
OSTIRALA, 2016KO MAIATZAREN 6A b XIV. URTEA  b 3.993. ZENBAKIA  b WWW.BERRIA.EUS 1,40 EURO

Hondakinak tratatzea 770 milioi
euro kostatuko zaio GHKri 35 urtez
Zubietan erraustegia eta TMB planta egin eta haiek lanean edukitzeak 31,5 milioi euroko kostua izango du urtero,
2051 arte, GHKren bideragarritasun planak azterturiko aukeren arabera b Gaur aztertu eta onartuko dute plana  b 8

Harian 2

Bizigiro 38
Kaka kalean
Zakurren gorotzak arazo dira he-
rri gehienetan, eta kutsatzaile
handiak dira. Neurri berriak az-
tertzen ari dira udal batzuk. Bil-
bon, DNA bidezko identifikazioa
erabiltzeko prest leudeke. b 38

Hizkuntzen berdintasuna
proposatu dute politikei
oinarri berriak jartzeko 

Eta hemendik aurrera zer? agiria
aurkeztu du Jaurlaritzaren Euska-
raren Aholku Batzordeak. Dato-
zen hamarkadetan, besteak beste,
denek bi hizkuntza ofizialak jaki-
tea bizikidetzarako oinarritzat jo
du, adostasuna ardatz izanik. b 2

Iglesiasek adierazi du EH
Bildu eta Ahal Dugu ezin
direla koalizioan elkartu

«Desberdintasun politiko han-
diak» sumatzen dizkie bi alder-
diei Podemoseko buruak. Nafa-
rroako Ahal Dugu-ren oinarriek
gaur dute erabakitzeko bilera. b 7

Hitza
b GEHIGARRIA

Erosteko ahalmena %4,8
jaitsi da Araba, Bizkai eta
Gipuzkoan, bost urtean

Ekonomiak gora egin du, baina
soldatek eta erosahalmenak, be-
hera. Iaz %1 erori ziren soldata no-
minalak Araban, Bizkaian eta Gi-
puzkoan, eta %0,8 Nafarroan. b 12
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Uemak ekitaldi bat egin du, Aizarnazabalen, mende laurden bat bete duela ospatzeko, eta
beste erakundeei eta alderdiei elkarlana eskatu die, euskara politikaren erdigunean jartzeko b 4

Euskararentzat, 
elkar hartuta

Zinemaldiaren azala 
Donostiako Zinemaldiak badu kartel 

nagusia. Jorge Elosegiren lana hautatu 

dute aurtengorako. The Act of Killing. 

Zinema eta indarkeria globala atzera 

begirakoa ere aurkeztu dute. b 28



G. Goikoetxea Aizarnazabal

Elkarlana izan du ardatz Uema
Udalerri Euskaldunen Manko-
munitatearen 25. urteurreneko
ekitaldiak. Atzo zen mende laur-
den hemeretzi udalek elkar hartu
zutela, eta Uema sortu zuten he-
rrian bertan egin zuten ekitaldia,
Aizarnazabalen (Gipuzkoa). Ur-
teak joan diren arren, Uemak ba-
du «gaurkotasuna», Josu Labaka
lehendakariak nabarmendu zue-
nez. Elkarlana izan zuen ardatz
hitzaldian: Uema bera jarri zuen
horren adibide gisara, eta gaine-
rako erakundeei ere eskatu zien
pausoak emateko bide horretan.

Euskalgintzako eragile ugari
bildu ziren atzo Aizarnazabalen,
Uemaren urteurreneko ekitaldi-
ra. Besteak beste, Kontseilukoak,
BERRIA Taldekoak, AEK-koak,
Behatokikoak, Garabidekoak...
Erakundeetatik ere izan ziren ar-
duradunak. Nafarroako Gober-
nuak eta Gipuzkoako Foru Al-
dundiak hizkuntza politikaren
arduradun nagusiak bidali zituz-
ten: Mikel Arregi eta Mikel Irizar.
Nafarroako Gobernutik, gainera,
han izan zen Xabi Lasa Toki Ad-
ministrazioetako zuzendari na-
gusia. Eusko Jaurlaritzak zuzen-
dari mailako ordezkari bat igorri
zuen: Joseba Lozano, Herri Admi-

nistrazioetan Hizkuntza Norma-
lizatzeko zuzendaria. Alderdi po-
litikoetatik, EH Bilduk Garbiñe
Zurutuza Euskara arduraduna,
eta Rebeka Ubera eta Xabier Isasi
legebiltzarkideak igorri zituen;
Ahal Dugu-tik Alicia Garcia eta
David Guirado ordezkariak joan
ziren. EAJk ez zuen alderdiko or-
dezkaritzarik bidali, baina bazi-
ren jeltzaleak; besteak beste, Ue-
man dauden herrietako haute-
tsiak, eta Mikel Pagola Eudel
udalen elkarteko euskara gaien
arduraduna. Ordezkari horiekin
batera, mankomunitatean dau-
den udaletako dozenaka haute-
tsik parte hartu zuten ekitaldian.

Iñaki Arregi Uemako koordi-
natzaile ohia oso gogoan eduki
zuten ekitaldian; 2010ean zendu
zen. Kontxi Gabantxo lehenda-
kari ohiak adierazi zuen manko-
munitatearen «arima» izan zela.
«Euskararen alde egin zuen
dena». Nabarmendu zuen «per-
tsona askea» izan zela. Miren Se-
gurola Uemako egungo koordi-
natzaileak ere hartu zuen gogoan
Arregi: «Udalerri euskaldunetara
joaten garenean edo beste herri
bat Ueman sartzen denean, Iñaki
bizirik sumatzen dugu». Urtee-
tan egindako lanaren eskergarri,
Arregi zenaren alabari oroigarri
bat eman zioten Uemako kideek.

Mende laurden beteta, eginda-
ko bidearen errepasoa egin zuten.
Gabantxok berak gogoan hartu
zituen urteotan Espainiako Go-
bernuaren aldetik izandako ozto-
poak, eta herririk herri egindako
lanak. «Mediku euskaldunak
ekartzeko ahalegin handiak egin
behar izan genituen». Sorrerako
egoerari eta oraingo bideari buruz
ere hitz egin zuten oraingo zuzen-
daritzako kideek eta lehengoek.

«Frogatuta dago administrazio
publikoak euskaraz funtzionatu
dezakeela», nabarmendu zuen
Josu Labaka lehendakariak. Hori
ardatz, hizkuntza eskubideak
hartu zituen hizpide. «Hizkuntza
eskubideak bermatuta, euskal-
dunei bakarrik ez, gizarte osoari
mesede handia egingo diogu». 

Elkarlan irudia
Uema elkarlana dela nabarmen-
du zuen Labakak. «Herri hone-
tan hainbat egitasmo bidean ge-
ratu izan dira alderdi interesetan
korapilatuta». Uemak hori gain-
ditzea lortu du, haren esanetan.
Horren erakusgarri, gaur egun
mankomunitateko zuzendari-
tzan dauden partaideek babestu-
ta hitz egin zuen lehendakariak 
—EH Bilduko, EAJko eta talde in-
dependenteetako ordezkariak
daude Uemaren zuzendaritzan—.

Arnasguneen jaitsiera hizpide
hartu zuen Labakak. «Udal eus-
kaldunetan eragiteko konpromi-
soa hartu behar da. Bidea egiten
ari gara». Euskara politikaren er-
digunean jarri behar da, elkarla-
nean, haren iritziz. «Hausnarke-
tatik egitera pasatu behar dugu».

Elkarlana eskatu du Uemak
Mende laurdeneko ekitaldia egin dute Aizarnazabalen b Elkarlanaren adibide jarri dute Uema

Aizarnazabalen, Uema sortu zen herrian, egin zuten 25. urteurrena ospatzeko ekitaldia. GORKA RUBIO / ARGAZKI PRESS
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Euskara
Uemaren urteurrena

Konpromisoa 
hartu behar da 
udalerri euskaldunetan
eragiteko.
Bidea egiten ari gara»
Josu Labaka
Uemako lehendakaria

‘‘



Adanismoarena

G ogoan geratu zaizkigu Patxi Lopezek
Lehendakaria zen garaian egiten
zituen kritika literario zorrotz haien
perla batzuk. Gogoan geratu zaigu,

halaber, Cristobal Montorok, di-da, Espainiako
zinemagintzaren kalitate kaskarra egiaztatu zue-

nekoa. Pablo Iglesiasek hartu
die txanda: esan berri du
Buñuelek galdu duela zeu-
kan balioa, galdua duela pro-
bokaziorako indarra gaurko
gizarte sekularizatuan. Kos-
kobiloak behar dira garune-
an, horrela, kolpe batean,
kulturaren zentzu sakonena

—noranahikoa eta noiznahitarakoa izatearena—
abolitzeko. Bide beretik, esan dezake —hartaraino-
ko ausardiarik balu— Marxek ez duela akuilu iza-
teko punttarik gizarte kontsumista batean, mate-
rialismo dialektikoak ez duela zereginik gizarte
gero eta materialistagoan. Eta Iglesias, kontent,
bere baitako usteak bere adanismoaren handia
duelarik ispilu: «Ni naiz gaurko burgesiaren
xarma diskretuak (Buñuelek disekzionatu zuen
hark) behar duen profeta».   
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Aterpe bat
Ainhoa Oiartzabal Azketa @oiartzabal

N afar askok sumatu dugu Euskal
Telebistaren falta haren emisioa
eten duten lehen orduetan. Bat-
batean, ez da eguneroko euska-

razko doinurik aditzen aparatua piztuta.
Bat-batean, iraganak ziruditen garaietara
itzuli gara; euskarazko kate bakarraren sei-

nalea jasotzeko modu alternatiboen bila hasi
dira hainbat etxetan. Hogeita hamalau urte
geroago, ETBrekin hazi zen lehen belaunal-
diak euskarazko marrazki bizidunak jarri
nahi baitizkie beren seme-alabei. Bai Beras-
tegin, bai Irurtzunen. Eta euskaldunari ai-
tortu behar zaio eskubide hori. 

Elkarbizitza eta berdintasuna hitzak gil-
tzarri dira Eusko Jaurlaritzaren ekimenez
Euskara 21 taldeak aurkeztu berri duen do-
kumentuan. Hedabideen garrantzia ere ai-
patzen dute bertan. Beraz, espero izatekoa
da Jaurlaritzak gogor egingo duela euskaraz-
ko telebistaren emisioa ahalik eta euskaldun
gehienengana iristeko —eta Nafarroako Go-

bernua ez dela hori eskatzeaz aki-
tuko—.

Baina iristea ez da nahikoa. Lor-
tu ez ezik, bermatu egin behar dira
eskubideak. Eta borroka hori lu-
zea eta nekeza izan ohi da euskal-
dunontzat. Atzo mende laurdena
bete zuen Uemak ongi daki hori:
Estatuaren abokatuaren inpugna-
zioak, alderdi politikoen errezelo-
ak... ia gaur arte markatu dute
Udalerri Euskaldunen Mankomu-
nitatearen jarduna. Baina, bien bi-
tartean, herritarren hizkuntza es-
kubideek izan dute aterpe bat ba-
besteko. Jendetza bildu zen UPNren egoitzaren aurrean, atzo. I.U. / ARP
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Tess Asplund

B orlange hirian, Suedian,
maiatzaren 1ean 300 bat ne-
onazik manifestazio bat egin
zuten, «bertako lana berta-

koentzat» edo halako zerbait aldarrikatu
nahian. Aurrean, ordea, espero ez zutena
topatu zuten: burua haiek baina kaska-
motzago zuen andre beltz bat bidea ix-
ten, ukabila altxatuta. Tess Asplund du
izena 42 urteko emakumeak, eta ez da
kasualitatez handik pasatu zen emaku-
me bat, Asplund arrazakeriaren aurkako
militante ezaguna baita.

Irudia tatuatzeko modukoa da, eta iru-
di sekuentzia oilo ipurdia jartzeko mo-
dukoa. Hain zuzen, neonaziek pausoa

firme aurrera egiten duten artean, haie-
tako bati begirada iltzatuta geratzen zaio
Asplund, eta, azkenerako, gehiago ezin
jasan, eta bultzada ematen dio neona-
ziak.

Faxistek inpunitate eta legalitate osoz
egiten dituzte haien erritual performati-
boak; ez Suedian bakarrik, tamalez nik
neuk bizi izan baititut urriaren 12 pare
bat Bartzelonan zein Madrilen, eta he-
mentxe diotsuet ez dudala inoiz nire
erraietan Asplunden adorearen laurde-
nik sumatu izan.

Argazki horrek, ordea, ez du sinbolis-
mo bat bakarrik adierazten, aukera bat
jartzen digu mahai gainean, plazan; hain

zuzen, beldurraren eta arrazakeriaren
aurrean planto egiteko aukera bat zabal-
tzen du lau haizeetara. Indar betez aurre-
an paratu eta ezetz esateko aukera. Au-
rrean izango gaituztela adierazteko bidea.
Bai, beldurra aldez aldatzera doan abisua.

Emakumeok, herri zapalduok, arraza
gutxietsiek, besteok, historia sortu eta al-
datu behar izan dugu ia beti. Asplund an-
drea, ordea, ez da atzo jaioa, kazetariek
galde egin diotenean zergatik altxatzen
ote zuen ukabila (kazetaritzaren gainbe-
hera unibertsala da), Asplundek eran-
tzun du 20 urte daramatzala ukabila jaitsi
gabe. Borroka, beraz, ez da ekintza hone-
kin jaio; baina gaur, ordea, badugu izen
bat, badugu aurre egite bat eta badugu
argazki bat, eta gorde-gordeta geratuko
zaigu ukabila jaisteko prest ez gauden
guztiongan.
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