie inoren aurrean arazo bat dutela onartzea.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103
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«Ludopatak
birgizarteratzeko
familiak egiten duen
lana erabakigarria da»
Maria Taulats
(Ekintza-Aluviz elkarteko gizarte-hezitzailea)

Azken urteetan jokoaren arazoa larriagotu egin da?
Hiru urte daramatzat elkartean eta arazoa gero eta larriagoa da. 2011n onartu zuten jokoa arautzen duen legea, eta
orduan legalizatu ziren kirol apustuak.
Orduz geroztik, jokoaren arazoa areagotu egin da, eta hainbat joko-areto ireki
dituzte. Gero eta gehiago dira arazoak
dituzten pertsonak, eta jokoan sartzen
direnen profila ere aldatu egin da, jokoa
bera ere aldatuz joan delako. Online
jokoa sortu da, presentziala ez dena, eta
horrek pribatutasuna eskaintzen du.
Elkartean nabaritu dugu gero eta jende
gazteagoa etortzen dela. Batezbesteko
adina 25-35 urte bitartean dago. Geurera heltzen direnerako gaixotasuna garatuta izaten dute. Jokoan hasten direnen
batezbesteko adina 15-25 urte bitartean
dago gaur egun. Adingabeak dira, baina
arazoa ez da bakarrik araututa ez egotea,
jokoan aritzeko zailtasunik ez dutela eta
jokoa eskuragarri dutela ere arazo dira.
Publizitateak nolako eragina du?
Oso bortitza eta erakargarria da. Egia
da jokoaren mundura hurbiltzen diren
askok ez dutela patologia bat garatuta;
hau da, ez dira ludopatak, baina arazoak
sortzen dizkie jokoak.
Haien kabuz heltzen dira elkartera laguntza eske?
Familiarengana jotzen dute, eta familia
bera izaten da gugana jotzen duena. GuADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103

txi batzuek onartzen dute arazoa, baina
gehienak taldeko terapian hartzen dute
arazoaren kontzientzia. Baina badago
laguntzarik onartzen ez duenik ere. Halako gaixotasun bat onartzea ez da erraza,
eta arazo hori duela kontziente ez denak
ez du aldatzeko motibaziorik ezta borondaterik ere. Hori ere errespetatu egin
behar da.

«Euskal Autonomia
Erkidegoko datuek
diote 2017an ia 340
milioi euro gastatu
zirela apustuetan»

Zein da zure egitekoa gizarte-hezitzaile
bezala?
Elkartearen laguntza onartzen dutenean,
nire lana da, lehenik eta behin, diagnostiko soziala egitea. Horrek ahalbidetzen
du ikustea kasu bakoitzean gaixoak eta
haren inguruak dituzten beharrak, zelako demanda duten, zelakoa den egoera
ekonomikoa, gaixoaren lan egoera
zein den, nola ematen duen aisialdia...
Garrantzitsua da diagnostiko hori kasu
bakoitzean eta familia bakoitzarekin egitea. Ludopatiak eragin zuzena du gaixoa
pairatzen duen familiaren egituran, eta
ordena berreskuratu behar du familia
horrek. Ludopatak birgizarteratzeko familiaren lana erabakigarria da; ezinbestekoa da gaixoak babes egokia edukitzea.

Igor Meltxor
(Kazetaria)

Zelan hazi da joko- eta apustu-etxeen
negozioa azken urteetan?
Asko hazi da. Legeak hutsune handiak
ditu, batez ere publizitatearen alorrean.
2011n onartu zuten legea garatzeko
araubiderik ez dute onartu oraindik.
Diru asko mugitzen al du jokoak?
Nafarroan, 2017an, 216,48 milioi euroko gastua egin zen jokoan, aurreko urtean baino % 7,14 gehiago. Apustuei dagokien gastua aztertuz gero, iaz 74 milioi
euro bideratu ziren jokora. Horrek suposatzen du, batez beste, 141 euroko gastua
18 urtetik gorako bizilagun bakoitzeko.
Enpresek jasotako irabaziak 54,91 milioi
eurokoak izan ziren 2017an, eta apustuek 11,87 milioi euroko irabaziak sortu
zituzten, 2016an baino % 7,16 gehiago.
EAEko datuek diote 2017an ia 340
milioi euro gastatu zirela apustuetan.
Horrek % 10,5eko hazkundea suposa
tzen du 2016ko datuekin alderatuta,
eta % 113koa 2012ko datuak kontuan
hartuz gero. Hiru lurraldeetan, enpresek
46 milioi euroko irabaziak izan zituzten.
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Batez beste, adinez nagusia den herritar
bakoitzeko gastua 194 eurokoa izan zen.
Gazteak eta arazo ekonomikoak dituz
tenak dira enpresa horien xedea?
Enpresek badakite non ireki negozioak.
Gizarteko sektore baten prekarietatea
eta ahulezia baliatzen dute dirua egiteko. 80ko hamarkadan drogarekin gertatutakoarekin konparatzea agian gehiegi
li
tzateke, baina antzerako zerbait da.
Ondo ezagutzen dute gazteen ahulezia
eta krisi sasoian premiak sortzen duen
«diru gosea». Zer dagoen horren atzean?
Diru asko, gutxi batzuren eskuetan geratzen den dirutza. Apustu egiteko enpresek futbol eta saskibaloi partidak
diruz laguntzen dituzte. Normaltasun
itxura eman nahi dute, baina ez da eredu
ona gazteriarentzat.
Baina euskaldunak apustu egin du beti.
Zer aldatu da?
Egia da Euskal Herrian apustu egitearena sustraituta dagoela, baina apustua
presentziala izan da beti: frontoian, herri
kiroletan... Orain aldatu egin da apustu
egiteko era, eta edozeinek, edozein gaztek bere mugikorretik, klik bat eginda,
nahi duten kirolean egin dezake apustu.
Berdin zaie zertan egin apustu, helburua
ez baita kirol gune bateko giroan murgiltzea, apustu egitearen ekintza bera da
helburua.
Arriskutsua al da hori?
Normalena da apustuak modu indibidualean egitea, bakardadean. Haien
burua engainatzen dute aurreko egunean
diru apur bat irabazi dutelako, edota makinak baino azkarragotzat dutelako euren burua. Ez dira ohartzen makinek ez
dutela sekula dirurik galtzen, eta ohartu
orduko arazoa uste baino larriagoa izaten
da. Ludopatia kalte handia egiten ari da
gazteen artean, baita haien inguruan beraien familiengan. Baina arazo hori isilpean gordetzen dute gehienek.
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«Joko denak ez dira
arriskutsuak, baina
badirenak identifikatu
beharko lirateke»
Ana Estevez
(Psikologian doktorea)

Jokoaren arazoa areagotu egin da azken
urteetan?
1977an Espainian jokoa legeztatu zutenetik, eta gero online jokoa legeztatu zutenetik, gora egin du jokoarekin arazoa
dutenen kopuruak. Legea onartu aurretik jokoak zenbaterainoko kaltea egiten
zuen ez dago inon jasota, baina jakin badakigu gure arbasoek baserriak eta gehiago galdu zituztela apustuetan. Baina gero
eta joko mota gehiago daude, merkatua
handiagoa da, eta jokoan aritzeko aukerak ere gehiago direnez, arazoak gehitzeko aukerak ere hazi egin dira. Jokoa legeztatzeak suposatu du apustu-etxeei ere
merkatua zabaltzea.
Nola eragiten du publizitateak?
Publizitatea erreklamu handia da, eta
ohartu gara publizitatearekin emakumeengan eragitea bilatzen dutela enpresek. Horrez gain, kirol apustuei ere garrantzia handia ematen diote. Jendearen
arreta bilatzeko pertsona ezagunak erabiltzen dituzte; kirol munduko pertsona
ezagunak, alegia. Horiek guztiek lotura
dute gazteen munduarekin, beraz, argi
dago zein den helburua.

Gizartea kontziente da ludopatiak sor
tzen duen arazoarekin?
Ludopatek adikzio bat dute, tabakoarekiko edo kokainarekiko izan daitekeen
adikzioa bezalakoa. Baina, oraindik ere,
gizarteak ez ditu maila berean jarri, ez
ditugu berdin ikusten. Jokoaren arazoa
besteen «anaia txikia» da oraindik. Hau
da, gizartea ez dago hezituta gai honetan.
Kontzientziazio lana egin behar da, lan
handia. Jokoa berez ez da txarra, baina
gazteak bereziki ahulak dira arazo honen
aurrean. Nerabezaroan etengabe ikasten
ari gara, eta sasoi horretan ez da komeni zenbait gauza probatzea, menpekotasunean erortzeko aukerak handiagoak
baitira. Ez da irtenbidea jokoa debeka
tzea, baizik eta joko mota ezberdinen
kontrol bat eramatea. Arriskutsuak diren
jokoak identifikatu beharko lirateke.
Gizartea hezi behar da arazo honi aurre
egiteko?
Kontzientzia hartu behar dugu jokoa
arriskutsua dela, eta guraso modura ere
adi egon, gure nerabeen jokabideetan
arreta jarrita. Online jokoak ibilbide
laburra du oraindik, eta uste dugu hazi
egingo dela; hala ere, gaur egun oraindik
gehiago dira joko aretoetara joaten direnak. Kirol apustuak dira asko hazi direnak; gainera, publizitateak eragin handia
du horretan ere. Zabaltzen duten mezua
da nork bere taldea babestu behar duela,
eta apustu egitea dela babesteko modua.
Nola ohartzen da gaixoa arazo bat duela?
Ez da erraza arazoa identifikatzea. Ludopatak ez du ikusten arazo bat duenik.
Diru eta ondasun guztiak galdu dituenean, eta familiaren laguntza behar-beharrezko duenean bakarrik ikusten du
zerbait gaizki dagoela. Bitartean, jokoan
jarraituko du, galdutako dirua berreskuratzeko intentzioz. Ordura arte ikusten
duen arazo bakarra zorra baita.
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Ariketak103
1.	
Aukera ezazu hitz egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1.	
Azterketaren batean izen, abizen edo bestelako identifikazio-daturik badago,
azterketa hori
egingo da.
a) baliogabetu
b) anulatu
2.	
Gezurrak
bereganatzeko.
a) arduraki
b) maiz
3.	
Herri
a) administrazioaren
b) arduralaritzaren

erabiltzen dira politikan, herritarrak manipulatu eta

kezka gero eta handiagoa da ingurumenaren alorrean.

4.	
Haurren heziketa batez ere gurasoen
a) ardurapena
b) ardura
5.	
Erraz zeukan;
lasterketa.
a) areak
b) bareak

da, ez eskolarena.

heldu ez balio, Mikelek irabaziko zuen

6.	
Atertzen ez badu, nekazariek ezin izango dute lurra
a) aratu
b) areatu
7.	
Jatetxe horretan gozo prestatzen dituzte
errege-sagar errearekin.
a) aretze-masailak
b) aratxe-masailak

.

ardo beltzetan

8.	
Gaur eguneko eredu estetikoa argaltasuna denez, gero eta nerabe gehiago dago
jota.
a) argaleriak
b) argalkeriak
9.	
Gaur gauean, mende honetako ilargi
izango da.
a) eklipserik
b) argerik

luzeena ikusi ahal

10.	
Jokalari
bi astez jokatu gabe egongo da aurreko igandeko
partidan epailea iraintzeagatik.
a) argentinoa
b) argentinarra
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2.	
Bete ondorengo esaldiak honako hitz hauekin:
galarazi

abiarazi
egokitu

bitartekaritza
egitasmo

xede

jarduna

erantzule
langa
errotu

ahaide
talka

1.	
Obrak irauten duten bitartean, eta kontratuko berme-epea bete arte, kontratista
da eraikuntzan ager daitezkeen akats guztien
.
2.	
Estatutuetan berariaz aipatzen da gizarte-hezitzailearen lanbidearen
profesionalen arteko lehia askearen araubidearen bidez
gauzatuko dela.
3.	
Estatuko Boluntariotza Kongresuaren antolatzaile gisa, Familia eta Komunitate
Zuzendaritzari
zaio Batzorde horren presidenteorde izatea.
4.	
Programa honek jasotzen dituen laguntzek ez dute Europar Batasuneko lehiaarauekin
egiten ez baitira estatu-laguntzatzat jotzen.
5.	
Izapideak egin ondoren, salaketa gurutzatuak zeudenez, Epaitegiak
judiziala baliatzea eskatu die aldeei, baina ez da akordioa
lortu.
6.	
Zuzendaritza-taldeak erabaki behar du prestakuntza-ekintzetarako ordua,
aurreikusitako helburuak betetzeko onartutako
horren
arabera.
7.	
Webgune honetan ez da cookierik erabiliko informazio pertsonala biltzeko.
Cookieak erabiltzea baimendu edo
dezakezu, baita haien
konfigurazioa aldatu ere.
8.	
Merkataritzan eta ostalaritzan euskara sustatzeko kanpaina
du Donostiako Udalak.
9.	
Batez besteko soldatak 100 euro inguruko igoera izan du aurreko urteekiko, eta
lehen aldiz gainditu du 1.000 euroko
.
10.	
Enpresako langileek urteko lanaldia murriztu ahal izango dute hamabi
urtetik beherako adingabeak edo jarduera ordaindurik egiten ez duten
desgaituak zaintzeagatik.
11.	
Gizarteak zenbat eta informazio gehiago izan, orduan eta gehiago gaitzesten du
indarkeria; hortaz, komunikabideen zeregina funtsezkoa da gizartean generoindarkeriaren gaitzespena
dadin.
12.	
nagusia da Euskal administrazioek sortzen dituzten eta
herritarren interesekoak diren datu publiko irekien erabilera sustatzea.
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3.	
Hobetu testua, beheko koadroetan aipatutako irizpideak aintzat hartuta:
Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailak eta Osakidetzak sistema
berri bat jarri dute abian; abantaila asko dituela nabarmentzen dute, bai
herritarrentzat bai osasun langileentzat: errezeta elektronikoa edo e-rezeta
sistema.
Sistema berriak akatsak ekiditen ditu, automatikoki ohartarazten baitu botiken
arteko interakzioez. Horrez gain, botiken erabilera iraunkorragoa lortzen da,
baita etxeetan botiken metaketa eta iraungitako botikek sor ditzaketen arazoak
saihestea ere. Gainera, Administrazio-lan batzuk egin beharko ez dituztenez,
osasun-profesionalek denbora gehiago izango dute bere mediku- eta farmaziajardueretan aritzeko. Eta zer esanik ez, Osakidetzako eta farmazietako osasunprofesional guztien koordinazioa hobetuko du.

1.

Irizpidea: Mezu nagusia
ahalik eta gehien aurreratu.
Irakurleak lehenbailehen
jasoko du informazio
garrantzitsuena.
Informazio gehiago:
Komunikazio elektronikoa.
IVAPen gomendioak web-orriak
idazteko; Estilo atala, 139. or.
(IVAPeko Argitalpenen atalean
doako bertsio digitala)
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2.

Irizpidea: Erabili zerrendak paragrafo trinkoak
arintzeko. Informazioa errazago ulertzen da.
• Zerrendan hurrenkerak garrantzia badauka,
zenbakiak erabili; bestela, erabili buletak.
• Aurkeztu zerrendak esaldi deskriptibo batez.
• Zerrenda laburrak egin (5-10 item artekoak).
• Zerrendak neurriz erabili. Egitura bera erabiltzeak
asko astundu dezake testuen irakurketa.
Informazio gehiago:
Zerrendak I, II eta III (Administrazio hizkera argia bloga)
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1.

1.		
2.
3.		
4.
5.

a		6.
b
7.
a
8.
b
9.
b
10.

a
b
b
a
b

2.		 1.	Obrak irauten duten bitartean, eta kontratuko berme-epea bete arte, kontratista da

eraikuntzan ager daitezkeen akats guztien erantzule.
2.	Estatutuetan berariaz aipatzen da gizarte-hezitzailearen lanbidearen jarduna
profesionalen arteko lehia askearen araubidearen bidez gauzatuko dela.
3.	Estatuko Boluntariotza Kongresuaren antolatzaile gisa, Familia eta Komunitate
Zuzendaritzari egokitu zaio Batzorde horren presidenteorde izatea.
4.	Programa honek jasotzen dituen laguntzek ez dute Europar Batasuneko lehia-arauekin
talka egiten ez baitira estatu-laguntzatzat jotzen.
5.	Izapideak egin ondoren, salaketa gurutzatuak zeudenez, Epaitegiak bitartekaritza
judiziala baliatzea eskatu die aldeei, baina ez da akordioa lortu.
6.	Zuzendaritza-taldeak erabaki behar du prestakuntza-ekintzetarako ordua, aurreikusitako
helburuak betetzeko onartutako egitasmo horren arabera.
7.	Webgune honetan ez da cookierik erabiliko informazio pertsonala biltzeko. Cookieak
erabiltzea baimendu edo galarazi dezakezu, baita haien konfigurazioa aldatu ere.
8.	Merkataritzan eta ostalaritzan euskara sustatzeko kanpaina abiarazi du Donostiako
Udalak.
9.	Batez besteko soldatak 100 euro inguruko igoera izan du aurreko urteekiko, eta lehen
aldiz gainditu du 1.000 euroko langa.
10.	Enpresako langileek urteko lanaldia murriztu ahal izango dute hamabi urtetik beherako
adingabeak edo jarduera ordaindurik egiten ez duten ahaide desgaituak zaintzeagatik.
11.	Gizarteak zenbat eta informazio gehiago izan, orduan eta gehiago gaitzesten du
indarkeria; hortaz, komunikabideen zeregina funtsezkoa da gizartean generoindarkeriaren gaitzespena errotu dadin.
12.	
Xede nagusia da Euskal administrazioek sortzen dituzten eta herritarren interesekoak
diren datu publiko irekien erabilera sustatzea.

3.	
Errezeta elektronikoa (e-rezeta sistema) jarri dute abian Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta
Kontsumo Sailak eta Osakidetzak.

Abantaila asko dituela nabarmentzen dute, bai herritarrentzat bai osasun langileentzat. Hona
hemen horietako batzuk:
• Akatsak ekiditen ditu, automatikoki ohartarazten baitu botiken arteko interakzioez.
• Botiken erabilera iraunkorragoa lortzen da, baita etxeetan botiken metaketa eta iraungitako
botikek sor ditzaketen arazoak saihestea ere.
• Administrazio-lan batzuk egin beharko ez dituztenez, osasun-profesionalek denbora gehiago izango dute beren mediku- eta farmazia-jardueretan aritzeko.
• Osakidetzako eta farmazietako osasun-profesional guztien koordinazioa hobetuko du.
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euskalduntzea

DESGAITASUNETIK
GAITASUNETARA
Maiteder Erkiaga, Iratxe Etxebarria eta Aintzane Iturria
Ebaluazio Arloko teknikariak
IVAPeko Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio Zerbitzua

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, IVAPek, desgaitasun intelektuala
duten pertsonentzat egokitu du Administrazioko Lehenengo Hizkuntza Eskakizuneko azterketa (1. HE), Hizkuntzen
Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren B1 mailarekin parekatua dena.
Bizkaiko Foru Aldundiak (BFA) zerbitzuetako langileen kategoriako bost
lanpostu betetzeko berariazko deialdia
egin zuen 2017ko azaroan, desgaitasun
intelektuala duten pertsonek enplegu
publikoa lortzeko aukera izan zezaten.
Lanpostuek derrigortasun-datarik gabeko 1. HE zeukatenez ezarrita, hautagaiei
euskara-maila hori egiaztatzeko aukera
eman zitzaien deialdiaren barruan, hirugarren eta azken ariketa gisa.
IVAPek, hasiera-hasieratik BFArekin
elkarlanean eta deialdi honen berezitasunaren jakitun, argi izan zuen hizkun
tza-eskakizuna egiaztatzeko azterketa
ezin zela ohikoa izan; izan ere, ezinbestekoa zen azterketaren diseinua (hitz
kopurua, azterketa-denbora, atazak…)
nahiz azterketaren administrazioa (argibideak, azterketariei eman beharreko
laguntza…) hautagaien gaitasunetara
egokitzea.
Erronka horren aurrean zalantza ugari
azaldu zitzaigun, baina lan-ildoak zehaztu behar genituela eta, hiru oinarri
finkatu genituen dagokion hizkuntzamailaren neurriko ebaluazioa bermatzeko. Hona hemen hiru oinarriak:
1. Hizkuntza-eskakizun honetan azterketariak agertu beharreko hizkun
tza-gaitasunak lau trebetasunetan:
mintzamenean, entzumenean, idazmenean eta irakurmenean.
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2. Hautaproban deitutako lanpostuaren beraren (zerbitzuetako langileak)
ezaugarriak eta zereginak.
3. BFAk jarraitutako irizpideak prozesuaren aurreko bi probetan, bai
azterketa teorikoan, bai azterketa
praktikoan; besteak beste, honako
hauek:
• Azterketaren testuak eta argibideak
Irakurketa Errazaren ezaugarrietara
egokitzea.
• Azterketariak seguru eta eroso sentitzeko moduko giro atsegina bermatzea, bai idatzizko proban, baita
ahozko proban ere.
Behin oinarriok zehaztuta, azterketa diseinatzen hastea besterik ez zegoen. Hortaz, hautagaiek lanean zeregin izango
zituzten gaiak eta egoerak oso kontuan
hartu eta lau trebetasunak neurtzeko
ariketak atontzen hasi ginen, Irakurketa
Errazaren ezaugarrietara egokituz.
1. HEko azterketa soineko berriz jantzi
zen horren abagune berezirako:
Ezkerrean lerrokatutako
esaldiak

Verdana 16

Kezkok, ordea, azterketariak aurrez aurre ikusiz batera aldendu ziren, desgaitasuna gaitasun bihurtu baitzen; izan ere,
azterketa-egunean erakutsi zuten jarrera
funtsezkoa izan zen, diseinatutako probaren bidez, aurreikusi genituen helburuak
arrakastaz gainditzeko. Aitortu beharra
daukagu azterketari perfektuak izan zirela: pazientziatsuak, arduratsuak eta saiatuak. Ikasbide galanta jaso genuen!
Hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko fasea
amaituta, beraz, IVAPen oso balorazio
positiboa egiten dugu. Egungo gizartean
lana izatea funtsezko printzipioa da, hala
pertsona gizartean integratzeko, nola
pertsonak bere burua garatzeko. Eta horrek, hein handi batean, garrantzi handiagoa hartzen du desgaitasun intelek
tuala duten pertsonen kasuan; lana izatea
norberaren garapenerako ezinbesteko bitartekoa baita, are gehiago, lan hori Administrazio Publikoan lortzen bada.
IVAPen uste dugu bide bat zabaldu dela
desgaitasun intelektuala duten pertsonak
Administrazio Publikoan integratzeko,
horrek berez ekarri behar duen onura
guztiarekin, gizarte mailan zein maila
pertsonalean. Horrez gain, uste dugu
eman den lehenengo urrats honek beste
erakunde batzuk bultza ditzakeela an
tzeko prozesuak deitzera. Gure iritziz,
aukera hau aprobetxatu behar dugu eta
elkarrekin lan egin, Administrazio inklusiboagoa eta berdinagoa lortze aldera.
Kolorea, tarteka
Esaldi bakunak

Zuka emandako instrukzioak…
Irudiz
lagundutako
testuak

…eta azterketa-eguna iritsi arteko kezka, ondo ariko ote ginen.

19

gramatika

Errotuluen idazkera: oinarrizko
galderak eta zenbait iruzkin eta adibide
Gotzon Castro
IVAPeko kidea

E

rrotulazioari
dagokionez,
erakunde batean
zein erakundez
erakunde idazkeramolde bera erabiltzea xede
izan litekeen arren, aski da sail,
atal, zerbitzu, bulego, lanpostu
eta abarren errotulazioari
begiratzea, hemen batera eta han
bestera idatzitako asko dugula
atzemateko.
Zalantzarik gabe, arduragabe
idatzitakoak alde batera, zuzen
idatzitakoak dira gehiengehienak, sintaxi- eta ortografiaarauak kontuan idatzitakoak,
baina idazkera-hautu ezberdinen
arabera eratutakoak.

Honako hautu hauen araberakoa da nagusiki errotuluetan atzeman daitekeen
idazkera-dantza:
a) Letra larriz den-dena?1
Bi dira galdera horri erantzuteko kontuan hartu behar ditugunak:
a.1	
Errotuluak oso-osorik maiuskulaz
idazten ez direnean, hitz nagusien
lehen letra maiuskulaz idaztea da
ohikoa. Hala ere, errotuluetako juntagailuak edota postposizioak minuskulaz idatzi ohi dira. Adibidez:
Ekonomia eta Ogasun Saila
Balio Erantsiaren gaineko Zergaren2 Atala

a.2	
Erakunde eta taldeen mendeko
kudeaketa-organo, sail, talde eta batzordeen izenak maiuskulaz idazten
dira esanahi generikoa ez dutenean3:
Giza Baliabideen Batzordea
1. Errotuluak maiuskulaz idaztea izan da usadioa, baina,
gero eta sarriagoak dira «estetika» hori hautsi eta hizki
guztiak minuskulaz idatzitako errotuluak ere. Halakoetan, oso kontuan hartzekoak dira 4. eta 5. oin-oharretan
jasotakoak eta aposizio bideaz e) atalean dioguna.
2. Zergen idazkera –maiuskulaz edo minuskulaz– aldatu egiten da hizkuntzaren arabera. Hona hemen zer
dioen horretaz EIMAren Letra larriak erabiltzeko irizpideak estilo- edo jarraibide-liburuak:
«Euskarazko testu ofizialetan, dena den, ohikoa da
zerga-izenak letra larriz hasita idaztea: Balio Eran
tsiaren gaineko Zerga; Pertsona Fisikoen Errentaren
gaineko Zerga, hori baita Espainiako administraziotestuen tradizioa».
Baina, adibideei so eginez gero, zergen izenetan minuskulak ere baduela lekurik ikus daiteke.
3. Zehaztasun gehiagorako, begiratu MUJIKA, Alfontso.
Letra larriak erabiltzeko irizpideak. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, (2008), 51.-53. or.
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b) Marratxoaz, maiuskulaz ala biak?
Joera bi nagusitu dira:
b.1	
Marratxoa hautazkoa duten hitz
elkartuak maiuskulaz doazenean ere
marratxoz lotzekoa. Adib.: GizarteOngizate Saila.
b.2	
Marratxoa hautazkoa duten hitz
elkartuak maiuskulaz doazenean
marratxo gabe idaztekoa. Adib.: Gizarte Ongizate Saila.
Euskaltzaindiak bigarren aukera hori
hobesten du 25. arauan, eta halaxe jaso
tzen du Ortotipografia liburuak ere hitz
elkartuei buruzko eranskinean:
«Osagai biak letra larriz hasten direnean,
hitz elkartuak marratxorik gabe idaztea
hobesten eta gomendatzen da ikasmaterialetan ere, aukerakoa denean. Errotuluetan, zenbait titulutan eta izendapenetan
agertzen da hori, batez ere:
Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia, Garraio
Zuzendaritza, Medikuntza Fakultatea,
Bertsolari Txapelketa, Zinema Jaialdia, Herri Literatura batzordea...
ODOL EMAILEEN BATZARRA MEDIKUNTZA
FAKULTATEAN
FORU ALDUNDIAREN LAN ESKAINTZA AZTERGAI».

Ez du ezer esaten, ordea, gaizki ulertuak
eragin ditzaketen hitz elkartuak (Gizarte
laguntzailea ≠ Gizarte-laguntzailea) errotuluetan idazteko moduaz. Baina suposa
tzen dugu halakoetan marratxoa erabil
tzeko aholkuari lekua egin beharko zaiola
errotuluetan ere: (Gizarte Laguntzailea >
Gizarte-Laguntzailea/Gizarte-laguntzaiADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103
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lea). Halakoetan eta, agian, berrelkarketakasuetan. Beheraxeago helduko diegu berrelkarketa kasuei.

Adibidez:

c) -a itsatsia duten hitzekin nola jokatu?
Hitz elkartuaren lehen hitzak -a itsatsia
duenean, Euskaltzaindiak zabalik uzten
du bukaerako letra hori gordetzeko zein
isiltzeko aukera, hala -ia letra multzoaz
bukatutako hitzekin eratutako elkarketetan (ekonomia, geologia…) nola honako
zazpi hitz hauekin eratutakoetan: hiz
kuntza, kultura, literatura, eliza, natura,
burdina eta arnasa.
Hartara, errotuluetan joera horiek biak
aurki daitezke:

Baina badira aposizio bideari jarraituz
idatzitako asko ere4:

Ekonomia Saila

baina
Ekonomi Garapenerako Zerbitzua

Nolanahi ere, ematen du -a itsatsia gordeaz idazteko joerak indar handiagoa
duela -a itsatsia isilduta idaztekoak baino; izan ere, adibideak bilatzen hasita,
askoz ugariagoak dira lehen motakoak
bigarrenekoak baino.
d) Mugatzailearekin (-a/-ak) ala ez?
Oso ohikoa da errotuluetako hitz-elkarketetan mugatzailea isiltzea.
Ogasun eta Herri Administrazio Saila
Mugikortasun eta Jasangarritasun Saila

Jakina, atal generikoaren erreferentzia
isilduz gero −izenburu edo zerrendetan,
adibidez−, sintaxiak berak eskatzen du
mugatzailea (-a/-ak). Adibidez:
Euskara, Kultura eta Kirola.
Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak

Eta beste horrenbeste gertatzen da adi
tzen bat erantsita (garatzeko, sustatzeko,
zaintzeko…) osatutako errotuluetan ere.
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Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila.

Administrazio Zuzenbidea, Konstituzio Zuzenbidea eta Zuzenbidearen Filosofia saila
Genetika, Antropologia Fisikoa eta Animalien Fisiologia saila
Elektrizitatea eta Elektronika saila

e) Hitz-elkarketaren ala kasu-marken
(-en/-ko/-rako…) bidezko lotura?
Lehian dauden idazkerak direla esan genezake bietara idatzitako adibide ugari
ditugu-eta errotuluetan.
Kulturako Saila / Kultura Saila

Elkarketaren bidea indar eta leku handia
hartzen ari dela esan liteke, besteak beste joskera arintzeaz gain erlazio-hizkiek
eragiten duten zalantza edota eragozpen
batzuk saihesten dituelako: Etxebizitza
Bulegoa?, Etxebizitzako Bulegoa?, Etxebizitzaren Bulegoa?, Etxebizitzarako Bulegoa?...
Errotuluetan, hots, hitz guztiak maiuskulaz idatzita ditugunean, ez du bide
honek zalantza handirik eragiten; area4. Aposizio-bidea baliatuz eratutako hitz elkartuak dira,
adibidez, Nerbioi ibaia edo Berria egunkaria eta abar.
«Orduan, atal espezifikoa letra larriz hasita idazten
da, eta izen generikoa, berriz, letra xehez idaztea gomendatzen da (Hirigintza batzordea). Halakoetan, letra
etzana erabil daiteke izen espezifikoa nabarmentzeko
(Hirigintza batzordea). Adibideak: EHUko Adierazpen
Grafikoa eta Ingeniaritzako Proiektuak saila, eta Euskaltzaindiaren Gramatika batzordea».
MUJIKA, Alfontso. Letra larriak erabiltzeko irizpideak.
Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza (2008).
Erakundeen webguneetan begiratzen hasita, aise aurki
daiteke idazkera bikoitz hori duen erakunderen bat edo
beste. Adibidez:
Gizarte Politika departamentua, baina Gizarte Politikako
Departamentuak sustatutako proiektua da.
Bide Azpiegiturak departamentua, baina Bide Azpiegituretako Departamentua da proiektuaren arduraduna.

go, oinarrian aposizio-elkarketa izanik
ere, erabilera protokolarioa dela-eta hitz
guztiak maiuskulaz idazten direnean
(adib.: Kultura Sailburua), bide hori
guztiz erabilgarritzat jotzen da5.
Haatik, deklinabidearen bidez esanahia
zehaztu nahirik, edo, soil-soilik, naturalagoa iruditurik edo aposizio-egiturak
eransten dion esanahitik baztertzeko
(Kultura sailburua = Kultura izena duen
sailburua), askotxo dira elkarketa alde
batera utzi eta kasu-marketara (eta juntagailuetara) jo dutenak baita errotuluetan
ere, hau da, baita hitz guztiak maiuskulaz idatzirik ere. Adibidez:
Irakasleen Gela
Azterlanen eta Plangintzaren Atala
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua

f) Berrelkarketa
Errotuluetan hitz-elkarketa oso erabilgarria gertatzen bada ere, besterik da
berrelkarketa.
Euskaltzaindiaren 25. arauan, badugu
errotuluetan ere oso gogoan hartzeko
moduko beste ohar hau (oharra ikasmaterialei begirako bada ere):
«Hitz-elkarketak berez dakar berrelkarketarako aukera. Bide hori egokia da inoizka
(hor dugu «artobero-usaina», esaterako),
baina gehienetan irakurlearen kalterako
izaten da: bihurriak dira «zerga-bilketa-bulegoa, udal-kirol-erakundea, auto-saltzai5. «kultura-sailburua formaren ordez, kultura sailburua
aldaera ere —marratxorik gabe, alegia— zuzena da,
marratxoa aukerakoa baita. Dena dela, Euskaltzaindiak
marratxoz nahiz bereiz idazteko aukera emana duen
hitz elkartuak marratxoz idaztea hobesten da ikasmaterialetan.
Bestalde, Kultura Sailburua idaztea ere zuzena litzateke ohorezko trataeretan edo protokolo-trataeretan
kultura-sailburua formaren ordez; hala ere, (…) hobe da
horrelakoetan ere letra xeheak erabiltzea».
MUJIKA, Alfontso. Letra larriak erabiltzeko irizpideak.
Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, (2008), 38.-39. or.
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le-elkartea, fisika-hastapen-baldintzak»
eta antzekoak. Horrelakoetan, oro har,
azkena elkartutako hitza hautatu, hitzelkartetik atera eta sintaxi arruntera ekar
tzea hobesten eta gomendatzen da ikasmaterialetan: «zerga-bilketarako bulegoa,
udalaren kirol-erakundea, auto-saltzaileen
elkartea, fisika(z)ko hastapen-baldintzak,
kobre-eztainu aleazioa» eta abar.
Oharra:
Azkena elkartutako hitza, jakina denez,
amaierakoa izan daiteke (zerga-bilketarako bulegoa, auto-saltzaileen elkartea...)
nahiz hasierakoa (udalaren kirol-erakundea, fisika(z)ko hastapen-baldintzak...).»

Goiko adibideak errotulu bihurtzera,
maiuskulak eta deklinabidea erabiliko
genituzke marratxoaren kalte (b.2).
Adibidez:
Zerga-bilketa-bulegoa > Zerga Bilketarako
Bulegoa

Edo juntagailua. Adibidez:
Orientatze-Laneratze Zerbitzua > Orientazio eta Laneratze Zerbitzua

Baina ez da beti erraza berrelkartutako
hitzen arteko lotura zein den asmatzea.
Adibidez:
Gizarte ongizate saila > Gizarte Ongizatearen Saila, ala
Gizartearen Ongizate Saila, ala
Gizarte eta Ongizate Saila

Adibideotara begira suma daitekeenez,
esanahia aldatu egiten da batetik bestera,
eta, bataren edo bestearen alde egiteko,
funtsezkoa da zer esan nahi dugun argi
izatea; alegia, saila zertaz arduratzen den:
gizarte-ongizateaz, ala gizarteaz eta ongizateaz.
Bestalde, puntu honetara helduta, ezin
ahaztu c) atalean planteatutako arazoa:
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Gizarte Ongizatearen Saila behar du,
ala Gizarte Ongizateko Saila, ala Gizarte
Ongizaterako Saila, ala…
Errotuluetarako, kolpean irakurtzeko/
ikusteko hitz multzoetarako, nolabaiteko konponbidea marratxoak (eta maiuskula-minuskula jokoak) eskaintzen du,
agian:
Gizarte-Ongizate Saila / Gizarte-ongizate
Saila

Zalantzarik gabe, horrela idatzirik ez
dugu berrelkarketa desegiten ez eta, minuskula baliatuz gero, a.1 azpiatalean
esandakoa ere betetzen: «errotuluetan
hitz nagusiak maiuskulaz idazten dira»,
eta, goiko adibidean, ongizate zalantzarik gabe hitz nagusia da –gizarte baino
nagusiago behintzat–. Baina, begi-kolpe
batean irakurtzeko testuotan, goiko horrek aztertzeko moduko irtenbide bat
ematen du, horrela idatzirik aski erraz
bereizten baitira lotu nahi ditugun gune
biak (gizarte-ongizatea eta saila). Marratxoaren erabilera hori antzeman daiteke,
esaterako, EHUko errotuluetan:
GIZARTE-ZIENTZIEN DIDAKTIKA SAILA (lehen
elkarketa marratxoaz; bigarrena ez),
GIZARTE-PSIKOLOGIA ETA PORTAERA-ZIENTZIEN METODOLOGIA SAILA

baina
GORPUTZ ETA KIROL HEZKUNTZA SAILA
(marratxorik gabe).

Goiko adibideotan, marratxoaren erabilerak ikusgarritasuna eta irakurgarritasuna eskaintzen dituela ezin uka. Hala,
esanahi-anbiguotasuna saihesteko, sor
ta, talde eta abarrekin salbuespena egin
eta marratxoa ez erabiltzeko aholkatzen
zaigun bezalaxe (Euskaltzaindiaren 25.
araua), agian, marratxoa (eta maiuskula-

minuskula) izan liteke ez berrelkarketa,
baina bai esanahi-anbiguotasuna saihesteko edota irakurketa-ulermena errazteko giltza errotulu batzuetan.
g) Izen-estiloa ala aditz-estiloa?
Euskal estiloaz ari garenean, sarri adierazten da aditz-estiloa dugula naturalagoa eta adierazgarriagoa euskaraz.
Lurralde Garapenerako Saila / Lurraldea
Garatzeko Saila

Hala ere, esan liteke errotuluak testura
ekartzera begira (ahoz zein idatziz) joko
handiagoa ematen duela izen-estiloak
aditz estiloak baino; izan ere, testura
ekartzean, errotuluaren atal generikoa
(saila, atala, departamentua…) isiltzea
oso ohikoa da, eta, horrela jokatzera,
askoz erabilgarriagoa gertatzen da izenestiloa. Adibidez:
Lurralde Garapenak helarazitako txostena.
Lurralde Garapenarentzat prestatutako
txostena.

Ez da, noski erregistro formaletan jarraitu beharko genukeen bidea, baina,
zalantzarik gabe, horixe da egunerokoan
eta batez ere ahozko jardunean gailen
tzen dena. Errotuluak soiltzeko bidea ere
beste aukera bat da; hots, izen generikoa
isilduta idaztea: adibidez, Lurralde Garapena eta izen generikoa testu formaletan
soilik erabiltzea.
Soka-mutur askotako gaia da, eta bakoi
tzak bere zortzikoa dantzatzeari ekin
diola ematen duen arren, ezin ukatu
arauzkoak direla idazkera horiek guztiak;
denborak esango du errotuluen komunikazio-helburuetarako zein den edo diren formulazio erabilgarri eta egokienak;
denborak eta aurrekontuak, segur aski.
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Hautaketa edo autoengainua?
Gaur egun enplegu publikoaren esparruan egiten den
«hautaketa»ri buruzko hamabi tesi (I)
Rafael Jiménez Asensio
Aholkulari instituzionala/Unibertsitateko katedradun akreditatua

Zenbaki honetan argitaratzen
dugu Rafael Jimenez Asensio
irakasleak idatzitako artikuluaren
1. zatia. Hurrengo zenbakian,
apirilean, plazaratuko dugu
bigarren –eta azken– zatia.
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1

Hautaketaren
garrantzia
enplegu publikoan. Administrazio publikoetan eta
sektore publikoko erakundeetan pertsonak kudea
tzeko orduan alderdirik
kritikoenetako bat da, seguru asko, hautaketaren unea. Erakundeak huts egiten
badu, ez da behar bezala betetzen ari
berdintasun, merezimendu eta gaitasun
printzipioak. Ildo berean, gerta liteke
prozesuak oker diseinatzea, bai probak
oker diseinatzen dituelako, bai horien
fidagarritasuna eta baliozkotasuna bermatzen ez dituelako. Horrek, bada, arazo
larri bat eragingo du hainbat hamarkadatarako (erretiratu arte): onenak ez diren,
eta, beraz, ezagutzetan, trebezietan, gaitasunetan eta jarreretan (eskumenetan)
hutsune nabarmenak dituzten pertsonak
sartuko dira lanera. Eta hori guztia ez
da doakoa; erabaki (oker) horrek kostu
oso altuak ditu. Denboraren poderioz
hutsune horietako batzuk zuzendu ahal
izango dira, baina beste asko, ordea, ez.
Erakundearentzako hipoteka, gainera, astuna izango da, bai pertsona desegokiak
sartu dituelako, bai neurri horrek aurrekontuan eragina izango duelako (gastu
publikoa ez da eraginkorra izango). Horrez gain, haien lana ondo egiten ez duten
edo moldakortasun eta balioaniztasun
urria edo hutsala duten funtzionarioak
sartzeak kalte handiak eragiten ditu.
Izan ere, pertsona horiek toxikotasundosi ukaezinak ekar ditzakete betetzen ari
diren administrazio-egituraren funtzio-

namendura, eta lana egoki egiten duten
profesionalak gainkargatu (pentsatzen
dena baino ohikoagoa da hori). Hautaketan okerreko erabakia hartzea, beraz,
gobernu okerraren, xahubidearen eta kudeaketa desegokiaren adibide garbia da.
Enplegu publikoa eskuratzeko orduan
kutunkeria edo nepotismoa baliatzeak
edo klientelismoan oinarritutako izendapenak egiteak dituen ondorio ezin txarragoekin alderatu daitezke okerreko erabaki
baten kalteak. Horren guztiaren kostuak
oso altuak dira, eta herritarrek ordaintzen
dituzte. Azken puntu hori gogoan eduki
behar da.

2

Giza baliabideen politikaren parte da hautaketa.
Giza baliabideak kudea
tzeko sistema integralaren
parte garrantzitsua dira
hautaketa-politikak. Edo,
bestela esanda: errekrutatzea eta hautaketa (gauza ezberdinak dira) ezin dira
isolatu kudeaketa-sistemaren gainerako
elementuetatik (balioak, antolaketa-egitura, lanpostuen diseinua, prestakuntza,
ibilbide profesionala, lanaren ebaluazioa, lanpostuen hornidura, pizgarrien
eta ordainsarien sistema, eskubideak eta
betebeharrak, eta abar). Enplegu publiko profesionalera «sartzeko ateak» ez
badu behar bezala funtzionatzen, argi
dago zer gertatuko den: erakunde horrek ez du inoiz edukiko unean uneko
eskakizunen eta erronken mailan egongo den funtzio publiko profesionalik.
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Langile publikoen hautaketa oker edo
eskasak pertsonak kudeatzeko politika
kaltetzen du erakunde publikoetan, eta
eragin gabe uzten du. Administrazio
publikoek, behar duten ezagutza etxean
aurkitzen ez badute, kanpora bideratu
beharko dituzte zeregin erabakigarriak
(paradoxikoa da kanpoan bilatu behar
izatea ezagutza tekniko kualifikatu edo
espezializatua, ezagutza hori erakundean
bertan egon beharko bailitzateke), edo,
bestela, modu ez oso eraginkorrean beteko dituzte zereginak. Ondorioz, gobernuaren politikek eraginkorrak izateko
denbora asko beharko dute edo ezartzen
direnean eskasak izango dira. Eta, beste
behin, herritarrek ordaindu beharko dituzte besteen hutsegiteak.

3

Funtzio publikoaren hiru
alderdi bereizgarri. Ezin
dugu ahaztu oso oinarrizkoa
den gai bat. Spoils system edo
klientelismoan oinarritutako sistema baliatzen zuten
politikei bidea ixteko asmoz garatu zen
funtzio publikoaren instituzioa (XIX. eta
XX. mendeetan). Izan ere, ordura arte,
hauteskundeak irabazten zituen alderdiak nahierara eratzen zuen administrazio publikoa, boterea lortzen zuenak bere
jarraitzaileen artean banatzen baitzituen
administrazioko enpleguak. Funtzio publikoaren hiru alderdi bereizgarriak, beraz, abiapuntu horretatik datoz: 1) Profesionalizazioa: funtzio publikora sartzean,
bete egin behar dira berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak; hau da,
norgehiagoka askeko prozesu lehiakorretan (guk oposizio deitzen ditugun
horietan) onenak direla egiaztatu duten
hautagaiak sartu behar dira. 2) Egonkortasuna: lanpostuak eskuratzen dituztenei
(eta ez besteei) mugikortasunik eza edo
iraunkortasuna bermatzen zaie, eragin
eta gorabehera politikoetatik babestuta. Alderdi hori da, izan ere, gaur egun,
langile publikoen pribilegio nabarmena
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sektore pribatuarekin alderatzen badugu
(ez-egonkortasun izugarria dago azken
horretan). Eta 3) Inpartzialtasuna: hirugarren alderdi hau aurreko bien ondorioz
gertatzen da, administrazio publikora
profesionalki sartzen diren eta iraunkortasun-estatutua eskuratzen duten funtzionarioek soilik eduki baitezakete beharrezko inpartzialtasuna kasuan kasuko
botere publikoaren aurrean (anglosaxoiek
dioten moduan, interes publikoarentzat
komenigarriak ez diren neurriak hartu
nahi dituzten politikariei «ez» esateko
moduan daude). Hiru elementu horien
bateratasunik gabe ezin da funtzio publiko profesionalari buruz hitz egin.

4

Hautaketa behin-behinean
etetea: aurrekontuei eusteko politikak eta langileen birjartze-tasa. Langile
publikoen hautaketa (ia)
hermetikoki itxita egon da
Espainian aurrekontuei eusteko politiken eta krisi fiskalaren ondorioz. Are
gehiago, esan liteke Estatuko aurrekontu orokorren urteko legeak enplegu publikoa arautzeko eta hari muga argiak
jartzeko arau-esparruak izan direla, eta
gai hori arautzen zuten legeak (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina eta enplegu publikoaren lege autonomikoak)
ordezkatu dituztela. Eta salbuespenezko
aurrekontu-esparru horrek etengabe eta
neurriz kanpo baliatu du «langileen birjartze-tasa»ren nozioa. Faktore horrek,
izan ere, langileak hautatzeko (eta berri
tzeko) politikak hankaz gora jartzen ditu,
eta teorikoki gastu publikoa eustearekin
lotuta dagoen arren, berez eredua biziki
distortsionatzen duen elementu gisa funtzionatzen zuen (eta du). Birjartze-tasak
ez du ia ezer aurrezten, beste aurrekontuekitaldi batzuetan oinarritzen baita, eta,
ez, ordea, onesten den horren gainean.
Ondorioz, ez du laguntzen defizit publikoa murrizten.

5

Langile-premiak aurreikusteko (etengabeko) politikarik gabe, ezin dira behar bezala bete sektore publikoko
lanpostu hutsak. Azaldutako guztiaz gain, badago
egoera larriagotzen duen beste elementu
bat: administrazio publikoetan ezin txarragoa izan da plaza hutsak betetzeko eta
langile-premiak aurreikusteko aplikatu
den politika. Lanpostu hutsak kudea
tzeko sistemak zaharkituta egon ohi dira,
eta akidura-zantzu nabarmenak dituzte.
Normalean, ez dira sistema arin eta jarraituak. Halaber, lanpostuak hutsik geratzen diren unean plaza horiek era egokian betetzeko ezarri beharko litzatekeen
arauaren ordez (lanpostuak betetzeko
ohiko prozedura), arrunt bilakatzen da
salbuespen egoeretarako beharko lukeen
baliabide bat, hain zuzen ere, zerbitzueginkizunak eta bitarteko lan-kontratuak.

6

Enplegu Publikoaren Eskaintza, iraganeko tresna.
Enplegu publikoko hautaketa-prozesua, gainera, oraindik ere eredu analogiko, geldo (desesperazioraino) eta
ez oso funtzionalean oinarritzen da.
Enplegu Publikoaren Eskaintzak beste garai bateko tresnak dira, eta ez dira
ongi uztartzen mundu digitalarekin, ez
eta berehalakotasunarekin eta gardentasunarekin ere. Ez dute balio erantsirik
ematen. Horien ordez, sistema azkar eta
malguak jarri behar dira, lanpostu hutsen
berri etengabe ematen dutenak, baldin
eta horiek betetzeko aurrekontu nahikoa
baldin badago. Eskaintzarekin lotutako
deialdiak ezin dira luzatu hiru urteraino,
Enplegu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginak (71.
artikulua) ezartzen duen moduan. Epe
hori gehiegizkoa da gaur egun (pentsa
nola hautatzen duen sektore pribatuak),
eta are gehiago elikatzen du bitartekotasuna (izan ere, lanpostu bat, ezinbestekoa
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bada, ezin da hutsik egon hain luzaroan,
eskaintza ez delako martxan jartzen).
Askoz laburragoak diren hautaketa-prozesuak ezarri behar dira: lanpostu hutsa
iragartzen denetik, hiru, edo, gehienez,
sei hilabetekoak. Langileak hautatzeko
kudeaketa-sistema ezin da luzaroan lo
egon, eta bat-batean unerik kritikoenetan esnatu, erakundea funtzionamendu
estres sostengaezinaren pean antolatu eta
emaitza oso eztabaidagarriak lortzeko.
Hautaketak eta hornidurak etengabe erabiltzeko moduko kudeaketa-tresnak izan
behar dute.

7

Nahi ez den efektua: administrazio publikoetan eta
horietara sartzeko prozesuetan behin-behinekotasuna biderkatzea. Aurreko
puntuetan deskribatutako
egoerak enplegu publikoan bitartekotasuna eta behin-behinekotasuna biderka
tzea ekarri du (kasu batzuetan, epidemia
sortzeraino). Fenomeno horrek dimen
tsio izugarriak dauzka administrazio
publiko batzuetan. Kontua da, baina,
lehenik eta behin geure buruari galdetu
behar diogula nola lortzen den behinbehineko langile edo bitarteko langile
izaera. Normalean, fenomeno berezi baten harira eratzen diren prozesu azkar eta
arinak baliatzen dira (sektore publikoan
pertsonak kudeatzeko ereduaren beste
patologia bat), hots, lan-poltsak edo enplegu-poltsak. Poltsa horiek ad hoc sor
tzen dira, deialdietatik edo administrazio
publikoek sustatzen dituzten eta beste
batzuek ere baliatzen dituzten hautaketa-prozesuen hondarretatik. Poltsetan
sartzeko, test erako hautaprobak, egoera
praktiko bat, eta, kasu gutxi batzuetan,
test psikoteknikoak gainditu behar izaten dira. Hala, lehenago ala beranduago,
bitarteko langile gisa hasiko dira lanean.
Baina lan-poltsak agortu egiten dira, eta,
halakoetan, hondarretara jo behar izaten
da. Horrek esan nahi du proba horietan
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kalifikazio oso baxuak eskuratu zituzten
pertsonak hasiko direla administrazioan.
Behin hori lortuta, itxaropen itzelak sor
tzen zaizkie, sektore publikoaren sindikalismoak elikatzen baititu. Nabarmenki babesten ditu gainerako herritarren
aurrean, eta funtzio publikora sartzeko
konstituzio-printzipioak erabat gutxie
tsita, gainera. Hala, edozein bitartekoren
bokazioa da denboraren joan-etorriarekin puntuak batzea eta egunen batean
karrerako funtzionario izatea (edo lankontratupeko langile finko); beste modu
batean esanda: «Jordan ibaia zeharkatu
(lehiaketa-oposizioa) eta agindutako lurra musukatu» (Alejandro Nieto). Esan
liteke, Espainiako sektore publikoaren
zati handi batean nolabaiteko «barnekoalizio» bat sortu dutela. Koalizio hori
osatzen dute enplegu-emaile publiko ahul
batek («desprofesionalizatua») eta sektore
publikoko sindikatuek, eta horiei gehitu
behar dizkiegu aldi baterako langileek
dituzten egonkortze-interesak («bitartekoen plataformak»). Horrek «kanpokoei»
(gainerako herritarrei) guztiz ixten die
atea, eta jokabide horrekin herritar horien konstituzio-eskubideak mugatzen
dituzte, ezerezean uzteraino.

8

Bitartekotasuna, kontzeptu
gisa, ez dago jasota karrerako funtzionarioaren izaera
eskuratu aurreko fase gisa.
Izan ere, horretarako, gaitasun profesionalak egiaztatu
behar dira prozesu lehiakor eta irekietan. Maiz ahazten zaigu administrazio
publikoan bitarteko gisa sartzen denak
xede duela zereginak amaierara arte garatzea, horien zioz ordainsari publikoa
eskuratzen duela, eta, gainera, curriculum vitaea apaintzen duela urteetako
eskarmentu praktikoarekin. Ez da gutxi. Horrek, berez, abantaila nabarmena
ematen dio lehiatzeko. Hala ere, dirudienez, ez da nahikoa. Izan ere, eta hemen
dator perbertsioa, langile horiek planti-

llan sartzea da helburua, eta horretarako
hautaproba «samurrak» egiten dira (Xavier Boltaina, 2018). Ondorioz, gainerako herritarrak baztertzen dituen tratu
subjektiboa –deferentea– ematen zaie.
Emaitza bistakoa da: prozesu «samur»
horien bidez (batzuetan, «harri-kartoi»
erako probak, azaldu denez) administrazio publikoaren nominara sartzen dira,
eta oraingoan sine die («bizi osorako»),
eta esan behar da pertsona horiek ez dutela modu sinesgarrian egiaztatu dagokion erakunde publikoan bete beharreko
zereginak eta eginkizunak betetzeko eskatzen diren ezagutza, gaitasun, trebezia
eta jarrerarik onenak dituztela, hau da,
gaitasun solidoenak dauzkatela. Dagoen
horri saria ematen zaio, egon delako
edo prestakuntza-programa edo -ikastaroetan parte hartu duelako. Aitzitik,
zigortu egiten dira ezagutza lehiakorra,
trebetasun eraginkorrak, eta gainerakoen
aldean nabarmentzen diren gaitasun bereziak. Ahaleginaren kultura eta talentua
baztertzen dira. Sarbidea erraztu behar
zaie, hain zuzen, pertsona horiek «urteak daramatzate-eta zerbitzu publikoak
ematen». Sektore publikoa, hortaz, zera
bilakatu da: guk guztiok ordaintzen dugun ongintzako erakunde. Hala, ez dira
gutxi gaitasun urriak edo, kasu batzuetan, hutsalak egiaztatuta administrazio
publikoetan sartzen diren langileak.
Alabaina, pertsona horien duintasun
profesionalerako hobe litzateke gaitasun
egiaztatuak eskatzea, horrek legitimoago
egingo bailuke lanpostua behin betiko
eskuratzea. Hortaz, bide beretik jarraituz
gero, ezin da ezer onik espero prozesu
horietatik. Epe luzera behintzat, ondorioak oso negatiboak izan daitezke.
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Eusko Ikaskuntza,
mendeurrenetik etorkizunera
Euskal Herriaren etorkizuna eraikitzeko oinarriak aurkeztu zituen
erakundeak joan den azaroan Oñatiko XVIII. Kongresuan
Miel A. Elustondo
Kazetaria

E

hun urte bete zituen 2018an Eusko Ikaskuntzak.
Mendeurrenaren karietara, Kongresua prestatu
zuen eta, horretarako, hainbat pertsona eta
erakundek gogoeta egin zuten hiru urtez, Euskal
Herriaren etorkizunerantz zenbait oinarri ezarri
asmotan. Duela ehun urte sortu zenean, Eusko Ikaskuntzak
nahitaezko ikusi zuen etorkizun berri bat irudikatzea
gure Herriarentzat, mende aldaketak ekarritako erronkei
erantzuteko, instituzio eta egitura berriak sortzeko eta bide
berriak urratzeko. Ehun urte geroago, iazko udazkenean, eta
erakundearen mendeurrenaren markoaren barruan, Eusko
Ikaskuntzak eskakizun berari erantzun beharrean ikusi zuen
bere burua, «baina inguru konplexuago baten baitan. Ezagutza
gune desberdin askotan dago eta gizartea aktibatua dugu, euskal
lurraldeak erakundetuta daude… Konplexutasuna, aldi berean,
aukerez betea dago eta Eusko Ikaskuntzari dagokio Euskal
Herria eraikitzeko erronkari modu berritzailean eratzea». Hitz
horiexek ageri dira 2018ko azaroaren 23an Oñatin aurkeztu
zuen Geroa Elkar-ekin. Liburu zuriaren oinarriak dokumentuan.
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«Eusko
Ikaskuntzari
dagokio Euskal
Herria eraikitzeko
erronkari modu
berritzailean
eratzea»
(Geroa Elkar-ekin.
Liburu zuriaren oinarriak)

Mendeurreneko kongresua ipar harturik,
2013an egindako biltzarrean erakundeak
bost gogoeta-ardatz lehenetsi zituen: gizarte jasangarria XXI. mendean, errealitate sozio-kulturala, eredu sozio-ekonomikoak, euskararen etorkizuna, eta
egitura sozio-politikoa. Hain zuzen, ardatz horien inguruan egindako gogoeta
eta adostutako proposamenak aurkeztu
zituzten azaroan Oñatin.

Errealitate sozio-kulturala:
gizartearen aniztasuna
Euskal Herriko Unibertsitateko Soziologia irakasle Julen Zabalok gidatu du
jendartearen aniztasuna eta haren kohesioaz gogoeta egin duen ardatza. Prozesuaren emaitzak laburtuz, agendak eta
proposamenak aurkeztu zituen Zabalok,
agertokiok identifikatuz: «Herritartasun
eredu berri bati forma emateko aukera.
Kontratu sozial berri bat sortzeko aukera. Hezkuntzaren ekarpena».
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103

I.

Sorrera, 1918
Mendeurren Kongresuan, ehun urteko ibilia ospatu eta bere historiari
leial jardun nahi izan zuen erakundeak, 1918ko sorrerako kongresuan
agindutakoei zintzo, Joxemiel Barandiaranen hitz zaharrak berrituz:
«Eusko Ikaskuntza sorrarazi beharko zuen batzar nagusi baten ideia
Angel Apraizena izan zen, Bilbon eman zuen hitzaldi batean azaldurikoa.
Ideia zabaldu egin zen gero eta, euskal aldundien laguntza zela bide eta
erakunde zein partikular askoren atxikimendu beroari esker –Zuberoa
eta Erronkaritik Karrantza eta Gobiaraneraino–, batzar handi hura egin
ahal izan genuen».
Garai hartan, Eusko Ikaskuntzak hiru kongresu handi antolatu
zituen. Esaterako, 2010ean egin zuen bigarren kongresua, Iruñean,
irakaskuntzaz, ekonomiaz eta gai sozialen inguruan. Handik bi urtera,
III. kongresua, hizkuntza eta irakaskuntzari buruzkoa egin zuen Gernikan
1922an. IV. Kongresua lanbiderako orientabide eta irakaskuntzari
buruzkoa burutu zuen Gasteizen 1926an. Tartean, bi batzar ere eratu
zituen, udal arazoez (1919) eta euskal arrazaren egoeraz gogoeta egiteko.
Aldi berean, Euskaltzaindia ere abiarazi zuen Eusko Ikaskuntzak, eta
ondoko ikastolen oinarri teorikoak ezarri eta lehen eskola liburuak
egin zituen. Bestalde, metodologia eta goi kulturari buruzko ikastaroak
antolatu zituen, bekak eta pentsioak banatu, eta laguntzak eman
arkeologia miaketak egiteko. Artxibologia eta dokumentazio arloko
lehen sistematizazio lanak bultzatu zituen, eta bi argitalpen ere kaleratu:
Anuario de la Sociedad de Eusko Folklore eta RIEV, Revista Internacional
de Estudios Vascos.
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II.

1936ko Espainiako Gerra
Primo de Riveraren diktaduraren garai zailak bizi izan zituen
arren, bideari eutsi zion ahal bezainbat, eta, horrela, lehen Udako
Ikastaroak antolatu zituen 1927an, non elebitasunaren egoera
irakaskuntzan aztertu zen. Horrekin batera, euskal unibertsitatearen
aldeko batzordea eratu zuen, eta V. Kongresua ere burutu zuen
1930ean Bergaran. 1931n, berriz, lehen autonomia aurreproiektua
aurkeztu zuen: Lizarrako Estatutua.
1936ko Espainiako Gerra Zibilak errotik eten zuen Eusko
Ikaskuntzaren jarduera oro Hego Euskal Herrian. Hala ere, beste
bi kongresu egiteko aski indar izan zuen, bata Miarritzen 1948an,
bestea Baionan 1954an. Bi kongresuok bere lana bete zuten:
Espainiako Gerrak eta Bigarren Mundu Gerrak munduko lau
kornerretan sakabanaturiko kultur jendea biltzea.

Herritartasun eredu berri bati forma
emateari dagokionez, Zabalok errealitate ez propioen onarpena bultzatu behar dela, gizarte zibilaren antolaketa
areagotu behar dela eta Euskal Herriko
nazio sentimendu anitzak kohesionatzeko bidean jarri behar direla esan zuen:
«Aniztasunaren kudeaketa integratzailea
behar da».
Aniztasunaren barruan bertan, komunikabideen egitekoez ere gogoeta egin
du Eusko Ikaskuntzak, eta landutakoak
aurkeztu zituen EHUko irakasle Josu
Amezagak. Joera baikorrak, batetik, eta
ezkorrak, bestetik, azaldu ondoren, lantaldean identifikatu duten agendaren
berri eman zuen: «Komunikazio sistema indartzeko, Euskal Herrirako Komunikazio Plan Estrategiko bat adostu
eta abian jartzea» defendatu zuen, helburuak, ekintzak, baliabideak eta ebaluazioak ezarri behar direla esanez. Euskal
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Informazio Agentzia bat eta Euskal Herri
mailako telebista sortzea ere proposatu
zuten ardatz honetan gogoetan jardun
zuten aditu, eragile eta herritarrek.
Jendarte anitzari dagokion ardatzetan jarri zuen euskara Topaguneko lehendakari ohi eta Gipuzkoako Euskara zuzendari
ohi Mikel Irizarrek. Hasteko, Unescoren
Arriskuan dauden Munduko Hizkun
tzen Atlasak dioena gogorarazi zuen, alegia, «euskara egoera zaurgarrian» dagoela
oraindik ere, eta «hizkuntzaren aldeko
ekimena indartu eta hobetu beharra»
dagoela. Landutako proposamenetan,
berriz, giza, gizarte, kultura, azpiegitura eta ekonomia kapitalak handitzeko
aktibo eta ekinbideak zerrendatu zituen.
Batzuen eta besteen arteko lankidetza
oinarri, itxaropen mezua zabaldu zuen,
gobernantza kolaboratiboa abiarazia dela
esanez, euskararen biziberritze prozesua
azkartzeko borondate ukaezina dagoela

«Euskara egoera
zaurgarrian dago,
eta hizkuntzaren
aldeko ekimena
indartu eta hobetu
behar dugu»
Mikel Irizar
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eta de facto, euskaraz funtzionatuko duen
herria» izan behar dela helburu.

Ongizate ereduaz gogoeta
SISS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroko zuzendari Joseba Zalakain arduratu
zen ongizate ereduaren gaineko gogoetaren eta proposamenen berri ematen.
Besteak beste, gizarte ongizatearen eredu
klasikoa eguneratzea, kalitateko enplegua
sortzeko modu berriak lantzea, orain arteko zerga-sistema birpentsatzea, gizarte
zerbitzuen eskumen egitura eta lurralde
antolaketa berrikustea eta, gizarte politiken arloan, ezagutzaren I+G+b-ren kudeaketa hobetzea proposatu zituen.
Ongizate ereduaz oraindik, LKS enpresako kide Ane Bustinduyk belaunaldiarteko elkarkidetzaz jardun zuen, belaunaldi txandakatzea eta zaharkitze aktiboa
ardatz, eta Lan Harremanen Kontseiluko
kide Tomas Arrietak, berriz, aberastasuna sortzen ikasi dugun modu berean
ikasi behar dugula hura partekatzen esan
eta gero, eredu ekonomikoa, enpleguaren zentraltasuna eta etorkizuna, eta
enpresa barruko lan-harremanen eredu
berriei buruz pentsatutako proposamenak azaldu zituen. Arrietak, askotariko
ekimen publikoak finkatzea eta abiarazADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103

tea, eta enpresa inklusibo eta parte-har
tzaileagoak hartu zituen proposamenen
helburuen artean.

Gobernantza: demokratizazioa
ardatz
EHUko ikerlari Amaiur Alvarezek adierazitakoaren arabera, hiru hausnarketa
lerro jaso dituzte, Gobernantza demokratikoaren arloan, Eusko Ikaskuntzaren
Liburu Zurian. Lehen lerroa, galdera
eginez formulatu dute: mundu mailan,
«nola eta non kokatuko gara euskal lurraldeak eta herritarrak?». Bigarrena,
globalizazioak ekarri duen «erabakiaren
desjabetza» aintzatetsirik, «herritarron
erabakitzeko gaitasuna areagotzea». Hirugarrena, gobernantzak gure nortasunaren garapena –kultura, hizkuntza,
ohiturak, eremu sozio-ekonomikoa, balioak…–, kudeatzeko tresnak eskaini beharko lizkigukeela. Hiru lerrook gogoan,
agertokiak eta beroriek gauzatzeko behar
diren erabakien agendaren berri eman
zuen Alvarezek.
Irune Lasa Berriako kazetari eta soziologoak aurkeztu zituen euskal lurraldeen
arteko lankidetzari, ondare naturalaren zaintza eta lurralde antolamenduari
eta garatu beharreko estrategia ekono-

«Euskal
lurraldeen
kohesio eta
elkarkidetzari
buruzko
eztabaidan
eginkizun
berezia esleitu
diogu Eusko
Ikaskuntzari»
Irune Lasa
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III.

Francoren
diktadura
ondoko aldia
Hurrena, Franco diktadorearen
heriotzaz gero, berriro Oñatin bildu
zen Eusko Ikaskuntza 1978an,
bazkideen batzar nagusian.
Joxemiel Barandiaran izendatu
zuten lehendakari, 1918ko lehen
kongresuan parte hartutako
antropologo eta etnografoek.
Erakundearen zertarakoa finkatu
zuen: «gure Elkartea euskal
ikerkuntza eta ikaskuntza gunea
izan dadin, hemengo eta mundu
osoko euskalarien bilgune edo
elkargunea».
Ordutik hona horretan lan egin
du Eusko Ikaskuntzak, eta,
bide berean, urrats handiagoa
eman nahi izan du Mendeurren
Kongresua baliatuz: XXI. mendeko
Euskal Herriaren etorkizunera
begirako gogoeta egin eta eskaini
dio gizarteari.
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«Eusko Ikaskuntza bere jatorritik
izan da Euskal Herriko gizartearen
premien eta nahien zerbitzura
dagoen erakundea»
Iñaki Dorronsoro,
EIren lehendakaria

mikoari dagozkionak. Agendan azpimarratu zituenak dira ondokoak: lurralde
oreka gauzatzea, iraunkortasun paradigma berria indarrean jartzea, lurraldea
luze-zabalean indartuko duen egitasmo
ekonomikoa garatzea, euskal komunitatearen iruditegi eta osagai komunak
sendotzea, euskal herritartasun komuna
bultzatzea, kultura politiko eta demokratiko komun berria sustatzea eta lurraldeen egituratze partekatua bideratzea.
Atalik atal lantaldean egin dituzten proposamenak azaldu zituen Lasak, eta euskal lurraldeen kohesio eta elkarkidetzari
buruzko eztabaidan Eusko Ikaskuntzari
eginkizun berezia esleitu diotela ere adierazi zuen, «erakunde aholku-emailea eta
eztabaida sozialaren kudeatzaile gisa».
Paueko eta Adur Herrialdeko Unibertsitateko Antton Mayak euskal lurraldeen
demokratizazioa landu zuen, gazteen
ikuspuntutik, ororen buru.
Amaieran, Eusko Ikaskuntzaren Mendeurren Kongresuko lehendakari Xabier Alkorta, batetik, eta erakundearen

lehendakari Iñaki Dorronsoro, bestetik,
mintzatu ziren. Biek ere Eusko Ikaskuntza gogoetari jarraikiko zaiola agindu
zuten, liburu zuriaren oinarriak Oñatin
plazaratuagatik ere, udaberrian ikusiko
duela argia liburu zuriaren behin betiko
testuak.
Mendeurren Kongresua buruturik ere,
Eusko Ikaskuntzaren eginkizuna ez zen,
haatik, 2018ko azaroaren 23ko saioarekin bukatu. Inondik ere, erakundearen
nahia da sortu diren lankidetzek ondoko
urteetan ere jarraipena izatea, joan den
hiru urte honetan planteatu diren agendei
erantzuteko eta identifikatu diren egiteko berriei ere ekiteko. «Eusko Ikaskuntza
bere jatorritik izan baita Euskal Herriko
gizartearen premien eta nahien zerbitzura
dagoen erakundea». Halaxe berretsi zuen
herriarekiko konpromisoa bere mendeurrenean Oñatin, sortu zen toki berean.
Eta horrela jardungo du, «asmoz eta jakitez», Eusko Ikaskuntzaren lehendakari
Iñaki Dorronsorok erakundearen leloa
bere egin eta zinez agindu zuenez.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103

leihatila

Fitx_474xge_u73-634_450316
Alexander Martinez
Idazle Eskolako ikasle ohia

I

storio hau ez da berria. Betidanik egon da galdutako jendea,
hainbat lekutan, hainbat arrazoi direla medio, pasatako garaietan, etorkizunean; orain
txe bertan hamaika (infinitu)
unibertsotan jendea galtzen
ari da. Horietako kasu bat
ireki eta protagonistari aurpegia jarriko
diogu, asmatutako izen bat jarri, nahiz
eta jakin badakit, ezinbestean, horietako
unibertso batean (infinitu unibertsotan)
bere benetako izena dela. Maider itxarongelan dago, leihotik begiratzeko indarrik
gabe aldizkari zahar bateko ipuina ari da
irakurtzen, etorkizun ilunaz egiten duena, nolabait, gertukoa zaiona. Bulegariaren deia entzun eta eguneroko errutinari
ekin dio, paperak bete, paperak sinatu,
plaka beste behin erakutsi eta atea zeharkatu ondoren mugarik gabeko fitxategian ari da, eraikinaren erdigunean, eraikin osoa hartzen duena, unibertso osoa
dena. Ezker-eskuin doa zerbitzarien artean, gora eta behera eskaileran, fitxategia
aurkitzerakoan konektatu eta aurrera eta
atzera denboran, laugarren dimentsioan,
baita beste hamaika dimentsiotan ere, bilatzen dabilena aurkitu duen arte.
Kalean dago Maider. Energiaz gainezka
ageri da hiria, metropoli gaztea da Iraume, laranjaz ageri da ilunabarra, zeruko
hodeiak besarkatu nahi dituzte eraikinek. Kontent ari da oinez, ingurukoen
algaren beroa gozatuz, hiriaren argi eta
koloreak dastatuz. Tabernara ailegatzean
ikusi du, leihatilaren ondoan, gaztetua
ageri da gizonaren aurpegia; hotzikara
batek hartu du Maider. Sartu egin da,
taberna iluna gurutzatu, eta, ezagutuko
ez duela dakien arren, aurrean eseri zaio.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103

–Ba al zenekien etorkizunean denbora
eta unibertso osoa artxibo bakarrean bil
tzeko gai izango garela? –gizona zuzenean
hasi zaio. Eskuartean duen zientzia aldiz
karitik begirada altxatu, eta zuzenean begiratu du Maider. Badaki ezinezkoa dela,
baina errekonozitu duela dirudi–. Teknologia berriak garatzen ari dira, mundu osoaren oroitzapenak disko batean
kargatzeko aukera, historia-liburuetan
agertzen diren gertakari guztiak, eta denak batu liburutegi digital amaigabean.
Bertan konektatzean, mundu digital berri batean ibiltzeko gai izango gara! Historia eta mundu osoan zehar!
Maider begira geratu zaio. Esan beharreko hitzak neurtzen ari da.
–Gaur egun gertatzen da jada. Wikipedian historia guztia daukagu gure esku,
Instagramen besteen bizitzetan ibiltzen
gara. Batzuek aski dute argazki albumarekin iraganean galtzeko.
–Ez duzu ulertzen –ilusioz ari da gizona–.
Gure gogoa zerbitzari digitalean karga
tzean, errealitatea bera atzean uzteko gai
izango gara. Iraganean ibiltzean, hartutako erabakiak aldatu eta gure garunak
bizitza berri bat eraikiko du, unibertso
digital berri bat marraztu. Teknologiak
hautsi egingo du denbora uniformearen
teoria, unibertso bakarraren teoria.
–Zu zara ulertzen ez duena –begitara begiratu dio Maiderrek–. Hamaika dimen
tsio eta unibertsotan errealitatea marra
soil bat izango da harilko amaigabean.
Nork izango du ardura, nork administratuko du denbora eternala, unibertsoaren
osotasuna? Jendea galdu egingo da bere
gogoak eraikitako munduetan, ez dute
errealitatera bueltako bidea aurkituko.

Kaleak hustu egingo dira, hiria kanposantua izango da, arima galdu duten gorputzez beteriko eraikinak besterik ez.
Isiltasuna bien artean. Gizonak trago
motza eman du, ezin Maiderren begiradari eutsi.
–Agian errealitatea ahaztu beharreko
hari fina besterik ez da. Erabaki okerrez
osaturikoa. Ez al zenuke nahiago denboran atzera joan eta erabaki okerrak
zuzendu? Iraganera bueltatu eta... eta...
–basoa hustu du trago bakarrean– eta
amari esan kotxea ez hartzeko, ekaitza
datorrela...
Parez-pare ireki ditu begiak Maiderrek.
Buruko mina dauka, denbora gehiegi
darama konektatuta, baina aurkitu du
azkenik. Beterik dago berriz ere gizonaren basoa, hustu egin du beste behin.
–...eta amari esan kotxea ez hartzeko,
ekaitza datorrela...
«Hori da». Pantaila atera eta apunteak
hartu ditu. Kotxe istripua, ekaitza, zendutako emakumea. Bihar nondik jarraitu badaki, deskonektatu egin da Maider.
Eskaileran behera doa, eskuin-ezker zerbitzarien artean, mugarik gabeko fitxategian, unibertso osoan zehar.
Itxarongelara ailegatzean bulegariak paperak luzatu dizkio, gaur azkar ibili dela
esan dio. Maider begira geratu zaio, ez
du haren aurpegia ezagutzen, ez da sartu
denean zegoen bera, buruko min handia
dauka. Leihorantz doa nekaturik, Iraumeko iluntasunean ari da norbaiten bila,
baina hutsik ageri dira bere kaleak, gorria
ageri da ilargia, zeruko hodeiak lapurtu
nahi dituzten eraikinetan hamaika (infinitu) leihoen argiek osatzen dute errealitate hau.
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zientzia

Ba al du eraginik
ilbeteak gugan?
Ainitze Labaka Etxeberria
EHUko irakasle eta ikertzailea

Kristina Arozena Ormaetxea
diseinatzaile grafikoa

K

ondairak
dioenez, eguzki
eta ilargirik ez
zegoen garaietan,
gizakia erabateko
iluntasunean bizi zen, Lurraren
barnealdetik ateratzen ziren izaki
fantastikoen beldur. Gizakion
eskariei erantzunez, Amalurrek
Ilargia sortu zuen, bere distiraz
gaua argitu eta ilunpeko izakiak
uxatzeko. Hauek, ordea,
berehala egokitu ziren ilargiaren
argiztapen apalera. Amalurrek,
orduan, Eguzkia sortu zuen, eta
hain zen indartsua haren argia,
Lurretik ateratzen ziren izakiak
ez baitziren sekula moldatu,
eta gaua beren erreinu bihurtu
zuten.
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Gaueko ortzian ikusgai dugun astroari
atxikiriko sinesmenak ugariak dira, eta
alegia askotan azaltzen da jaiotza-heriotzei, arrantzari, nekazaritzari nahiz abel
tzaintzari lotuta. Gizakion loa, jokabidea eta osasun egoera aztora dezakeela
ere erruz zabaldu da, eta ez dira gutxi
sinesmen hori gizotso eta banpirodun
eszenekin islatu duten ikus-entzunezko
medioak. Posible al da, ordea, ilargiak izaki bizidunongan halako eraginik izatea?

Zura, ura eta marea-indarra
Erantzuna bilatzeko, magia eta fantasiak alde batera utzi eta ageriko aztarnei
erreparatuko diegu, etxetik hasita. Euskal Herrian hamaika dira zerura begira
aritzen ziren –eta diren– baserritarrak.
Izan ere, haziak erein, landareak kimatu, uztak bildu edota egurra mozteko
garai egokiena ilargialdiek zehazten zutelako ustea oso errotuta egon da gurean.
Britainia Handiko Zeltei eta Zeelanda
Berriko Maoriei ere bizirik iritsi zaizkie
usadio horiek.
Ilargiak uzta eta zuhaitzengan –eta hala
balitz, gizakiongan– eragin ahal izateko
lehen hipotesiak marea-indarrarekin du
zerikusia. Ilargiak itsasoko ura erakar
tzen duen bezalaxe, erakar lezake landareen barneko izerdia, hots, sustraien
bidez lurretik atera eta zurtoin eta adarabarretan zehar gorantz eta beherantz

dabilen isurkari mineralduna. Landareen
hazkuntzan eta kimatzeko garaian berebiziko garrantzia du aipatutako izerdiaren fluxuak. Fluxu hau ilargiak mugitzen
ote duen, hor hasten da korapilatzen da
kontua, ordea; zurgin eta nekazariak ez
datoz bat zuhaitz-espezie bakoitza zein
ilargialditan moztu edo inausi erabaki
tzeko garaian; eta, gainera, zuhaitz mota
bakoitzari ilargiaren efektu ezberdina
esleitzen diote. Fisikari erreparatuta ere,
ilargiak zuhaitzen izerdia mugitzeko izan
dezakeen indarra oso mugatua litzateke. Izan ere, ilargiaren grabitate-indarra
ozeanoen gisako ur-egitura irekietan soilik behatu da, eta izaki bizidunok egitura
itxiak gara zentzu horretan, gure ura zelulen barruan gordetzen baita.

Gautxorien argia
Bada, ordea, ilargiak landareei eragin
ahal izateko modu arrazoitu bat: bere
argiak landareetatik elikatzen diren zenbait intsektu estimulatu eta landarearen
ehunak gehiago jatera eraman ditzake.
Gaueko argiaren eragina zeharkakoa da,
beraz, eta hari lotutako beste zenbait mitok ez dute funtsik. Esaterako, Suitzan
burututako ikerketa baten arabera, gezurra da ilargi betearekin perretxiko gehiago hazten direla. Bestalde, fotosintesia
egiteko ilargiaren argia baliatzen duten
landare bakarrak fitoplankton mota baADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103

zientzia

tzuk dira; baina hauek ez ditugu, noski,
gure lorategietan aurkituko.
Ilargiak zuhaitzengan eragiteko kausa
zuzenik aurkitu ezin horretan, zenbait
adituk astroak efektu elektromagnetikoa
izan dezakeela proposatu dute. Horrela balitz, lurrazaleko ur molekulengan
eragin mikroskopikoa izango luke, eta
beraz, zentzukoa litzateke landare bakoi
tzari bere ezaugarrien arabera ezberdin
eragitea. Ildo beretik tiraka, iradoki da
gizakion jokabidean ere ilargiaren posizio ezberdinek eta, beraz, ilargialdiei
loturiko aldaketa elektromagnetikoek
eraginik ote duten.

Elektromagnetismoa ala
sinesmena?
Garuneko istripu baskularraren sintomekin ingresatu, baina probetan sorburu fisikorik ageri ez zuten pazienteen
kopurua ilbetean handiagoa zela aurkitu
zuten Erresuma Batuan. Datuei zentzua
bilatu nahian baina, indar elektromagnetikoaren teoria baztertu egin behar izan
zuten egileek. Izan ere, kausa elektromagnetismoa balitz, ilberrian ere efektu
bera izan behar luke, lurretik distantzia
berean egoten baita ilargia. Hortaz, arrazoi klinikorik gabeko garuneko istripu
baskularren sintomak oinarri psikologikoa izan dezakeela uste denez, zera
ondorioztatu zuten: kausarik taxuzkoena
ilbetearen inguruan eraikitako sinesmenena zela. Era berean, ilbeteak norberarengan eragina izan dezakeenaren usteak
gaizkileak adoretu eta krimenak egiteko
bulkada indartu lezakeela jaso da hainbat
herrialdetan.
Zientziaren isuria
Eta pertsona konkretuak ez ezik, badirudi zientzia ere aitzakia hau erabili zalea
dela. Adibidez, ilargiaren faseek loarengan eragina dutela ondorioztatu duen
artikulurik bada, baina beste ikertzaile
batzuk metodo berdina erabilita ikerADMINISTRAZIOAEUSKARAZ103

ketak errepikatzen saiatu direnean, ez
dute emaitza bera aurkitu, eta, ondorioz,
aurreko ikerketetan aurreiritziek eragindako akatsek emaitza alda zezaketela iradoki dute. Gainera, espero zuten emaitza
lortu ez eta publikatu gabe geratu diren
hainbat ikerketa detektatu dira. Sarri
gertatzen den fenomenoa da: espero ziren emaitzak jasotzen ez dituzten ikerketak ez dira plazaratzen, eta emaitza positiboak jaso dituzten lan bakanak soilik
argitaratzen badira, errealitatea gure sinesmenen menera bihurritzeko arriskua
dago. Horrela, bada, kontraesanez josia
dago literatura zientifikoa. Hannoverreko unibertsitateak 6.700 jaiotzen erregistroa ilargi faseen arabera aztertu eta
gero, ez zen astroaren eraginik aurkitu
jaiotza-kopuruan, jaioberriaren sexuan
edota jaiotza-konplikazioetan. Bagdaden
egindako ikerketa batean, berriz, 8.395
jaiotza behatuta, jaiotza-kopuruak ilbetean eta ilbete osteko berehalako egunetan gora egiten zuela aurkitu zuten.

Hilekoa eta ilargia
Eta zer esan ilargiak emakumeen hilekoarekin izan dezakeen harremanaz? Aspaldiko garaietatik jasotakoen arabera,
obulazioak ilargiaren erritmoa jarraitzen
du. Ilargiak 29,5 egun behar ditu Lurraren inguruan bira osoa emateko –ilargiaren ziklo deritzo denbora tarte honi–, eta
hilekoaren batez besteko zikloa 28 egunekoa da. Bi ziklo hauen iraupenen an
tzekotasunak, alde batetik, eta ilargiaren
fase ezberdinetan eta hilekoak irauten
duen bitartean emakumeengan eman
daitezkeen portaera aldaketak pareka
tzeko joerak, bestetik, hilekoak ilargiaren
erritmoa jarraitzen duenaren ideia sustraitu dute. Haatik, hori hala balitz, Lu-

rreko emakume guztiek aldi berean izango lukete hilekoa, eta jakina denez, ez da
horrela gertatzen. Bestalde, hilekoaren
ziklo ezberdinetan emakumeak izan
ditzakeen jokaera aldaketen inguruan
eztabaida piztu da azkenaldian. Karraskarietan eginiko ikerketek adierazten dutenez, emeek zikloko fase batetik bestera
duten aldakortasuna ez da arrek egun
batetik bestera dutena baino handiagoa.
Baliteke, beraz, ilargiak emakumeengan
eragin berezi bat izateko usteak indarra
hartu izana genero estereotipoarekin
bat datorrelako, hots, emakumeak ezegonkorrak eta aldakorrak diren aurreiritziarekin. Edonola ere, bada emakumeen
% 5ari eragiten dion eta hilerokoarekin
lotuta dagoen nahaste bat, baina sistema
endokrinoa da horren erantzule (progesterona eta estrogeno hormonak), eta ez
ilargia.

Mitoa eta errealitatea batzen
direnean
Mitoaren atzean egon daiteke, ordea,
egia zati bat. 90. hamarkadan egindako
ikerketa baten arabera, 45 eguneko
menstruazio ziklo luzea zuten emakumeak gauez 100 W-ko bonbilla baten
argipean jarriz gero, zikloa 33 egunetara
murriztea lortu zen. Baliteke eragin hori
argiak loaren hormonan (melatoninan)
eragindako aldaketak izan zirela-eta
gertatu izana. Beraz, zilegi litzateke argi
artifizialik ez zen garaian ilargi fasearen
arabera jazotako argiaren aldakortasunak
zikloan nolabaiteko eragina izatea, eta
tradizioak kausa-efektu haren berri egungo gizarteari ematea. Beste horrenbeste
gerta liteke ilargiak gizakion oldarkortasunean eragina duen ustearekin ere bai.
Antzinaroan, ilbetearen argiak melatonina ekoiztea ekidin ziezaiokeen ortzipean
lo egiten zuenari, eta gauza jakina da lo
faltak suminkortasuna areagotu eta nahaste psikiatrikoak azalaraz ditzakeela.
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Interesdunak ematen dituen datuak prozeduran edo ekintzan aurreikusten diren helburuetarako baino ez dira erabiliko, hau da, Administrazioa Euskaraz aldizkaria bidaltzeko eta horren harpidetzak kudeatzeko.
Datu horiek, inolaz ere, ez zaizkie emango beste batzuei, interesdunak horretarako baimenik eman ez badu. 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duena betez, datuak eman dituenak eskubidea du datuak noiznahi
ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko. Horretarako, eskutitz bat bidali beharko zaio IVAPeko zuzendariari honako helbide honetara: Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.
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