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AURKEZPENA

Nafarroako Gobernuko Herritarrekiko Harremanetako Departamentuko Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiak duela bi urte abian jarritako “Ipuina eskuz
esku Giza Eskubideak” ekimenak hirugarren edizioa ondu du
aurten. Zuzendaritza Nagusiko Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzuak Giza Eskubideak ardatz hartuta, urtean zehar
bultzatzen dituen proposamenetako bat da, “Memoria duten
eta Bakea eta Bizikidetza lantzen duten Eskolak” programaren baitan garatzen dena. Orain dela bi urte abiatutako bideari
helduz, aurten ere, Nafarroako Lehen Hezkuntzako ikastetxe ezberdinak izan dira Giza Eskubideen Nazioarteko Egunaren harira martxan jarritako proiektu honetako protagonistak.
2021eko azaroan zehar, 21 egun lektiboetan, jarraipena eman
zaio batetik Aingeru Epaltza idazleak euskaraz hasitako ipuinari eta bestetik Tadea Lizarbe idazleak hasitako gaztelaniazko
ipuinari. Egunero-egunero, ikastetxe bat arduratu da ipuin-kate bakoitzari lerro batzuk gehitzeaz. Ipuinaren lanketa aitzakia
polita izan da Giza Eskubideak aztertu eta lantzeko, irudimena,
sormena, ideia trukea, eztabaida, adostea, irakurketa eta idazketa lantzeaz gain. Proiektu komun batek elkartu ditu Nafarroako
txoko ezberdinetako ikasleak eta harro sentitzeko moduan dira

egindako lanagatik, prozesu eraginkor batek emaitza zoragarria
utzi baitu: abenturaz beteriko bi ipuin eder.

Guztira 40 ikastetxetako 1.850 ikasle pasatxok parte hartu
dute 45 irakaslerekin batera. Aurreko bi edizioetan egin zuten
bezalaxe, aurten ere, parte hartu duten irakasle arduradunek
balioan jarri dute bai ekimena eta baita ikasleek jarri duten gogoa eta ilusioa ere. Beraien hitzetan jarduera hau gelan landu
ahal izatea oso interesgarria izan da.

Sortutako bi ipuinak biltzen dituen ale hau, bildumako beste
biak bezalaxe, Nafarroako ikastetxe eta liburutegi guztietara
iritsiko da gizarteari egindako lan polita erakusteko asmoz.
Irakasleek, familiek eta gizarteak, oro har, Giza Eskubideen inguruko lanketa egiteko tresna egokiak izango dira hemendik
aurrera bi ipuinok.
Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza
Nagusiak eskertu eta txalotu egin nahi du proiektu honetan
parte hartu duten pertsonek azaldutako konpromisoa eta
egindakoa mimoz, goxotasunez eta ilusioz egin izana. Orain,
irakurle, zuri dagokizu irakurketarekin gozatzea eta irakurritakoa hausnartu eta partekatzea.
Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia
Herritarrekiko Harremanetako Departamentua
2021eko abendua
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Lierrek kezkaturik ikusten ditu aspaldi honetan aita-amak. Eta badaki Iraiagatik dela, bere arreba zaharragatik. Iraia ez da jadanik etxean bizi, baina astero etortzen da
bazkaltzera. Goxoa izaten da Lierrekin; haren alde egiten
du aita-amak mutikoarekin haserretzen direnean. Lierrek
badaki arreba ausarta duela. Ausartegia beharbada? Aitari
aditu zion lehengoan, Iraiari esaten: “Horrelako gauzak
idazten segituz gero okerren bat gertatuko zaizu”.
Aitak bere alabak pertsona batzuei mezu elektronikoak idazten zizkien susmoa zuen. Izan ere, Iraia bere buruarekin oso gaizki sentitzen zen bere sexu bereko pertsonak gustatzen zitzaizkiolako eta horrela mendekua hartu
nahi zuelako. Hala ere, gurasoek ez zekiten zein zen hori
egiteko arrazoia eta are gutxiago Iraia nola sentitzen zen.
Igandero bezala, Iraiaren zain zeuden etxekoak tren
geltokian, denak elkarrekin autoz etxera joan eta astean
zehar egindakoa elkarri kontatzeko. Baina, minutuak pasa
ziren, baita ordu pare bat ere eta ez zuten Iraiaren berririk
izan. Kezkatzen hasiak ziren, Iraiak ez baitzuen whatsapp
mezurik bidali eta deiei ere ez baitzien erantzun.
Zer egin ez zekitela, tren geltokian zegoen jendeari
galdezka hasi zen familia. Iraiaren argazkia erakusten ari
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ziren, norbaitek haren berri izango zuelakoan, eta bat-batean, gizon batek esan zien beste geltoki batean jaisten ikusi zuela, eta ez zegoela bakarrik: arropa beltza eta
aurpegia estalia zeraman gizon batekin ikusi zuen. Justu
momentu horretan, aitak mugikorrean ezagutzen ez zuen
zenbaki baten mezua jaso zuen. Mezuak “Lagundu” esaten zuen.
Aitak, kezkatuta, mezu bat bidali zion ea nor zen
jakiteko, baina ez zuen erantzunik jaso. Zalantzaz josita,
han zegoen gizonari zein geltokitan ikusi zuen jaisten galdetu eta Donostiakoan izan zela aitortu zion. Iraiak Donostiako unibertsitatean ikasten zuen, horregatik zentzua
zuela pentsatu zuen familiak. Aita hitz egiten ari zela, ama
geltokiko poliziengana hurbildu zen eta haiek zenbaki
ezezagun hori ikertzen hasi ziren. Hara sorpresa! Whatsappeko profil-irudian neskaren gelako ikaskide altu bat
agertzen zen.
Iraiaren familia unibertsitatearekin harremanetan
jarri eta mutiko hori Mikel zela jakin zuten, Iraiarekin
batera kazetaritza ikasten ari zena. Bi gazteak etorkinen
egoerari buruzko kazetaritza ikerketa egiten ari zirela esan
zieten. Dirudienez, etorkin batzuen lan baldintzak latzak
dira: 12 ordu lanean jarraian eta soldata oso eskasa. Ho-
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rretan zeuden buru-belarri. Proiektu zaila zen eta arriskutsua ere bai!
Familia osoak Iraiaren bila joatea erabaki zuen. Trena hartu eta Donostiara abiatu ziren. Donostiara ailegatu
bezain pronto, geltokian jaitsi eta hango eserleku batean
Iraiak gustukoen zuen liburu bat aurkitu zuten: “Herensuge maltzurra”. Liburua ireki eta han mezu bat idatzia
zegoela ikusi zuten, zalantzarik gabe Iraiak idatzia. Mezuak hau esaten zuen: “Kaian urarekin dantzan nabil”.
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Tren geltokiaren parean zegoen autobus geltokian
autobusa hartu eta familia porturantz abiatu zen. Iraiaren
gurasoak erabat beldurtuta eta kezkatuta zeuden. Portura
iritsi zirenean beltzez jantzitako mutil bat ikusi zuten: Mikel zen! Baina Iraia? Non zegoen? Korrika batean Mikelengana gerturatu ziren eta haserre bizian galdetu zioten:
– Non dago gure alaba?
– Ez dut aste osoan ikusi!
– Nola ezetz? Berarekin ikusi zaituzte geltokian!
Mikelek korrika alde egin zuen Iraiaren familia atzetik zuela. Portuko azken puntara iristean, itsasora salto
egin zuen. Familiari uretara salto egin zuela iruditu zitzaion, baina itsasontzi batean sartua zen. Itsasontzian
ahotsak entzuten ziren, laguntza eskatuz. Familia iritsi
zenerako, itsasontzia urruntzen ari zen.
Itsasontziak Santa Klara uharterako bidea hartu
zuen. Iraiaren aitak eta Lierrek, bi aldiz pentsatu gabe,
uretara salto egin zuten. Ama, berriz, portuan laguntza
eske geratu zen. Momentu horretan, amari whatsapp
mezu bat iritsi zitzaion:
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“Eguerdiko 12ak jo orduko Santa Klara uhartean. Ez ahaztu txalupa urdin zaharrean aurkituko duzuen motxila
hartzea. Poliziari EZ deitu.”
Ama, mezua irakurri bezain pronto, itsasontzi bat
hartu eta Santa Klara uharterantz abiatu zen. Iritsi orduko, erlojuan hamabiak bost gutxi ziren. Txalupa urdinaren ondoan, beltzez jantzitako norbait ikusi zuen.
Bitartean, aita-semeak igerian neka-neka eginak, horrela ez zirela irlara iritsiko ohartu zirenean, buelta eman
eta txalupa bat hartu zuten portutik. Arraunean hasi ziren
berriz Santa Klara aldera.
Presaka, txalupa urdinera sartu eta amak bi motxila
ikusi zituen; bigarrena ireki zuenean, bihotza taupadaka,
bere alabaren liburuak eta mugikorra ikusi zituen. Liburuaren barrenean mezu bat irakurri zuen:
“ONGI NAGO. EZ KEZKATU. Iraia.”
Hamabi kanpai entzun ziren: tan, tan, tan… Ama
beltzez jantzitako gizonarengana hurbildu zen:
– Non dago nire alaba? Nor zara zu?
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Bertan zegoen gizon hura Mikel zen. Isilik egoteko
keinua egin zion eta belarrira, oso baxu, zerbait kontatu
zion:
– Zerbait kontatu behar dizuedalako ekarri zaituztet uharte honetara; ezin duzue poliziarengana jo, bestela,
zuen buruak ere arriskuan jarriko dituzue. Iraiak zerbait
oso garrantzitsua topatu zuen bere ikerketan. Etorkin batzuek egoera latzak jasaten dituzte zenbait lanetan, legea
eta giza eskubideak urratu egiten dira. Hori jakiteak arriskuan jarri zuen Iraia eta ikerketan topatutako informazio
guztia botila batean sartu eta uretara bota zuen norbaitek
aurkituko zuen esperantzarekin.
Momentu horretan, Lier eta bere aita txalupan
zihoazela, zerbait jo zutela konturatu ziren. Atzera begiratu, eta kristalezko botila bat aurkitu zuten. Mezu bat
zuen barruan...
Lierrek uretatik botila hartu zuen eta une horretan
bertan ireki nahi izan zuen. Baina, aitak ez zion utzi,
arraunean segitzeko esan zion amarengana lehenbailehen
iristeko. Amarekin elkartu ziren, eta orduan, Lierrek botilari tapoia kendu zion, poliki-poliki barruan zegoen pa-
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pera atera eta... hara! Mapa bat! Bertan marrazki asko eta
hitz berezi eta arraroak zeuden.
Gurasoek ez zuten tutik ere ulertzen, baina Lierrek,
pirata istorio irakurle amorratua zenez, segituan ulertu
zuen Iraiak eman nahi zion mezua.
Mezuak hurrengoa zioen: “Jarraitu antxoaren aztarnak eta gaizkileak aurkituko dituzue”.
Orduan, familia porturantz abiatu zen.
Portura joan zirenean konturatu ziren itsasoa oso zikina zegoela: plastikoz, kristalez eta pintxoz beteta. Orduan Lier konturatu zen jarraibide horiek jarraituz tranpa
batean sartuko zirela eta lehergailu batekin egingo zutela
topo. Hori ikusita, estrategia aldatu zuten eta portuan
pista berri bat bilatu behar izan zuten. Denborak aurrera
egin zuen, baina ez zuten ezer aurkitu. Azkenean, gosea
zutenez, kainabera bota eta arrain batzuk arrantzatu zituzten. Etxera bueltatu zirenean arrainak garbitzerakoan,
tripak kentzerakoan, konturatu ziren mezu berri bat zegoela.
Mezu berri horretan mapa bat zegoen eta jartzen
zuen biharamun goizean Aiako Harrietan dagoen kobazulo batera joan behar zutela hamabietarako.
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Hurrengo egunean gosaldu eta korrika kobazulora
joan ziren. Kobazuloan beste mezu bat aurkitu zuten eta
oraingoan, kontu gehiago jartzen zituen: “Iraia egiten ari
den lanaren informazio guztia nahi dugu. Horretarako bi
egun dauzkazue”.
Hori irakurri ondoren, Mikelen bila joan behar zutela erabaki zuten.
Hala ere, Iraiaren familiak Mikelen jokabidea arraro
ikusten zuen eta ez zekiten beregan konfiantza izan zezaketen edo ez… Hasieran, Mikelek Iraia bahitu zuela ematen zuen, ondoren Santa Klara uhartean gertatzen ari zena
ezkutuan kontatu zien... Mikel infiltratu bat ote zen?
Hori ikusita, familiak informazioa behar zuen. Ama
Mikelen bila joan zen eta aita eta Lier unibertsitatera joan
ziren.
Unibertsitatean zeudela, Lierrek eta aitak amari
mezu bat bidali zioten Mikel aurkitu zutela esanez. Amak
dei bat jaso zuela eta txalupa baten soinua entzun zuenez,
guztiei portura joateko esan zien. Txalupan begiratu eta
bideo bat aurkitu zuten: Iraiaren psikologoa zen.
Bideoan psikologoaren mezua zegoen, zera esanez:
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“Iraiarekin kezkatuta nago. Nirekin egon zen azken egunean esan zuenaren arabera, informazio arriskutsua zuen
eta etorkin batzuk laguntzeko asmoz bolada batez ezkutatuko zen txikitan udak igarotzen zituen herri txiki batean,
mahastien lurraldean.”
Gurasoek jakin zuten Laguardiara joan behar zutela,
bertan uda zoragarriak pasa zituztelako eta bertan mahasti
izugarriak zeudelako.
Korrika batean kotxea hartu eta Laguardia aldera
abiatu ziren. Hara iristean, herrian zehar galdetu zuten
ea Iraia ikusi zuten eta mutiko bat beraiengana gerturatu
eta elikagai ugari erosi zituela esan zien. Orduan gogoratu ziren Iraiari kobazuloak asko gustatzen zitzaizkiola.
Herriko jendeari galdetu ondoren, herria kobazuloz betea
zegoela jakin zuten. Upeltegi batera gerturatu ziren eta
bertako jabeak udako oporretatik ezagutzen zituztenez,
beheko kobazulora jaisten utzi zien.
Behera iristean, argi izpiren bat ikusten zela ohartu
ziren, Iraia zela pentsatu zuten eta korrika batean hurbildu ziren. Ez zuten inor ikusi, ordea. Halere, garbi zegoen
han norbait egon zela; janari hondarrak eta zenbait gauza
zeuden.
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Gurasoak eta Lier kobazulora iritsi eta han paper bat
aurkitu zuten. Paperean ondokoa jarzen zuen: “Ama, aita,
ez nago hemen. Begiratu mahastien artean”.
Mahastien artean Mikel zegoen mezu batekin. Mezuak hala zioen: “Lagundu! Iraiaren partez”. Familia Mikelen atzetik joan zen eta eskuburdin batzuekin lotua
ikusi zuten Iraia. Familiakoek Iraia harrapatuta ikusi zutenean, harriturik geratu ziren eta salbatzeko prest azaldu
ziren, baina Mikelek kamara batzuekin ikusi zuen familia,
eta Lier eta bere gurasoak korrika atera ziren.
Ez zegoen ulertzeko modurik. Hainbeste mezu,
hainbeste buelta, hainbeste… Egoera hura guztia eten
egin behar zuten denek atseden hartzeko, lasai pentsatzeko eta egoera datu guztiekin aztertzeko. Zer gertatzen ari
zen han?
Oso nahasgarria zen guztia; agian Mikeli Iraia gustatzen zitzaion eta Iraiari neskak gustatzen zitzaizkionez
bahitu egin zuen?
Edo agian Mikeli dirua eman zioten langileen esplotatzaileen alde egoteko eta pista horiek emateko agindu
zioten. Eta Mikel erdian zegoen, Iraiari lagundu nahian…
edo gaiztoen taldean zegoen dirua lortzeko?
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Eta zer ote zekien psikologoak? Zergatik ez zioten
laguntza eskatzen?
Galdera horien guztien erantzunak Iraiak zeuzkan.
Kontatu zien bere ikerketa Laguardia herrian zegoen
upategi baten inguruan egiten ari zela; bertako langile
gehienak etorkinak zirela eta lan baldintza oso txarrak
zituztela eta are larriagoa zena, langile horietako batzuk
adingabeak zirela.
Bat-batean, Mikelek salto egin zuen Iraiaren ahoa
estaliz. Ez zuen gehiago hitz egiterik nahi bere familiak
gertatzen ari zenaren berri ez izateko. Poltsikotik walkie-talkie bat atera zuen, eta hau esan zuen:
– Laguntza, laguntza!! Errefortzuak behar ditut, familia osoa hemen dago!
Urrunetik, lau gizon agertzen hasi ziren. Oso indartsuak eta nahiko serioak.
Familia, gizon horien haserre aurpegi horiek ikusi
zituenean, ziztu bizian laisterka hasi zen. Mahastien artetik atera eta bidezidor bat hartu zuten, herriko kale estu
batera iritsi arte. Atzera begiratu gabe, aurrerantz jarraitu
zuten, horma batekin topo egin zuten arte. Harrapatuta
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zeuden! Alde batean horma eta bestean lau gizon basati
horiek… Ez zuten irtenbiderik!!! Gizonek gurasoak harrapatu zituzten, baina Lierrek euren hanka tartetik ihes
egiteko aukera izan zuen…
Lier mahatsondo baten atzean gorde zen eta lau
gizonek eta Mikelek Iraia eta gurasoak hartu eta kobazulora eraman zituztela ikusi zuen. Erabat beldurtua eta
kezkatua Lier korrika hasi zen herrirantz. Bidean, etorkin
batzuekin egin zuen topo eta hauek hain urduri ikusirik
zer gertatzen zitzaion galdetu zioten. Lier gertatutakoa
kontatzen hasi zen eta beraiek Iraia ezagutzen zutela esan
zioten, beraiei lagundu nahian omen zebilen.
Une horretan, Iraia eta gurasoak elkarrekin bilatzea
erabaki zuten. Horretarako plan berezi bat pentsatu zuten. Hasteko, langileek haien herriko ezagunei gertatutakoaren berri eman zieten. Orduan, denek jakin zuten
upategian lan baldintza oso txarrak zituztela eta, haien
alde eginez, bilaketan laguntzeko prest agertu ziren.
Taldea hirutan banatu zen. Lehenak, kobazulora sartu ziren. Bigarrenak, kobazuloko sarreran geratu ziren eta
gainontzekoak herrira abiatu ziren.
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Lier herrira abiatu zen eta bidean lagun berri horiekin hizketan aritu zen eta hauxe jakin zuen: Senegaldik
etorriak ziren. Pobrezia dela eta, haien herria utzi eta arriskuz beteriko bidaia egin ondoren, Euskal Herrira iritsi ziren. Zorte txarra izan zuten eta enpresa esplotatzaile baten
esku erori ziren. Pisu txiki batean bizi ziren, berogailurik
eta ur berorik ez zuena, eta neguan izugarrizko hotza pasatzen zuten. Zopa miserable bat afaldu ostean, Afrikako
lagunak, koloreak, usainak, soinuak, animaliak, paisaia,
zaporeak… dena botatzen zuten faltan eta egunen batean
etxera bueltatuko zirela amesten zuten. Berriro hasiz gero,
ez lirateke Euskal Herrira etorriko…
Hau entzutean, Lier oso triste jarri zen eta berak ere
lagundu nahi ziela erabaki zuen. Lagun horiek itxaropen
izpi bat behar zuten. Herrira iritsi zirenean, lagun taldeak
eta Lierrek gertatzen zenaren berri eman
zuten komisaldegian. Poliziek
gertatutakoa aditu ondoren,
kobazulo inguruak ongi aztertzeko kameradun dron
bat aireratu zuten.
Dronak, bat-batean,
Mikel ikusi eta grabatu zuen
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mahatsondo batzuen artean ezkutaturik eta telefonoz hizketan. Hauxe esaten ari zen: “Iraia maite dudalako egin
dut hau guztia, baina eskuetatik joan zait. Iraiak ez nau
maite, Adama deituriko emakume senegaldar bat baizik.
Iraiak Adama eta bere familia laguntzeko egin du lan-baldintzen inguruko ikerketa hau, eta ni zapuzten saiatu
naiz noski, Adama bere herrialdera itzuliz gero, Iraiak ni
maiteko ninduela pentsatzen nuelako. Lagundu nazazu,
mesedez, Adama hemendik urrun ikusi nahi dut. Ekarri
itsasontzia...”
Poliziek dronak grabatutakoa ikusi ondoren, errefortzuak eskatu eta atxilotzera joan ziren. Zaila izan zen,
baina, azkenean, Iraia, aita, ama, Mikel eta lau gizon indartsuak aurkitu zituzten. Ez dakigu handik aurrera etorkinen eskubideak errespetatu ote zituzten. Ezta Iraiak
sentitzen zuena ere errespetatu zuten. Guk espero dugu,
Adamak eta Iraiak arazorik ez izatea, baina jendea… ez da
espero dugun bezain zintzoa, ala bai? Ezberdina izateagatik zapaltzen gaituzte, eta eskubideak lapurtuz; aberatsak
aberastuz, beti berdintsu jokatzen dugu.
Kontua da furgoneta batera sartu zituztela eta bidean
zerbait arraroa bezain harrigarria gertatu zela… Bat-batean, lau bahitzaileetako batek mahastietan aurkitu zituen
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guraize batzuk atera zituen mahukatik eta furgonetako
atea manipulatu zuen handik ateratzeko. Orduan lau kriminalek furgonetatik ihes egin zuten, baina Mikel gaizki
sentitzen zen, damututa zegoen egindakoagatik. Atea itxi
eta furgonetan eserita gelditu zen. Poliziak abisatu zituen
hauek ez baitziren konturatu gaizkileek ihes egin zutela.
Hertzainek irratitik beste patruilei deitu zieten abisua
emateko eta kriminalen bila joateko. Bitartean beraiek
Mikel kartzelara eraman zuten.
Astebete beranduago epaiketa egin zuten eta Mikeli
hiru urteko kartzela zigorra ezarri zioten, baina kolaborazioagatik urte bat jaitsi zioten zigorra. Kriminalak segurtasun kamera batzuetan ikusiak zituzten Bilboko aireportuan, 8. atetik sartu ziren Tokyora zihoan hegazkina
hartzeko, baina arrasto gehiagorik ez...
Hilabete beranduago, Adamak eta Iraiak bisita bat
egin zioten Mikeli. Hau hunkituta sentitu zen bisitagatik,
ez zuen espero. Orduan barkamena eskatu zien gertatu zenagatik. Iraiak eta Adamak barkatu egin zioten baldintza
batekin: besteen erabakiak errespetatzen ikasiko zuen eta
modu onean maitatzen ikasiko zuen, inor ezertara behartu gabe.
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Handik aurrera astero bisitak egiten zizkioten eta
oso harreman polita sortu zuten. Halako bisita batean,
Adamak eta Iraiak begietara elkarri begiratu eta Mikeli
honako galdera egin zioten:
– Badakizu zer den polimaitasuna?
Mikel harrituta geratu zen, ez zuen ulertzen egindako galdera, baina jakin-mina sortu zitzaion. Hortaz, Iraia
eta Adamak polimaitasuna zer zen azaldu zioten eta Mikel
barrez lehertzen hasi zen. Bere barreak neskak haserretu
zituen eta Mikelek denboraldi batean ez zuen bisitarik
jaso. Kezkatua zegoenez, eskutitz bat idazteari ekin zion:
“Izandako jarreragatik lotsatua nago, sortzen diren
harreman mota ezberdinak onartu ez ditudalako eta zuek
gaizki sentiarazi zaituztedalako. Guztiok dugu maitatzeko
eta maitatuak izateko eskubidea, eta maitasunak ez luke
zenbaki edo generoarekin zerikusirik izan behar. Laster
arte.”
Mikel kartzelatik atera zenean hiru lagunek harreman polita izan zuten eta Iraiak abiatutako ikerketarekin
jarraitu zuten.

