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«Una golondrina no hace verano.»

MAIZ TOPATZEN DUT  kalean eta betiere besarkatzeko grina daragit hain dago beteta energia positiboz, langile nekaezina,

borroka guztietan parte hartzaile. Hura da, etxeko eta zaintzako emakume langileen bidezko aldarrikapenean laguntzeko bidean

ezagutu ditugun asko izan litezke.

Etxeko eta zaintzako lana ez zait arrotz; gure familian egin izan da -ordaindua, esan nahi dut; ordaindu gabea, noski – belaunaldi

ezberdinetan. Baten bat haur zaintzaile izan zen, beste bat lisatzaile, garbitzaile beste bat, baten batek hori dena egiten zuen egia

delako umea zaintzeko enplegatzen zaituztela eta, arin baten, lisatzen jarriko zaituztela, eta barrura, komuna garbitzen, aspiragailua

pasatzen, dena barrura, eta garbiketa berezirik badago, eta larunbatean, etxean egonik ere, behar izaten zaituzte delegatzeko ohitura

hartuz gero, oinarrizkoena zaintzekoa ere galtzen duelako inork, gehien axola dizuna: zerroren familia, ama, aita, seme-alabak..

Komiki hau etxeko eta zainketako emakume langileen testigantzak ditu iturburu, urrutitik etorritakoak, beste herri batetik, Atlantiko

ozeanoaren beste bazterretik. Hauek, lehen aipatutako besteen modura, bizimodua irabaztera etorri ziren bestelako aukerarik izan

ez zutenean, lanera, bizitzeko diruak irabaztera, beren familiei jatekoa, eskola, osasuna emateko. Ez dira ezertan ezberdin, beste

herrialde batetik datozela salbu; hori da ezberdintzen dituena.

Samaldan etorri ziren – haien beraien hitzetan- aireportu beretik abiatuta, elkarrekin egin zuten hegan eta lurra hartzean, baziren

lagun non habia egin bilatzeko lanean, jateko han ta hemen mokokatzen, bertoko hegaztiekin lehian, harrapakariekin topatzeko

arriskuan, ezkutukoekin, aspaldi natural izateari utzi zion inguruan, espeziek migratzen dutela eta migratzean bizitza zikloa sustatzen

dutela ahaztu daukana.
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ohiturak; gure paretik kentzen ditugu, baztertu, mesprezatu, pertsonenak ez diren izenak jartzen dizkiegu: beltzak, zapidunak,

hegoamerikarrak; historia gaiztoak asmatzen ditugu eta mitoak zabaltzen: alfabetatugabeak direla, ez dakitela ezer egiten, berbetan

egin ere ez dakitela.

Aitzitik, beharrezkoak dira. Behar ditugu.

Komikirako SARRERA
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Badelako inoiz egin nahi izan ez dituena hain latzak diren laboreak: garbitu, segituan zikintzeko; janaria prestatu eta gustatzen ez

zaiela entzun, zorua garbitu eta zapaltzeko, aitonari ipurdia garbitu eta aldarriak entzun, umeen kasketaldiak eraman.

Eta bada inoiz horrelakorik pentsatu ez zuena baina, gauzak aldatu zirenez eta soldata irabaztera atera zenez, ezin izan zen etxeaz eta

familiaz lehengo moduan arduratu eta beste irtenbiderik ezean – beharbada gatazka eragingo zuelako- zerbitzua enplegatzea erabaki

zuen eta zerbitzua merkeago da, migranteak betetzen badu, (ia) denetara prest dagoena, batez ere paperik ez badu.

Ia denetara esan dut; dagoeneko nekatuta daudelako horrenbeste neurrigabekeriaz eta aspaldi sortuta dira batzen dituzten erakundeak

non elkar zaindu, lagundu eta indartzen diren. Eta zenbat eta indartsuago, orduan eta boteretsuago eta jada ez diote ezeri beldur,

lehen, heldu zirenean, ez zekiten, baina orain badakitelako Eskubide – letra larriz- jabe direla, giza eta lan eskubideak; manifestapenak

antolatzen dituzte, jakinarazpenak zabaltzen, gobernariekin biltzen dira eta euren egoera azaltzen dute argi eta garbi, erreklamatzen,

negoziatzen. Errespetatu beharreko bihurtu dira.

Komikia Bizitza Zaintzen. Bizkaian eta Gipuzkoan etxeko lanen eta zainketen sektorean diharduten edo inoiz jardun duten

emakume nikaraguarren kontakizunak ikerketa osatzera dator. 30 emakumek, langile eta jakintsuak batuta, testigantza eman

zuten bizitza-historien argazki bilduma osatzeko: abiatzea, etorrera, hemen daroaten bizimodua, familiekin urrutitiko lotura, itzulera

edo itzuli ezina.

Saldaman, irudidun obra honetan komiki binetetara egin dugu itzulpena ulergarriago gerta dadin. Baian hau ez da ipuina. Hau egi

hutsa da. Etxeko eta zainketako emakume langileen eguneroko bizitzaren irudia da. Ez zaituela engainura eraman artearen laketasunak.

Eskerrik asko Susanna Martini mandatua onartzeagatik eta protagonistek merezi duten arreta handiz egin duelako. Eskerrik asko

Ana Mª Palaciosi aipatu ikerketaren emaitzak ekartzeagatik eta ikerketa bera, baita Nikaraguako ikertzaile taldeak ere, elkarrizketatutako

emakume bakoitzari arreta osoa jarrita egin zelako.

 

Eskerrik asko, bereziki, testigantza eman zuten langileei eta nahi bai baina eman ezin izan zutenei.  Eskerrik asko garen menderako

desegokia den egoeran  lan egiten duten emakumeei, astia dutenean borrokan eta borrokan dabiltzanak beste langile guztiek

badauzkaten eskubideen alde. Obra hau zuen lana aitortzeko lagungarri izan nahi du, zainketa lana, ezinbestekoa.

Gotzone Olarra, Oxfam Intermon Bilbon
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