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erabakiaren  
bost aurpegi

Maiatzaren 7an herri 
galdeketaren txanda helduko zaio 
zumaiari ere. "nahi al duzu izan 
Euskal Estatu burujabe bateko 
herritarra?", galdetuko zaie 
herritarrei, Urola Kostako beste 
zazpi herritan bezala. Eskualdeko 
aurkezpena abenduaren 13an egin 
zen eta zumaiarren ordezkari gisa 
bertan izan zirenekin aritu gara 
galdeketaren inguruan solasean.

tEstUA:  
IosU ALBErdI EtA josE MAnUEL cAstILLo
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Zergatik Euskal Herriko etorkizuna erabakitzeko herri 
galdeketaren alde egin?
Jon Maia: Euskal gizarteak aurrerapauso bat emateko mo
mentua dela iruditzen zait. Ematen ez zaigun eskubide hori 
geuk landu behar dugu. Politikariak ez badira jendeak eska
tzen duenari erantzuteko gai, jendeak hartu behar du ardura 
hori. Horregatik nago herri kontsulta hauen alde, sinbolikoak 
diren arren, ariketa gisa beharrezkoak iruditzen zaizkidalako.
Juanito Dorronsoro: Nik uste dut oso garrantzitsua dela po
litika guztien azpitik, oinarrian, herri batek erabakitzea zer 
izan nahi duen. Demokraziaren oinarria hori da. Ez gaude 
ohituta, inork ez digu galdetzen, eta zergatik ez geuk erabaki?
Mugimendu hau Idiazabalen sortzean ikaragarrizko ilusioa 
egin zidan. Gure herrian korapilatuta gabiltza, ezin konpon
durik. Lehen diktadura, ondoren hala moduzko muntaia 
eginda ezin elkar konpondu. Orain badirudi bakeak egiteko 
garaia dela eta adiskidetzeko oinarrizkotzat jotzen dut denok 
elkarrekin erabakitzea etorkizunean zer nahi dugun izan. Era
bakitzea oinarrizkoa da.
Marie Toure: Herri honen etorkizunak herritarren menpe 
egon behar duelako. Etorkizunean nire semealabek nolako 
herria izango duten herritarrek erabakitzea oso garrantzitsua 
iruditzen zait. Are gehiago nire kasuan, kanpotik etorria izan
da ere, uste dut hemengoekin elkarlanean etorkizuna eraiki
tzeko betebeharra dudala.
Arritxu Iribar: Ez dut zalantzarik alde egin behar dela, edo
zein erabaki hartzeko garrantzitsua da, ezinbestekoa, herriak 
zer nahi duen jakitea eta horrelako erabaki batean zeresanik 
ez. Norberak izan behar du bere iritzia emateko eskubidea, 
eta horrek ukaezina izan beharko luke: norberak bere iritzia 
emateko eskubideak bermatuta beharko luke, eta hori hala 
izanik, Euskal Herriaren etorkizuna erabaki ahal izango dugu.
Edurne Egaña: Euskal Herriak autodeterminatzeko eskubi
dea dauka. Bere egitura politikoa libre eta modu demokra
tikoan erabakitzeko herritarrek duten ahalmenean datza es
kubide hori. Herri galdeketa ahalmen hori gauzatzea da. 

Zein onura ekarriko dio Zumaiako herriari galdeketak?
Jon Maia: Jendeari egiten dion mesede handiena? Urteetan 
izan ditugun muga psikologikoak gainditzen dituela. Jendeak 
ikusten du beraiek ere bidea egitea posible dela, inoren zain 
egon gabe, bideak ixten dituztenen gainetik. Hori guztia ezin 
demokratikoagoa da. 
Herrian aurretik harremanik ez zuen jendeak elkar ezagutu 
eta elkarlanean aritzeko ere balio du. Aurreiritzi eta estereoti
po asko hausten ditu. Zumaian jende desberdina elkartu eta 
batera lan egitea sanoa da.
Juanito Dorronsoro: Herri baten heldutasunaren adieraz
garri ere da. Pertsonen nortasuna heltzean erabakiak hartu 
behar dituzte eta berdin gertatzen da herriekin. Parte hartzea 
herri baten nortasunaren neurgailua da. Parte hartze handia 

marie toure: 
“etorkizunean nire 
seme-alabek nolako 
herria izango duten 
herritarrek erabakitzea 
oso garrantzitsua 
iruditzen zait”
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zUMAIAKo ordEzKArIAK
Ezkerreko orrian: Arritxu Iribar eta Marie Toure; eskuinekoan: Edurne Egaña, Joanito 
Dorronsoro eta Jon Maia.

elkarrekin hitz egiteko gai izan garen seinale izango da. Hel
burua bezain garrantzitsua da bidea, eta guztion beharra dago 
lortzeko.
Marie Toure: Hasteko, jende multzo anitz bat elkarlanean 
jarri du helburu zehatz bat lortzeko, eta hori jada positiboa 
da. Bestetik, uste dut elkarrekiko errespetu ariketa bat dela 
gai garrantzitsu baten inguruan herritarrek beren iritzia eman 
ahal izatea. Herri honek ezberdinen arteko errespetua behar 
duelako aurrera egiteko.
Arritxu Iribar: Zumaiarren iritzia zein den, zer pentsatzen 
duten, zer nahi duten jakingo dugu eta horren arabera gero 
urratsak egin, baina edozertarako ezinbestekoa da zumaiar 
bakoitzak pentsatzen duena adierazi ahal izatea eta benetan 
herritar oso sentitzea; inork ezin du zumaiarren ordez erabaki 
ezta beraien aurkako erabakirik hartu ere. Horrela ulertzen 
dut nik.
Edurne Egaña: Zumaiarroi gure iritzia adierazteko beste 
aukera bat eskaintzen digu, eta hori beti da onuragarria. 

Zein arrazoi emango zenieke galdeketan parte hartu nahi 
ez edota zalantzan dauden herritarrei?
Jon Maia: Ezin dugula beste aldera begiratu arazo baten au
rrean. Herri honek zer izan nahi duen ez zaigu inoiz galde
tu eta horrek arazo asko ekarri ditu. Ezin da utzi gizartearen 
hain zati handiak arazo bezala bizi duen zerbait: identitatea, 
estatus politikoa… Zer izan mundu honetan, azken finean. 
Gizarte heldu baten ardura da gauzak konpontzea, eta nola 
konpondu galdetzen baino hobeto. Denok parte hartzea na
hitaezkoa da, bestela gauzak konpontzeke geratzen dira. Ora
ingoan, gainera, jendea bera da aukera sortu duena. 
Juanito Dorronsoro: Nik eskua luzatuko nioke. Goazen 
elkarrekin aurrera, oinarrizko gauzak egiten ari garelako. Igo 
gaitezen ontzira eta goazen itsasorantz benetako askatasuna
ren eta bakearen kairaino. 
Hitz egin beharra dago eta parte hartzea beharrezkoa da. 
Bakoitzak bere iritzia emanda, denok erabaki dezagun.
Marie Toure: Askotan gustuko ez ditugun gauzak kritikatzen 
ditugu eta besterik ez dugu egiten, baina galdeketak parte
hartu eta gauzak aldatzeko aukera emango digu. Nik, behin
tzat, hasieratik ez nuen zalantzarik egin ekimen hau susten
gatzea erabakitzerakoan, jendeak bere lanez aurrera ateratako 
ekimena delako.
Arritxu Iribar: Lehen urratsa galdeketa egin ahal izatea dela, 
erakutsi behar dugula gure iritziak balio duela eta eskubidea 
dugula aldekontraedozer…adierazteko, baina adierazi egin 
behar dela gai honetan eta besteetan… Gerta daiteke itxaro
pena galduta izatea batek baino gehiagok, Zumaian bai eta 
Baionan ez, edo Tuteran…, denok aldarrikatu behar dugu 
iritzia emateko eskubidea eta zenbat eta gehiago izan indar 
handiagoa izango dugu lortzeko. 
Edurne Egaña: Herri galdeketaren erronka parte hartzea dela 
azpimarratuko nuke. Baiezkoa edo ezezkoa bozkatu, garran
tzitsuena herritarrek horrelako herri galdeketa batean parte 
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hartzea da. Herri bizi eta sortzaile bat nahi badugu, parte 
hartzeko ekimenak aurkezten zaizkigunean erantzun egin be
har dugu. Hauteskundeak, bilera irekiak, inkestak, edo herri 
galdeketak izan, herritarrok gure iritzia adierazteko ditugun 
aukerez baliatu behar gara. 

Nahiko erabakitze ahalmen al dute egun herritarrek, zure 
ustez?
Jon Maia: Ez, nik uste dut oraindik demokrazia zuzenaren kul
turarik ez dugula. Uste dugu lau urtean behin bozkatuta nahikoa 
dela, eta irabazi duen horrek jada badaukala lau urtez edozer 
egiteko eskubidea. Tartean, ordea, herri batentzat edo lurralde 
batentzat garrantzitsuak diren gaiak ateratzen dira, behar bada 
hauteskundeetan bozkatutakoarekin zerikusirik ez dutenak.
Lege aldetik ez dugu barneratuta parte hartzeko demokra
zia, ezta kulturalki ere. Horregatik honelako galdeketak be
harrezkoak dira, baina gai gehiagotan egin beharko lirateke. 
Jendearentzat aldaketa garrantzitsu bat dakarrenean jendeak 
parte hartzea eskatzeko ohitura sistematizatu eta arautu egin 
beharko litzateke. 
Juanito Dorronsoro: Oinarrian gure esku dugu erabakitzea. 
Umeak bezala, ohituta gaude, alderdiek markatutako bidean, 
zerbait galdetzen digute eta hori erantzuten dugu. Gure be
netako galderak askotan erantzunik gabe geratzen dira. Ez 
zaigu otu gure ardura dela iniziatiba hartzea. 

Oinarrian, beraz, herri batek eskubide guztiak ditu, baina 
praktikan uste dugu ez dugula ahalmen hori. Idiazabalen hasi 
eta egungo galdeketetara pausoak ematen ari gara eta ikasiz 
goaz.
Marie Toure: Ez dut uste ni pertsona egokiena naizenik Eus
kal Herriko jendeak erabakitze ahalmen asko edo gutxi duen 
epaitzeko. Izan ere, oraindik ere, urte gutxi daramatzat zuen 
artean sistema politikoa sakon ezagutzeko. Baina ez dut za
lantzarik herritarren parte hartzea bultzatzen eta guztiona den 
herria zer izan behar duen erabakitzea bilatzen duen ekimen 
honek nire sostengua izango duela. 
Arritxu Iribar: Praktikan ez, errealitatean ez…, horrek garbi 
erakusten du zer “demokrazia”tan bizi garen, baina izan be
har lukete. Herriak du ahotsa eta politikariek bitartekari lana 
egin behar dute, herriak nahi duena bideratzeko tresnak jarri 
behar dituzte. Hori lortu behar dugu, herritarrek ahalmena 
izatea eta agian beste moduren bat izango da, baina momen
tuz galdeketa da dugun modurik egokiena herritarrek nahi 
dutena jasotzeko.
Edurne Egaña: Ukaezina da azken urteotan herritarrek par
te hartzeko dinamikak edo ekimenak ugaritu egin direla, eta 
gero eta ohikoagoak bilakatzen ari direla. Etorkizunean ere 
hala izango da. Bide honetan, asko dugu, denok, oraindik 
ikasteko, eta hobetzen joaten garen heinean, gizarte biziago 
eta sortzaileago bat izango dugu. 
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Errefuxiatuen 
kanpalekuetatik 
jasotako 
gutunak 

Hilabeteak aurrera doaz, neguko 
hotzak izoztu dizkigu hezurrak 
Kantauri ertz honetan. Urtaroak 
ere igarotzen doaz errefuxiatuen 
kanpalekuetan, eta han dena 
da muturrekoagoa. Hotzetan 
hotzena bizitzen ari dira, tarteka 
elur kapek ere estali dituzte 
errefuxiatuen kanpalekuetako 
zoruak. 

tEstUA: nErEA EIzAgIrrE
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MHMood 
ALKEEMEK
1983ko maiatzaren 
3an jaioa Palmyran, 
Sirian. Kamioi gidaria. 
Egun Thessalonikiko 
errefuxiatuen 
kanpalekuetan dago. 
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Denbora aurrera doa, baina milaka errefuxiatuk harrapatuta 
jarraitzen dute, kanpalekuetan, ezlekuetan. Atzean gerra utzi 
zutelarik, eta aurrean Europar Batasunak hertsi itxitako at
eak, haientzat eguneko zeregin bakarra bizirautea da. Azken 
hilabeteetako bizipenen berri, ea nola dauden galdetu diegu 

Abdullah eta Mahmood anaiei. Biak Chios uhartean eza
gutu genituen, aurreko ekaineko Baleiken haien berri eman 
genizuen, eta orain, Internet bidez, zenbait galdera bidali diz
kiegu, haiek gutun gisa erantzun dizkigutenak. Hemen be
hean euskarara itzuli ditugu bi anaiek kontatutakoak: 
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Nik Chiosen jarraitzen dut. Jada urtebete eta piko pasa da, etxetik hanka egin behar izan genue
la, anaia Mhmoodek eta biok. Harekin egin dut orain arteko ia bidaia guztia, baina duela pare 
bat hilabete Mhmoodek Greziako penintsulara igarotzea lortu zuen. Biotatik hura izatea erabaki 
genuen, osasun arazo txiki bat duelako, eta hobe da hura iristea lehenago Europara. Nik hemen 
jarraitzen dut, Chioseko errefuxiatuen kanpalekuan, hilabeteak eta hilabeteak, ez atzera eta ez au
rrera. Hara, hona iritsi nintzenean jarrera aktiboa nuen, oso positiboa, izatez horrelakoa naizelako, 
ezin geldirik egon, edozertan laguntzeko prest. Baina hilabeteak aurrera doaz eta dena gainbehera 
doa, hasieran kanpalekuetako beste guztiei animatzen saiatzen nintzen, denok goiari eutsi behar 
geniola argi nuen…, baina jada muturreko une batera iritsi gara, eta depresioari, frustrazioari eta 
gainbehera sakon honi ezin diogu bueltarik eman. Errefuxiatuen kanpalekuetako bizi baldintzak, 
astetxo batzuetarako agian balekoak izan litezke, baina boluntariook ere ikusi duzuen gisan, hemen 
ezin da luzaroan bizi. Bertako bizi baldintzen ondorioz jendeari gaixotasunak areagotzen ari zaiz
kio, batzuei heriotzeraino, hori eragin fisikoei dagokionez. Eragin psikologikoak ere nabarmenak 
baitira. Hemen, heriotzak gertatzen ari dira, eta jaiotzak, haur batzuk egoera honetantxe jaio dira, 
eta hemen bizi dira eguntxo batzuk besterik ez dituztenean. Ni erizaina naiz izatez, eta badakit 
hemengo baldintzek zer osasun kalte eragiten ari zaizkigun. Nik, egia esateko, apenas ikusi dut 
aldaketarik errefuxiatuen kanpalekuetan hilabete luze hauetan zehar, barkatu horren gordin esatea, 
baina hala da. Makina bat bider hitz egin dut hainbat Gobernuz Kanpoko Erakundeetako bolunta
riorekin, arren eta arren kanpalekuan ur beroa behar dugula eskatuz. Negu hotz honetan ur berorik 
gabe hilabeteak ematean, hezetasun honekin…, gorputzerako izugarria da. Boluntarioen erantzu
nak honakoak izan dira: “Ezin dugu, ez dugu lortzen, eskatuko dut, baina ez da nire ardura”. Nik 
boluntario asko ezagutzen ditut, eta badakit haiek ez direla gure egoeraren arduradun inondik 
inora, haiek ere ahal duten onena ematen dute; gobernuen kontua da, baina errealitate bakarra da 
gu hemen gaudela bizirauten ahal dugun moduan. Guk Europara joan nahi dugu, ez ilusio berezia 
egiten digulako egoerak, badakigu Europan jende oso ona, besoak zabalik hartuko gaituenarekin 
topo egingo dugula. Baina jakitun gara, baita ere, hara iritsiz gero, gure bizitza oso zaila izango 
dela han. Badakigu Europan, gorroto, arrazismo, faxismo handia ere topatuko dugula, eta gure 
egunerokoan horri egin beharko diogula aurre. Komunikabideak egunero jarraitzen ditugu, eta 
lagunak ere baditugu Europan bizi direnak egun, eta europarrak Trumpek egin duen “musulmane
kiko debekuaz” larrituko dira, baina guk Europako ateetan bizi dugun egoera oso antzekoa da, izen 
ezberdinarekin, baina oso antzekoa. Barka iezadazue, ez daukat gogo handirik orain artean bizitako 
momentuak gehiago konpartitzeko edota gehiago pentsatzeko, ezin dut gehiegi pentsatu arrazoiez, 
egoeraz, bestela behera etortzen naiz, soilik egunerokoari aurre egiteaz pentsatzen dut. Baina gutun 
hau irakurri behar duzuenez, azken hitz batzuk esango ditut. Ez dago alderik zuetako edonoren 
edota errefuxiatu baten artean. Niri sekula burutik pasa ere ez zitzaidan egingo bizitzen ari naizena 
niri gertatuko zitzaidanik, nire bizitza lasaia eta segurua zen. Uste baduzue bizi osorako ziur biziko 
zaretela, agian bai, eta benetan nahiko nuke hala izatea eta gu bizitzen ari garena beste inork ere ez 
bizitzea; baina ziurtasunik ez duzue. Edonor izan liteke errefuxiatu etorkizunean. 

Abdullah Alkeemek idatzitako gutuna,
Chios uhartetik (Grezia)



ABdULLAH 
ALKEEMEK
1991ko urtarrilaren 
31n jaioa, Palmyran, 
Sirian. Erizaina. Chioseko 
errefuxiatuen kanpalekuan 
dago, 9 hilabete inguru 
daramatza bertan.  
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Chioseko uhartean hotz mingarria egin du azken hilabeteetan; gainera, imajinatu egin behar 
duzue gu desertutik gatozela, ez genuen orain artean halako hotzik sekula bizi izan gure gor
putzetan. Ez dago esan beharrik, komunikabideetan ikusi dituzuen argazkietatik, errefuxiatuen 
kanpalekuetan ez dugu baliabiderik hotz honi aurre egiteko. Hemen, halabeharrez bizi behar 
garen pertsonok, ahal dugun moduan egiten diogu aurre neguko klima gogorrari, edota datorren 
edozeri, ez dago besterik. Legalki oso pertsona gutxik uzten dituzte errefuxiatuen kanpalekuak. 
Tarteka esaten digute “elkarrizketa” modukoak ditugula eta administrari batek zenbait galdera 
egiten dizkigu, asilo eskaeren tramitazioa egiteko, baina horien gehienen erantzunik ez dugu 
jasotzen. Familiaren bati, edota pertsona konkreturen bati, iritsi zaio herrialderen baterako asilo 
ofiziala, baina oso kasu urriak dira, eta gehienetan kasu bereziak izan ohi dira, gaixotasunen bat 
dutelako senideren batek edo antzekoren bat. Pertsona askok utzi dute Chios uhartea, baina ez 
ofizialki, ahal duten bezala Greziako penintsulara iritsi dira, gero handik gehienek Balkanetako 
bideari ekiteko. Nik ere halaxe egin nuen duela bi hilabete inguru, Chios atzean utzi eta Greziako 
penintsulara iritsi nintzen; gero, Atenasen egon naiz hilabete batzuk bertako kanpalekuetan; eta 
egun Thessalonikiko kanpalekuan nago. Chioserainoko bidaia anaiarekin egin nuen, baina berak 
Chiosen gelditu behar izan zuen, eta nik martxa egin. Gogorra izan zen anaia agurtzea, okerre
nak pasa ditugu elkarrekin, baina elkarrekin konpartitzen genuen, behintzat, eta orain bakarrik 
nago. Azken asteetan, saiakera bat baino gehiago egin dut Greziako muga zeharkatzeko, baina 
oraingoz bi bider Greziako poliziak harrapatu gaitu mugan eta atzera egin behar izan dugu. 
Chiosen denak duela hilabete batzuk bezalaxe jarraitzen du, Janaririk ez da falta baina osteran
tzean, ez dugu gaixotasunetarako edota inolako arreta berezirik. Bertan, lanean ari diren bolun
tarioak baldintzak hobetzen saiatzen ari direla ikusten dugu, janariarekin edota SMHko taldeak 
anbulantzia bat ekarri du. Baina egoerak oso latza izaten jarraitzen du errefuxiatuen kanpalekue
tan, bereziki gaixotasunak dituzten pertsonentzat, haur eta nagusientzat egoera oso latza da. Hau 
irakurriko duten pertsonei esan nahi diet ni zuek bezalakoxe pertsona bat naizela, zuen herrial
deetara turista gisa etorri nahiko nukeena zuen paisaia ederrez gozatu ahal izateko, nire herrian 
lasai biziko nintzatekeen bitartean. Ez dut errefuxiatua izan nahi, ez dut nahi, baina nire herrian 
eztanda egindako gerrak behartu nau nire bizitza atsegina atzean utzi eta azken urte eta pikoan 
egindako bide luzea egitera. Gauza latzak bizi izan ditut, baina azken hilabeteotan gogoan dudan 
une bat kontatuko dizuet. Nire anaia Abdullahrekin, Palmyira gure hiria atzean uzten ari ginela, 
dena azkar batean gertatzen ari zen, gure gurasoak eta beste senitartekoak agurtu, kamioi hartara 
igo…, baina momentutxo bat izan nuen, ia hiritik ateratzen ari ginela, eta guztiok azken begira
da sakona ematen ari ginelarik kale eta txoko haiek agurtzeko, nik begiak zarratu nituen unetxo 
batez. Pentsatu nuen, Palmyira, nire hiria, ez nuen dena suntsituta gogoratu nahi betirako, eta 
begiak zarratu nituen, eta gerra aurreko irudiak gogoratzen saiatu nintzen. Ez dakit zer gehiago 
kontatu, osooso triste bizirauten dugu egunero, baina bizitzak aurrera jarraitzen du beti. 

Mhmood Alkeemek idatzitako gutuna,  
Thessalonikitik (Grezia)
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“zUMAIA” izeneko Anbulantzia ibiliko da  
chioseko Errefuxiatuen Kanpalekuan

Zumaiako Errefuxiatuen Harrera Taldea elkarlanean aritu 
izan da Zaporeak taldearekin, eta baita SMH (Salvamento 
Maritimo Humanitario) taldearekin ere. Azken hori, batik 
bat erizain, mediku eta suhiltzaileek osatzen dute, guztiak 
Euskal Herrikoak eta boluntario gisa lanean ari direnak 
Greziako Chios uhartean. Hasieran, txalupen etorreretan, 
errefuxiatuak zuzenean itsasotik ateratzeaz arduratzen zi
ren. Gerora, etorrerak gutxiagotzean, baina errefuxiatu 
kanpamenduetako osasun arazoak handitzearekin, batik 
bat, osasunaren arretara bideratu dute euren lana. SMH 
taldeak sekulako lana egin du Chios uhartean, ia diru iturri 
gehienak Euskal Herrian jende eta talde anonimoek egin
dako donazioetatik abiatuz, beharrezko ekipamendu eta ba
liabideak lortu dituzte, eta euren jarduteko modua zuzena, 
eraginkorra eta betiere pertsona errefuxiatuen duintasuna 
bermatzekoa izan da. 

Azken hilabeteotan, anbulantzia bat erosi zuten, horre
kin kanpalekuetan gaixorik jartzen zirenak edota haurdun 
zeudenak uharteko erietxera eramatea ahalbidetuz. Baina 
beste anbulantzia baten beharra zuten, batekin ez baitziren 
larrialdi guztietara iristen. Behar horren jakitun, Zumaiako 
Harrera Taldeak bilduta zituen 4.000 euro ematea erabaki 
du SMH elkarteari, anbulantzia eros dezaten. Esandakoa
gatik, anbulantzia otsailaren erdialderako Chios uhartean 
martxan izango dute. SMH taldeak, esker onez, Zumaia 
izena jarriko dio anbulantzia berriari. Hurrengo hilabeteo

tan, beste osasun zentro bat martxan jartzeko asmoa dauka
te Chiosen, egonkorragoa, gaixo kronikoei arreta egokiagoa 
eman ahal izateko, eta oso larri dauden gaixoei errefuxia
tuen kanpalekuetatik ateratzeko pasaporte humanitarioak 
bideratzen saiatzen ari dira. Hori guztia azaltzeko, otsailaren 
9an, Alondegian, SMHko kide den Javi Juliok berak egin
dako Wait, just wait dokumentala aurkeztuko du Alonde
gian, euren ahotsean entzun ahal izango dugu egiten duten 
lana, baita errefuxiatuen kanpalekuetan bizi den egoera ere.

ELKArtAsUnA
Abdullah eta Mhmood Alkeemek anaiak  
Libe Aizpuru eta Nerea Eizagirre zumaiarrekin, 
2016ko udaberrian, Chios uhartean.
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tEstUA: jUAn LUIs roMAtEt

Jon Agirrezabalaga, Txonpe, Mugarik Gabeko Sendagileak 
(MGS) erakundearen Dignity I ontzian lan egiten aritu da 
pasa den udazkenean, Mediterraneoan, Libiako kostaldetik 
ontzi kaxkarretan ateratzen ziren errefuxiatuen erreskate 
lanetan. Bi hilabete eta erdiko kanpainaren ondoren, Ga-
bonen ostean, hilabetez, Zumaian egon da. Ontzira itzuli 
aurretik, han bizi izan duen errealitateaz hitz egin digu.

Mediterraneora joateko aukera parean pasa zitzaidan eta 
hartu egin nuen. Udazkena zen, Luma belaontziaren denbo
raldia bukatuta zegoen eta tren hori aurretik pasa zitzaidan. 
Elkarrizketa bat egin zidaten, itsasoan esperientziarik ea ba
nuen galdetu zidaten eta ea ontziak eramateko titulaziorik 
banuen. Baldintza denak betetzen nituen. Ez naiz boluntario 
joan, lan egitera joan naiz. Itsasontzi batek itsasoko profe
sionalak behar ditu eta ontzia eramateko titulazioa banuen 
ere, marinel egin dut lan. Hura zen zegoen lanpostu bakarra. 
Erakundekoek eskertu dute hori. Esan zidaten marinel kar
gura jaisteko borondatea duten kapitain gutxi dagoela.

Dignity I izeneko atoiontzian egin dut kanpaina hau. 
50 bat metroko luzera du eta zaharra da; 40 bat urte izan
go ditu. Bigarren eskukoa da. Erreskate lanetarako egokituta 
dago. Ospitale bat muntatu da, emakumeak beraien umee
kin egoteko espazioa du, etab. Tripu
lazioa 1820 lagunek osatu dugu, Es
painiako estatuko jatorri askotakoak. 
Ontziaz arduratzen direnez gain, sen
dagileak eta erizainak daramatza. 

Itsasontzia Maltan hartu nuen; 
hura da haren portu basea, Libiako 
kostaldetik hurbilen dagoen Euro
pako azken muturra delako. MGSk 
pare bat lonja ditu alokatuta eta tres
neria, zodiacak eta elikagaiak gorde
tzen ditu bertan. Libiako kostaldetik 
20 edo 30 itsas miliatara egoten da 
ontzia, nazioarteko uretan. Behin sar
tu ginen Libiako uretan. Zamaontzi batek abisua pasa zigun: 
gomona bezala ezagutzen dugun txalupa bat larri zebilela 
itsa so txar eta haizeagatik. Itsasoa guretzat zakarra bazegoen, 
pentsa nola egongo zen haientzat. Kostatik ia 12 itsas milia
tara hurreratu ginenean, zamaontzi bertatik esan ziguten pa
truila ontzi batek hartu zituela. Buelta eman eta nazioarteko 
uretara itzuli ginen.

Baketsuaren fama du Mediterraneoak, baina ez da hala: 
oso zakarra jartzen da oso denbora gutxian. Erabiltzen di
tuzten gomazko txalupa horiek, gomonek, ez dute inongo 
gogortasunik eta ezin diete olatuei aurre egin. 

Jendea itsasotik ateratzea izan da marinelon lana. Beraien 
txalupak ez ditugu ukitu ere egin. Lehenbizi hurreratu egiten 
gara eta jendea lasaitzen saiatu. Gure artean ingelesa, frantse
sa eta arabiera dakizkien interprete bat egoten da. Jendea la
saitzen dugu, txalekoak banatu eta gero, pixkanaka, ontzira 
igotzen ditugu.

Ez da Libiako edo Siriako gerretatik ihesi dabiltzan jendea 
bakarrik; esango nuke antzeko exodoa ari dela gertatzen. Sa
hara hegoaldekoak, Nigeriakoak, Eritreakoak, Ghanakoak... 
Sahara oinez zeharkatuta heldu dira Libiako kostaldera. Aus
kalo noiz aterako ziren beraien etxeetatik! Eta kostara heltzen 
direnean, beste pelikula bat hasten da beraientzat.

Urriaren bukaeran eta azaro osoan egon naiz han. Egural
dia aldatzean, negua hurreratzean, itsasora egin duten ontzi 

kopurua jaitsi egin da. Hala ere, erres
kateak izan ditugu. Eguraldi ona bada
go, hego haizea badago, mafiek itsasora 
bultzatzen dituzte ontziak. Mafiek bada
kite gu hor gaudela eta txalupak itsasora 
bultzatzen dituzte jakinda erreskatatuko 
ditugula. 

Aurten Dignity Iek, zuzenean, 
18.000 pertsona atera ditu. Horiek dira 
guk zuzenean erreskatatu ditugunak. 
Horrek erakusten du zer dimentsioez ari 
garen hizketan. Eta horiek Libiatik ate
ratzen direnak besterik ez dira. Turkiatik 
beste bide bat dago.

Aurkitzen ditugunean, beldurtuta egoten dira. Itsasontzi 
handia ikusten dutenean, lehenbailehen sartu nahi izaten 
dute, denak presaka, korrika. Pixkanaka, banaka, ontzira 
igotzen ditugu. Eguraldi txarrarekin itsasoratu badira, zau
riak izaten dituzte. Txalupan eramaten dituzten gasolina bi
doiak irauli egiten dira eta karga hori zodiac barruan geratzen 
da. Denak gasolinetan blai eginda egoten dira eta horrek aza

jon TxONpE
Dignity 1 itsasontziko marinela

“exodo bat ari da 
gertatzen”

“nola esango diozu 
errefuxiatu bati, 
agian, kaiola batean 
bukatuko duela? 
nola zapuztuko 
diozu amets hori?”
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la erretzen die. Ontzira igotzeko eskua ematean azala eskue
tan geratzen zaizu.

Behin ontzian arropa kenduta, segituan, dutxa bat har
tzen dute. Arropa, mantak, toallak eta emakume musul
manei pareo zapi bana ematen diegu. Janari kit bat ere bai: 
galletak, polboroi antzeko bat eta egositako baba pote bat. 
Beraiek administratzen dute janaria.

MGSek errefuxiatu guztiak berdin tratatzen ditu; gata
zketan ez du bataren edo bestearen alde egiten, denei lagun
tzen saiatzen da. Alde horretatik, oso zorrotza da. Ontzira 
igotzen direnean galdetzen diegun gauza bakarra jatorria, 
adina eta sexua da. Beste informaziorik ez dugu, ezta nahi 
ere. Hala, portuan poliziak galderak egiten dizkigutenean, 
ezin diegu besterik esan.

Pixka bat beteta dagoenean bueltatzen da ontzia portura. 
Itsasotik ateratako pertsona horiek Siziliara eramaten ditugu, 
lan egiten dugun eremutik bi egunera. Ezin da erreskate bat 
dagoen bakoitzean portura itzuli. Itsasontzian egun bat egin 
dezakete. Behin Italiako patruila ontzi bat hurreratu zitzai
gun, eta gurekin zeuden 200 lagun pasa genizkien. Berehala 
Libiara itzuli ginen.

Begiraden aldaketa da gehien gogoratzen dudana. Hasie
ran nekaneka eginda daude eta begirada urrutian dute, be
raien munduan daude. Ontzia martxan jartzen denean aldatu 
egiten zaie, gustura jartzen dira eta Malta ikusten dutenean, 
txantxak hasten dira. Ametsa betetzen ari dira eta infernua 
atzean uzten. Europan aurki dezaketen beste infernu horri 
buruz ez diegu ezer esaten. Nola esango diozu errefuxiatu 
bati, agian, kaiola batean bukatuko duela? Nola zapuztuko 
diozu amets hori?

Lotsagarria da gertatzen ari dena. Zerrikeria bat da. Lo
tsa, nazka, haserrea eragiten dit. Itsasotik putzura bidaltzen 
dituzte. Nola daiteke gure agintariek halako erabakiak har
tzea? Leku guztietan hala dela? Ba, kaka zaharra!

Ontzia orain Tarragonan dago, Ebro ibaiko deltan, Sant 
Carles de la Rapitan. Mantentze lanetan ari gara orain. On
tziak lan asko eskatzen du eta beti prest egon behar du itsa
soratzeko. Ez dakigu jarraituko dugun edo ez, berriro Medi
terraneora aterako garen edo ez. Ateratzen bada, han izango 
naiz. Egoera gogorra da eta pentsatzen dut emozioak azalera
tzen direla. Baina, aldi berean, aberasgarria da pertsona horiei 
eskua eman eta ongi etorria ematea. 

Libiako kostaldean itsasortik ateratako errefuxiatuak Siziliara eraman ditu atoiontziak.
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Argi izpiak 
iluntasunean
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 tEstUA: gorKA zABALEtA

Merkatu libre eta irekia omen da 
argindarrarena baina, errealitatean, sistema 
iluna da oso, korapiloz josia, erabat 
ulergaitza. Herritarrari ezintasuna eta 
amorrua gailentzen zaizkio argindarraren 
prezioa neurri gabe igotzen den aldiro, 
eta ahalmenik gabe ikusten du bere burua 
negozioa kontrolatzen duten lauzpabost 
enpresa erraldoien aurrean. Baina hasi 
dira aukera berriak sortzen. goiener 
kooperatiba da horietako bat. 5.700 
bazkide ditu dagoeneko –tartean, 50 
bat zumaiar–. santiago Eribe de otxoa 
gerenteak azaldu digu goiener zer den.
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Ordiziako egoitzan jo eta su ari dira lanean azken asteotan; baz
kide egiteko eskaerak laukoiztu egin dira argindarraren prezioa 
igotzearekin bat. “Lan handia ari gara egiten herriz herri Goie
ner zer den esplikatzen, eta jendeak ezagutzen gaitu. Baina, as
kotan, kosta egiten da betiko enpresa hornitzailean baja eman 
eta horrelako proiektu berritzaile batean sartzea, oinarrietan 
erabat ados egon arren. Beldur pixka bat ematen du, argin
darra oso garrantzitsua delako gure eguneroko bizitzan. Baina 
fakturan halako igoerak gertatzen direnean, jendeak nahikoa 
da! esan eta Goienerrekin akordatzen da”, hasi da esplikatzen 
Eribe de Otxoa. Normalean egunean lauzpabost lagunek dei
tzen dute Goinerrera bazkide egiteko; azken asteotan, berriz, 
2025 izan dira. Zerbait aldatzen hasi da.

Lehenik eta behin, zer da Goiener?
Goiener irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat da, herrita
rrez osatua. Gaur egun, energia berriztagarria erosi eta saltzen 
die bere bazkidebezeroei. Baina helburua beti izan da guk 
geuk sortzea energia berriztagarria gure bazkideentzat. Hori 
oraindik ez da posible, baina urratsak ari gara ematen.

Orduan, zuek nondik lortzen duzue bazkideen saltzen 
diezuen energia berriztagarria?
Energia merkatu orokorrean erosten dugu, baina ekoizleek 
emandako agiriekin ziurtatzen dugu guk salerositakoa be
rriztagarria dela erabat. 

Eta zuek, Goienerrek, eskaintzen duen argindarra Iber-
drolarena baino merkeago al da?
Argindarra ez da merkeagoa, denok merkatu berean erosten 
dugulako, prezio berean. Aldea da gurea % 100 berriztagarria 
dela. Baina badaude arrazoi sakonagoak gurea bezalako eki
menak bultzatzeko.

Esate baterako?
Adibidez, enpresaren eredua bera. Energiaren gaiarekin kezka 
zeukan herritar talde batek sortu zuen kooperatiba hau, inda
rrean dagoen sistema ez zitzaielako egokia iruditzen. 2012an 
sortu genuenean 33 bazkide ginen, tartean abokatuak, in
geniariak, ingurumen teknikariak, ekonomialariak… Gaur 
egun ia 5.700 gara, eta % 92 herritar soilak. Bazkideen artean 
badauzkagu hainbat udal, sindikatu gehienak eta enpresak ere 
hasi dira sartzen. Baina denek dute boto bakarra erabakiak 
hartzeko garaian. Erabaki garrantzitsuak demokratikoki har
tzen dira. Ez dago administrazio kontseilu bat soldata ikara
garria kobratzen.

Baina Goienerreko bezero izateko nahitaez izan behar al 
da bazkide?
Bai, aurrena bazkide egin beharra dago, kooperatibista izan 
behar duzu kontsumitzaile baino lehen. Gauzak egiteko beste 
modu bat dagoela sinesten dugu. Kontsumitzaile huts baino 
gehiago izan zaitezke, erabakietan har dezakezu parte.

er
r

ep
o

rt
a

je
a santiago ERIBE DE OTxOA  GOIENERREKO GERENTEA

“energiaren gaiarekin 
kezka zeukan herritar 
talde batek sortu 
zuen kooperatiba hau, 
indarrean dagoen 
sistema ez zitzaielako 
egokia iruditzen” 
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Energia berriztagarriak saltzen dituzue, baina sortu ora-
indik ez.
Gure erabakia da soilik energia berriztagarriak saltzea. Ingu
rumenaren aldeko apustua da. Garbi daukagu gaur egungo 
sistemak ondorio nabarmenak dauzkala ingurumenean eta 
hori aldatzeko apustua egin dugu. Egia da, gaur egun, bes
te ekoizle batzuk sortutakoa salerosi baino ez dugula egiten. 
Baina bidea ari gara egiten geure energia propioa sortzen has
teko.

Nola lortuko duzue hori?
Gure ibaietan badaude azpiegitura hi
droelektriko txiki asko, batzuk utzita 
daudenak eta beste batzuk larri irauten 
ari direnak. Aukera batzuk ari gara az
tertzen, eta lehen urratsak hortik etor 
daitezke. Zaila izango da gure bazki
deen eskari guztia gure energia pro
pioarekin asetzea, baina hasierako hel
burua hori zen eta ez diogu uko egin. 
Atzeratu egin da, araudiak ez duelako 
batere laguntzen.

Zer oztopo aurkitu dituzue?
Espainiako Gobernuak araudia erabat 
aldatu zuen 2012an, justu kooperatiba 
sortu zen unean. PSOEren gobernuak 
diru laguntza handiak eman zituen 
berriztagarriak bultzatzeko, neurrigabe 
agian; horri erantzunez, PPren gober
nu berriak kontrako norabidea hartu 
zuen, berriztagarriei galga erabatekoa jarriz. Kooperatibaren 
helburua zen energia sortzea, baina egoera berriak ez zuen la
guntzen. Erabaki genuen salmentatik hastea, ekimena bertan 
behera geldi ez zedin.

Goiener horrelako kooperatiba bakarra da Hegoaldean, 
baina eredua ez da zuek asmatua…

Ez, historia luzea dute energia berriztagarrien kooperatibek. 
1970eko hamarkadan sortu ziren lehenak, Europa iparral
dean, petrolioaren krisiarekin. Katalunian ere badago koope
ratiba bat indar handia duena –40.000 tik gora bazkide dira–, 
eta Espainian zehar ere sortu dira gehiago. Ipar Euskal He
rrian Iener sortu berri da. Beste kooperatibekin elkarlanean 
ari gara, interes komunak dauzkagulako, baina erabaki dugu 
Hegoaldea izango dela gure lan esparrua. Gertuko enpresa 
bat izan nahi dugu, tokiko ekonomia bultzatuko duena.

Gaur egun zer egitura dauka Goiene-
rrek?
Gaur egun 14 langile gara. Bulegoak 
dauzkagu Ordizian, Gasteizen eta Bil
bon, eta gure asmoa da Iruñean eta 
Donostian ere bulego bana zabaltzea. 
Guretzat erosoago litzateke denak 
egoitza bakarrean biltzea, baina lehen 
aipatutako tokikotasuna bultzatu nahi 
dugu. Harremanak askoz gertukoagoak 
izatea nahi dugu. Zuk enpresa handi 
horietako batera deitzen duzunean te
lefonoaren beste aldekoa ez dakizu non 
dagoen, agian Madrilen, agian Kolon
bian… Edo agian da makina bat. Guk 
kontrako bidea hartu dugu. Bizkaitar 
batek deitzen duenean, telefonoaren 
beste aldean bizkaieraz egingo dion 
norbait aurkitzea nahi dugu.

Baina langileez gain boluntarioak ere badauzkazue.
Goiener zer den gizarteratzen lan handia egiten dute. Baz
kideen artean batzuek gogoa dute proiektuan aktiboki parte 
hartzeko eta indar hori bideratzeko Goiener Elkartea sortu 
genuen. Batzuk herriz herri dabiltza hitzaldiak ematean, ar
gindarraren faktura esplikatzen…  
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“2012an sortu 
genuenean 33 
bazkide ginen eta 
gaur egun ia 5.700 
gara; bazkideen 
artean badauzkagu 
hainbat udal, 
sindikatu gehienak 
eta enpresak ere hasi 
dira sartzen” 
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Argindarraren sistemak nola funtzionatzen duen ulertzeko 
ikastaroa trinko beharko genuke, baina argibide batzuk, be
hintzat, eman dizkigu Eribe de Otxoak. 

Argindarraren sisteman lau urrats nagusi daude: ener
giaren ekoizpena, garraiatzeko azpiegitura, energiaren bana
tzaileak eta saltzaileak. Erdiko biak ez daude liberalizatuta: 
garraioa Red Eléctrica Españolak kontrolatzen du, eta bere 
lana da ekoizleak tentsio altuko sareare
kin lotzea; eta banatzaileak arduratzen 
dira argindarra kontsumitzailearengana 
helarazteaz, tentsio baxuko sarearen bi
dez. Hegoaldean, adibidez, Iberdrola 
Distribución enpresaren esku dago ia 
gehiena. Bi kasuetan jarduera araututa 
dago eta ezin dute prezioa aldatu. Bai
na ekoizpena eta salmenta liberaliza
tuta daude 1997tik. Horrek esan nahi 
du baldintzak betetzen dituen edonork 
sortu edota saldu dezakeela arginda
rra. “Berez, 300dik gora enpresa daude sektorean argindarra 
saltzen dutenak, baina egia da bost handienek kontrolatzen 
dutela merkatuaren zati handiena: Iberdrola, Endesa, Feno
sa, Viesgo eta Hidrocantabricoren artean merkatuaren %70 
inguru daukate”, azaldu du Eribe de Otxoak.

Nola funtzionatzen du argindarraren merkatuak?
Pentsa dezagun tomateak salerosten ditugula. Esan dugu to
mateen ekoizpena eta salmenta daudela liberalizatuta. Orduan, 
tomateak saltzen ditugunoi egunero galdetzen digute zenbat 
tomate beharko ditugun. Guztion eskaria jasotzen denean 
ekoizleei esaten zaie hainbeste tomate behar dira. Ariketa hau 
orduero egiten da. Ekoizle bakoitzak esan behar du zenbat 
tomate eskaintzen dituen eta zer preziotan. Eskaintza guztiak 
jasotzen dira eta eskariari erantzuten zaio merkeenetik hasita. 
Adibidez: 50 tomate behar dira. Horietatik nuklearrek diote 
20 ekoizteko prest daudela. Nuklearren kasuan, teknologiaren 
ezaugarriengatik, beti martxan egon behar dute, ezin dira gel
ditu edo martxan jarri eskariaren arabera, ez lirateke bideraga
rri. Orduan, nuklearren tomateak nahitaez kontsumitu behar 
direnez, merkatuan zero eurotan eskaintzen dituzte. Demagun 
haize errotek beste 15 tomate eskaintzen dituztela, hauek 15 
euroan; hidroelektrikoek hamar tomate 20 euroan; eta zentral 
termikoek beste hamar tomate 60 euroan. Guztira 55 tomate 
eskaintzen dituzte, baina 50 baino ez ditugu behar. Zer egiten 
da? Termikoek eskainitako hamar horietatik bost hartuko dira 
eta beste bostak baztertu. Eta azken tomate horrek markatzen 
du salmenta osoaren prezioa. Hau da, 50 tomateak ordainduko 
dira garestienaren prezioan, 60 euroan.

Beraz, energia nuklearra, berriztagarria edo termikoa 
izan, prezio berberean salerosten da?
Hala da. Sistema marjinalista deitzen zaio horri.
Baina teknologia guztiek ez dute ekoizpen kostu berbera. 
Ez da berdin kostatzen argindarra sortzea zentral nuklear 
batetik edo haize-errota batekin…
Hori da sistema honek daukan arazoetako bat, ez dakigula 
benetan zenbat kostatzen den argindarra sortzea teknologia 
bakoitzarekin. Hor iluntasun handia dago, enpresa handiek ez 
dute informazio hori ematen. Baina datu deigarriak azaleratu 
dira. Aragoiko ur jauziekin gertatu da. Enpresa batzuek ur jauzi 
horiek esplotazioa lortu zuten duela zenbait hamarkada. Epea 
amaitu denean, azpiegitura horiek Aragoiko Gobernuaren esku 
gelditu dira, eta ohartu dira argindarra zazpi euroan salduta 

kostu guztiak estaltzen dituztela. Hortik 
adibidean aipatutako 60 euroetara dena 
da irabazia. Francoren garaian egindako 
azpiegitura haiek guztiak aspaldi dau
de amortizatuta, asko oraindik enpresa 
handien esku daude, eta ez dakigu bene
tan zer etekin ateratzen dioten. Informa
zio hori falta da.
Baina badago beste arazo bat: enpre-
sa berberak daude katearen bi mutu-
rretan, ekoizten eta saltzen. Aukera 

dute prezioan eragiteko.
Zalantza hori hor dago, bai. Zaila da hori demostratzea, baina 
2013an lortu zen Iberdrolaren kasuan. Ur jauzi batzuk ez zi
tuen martxan jarri, prezioa jaitsi ez zedin. Tomateen adibide
ra itzulita, eskaria asetzeko hiru ale falta badira, eta zure esku 
badauzkazu hainbat teknologia, batzuk merkeagoak beste 
batzuk garestiagoak, ba, aukera daukazu horrekin jokatzeko 
eta azken tomate hori garestienarekin ekoiztu eta prezio al
tuena markatzeko. Espekulatzeko aukera dute handi horiek, 
beraien esku daudelako nuklearrak, eolikoa, gasa, hidrau
likoa… Teorian merkatu librea dena errealitatean ez da hala. 
Horregatik guk burujabetzari buruz hitz egiten dugu, zeuk 
sortzen baduzu behar duzun energia, orduan zeuk ezarriko 
diozu prezioa zeure buruari.
Hain ulergaitza egiten zaigun fakturan badago zati handi 
bat finkoa dena. Gure hileroko kontsumoa dago, zergak 
eta hainbat kontu jasotzen dituen zati finkoa. Hor zer or-
daintzen dugu?
Zati finko horretan gauza asko ordaintzen dira, eta ez da erra
za ulertzen. Hor daude moratoria nuklearra, berriztagarrien 
dirulaguntzak, ikatzaren diru laguntzak, Kanariar Uhartee
tako gain kostua… Adibidez, sistemaren erdiko bi urratsetako 
kostuak –garraio azpiegitura eta banaketa– hor daude sartuta. 
Potentzia eta energia ordainsariak dira, eta horiek Espainiako 
Gobernuak ezartzen ditu. Baina egia da negozioaren zati hori 
kudeatzen duten enpresek presio egiten dutela ordainsari ho
riek ahalik eta altuenak izan daitezen. Adibidez, potentziaren 
kasuan, 2013ko apirilean 21 euroan zegoen eta gaur egun 42 
euroan dago. Bikoiztu egin da. Eta sarrera horiek enpresen eta 
Ministerioaren artean banatzen dituzte. 

“prezioekin 
espekulatzeko aukera 
dute enpresa handiek”

“baldintzak betetzen 
dituen edonork 
sortu edota saldu 
dezake argindarra”
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Zergatik erabaki zenuten Goienerrera aldatzea?
Leire Arano: Ni 2014an egin nintzen bazkide. Hasieran 
kanpaina handi samarra egin zuten, baina urratsa emate
ko konfiantza Alfonsok [Garcia] transmititu zidala esango 
nuke. Kooperatibista bezala ez dut parte hartzen aktibo
ki kontsumitzaile hutsa naiz. Zergatik Goienerrera pasa? 
Kontzientziagatik, energia berriztagarriak eskatzeko eta 
bultzatzeko modu bat zela pentsatu nuelako. Hasieran, 
kezka pixka bat baneukan, kooperatibista izateak zer es
katuko zidan, denbora eskaini behar ote nion. Aukera hori 
badago, nahi izanez gero, baina ez da nahitaezkoa.
Alfonso Garcia: Ni hasieratik nago, 85 zenbakidun bazkidea 
naiz. Goienerreko bilera batera joan nintzen, ez nagoelako 
ados argindarraren sistemarekin. Ikusi nuen jendea behar 
zutela laguntzeko, lan ildo asko zeudelako zabalik. Bakoi
tzak bere arloa aukeratu zuen. Ni kooperatibista naiz eta 
mundu horrek erakar tzen nau. Goie
ner kooperatiba denez, tramite asko 
bide horretatik egiten dira eta orduan 
neuk ikusi nuen hor lagun nezakeela, 
eta horretaz ardura tzen naiz, Goie
nerreko idazkaria naiz, boluntarioa. 
Boluntario talde bat dago, lan asko 
egiten laguntzen dugunak. Goiener 
erreibindikatzailea da, baina, aldi 
berean oso zorrotza legea betetzeko 
orduan. Argindarraren sektore hau 
oso konplexua eta zaila da eta kontu 
handiz egin behar dira gauzak. Jende 

asko ari gara inplikatzen eta ahalik eta zorrotzen jokatzen 
saiatzen gara.
Josu Uranga: Lehen erreferentziak Alfonsoren bidez izan ni
tuen. Gero, aurkezpen bat egin zen Zumaian. Nik bi moti
bazio garbi izan nituen. Lehena, Iberdrola bistatik kentzea. 
Niretzat nahikoa zen faktura berbera beste izen batekin ja
sotzea. Eta Iberdrola bezala, BBVA edo betiko beste enpresa 
handi hauetako edozein. Baina gero ikusi nuen proiektuak 
berak ezaugarri oso erakargarriak dituela, kooperatiba izatea, 
energia berriztagarriak bultzatzea, herrikoa izatea, energia 
ekoizle izateko helburua… Neuk ere kontsumitzaile bezala 
hartzen dut parte, ez dut bestelako inplikaziorik.

Ingurukoek nola ikusten dute aukera hau? 
Leire: Hasieran bazkide egin behar da, badago urrats akti
bo bat, eskatzen du tramitazio bat egitea. Merkeago balitz 

jende gehiago apuntatuko litzateke. 
Batzuek galdetzen dute merkeago 
ote den, eta ezezkoa erantzutean 
“orduan zertarako” esaten dute. Bes
te enpresa erraldoi horiek ez direla 
hondoratuko pentsatzen du jendeak, 
eta orduan ez aldatzea erabakitzen 
dute. Zertarako arriskatu.
Josu: Baina tramitea oso erraza da, 
segituan egin daiteke ordenagailuz 
[hamar minutuan egin daitekeela 
probatu dugu]. Jendeak sekulakoak 
esaten ditu Iberdrolakoen kontra, 
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Ezkerretik, Josu Uranga, Alfonso Garcia eta Leire Arano

leire ARANO, alfonso GARcIA eta josu URANGA
goienerreko bazkide eta bezeroak

“Gauzak aldatzen hasteko 
modu bat da”

“jendeak sekulakoak 
esaten ditu 
iberdrolaren kontra, 
baina gero aukera 
bat sortzen da eta 
ez dugu urratsa 
ematen”
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baina gero aukera bat sortzen da eta ez dugu urratsa egiten. 
Zerbait egin beharko da, ba!
Leire: Azken aldian, argindarraren prezioaren igoerare
kin, jende gehiago ari da bazkide egiten. Hitzaldi asko ari 
dira egiten herriz herri, faktura esplikatzeko, adibidez, eta 
ekitaldi horiekin jendeak errazago 
ematen du urratsa.
Alfonso: Goienerrek ez du soilik 
argindarraren salmenta eskain
tzen. Bere helburuetako bat da 
argindarraren sistema eraldatzea, 
hor eragitea, behintzat. Eta hor 
sartzen dira militantzia, bolunta
rioak… Enpresa bezala, gure be
reizgarria da saltzen dugun ener
gia guztia berriztagarria dela eta 
jarduera guztia izan dadila ahalik 
eta lokalena. Lanpostuak ere he
men sortzen ditu.

Baina energia sortzeko pausoa 
falta da oraindik…
Alfonso: Horretan ari gara. Hi
ruzpalau lan ildo ari gara lantzen 
Goienerren. Bat, salmentarena, eta hau izan da azkarren 
garatu dena. Bi, boluntarioen antolaketa, eta horretarako 
elkarte bat daukagu. Eta hiru, energiaren sormena. Horre
tan ere ari gara lanean, baina bere erritmoa dauka. Bidera
garri izan nahi dugu. 

Nola konbentzituko zenukete zalantzan dagoena?
Josu: Oso sinplea dela tramitazioa. Alde soziala bilatzen 
ari dena, entera dadila zer den Goiener eta zer aukera es
kaintzen dituen parte hartzeko. Eta hori bilatzen ez due
nak irabaziko duena izango da Iberdrola bistatik kentzea, 

eta hori ez da gutxi. Nik eduki dudan 
erlazioa askoz gertukoagoa da. Nik 
konparatuko nuke Urbilen edo au
zoko dendan erostearekin. Gertuko 
harremanean dago aldea.
Alfonso: Goienerren erosten baduzu, 
energia berriztagarriak ari zara bultza
tzen eta planetaren egoera hobetzea
ren alde ari zara. Argindarren ingu
ruan dagoen iluntasunari aurre egiten 
lagunduko duzu, gu oso didaktikoak 
garelako eta saiatzen garelako gauzak 
nola diren esplikatzen. 
Leire: Energiak oinarrizko ondasuna 
izan behar du. Oso ohituta gaude 
asko ordaintzera eta luxuzko zerbait 
da gaur egun. Ura ere bide horreta
tik doala dirudi. Momentu honetan 
Goienerrek merkatu nagusian erosten 

du argindarra besteen prezio berberean, baina badu energia 
berriztagarria gertu sortzeko helburua. Sistemari ezetz esan 
eta gauzak aldatzen hasteko modu bat da, eta ez du batere 
lanik. Nik ez dut sekula inora deitzeko premiarik izan. Eta 
ez naiz sekula argindarrik gabe gelditu. 
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“energiak oinarrizko 
ondasuna izan 
behar du. oso 
ohituta gaude asko 
ordaintzera eta 
luxuzko zerbait da 
gaur egun”
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aeneko cARRETERO     ESKALATZAILEA

Paretak 
igotzen 
hazia

tEstUA: josE MAnUEL cAstILLo
ArgAzKIAK: ArnAItz rUBIo APrEA

Eneko carreterok 
15 urte baino ez 
ditu, seirekin hasi zen 
eskalatzen eta jada 
mundu osoan zehar izan 
da eskalatzen. Azken 
bidaia txinara egin du, 
Munduko txapelketara.
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Gazte ugari ikus daitezke Zumaian arratsaldero kiroldegian 
eskubaloian edota futbolean entrenatzen. Ibaira gerturatu 
eta berdin, arraunlari zein piraguistak ikusiko ditugu euren 
kirolean lehiatzeko prestatzen. Badira, ordea, ohiko aukera 
horietatik aldendu eta euren kabuz beste kirol batean mur
giltzen diren gazteak ere. Hori da Eneko Carretero 15 ur
teko gazte zumaiarraren kasua, sei urte zituenetik paretak 
eskalatzen dabil, nahiz eta Zumaian, agian, ez den hain kirol 
ezaguna. 

Paolerako bidean, Juan Belmonte Kalean, lokal batean 
dago rokodromoa. Bertan bildu gara Carreterorekin, nahiz 
eta jada urtebete daraman bertan entrenatu gabe, hau txi
ki geratu eta Azpeitiko rokodromo handiago batera aldatu 
behar izan baitzen entrenatzera. Bertan, eskalatzaile gazteak 
bere lehen pausoak gogoratu ditu: “Sei urterekin hasi nintzen 
eskaladan, gurasoak betidanik ikusi izan nituelako eskalatzen. 
Hasieran, jolas hutsa baino ez zen niretzat, naturan paretak 
igotzen gozatu egiten nuen”.

Lehiarako grina
Nahiz eta eskalada jolas hutsa baino ez izan Carreterorent
zat, aipatu behar da, baita ere, sei urtetatik ari dela lehiat
zen txapelketetan. Adin horrekin izan zen bere lehen Eus
kadiko Txapelketan, nahiz eta hasieran, behintzat, lortzen 
zituen emaitzak ez izan egungoak bezain onak. “Eskalatzen 
hasi eta gutxira hasi nintzen txapelke
tetara aurkezten, betidanik izan duda
lako lehiatzeko grina. Baina, hasieran 
lortzen nituen emaitzak oso eskasak 
ziren; adibidez, nire lehen Euskadiko 
Txapelketan, azkena geratu nintzen, 
ni baino zaharragoak zirenen aurka 
lehiatzen nintzelako”, azaldu du eska
latzaileak. 
Horrela, urte batzuez, Enekorentzat 
gehiago izan zen jolasa lehiaketa baino. 
Hori, ordea, hamaika urte betetzean al
datu zen, txapelketa batzuetan lortzen 
zituen emaitza onak ikusirik, eskalada 
serio hartzea erabaki baitzuen gazteak. Jauzi horrek laster 
eman zituen emaitzak, orain hiru urte, Euskadiko Txapelke
tan “soka” modalitatea deritzon frogan, hau da, rokodromoan 
denbora zehatz batean ahalik eta goren igotzen, finalera igaro 
baitzen lehen aldiz Carretero. 

Eskaladan aditu ez denak jakin dezan, Enekok azal
du du eskaladan txapelketak soilik rokodromoetan izaten 
direla. Berak, nahiz eta naturan eskalatzeari ez dion uko 
egin, rokodromoan gehiago ibiltzen da. Bertan, hiru mo
dalitate ezberdinetan lehiatzen da: lehen aipatutako “soka” 
modalitatean, boulder edota trebetasun froga bezala defini 
genezaken lehian eta speed edo abiadura proban. Azken ho
rretan, ordea, ez du esperientzia handirik, Estatu espaino
leko txapelketetan ez baitago froga horretan lehiatzerik eta 
nazioarteko probetan baino ez du izan modalitate horretan 
aritzeko aukera.

nazioartera jauzi
Orain urtebete, Zumaiako rokodromoa utzi behar izan zuen. 
Izan ere, hemengo azpiegiturak, jada egungo txapelketetan 
lehiatzen diren rokodromoekin alderatuta, oso zaharkituak 
baitaude. Horregatik, Azpeitiko Sokaitz eskalada taldean 
izena eman eta bertako rokodromoan entrenatzen hasi zen, 
horrek bere mailako eskalatzaileentzat baliabide egokiagoak 
eskaintzen baititu. Bestalde, entrenamenduetan ere jauzi na
barmena egin zuen, amarekin entrenamenduak planifikatzen 

hasi baitzen. “Orain dela urtebete eskas 
arte neure kabuz entrenatzen nintzen, 
baina konturatu nintzen horrela, alde 
batetik, lesionatzeko aukera handiak 
nituela, eta, bestetik, maila handitzea 
jada oso zaila zela”, azaldu du Carrete
rok aldaketa horiek nabarmenduz. 

Esther Cruz eta David Carretero 
dira eskalatzaile gaztearen gurasoak, 
biak ala biak nazioartean eskaladan le
hiatzen ibilitakoak. Hala ere, gurasoak 
eskaladan aritu izanagatik, Carreterok 
nabarmendu nahi izan du beraiengan
dik inolako presiorik ez duela jaso: “Ni 

izan nintzen neure kabuz erabaki nuena eskaladan aritu nahi 
nuela, eta ni izan nintzen orain dela urtebete amari propio 
eskatu niona ea berekin entrenatzeko aukera izango nuen”.

Bi jauzi kualitatibo horiek eragina izan dute gaztearengan, 
2016an 16 urtez azpikoen Espainiako Txapelketa irabazi eta 
nazioarteko hainbat txapelketatan lehiatzen izan baita, Txi
nako Guangzhou hirian izan zen Munduko Txapelketan bar
ne. Europako Kopan nahiko ibilbide txukuna egin du azken 
urtean Carreterok. Portugalgo Soure herrian egin zen kopako 
lehen probara “errebotez” joan zela aitortu du, Espainiako se
lekzioko beste eskalatzaile bat lesionatu zelako. Han, ordea, 
finalera igarotzea lortu eta zortzigarren izan zen bukaerako 
sailkapenean. Ondoren, Austria eta Poloniako probetan izan 
zen; azken horretan berriz ere finalera igaro eta zortzigarren 
postua lortu zuen. Azkenik, uztailean, Frantziako Alpeetako 
Argentiere herrian egin zen kopako azken proban, finalera 

“eskalatzen hasi eta 
gutxira hasi nintzen 
txapelketetara 
aurkezten, betidanik 
izan dudalako 
lehiatzeko grina”
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igaro eta bosgarren izatea lortu zuen. Emaitza horiek ikusirik, 
Espainiako hautatzaileak Txinako Munduko Txapelketarako 
deitu zion Carreterori. Sorpresa ikaragarria izan zela aitortu 
du gazteak: “Selekzionatzaileak esana zidan Europako Ko
pako probetan maila ona ematen banuen mundialean izango 
nintzela, baina deitu zidan arte ezin nuen sinetsi, Portugalgo 
probara beste kide baten lesioaren erruz joan nintzelako”.

Txinan, Guangzhou hirian, azaroaren 7tik 13ra mundu 
guztiko 880 eskalatzaile batu ziren. Junior mailako Munduko 
Txapelketan, boulder, soka eta speed probetan aritu zen Ca
rretero. Nabarmentzekoa da boulder modalitatean lortu zuen 
emaitza, hamahirugarren izatea lortu baitzuen. Nazioarteko 
txapelketa horiek guztiak ondo baloratu ditu: “Orain urte 
batzuk niretzat jolasa baino ez zen eskalada; orain, ordea, 
mundu guztira ari naiz bidaiatzen honi esker, eta jende ugari 
ezagutzen”.

Eskalatzailearen bizimodua
Lehenik eta behin, argi utzi nahi izan du Carreterok, bidaia 
luzeak alde batera utzita, bere bizimodua bere adineko gaine
rako gazteen nahiko antzekoa dela. “Futbolean aritzen diren 
nire adineko gainerako lagunen antzeko bizimodua daramat, 
nahiz eta, agian, egia izan nire kirolak esfortzu fisiko han
diagoa eskatzen duela”, argitu du. Hiru eta bost egun artean 
entrenatzen da astero. 

Elikadura zein malgutasuna gehiago zaindu beharko li
tuzkeela ere aitortzen du. Elikadurari dagokionez, ama be
getarianoa denez, azaldu du etxean osasuntsu jateko ohitura 
dutela eta alderdi horretan gehiegi ez duela kezkatu beharrik, 
baina flexibilitatea gehiago lantzea jotzen du erronka nagu
sitzat: “Gure aitak, lehen, goizero ordubete eskaintzen zion 
luzaketak egiteari; nik ez diot inoiz garrantzi handiegirik 
eman, baina konturatu naiz lesioak saihesteko oso garrantzi
tsua dela”. Lesiorik larriena orain dela bi urte pairatu zuen, 
eskuko behatz batetik operatu behar izan zuten, eta, jarraian, 
hiru hilabeteko errehabilitazioa behar izan zuen berriz ere es
kaladara bueltatzeko. 

Hain zuzen ere, lesioak aipatzen ditu eskaladaren alderdi 
ankerrena bezala Carreterok. Eskalatzen egiten diren lesiok 
batzuk gehienetan hiru hilabeteko errehabilitazio epea behar 
izaten baitute, eskalatzailearen esanetan. Bestalde, kanpoan 
naturarekin kontaktuan, pareta naturalak eskalatu ahal iza
tea nabarmendu du gazteak kirol honen alderdi positibo 
gisa. Egindako lagunak ere aipatzen ditu, baina horiek ki
rol guztietan egiten direnez, naturarekin harreman zuzenean 
egotea nabarmendu du bereziki.

Etorkizuneri begira, ahalik eta denbora gehien eskalatzen 
jarraitzea du helburu Enekok. Hala ere, amets handiago bat 
ere badu buruan. Izan ere, aurten eman zen jakitera eskalada 
2020ko Tokioko Joko Olinpikoetan lehen aldiz kirol olin
pikoa izango dela eta bertan lehiatzea du amets Carreterok. 
Hiru urte baino gehiago ditu oraindik aurretik, eta zail ikus
ten badu ere, grina eta irrika ez zaizkio falta aurten piraguan 
Iñigo Peña zumaiarrak ireki duen bide olinpikoari jarraipena 
emateko.

Gurasoengandik datorkion ofizioa
Esther Cruz eta David Carretero bikotearen semea da Eneko 
Carretero. Ama Murtziakoa du; aita, aldiz, Lasarte Oriakoa. 
Bi gurasoak ere eskalatzaileak dira, eta semea bezala, beraiek 
ere nazioarte mailan lehiatutakoak dira. Gurasoen ibilbidea 
azaldu du Enekok laburlabur:

Esther Cruz, egun semearen entrenatzaile dena, hamasei 
urterekin hasi zen eskalatzen ahizpak bultzatuta. Laster hasi 
zen txapelketetan emaitza onak lortzen, eta nazioartera egin 
zuen jauzi. Munichen jokatu zen Munduko Txapelketan be
deratzigarren sailkatu zela ere nabarmendu du Enekok. Se
mea izan ondoren ere jarraitu zuen eskaladan Cruzek. Ondo
ren, orain dela hiru bat urte, hainbat lesioren ondorioz, eska
latzeari utzi behar izan zion. Egun, semearen entrenatzailea 
da, eta urte luzez kirolean bildutako esperientzia semearekin 
partekatzen saiatzen da.

David Carretero, berriz, bere bikotea baino gazteago hasi 
zen eskaladan. Oso modu bitxian hasi zela gogoratu du se
meak. Izan ere, hamabi urterekin Donostiako Paseo Berriko 
haitzetara joaten baitzen eskalatzera. Hamazazpi urte zituela, 
junior mailan munduko txapeldun izatea lortu zuen, eta na
zioarte mailan lehiatzen jarraitu zuen semea jaio arte. Eneko 
jaiotakoan, urte batzuez eskalada utzi zuen eta surfean ere 
hasi zen. Hala ere, orain lau urte berriz ere eskaladarekin buru 
belarri jarri eta paretak igotzen gozatzen du egun Enekoren 
aitak. 
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ErAKUsKEtAK 
oxford aretoan
Urtarrilak 27-otsailak 12 

Edgar rodas, Mi alma grita así 
(argazkiak)

Otsailak 14-26 
Eskolabideak logo lehiaketa

Otsailak 16-28  
Inauterietako kartel lehiaketa 

Martxoak 3-19  
Fatiha Hajji Baba

Martxoak 21 - apirilak 2 
darahli, 10 urte

dEIALdIAK
Otsailak 10-12 Errefuxiatuak: Atzo 

gu, zumaiarrok; gaur siriarrak; bihar?
Otsailak 25-27 Inauteriak
Martxoak 24-25 zumaiako 

dendarien Merke Azoka

otsAILA
10, ostirala
19:30 Forondan gune elkartearen 

meditazio saioa
11, larunbata
20:00 torreberrin dardara urteurren 

jaialdia: grises, Kerman, Mayo 
garlic, Los Brown

15, asteazkena
18:30 oxford aretoan hitzaldia: 

Esti Amorrortu eta Ane ortega 
(Euskara, bestela ez gara zikloa)

16,  osteguna
22:00 Aita Marin zine forum:  

Paterson. zuz.: jim jarmusch
18,  larunbata
zumaiako XXXIII. Herri lasterketa. 

15:45 gazteak,  17:00 helduak

22, asteazkena
18:30  oxford aretoan hitzaldia: 

Maialen Lujanbio (Euskara, bestela 
ez gara zikloa) 

24, ostirala
18:30 Musika Eskolaren Inauteri 

jaialdia
19:30 Forondan gune elkartearen 

solasaldia: Homosexualitatea 
eta hezkuntza, guraso eta 
hezitzaileentzat erronka (Amelia 
Barquin)

25, larunbata 
10:00 txirrindulari proba: IX. zumaia 

saria
17:00 torreberrin Inauteri festa eta 

mozorro lehiaketa
27, astelehena
15:00 + 17:30 Maria eta josen Pirritx, 

Porrotx eta Marimotots: tipi-tapa, 
Korrika!

18:00-20:00 Ludotekan Inauteri Festa 
LH 4-6 bitarteko haurrentzat

MArtXoA
1, asteazkena
18:30 oxford aretoan hitzaldia:  

Idoia Etxeberria (Euskara, 
bestela ez gara  zikloa)  

2, osteguna
22:00 Aita Marin zine forum:  

tarde para la ira. zuz.: raúl 
Arévalo

3, ostirala
22:30 Itzurun tabernan, 

BIKArrIzKEtA
4, larunbata
11:00-13:00 Algorri 

Interpretazio zentroan jolasa: 

Hegazti migratzaileak ezagutzen! 
(8-12 urte). Izen-ematea: 
943143100 info@algorri.eu

5, igandea
12:00 Aita Marin antzerkia 

haurrentzat: Kaput, ganso
7, asteartea
18:30 oxford aretoan aurkezpena: 

zaintza lanen inguruko 
diagnostikoa

8, asteazkena 
18:30 oxford aretoan hitzaldia: Belen 

Uranga (Euskara, bestela ez gara  
zikloa)

9, osteguna
22:00 Aita Marin antzerkia: Koaderno 

zuria, Hika teatroa 
10, ostirala
19:30 Forondan gune elkartearen 

meditazio saioa
16, osteguna
18:00 oxford aretoan hitzaldia: 

Haurraren garapena pausoz pauso 
(Feli oregi)

22:00 Aita Marin zine forum:  
comoara (El tesoro) j.B.A. zuz.: 
corneliu Porumboiu

23, osteguna
22:00 Aita Marin zinegoak jaialdiko 

laburmetraiak
24, ostirala
19:30 Forondan gune elkartearen 

solasaldia: Homosexualitatea 
eta erlijioa, erlikoak, 
kulturak (jose Arregi)
25, larunbata
19:00  Komentuan 
kontzertua: Aqua Lauda Korua
30, osteguna
22:00 Aita Marin zinegoak 
jaialdiko pelikula berezia

otsaila-martxoa
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AEG 
BITROZERAMIKA
HK623021FB AEG 

INDUKZIOA
HK633220FB

AEG 
LABEA
BP301302FM

AEG 
LEHORGAILUA
T8DBG842

AEG 
GARBIGAILUA
L74486WFL

8 kg

8 kg

Pirolitikoa

inverter  
motorra

inverter  
motorra

Ordaindu 10 
hilabetean

interesik 
gabe

A++

itzuliko 
dizute

itzuliko 
dizute

itzuliko 
dizute

itzuliko 
dizkizute

itzuliko 
dizkizute

ENDAÑETA ZUMAIA
ELEKTROGAILUAK

erribera, 8   Tel. 943 861 694
www.endañetazumaia.com

269€

429€

429€

649€ 479€

%10

%10

%10

50€

50€

1.400 bira/min


