


augarren edizio honekin, Animalien Babesari buruzko Euskal
Jardunaldiak finkatu egin dira; bat egin dute, gainera, “animalien

auzia” deritzonaz jendartean eztabaida oso une interesgarrian dagoen
unearekin. Hori da Jardunaldien esparru naturala: iritzi publiko zabalenari
zuzentzen zaion ekimen instituzionala, eta helburu argia duena.
Helburua, azken finean, solasa proposatzea, eztabaida erraztea, eta elka-
rrekin ikasteko foro bat dinamizatzea da.

Euskal Autonomia Erkidegoak, duen jarrera aurrerakoiarekin, ezin dio eziku-
siarena egin egoera itxaropentsu horri; izatez, EAEko hainbat instituzio
publikok heldu diote auzi horren alderdiren bati, Jaurlaritzak eta
Legebiltzarrak kasu, eta horretan jarraitu beharko dute etorkizun hurbilean.

ZEZENKETEN AUZIA
(solasa)

Gabriel Rodrigo
Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU) Zuzenbidean lizentziatua. Bere
jardun profesionala hainbat enpresaren gerentziari lotuta dago.
Tauromakiazalea da, eta Bizkaiko Al Volapié zezen-lagunartearen kide sort-
zailea. Idazlea, artikulugilea, poeta eta gidoilaria da. Berriki, Soleá aurkez-
tu du: Juan Belmonte toreatzaile historikoaren bizitzaren inguruko film
laburra.

José Enrique Zaldívar
Albaitaritzan lizentziatua da (Medikuntza eta Osasungintza espezialita-
tean), eta Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia (AVAT)
elkartearen buru da egun. Aholkulari teknikoa da GEVHA (Grupo para el
Estudio de la Violencia hacia Humanos y Animales) taldean. Fundación
Altarriba-ko Ohorezko Batzordeko kidea da. Artikuluak argitaratu ditu
hainbat aldizkaritan, konpainiako animalien gainean.
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ANIMALIEN AUZIA
IKUSPEGI ANTROPOLOGIKO BATETIK

Carme Fitó
Antropologia Sozialean doktore, Bartzelonako Unibertsitatean (UB).
UAB-ko Adopcions, Famílies, Infàncies (AFIN) taldeko kide. Egungo bere
ikerketa bi lerrotara bideratzen da: lagundutako ugalketaren bidez eraiki-
tako ahaidetasun gizatiarra eta etxekotzearen fenomenoa. Azken alor
horretan, interesa du animalien adopzioan eta animaliak ahaidetasun gisa-
ko batekin familian sartzean. Animaliak etxekotzearen eta babestearen
gaineko hainbat artikuluren egilea da, eta Identidad, Cuerpo y Parentesco
liburua ere sortu du.

Olatz González Abrisketa
Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU) Antropologia Sozialeko irakasle.
Pelota Vasca: un ritual, una estética liburuaren egilea da, eta Jørgen Leth on
Haiti dokumentalarena ere bai; maskulinotasunaren sinbolismoa eta ima-
jinarioa aztertu ditu, batik bat. Une honetan, animalien arteko harrema-
nen gaineko dokumental bat egiten ari da, eta AlhóndigaBilbao kultura-
zentroaren inaugurazioan eskaini zuen erakusteko lehen bertsioa.
Kontzientziaren gaineko interes orokorragoko arlo baten zatia da ikerketa
hori.
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KALTE MORALAREN KONTZEPTUAZ, 
ENPATIA ETA AXOLAGABETASUNA

Mar Cabezas 
Filosofian lizentziatua, Salamancako Unibertsitatean (Giza Eskubideen
espezialitatean). Egun, doktore-tesia egiten ari da (argudio moraletan emo-
zioek duten paperaren gainekoa), Salamancako eta Erresuma Batuko
Manchesterko unibertsitateen artean.

ONA, TXARRA ETA ITSUSIA:
EGIAZKO ANIMALIAK, ARTE-SORKUNTZAKO

TRESNA GISA?

Carmen Velayos 
Filosofia Morala eta Politikako irakasle titularra, Salamancako
Unibertsitatean (Ekoetikan espezializatua). Hainbat liburu eta artikulu
argitaratu ditu, ekologiaren eta animalien arloko etikaren gainean.
AIUDA (Asociación InterUniversitaria para la Defensa de los Animales) elkar-
tearen kide sortzailea.
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Esklabo bihurtu ditugun animaliak
berdintzat hartzea ez dugu gogoko

Charles Darwin
Naturalista




