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ZER BERRI?

IKIMILIKILIKLIK!
ETA EGUNERO DA 8
Joan da 8a eta etorri dira arrastaka 9, 10, 11... eta 27a. Beste behin, morez
jantzi da 8a martxoan, aurtengoan ordea moreari gehitu zaio beste kolore bat;
gure gorputzetako odolaren gorria. Izan ere, gorri kolore horren eskutik etorri
da abortu librearen aldeko aldarria Euskal Herriko luze zabalera.

Asko izan gara emakume langilearen egunean kalera atera
ginen gazteak eta hamaika izan dira horretarako arrazoiak.
Sistemarentzat ezinbesteko pieza gara gazteok, gurekin
egiten duten lanketan ezkutatzen baita sistemaren biziraupenerako sekretua. Horregatik, txiki-txikitatik nahieran moztu eta sukaldatzen gaituzten haragi pusketa gara:
neska eta mutil izaten irakasten digute eta horretarako zer
jantzi behar dugun esaten digute, nola maitatu behar dugun inposatu, munduan egoteko gure jarrera definitu...
Olioz mela egiten ditu sistemak bere makinaria guztiak
gazteengan jendarteratze prozesua “zuzen” emateko eta
sexu genero sistemaren heriotza ekiditeko. Horretarako
lehen premisa ideia faltsu baten baitan heztea izango da.

naren aferarekin. Momentuan esan eta une berean jasotzen ditu besteak gure esanak. Tximistaren azkartasunean
egiten dute hitzek joan etorria igorle eta hartzailearen artean uhinen bidez. Azkartasun hori segurtasun ezarekin
gurutzatzen bada ordea, gure kontra etorriko da. Eta Sare
sozialak ez dira segurtasunaren oso lagun, ez behintzat
gazteon artean arrakastatsuenak direnak (Watsapa, Facebooka, Twittera edota Tuentia). Gazteok maiz partekatzen
ditugu gure bizitzetako elementu intimoak beste batzuekin
eta sarri, gure borondatearen kontra eztanda egiten duen
bonba bihurtzen da lagunari begi parean jarri diogun argazki, bideo edo esaldia.

Gure amona edota amen zapalkuntza bera ez pairatzeak
ez du esan nahi eskubide berdintasunean bizi garenik. Aspaldi abisatu ziguten borreroak badituela milaka aurpegi
eta horregatik haragiztatzen dugu aurreko belaunaldien
oso bestelako modu batean egungo gazteok patriarkatua.
Esaterako, sare sozialen agerpenarekin pertsonen arteko
hartu emanek eraldaketa handia izan dute eta zapalkuntza
modu berriak jaio dira.

Sare sozialetan partekatzen dugun informazioa ez da gurea. Behin “klik” eginda, guk publikatutako informazioak
gurea izateari uzten dio eta edozeinen esku geratzen da
honek nahieran erabili eta manipulatu ahal duelarik. Arestian intimitateen esposatzea gazteon artean modu orokor
batean ematen den joera gisara agertu dugu baina modu
berezi batean gara neskok helburu argia intimitatearen hedapen horretan. Gure ama eta amonekin gertatu
bezala, egungo neska gazteon sexualitatea ere ez da naturaltasunez hartua, ezta tratatua. Gure gorputzak hipersexuatuak eta objektibizatuak daude erabat, honen funtzio
bakarra mutil heterosexualen desioaren mesedetara egotea bailitzan. Eta hori, nabarmen ikusten da sare sozilatetan zabaltzen diren edukietan eta moduetan. Ez genuke
aditzera eman nahi neskok partekatzen ditugun edukiak
mugatzea dela aterabidea, baina horrek ekar ditzakeen
arriskuetaz jakitun izatea garrantzitsua da neurria guk hartzeko. Batez ere, azkartasunaren eta hedapenaren izenean
ito ez gaitzaten.

Jakitun gara batzuetan abantaila dena, erraz bihurtzen dela
arrisku eta hala gertatzen da sare sozialetan azkartasu-

Sare sozialen erabileran eta gure bizitzetan orahar eragin
zuzena duen beste kontu bat feminitate eta maskulinita-

Sinistarazi digute berdintasunean jaio eta hazitako
belaunaldia garela. Emakumeen zapalkuntza eta men-

pekotasuna gure amonen garaiko kontua zela. Egunerokoak ordea, oso bestelako argazki bat erakusten digu eta
gure amonen garaitik urte mordoa pasa arren, urrun gaude
oraindik generoen arteko parekidetasunetik. Akaso neska gazteon bortxaketak eten dira? Merkatuan geneukan
egoera prekarioa iragana da? Jada inongo mespretxu eta
bazterketarik gabe izan gaitezke zernahi?
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te goiztiarrarena da. Gazte eta aske izateko aukera
lapurtu nahi digute generoaren ezaugarriak modu
exajeratu batean inposatuz. Sexu eta genero ikuspuntu

batetik hain definituta ez dauden gorputzak izanik gureak,
estetika lege zurrunen bidez bihurtzen gaituzte emakume
edo gizon 12 urterekin. Baina generoaren eraikuntza goiztiarra ez da itxurara mugatzen, aitzitik, munduan egoteko/
izateko eta hau ikusteko modu konkretu baten irakaspen
osoa da.
Goiztiarra izatea bezain besteko larria da feminitate eta
maskulinitatearen naturalizazioa. Gaur egun inork ez du
uste emakumeok pentsatzeko gaitasun falta daukagunik
naturak hala aginduta, baina halako burugabekerietan sinisten ez dugun arren, gazteongan oso errotuta dago

neska eta mutilok izaera ezberdinekoak garela naturaz. Inongo eraldaketarik emango badugu bestelako

maskulinitate eta feminitate ereduak sortzeko zein hirugarren genero batzuk sortzeko, ezinbestekoa da horrelako
ikuspuntu biologisiztekin apurtzea. Izan ere, generoa eraikuntza kulturala den heinean, honen berezkotasunaz jarduteak errotik mozten du aldaketarako aukera oro.
Zerbait bada gure amona eta amen garaitik gaurdaino
mantendu dena, hori maitasunaren indarra da. Egungo
gazteoi bete betean jotzen gaituen indarra. Gure kultura
maitasunaren kultura da, bizitzako ezein alorren gainetik
kokatzen den elementua izanik hau. Gazteok maitasuna
zoriontasun perfektuarekin lotzen dugu, gure bizitzen erdigunea da; batez ere neskon kasuan, honen arabera antolatzen eta ordenatzen baitugu gure bizitza.

Euskaraz bada ordea hitz bat zorion perfektuaren ideiarekin apurtu eta maitasunarekin estuki lotzen den sufrimendua azaleratzen duena; maitemina. Maitasuna zorionta-

sunarekin bezain beste lotzen da sufrimenduarekin
eta hori arriskutsua izan daiteke. Izan ere, maitatzeko

ezinbestean sufritu behar dugula pentsatzeak, zaildu egiten du indarkeri egoerak identifikatzea eta ondorioz, aurre
egitea. Maitasunaren izenean gazteok lagun urkoa kontrolatzen dugu eta menpean hartu, maitasunaren izenean
monogamiaren doktrinari men egin eta gure desioak (eta
bestearenak) kate motzean lotzen ditugu, maitasunaren
izenean gure proiektu eta nahiak baztertzen ditugu...
Maitasunez egiten dugu iraultza baina ezin dugu ahaztu
maitasunetik ere egiten dela iraultza. Horretarako baina,
egungo maitasun ereduaz hausnartu, heteroaraua nahiz
monogamia zalantzan jarri, fidelitatea berkontzeptualizatu,
harreman afektibo sexualak hitzarmenaren esparrura eraman eta erreferentzia berriak sortzea ezinbestean eginbeharrekoak dira, besteak beste. Esan gabe doa guzti hau
egiteko neska gazteok subjektu gisa egikaritu behar
garela lehenik, pertsona integral gisa.
Ikus dezakegun moduan, borreroak baditugu milaka aurpegi eta zapalkuntzak dira anitz, baina gazteok gure errealitatetik ekin behar diogu feminismoari. Egunak ez dira
errepikatzen urtean zehar baina gure sorgin ahalmenekin
bihur ditzagun emakume langileon egun urteko 365ak.
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HIL EZAZU AITA

HELDUEN BOTEREARI AURRE EGIN!
Esplotatuak eta esplotatzaileak. Logika ezaguna zaigu. Eta logika horretan nor dagoen non badakigu. Langileok eta herri
sektore zapalduak gara gure eskulana salduz prekarietatera kondenatuak garenak; emakumeok, etorkinok, pertsona
nagusiak eta gazteok sektore kaltetuenak garelarik, dudarik
gabe. Hortxe dago koxka. Askotan hitz egin izan dugu zapaltzaile eta zapalduen arteko dialektikaz, maiz botere zapaltzaileaz eta kontrabotereaz, baina gutxitan sakondu izan

dugu botere honen ezaugarritzean botere zapaltzailea izendatzetik, botere heldua izendatzerano.

Egin dezagun errepaso azkar bat. Botere zapaltzailea. Botereari zapaltzaile abizena ezartzen diogu boterea bere horretan, era abstraktu batean, existitzen ez delako. Ezin dugu
boterea pairatzen dugun esplotazio eta zapalkuntza egoera
honetatik at aztertu, eta demokrazia eta politika hitzekin gertatu ohi den moduan zerbait neutroa balitz bezala identifikatu.
Botere zapaltzaileaz ari garenean hortaz, bitarteko ideologiko eta material sorta batzen duen termino teorikoaz ari gara,
zapaltzaileek zapalkuntza bera bermatzeko dituzten bitartekoez. Eta bitarteko horiek unean uneko sektore edota klase
zapaltzaileak, jendarte egitura zehatz bat bermatzeko erabiltzen ditu.
Bizi dugun sistema kapitalista patriarkal honetan, burgesia da
botere zapaltzailearen iturburu. Produkzio bitartekoen jabe
izanik, pentsamendua sortu eta zabaltzeko mekanismoak ditu
eskura. Eta hor dago koxka. Mekanismo hauen bitartez, herritargo osoaren pentsatzeko moduan eragiteko boterea dauka,
eta lekuan leku pentsamendu dominatzailearen ideiak dira inposatzen direnak. Dominatzailea bi norabidetan; batetik klase
zapaltzaileak ezartzen duelako, eta bestetik jendartean nagusi
suertatzen delako, horrela pentsamendu hegemoniko bihurtuz.

Klase zapaltzailea produkzio bitartekoen jabe da
eta beraz jendarte antolaketaren kudeatzaile bihurtzen da. Produzkio bitartekoen jabe izanik, pentsamendu do-

minatzailea sortu eta zabaltzeko aukera eta beharra du, hau
hegemoniko bihurtuz eta beraz, zalantzagarria ez den egia
bailitzan.

Era azkar batean ematen den urrenkera kokatuz, azken urratsa izango genuke emateke: botere zapaltzailea burgesiak
ezarritako boterea da. Zuzenago esanda botere zapaltzailea,
gizon zuri, heterosexual eta helduaren boterea da. Botere

zapaltzailea, helduen boterea da. Gure kasuan epezifikoki, español eta frantzesa gainera.

Zergatik diogu heldua dela? Pentsamendu dominatzailea
adoktrinaziorako pentsamendua delako, hau da, egungo sistema zalantzan jarri gabe sumisio osoz eskulan zintzoa izateko
eta sistemaren erreproduzioa bermatuko duen katebegia izateko boterea delako. Eta botere horren xedea, lehen helburua,
haurtzaroan eta gaztetasunean betetzen da.
Bi onura nagusi ateratzen ditu helduen botereak hemendik:
lehena, akumulazio kapitalista ziurtatzeko beharrezkoa den
lan indar sozialaren sorrera eta erreprodukzioa, eta bigarrena,
subjektu alienatu eta erabilgarriak sortzea. Sistema kapitalista
-patriarkalaren biziraupenerako mekanismo diziplinario nagusia izango da beraz, instituzio guztien gainetik, edo hobe beraien baitan, zeharka, ematen den logika da helduen boterea.
Gazte problematikaz hitz egiten dugu maiz, eta azken finean
botere zapaltzaileak ezarritako problematika berezitua besterik ez da gazte problematika. Gazteok, kolektibo zapaldu
gisa gara identifikatuak baina ez gaitu adinak batzen, aitzitik,
problematika zehatz batek batzen gaitu. Gazte izate hutsagatik ematen da zapalkuntza hori, izan ere, botere domitzaileak
behar beharrezkoa du gazteen sumisioa. Gu gara sistema

honen hurrengo belaunaldia eta beraz, gu gara honen biziraupena bermatu edota berau akabatuko
duena.

Helduen botereaz hitz egitean ezin gara gure gurasoekin soilik akordatu. Are gehiago, partikulartasunetik eta beraz gure
gurasoen ideia horretatik ihes egin eta logika orokor baten
ikusmiran kokatu behar gara. Hala ere, sistemaren erreproduzkiorako tresna dela diogun momentutik, ezin dugu familiak
duen eragina ukatu. Gurasoek ez dute nahi izaten beraien seme-alabek haiek egindako “akats” berak errepikatzea, edota
“ur handietan sartu”ko garenaren beldur izaten dira. Horrelako
beldurrak sarritan politika edota harremanei lotuta agertzen
zaizkigu, baina akatsak errepikatu nahi ez izateaz gain, bada
kontuta hartu beharreko beste elementu bat: zalantzagarria
dena zalantzan ez jartzeko nahia.
Utopikoak omen gara gazteak, helduek eurek bizitako esperientziez mintzo dira, eta gure desio, ideia eta ametsek gugan
izango duten eragina ezagutuko balute bezala alienaziorako
“hezten” gaituzte. Ba omen dakite zer den guretzat “egokiena”, “onena”. Heldua noizbait gazte izan zen, baina gaixotasun zoro bat bailitzan, pasatu zitzaion. Orain, jada heldu, jada
orojakile “egin behar dena, egokiena dena” badaki. Kontrolpean izan nahi gaituzte. Ikasketak, harremanak, baimendutako asteburuko “desfaseak”... arautu behar dizkigute. Finean
gure ideia, desio, erabakiak “gaztetako zoroaldiaren kontuak”
omen dira. Gazteok hegemonia apurtzeko dugun bokazioa,
esperientzia berriak eraikitzeko grina, helduei falta zaien bi-
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zitasunak, kolektibo gisa alienatuak ez izatera garamatza eta
ondorioz ezarritakoa ukatu eta zerbait berria sortzeko dugun
gaitasuna errotik mozten digun boterea da.
Harreman dialektikoa baino ez da: berria denak zaharraren lekua hartzen du. Horra gure apustua. Zer izan nahi dugu,

sistema elikatuko duen belaunaldi berria edo eredu
berria sortuko duen gazteria? Ez dago erdibiderik, kontzientzia hartu eta ekitea dagokigu.

Botere helduari aurre egingo dion gazte boterea eraiki beharrean gaude. Gazte boterea kontraboterea delako, hain zuzen
ere, sistema iraultzeko kolektibo gisa dugun gaitasuna artikulatzea.
Norabide honetan, lehen geltokia gazte kontzientziaren jabe
izatea da. Botere zapaltzailearen logika ulertu eta gazteok hau
iraultzeko betetzen dugun papera ulertu behar dugu. Gaztea
izatea eta iraultzailea ez izatea kontraesan biologikoa dela dio
esaldi ezagun batek. Eta kontraesan hori elikatu baino, garenaz kontziente izan eta antolatzeari ekin behar diogu. Kritikotasuna landu, formakuntza politikoari heldu eta kolektibo gisa
ahulduntzeko apustua egin behar dugu.
Kolektibo gisa kontzientzia hartuz etengabe klase borrokan
eragin behar dugu ezinbestean. Langile borrokan parte hartu gazte errealitatetik. Horrela, gure espezifikotasunak klase
ikusmiran kokatuko ditugu, pairatzen dugun errealitate zehatzari aurre egiteko mekanismo propio gisa.

Espazio propio eta autogestionatuak eraiki behar ditugu. Botere helduaren aurrean alternatiba gisa, baina baita gazteok
gure harremanak eraikitzeko askatasunari eusteko. Gure artean ikasteko, borrokak antolatzeko, esperientziak trukatzeko. Azken finean herriz herri gazte boterea elikatuko

duten espresioak sortu eta artikulatu behar ditugu.

Asanbladak sortu, sexu-genero harremanen inguruan hausnartu, jai ereduak eraldatzeko konpartsak indarberritu, komunikazio bitarteko propioak sortu, kirol partehartzailerako sarea
eratu, euskararen erabilera hedatzeko gazte dinamikak piztu,
gure ikurren aldeko kanpainak abiatu...
Eta nola ez, gure errealitate konkretuari erantzun behar diogu. Botere heldua español eta frantzesa da. Herri ukatu batean bizi garen gazteria ukatua gara. Beraz, nazio arazaoari
ere heldu behar diogu, mendeetako gatazka politikoari aterabidea emango dion prozesuaren parte izan behar gara eta
gure ekarpena egin behar dugu. Gatazkak sortutako ondorioei
so, muinaren inguruan indarrak batu behar ditugu, herri gisa

ere gure etorkizuna erabakitzea dagokigu.

Gazte errebelde eta inkorfistak. Gazteok aktibaturik eta mugimenduan. Gazte mugimendua. Era guztietakoa, antolatua
eta borrokalaria. Burujabea. Gazte boterea egunez egun eraiki
dezakegu, eraikitzen ari gara. Garaipena herriz herri eta auzoz
auzo burujabetza elikatzen duten borroketan kokatzen da. Ez
dago besterik. Ordua heldu da, hil dezagun aita!
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TXANTREAKO
EMANTZIPAZIO
BULEGOA

Beste etxebizitza eredu batzuk sortzeko asmoarekin, emantzipazio bulegoa jarri du martxan Txantreako gazte mugimenduak (Iruñea). Gazteei hipoteka edo alokairu espekulatzailean oinarrituta dagoen eredutik at dauden emantzipaziorako alternatibak eskaintzea izango da bulegoaren funtzioa, aholkularitza tekniko eta juridikoa ematearekin batera. Bide
horretan, bi esparru landuko ditu bulegoak: okupazioa eta alokairu soziala.
Era honetan, emantzipazio bulegoak edozein gazteren bizitzan zehar funtsezkoa izango zaion aspektu bati erantzuna
emateko asmoa du. Txantreako gazteen %73ak emantzipatzeko asmoa du, baina egun ezarrita dauden aukerekin ezinezkoa egiten zaie.
Emantzipazio Bulegoak gazteoi hipoteka edo alokairu espekulatzailean oinarrituta dagoen eredutik at dauden emantzipaziorako alternatibak eskainiko dizkie bertako gazteei, baita hauen inguruko aholkularitza tekniko eta juridikoa. Bi dira
bulegoak landuko dituen esparruak:

Okupazioa: horretarako okupazio gida aurkeztu
dute, alternatiba honen bidez auzoko banketxe eta erakundeenak diren etxe hutsak okupatu ahal izateko aholkuak eta
azalpenak biltzen dituena. Okupazioaren inguruko hainbat alderdi juridiko ere azaltzen dira bertan: balizko desalojo baten
kasuan epeak zeintzuk diren, zein motako isunak egon daitezken etab.

Alokairu soziala: Zehazteko dagoen kontzeptu
hau posible izateko, talde negoziatzaile bat etxebizitzen norbanako jabeekin kontaktuan jarriko litzateke, auzoko gazteen
emantzipazioa ahalbidetuko duen alternatiba bat sortzeko asmoz. Izan ere, Txantreako etxe hutsen %70a jabego indibidualekoa da.
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GASTEIZ,
Gazteiraultza.info
eraberritua

AIARALDEA,
gazte gerrilla
burujabetzaren bila

DEBAGOIENA,
hazi, hezi, izan gazte
dinamika

Martxoko iraultzarekin batera, Gazteiraultza.info-k sareak astintzeari
gogor ekin dio. Azkenengo hilabeteetan egindako lan eta konpromesuari
esker diseinu eta apustu berriak martxan jarri ditu; Iritzia atala,
Musikgerrilleroen txokoa, Agenda, Pil
pilean...besteak beste. Arabako
gazte iraultza bertatik jarraitzeko aukera paregabea.

Aiaraldeako gazteek, prekarietatea jorratzeko asmoz eta langabeziak Hego
Euskal Herrian kolpatutako zonalderik
nabarmenena izanda, datozen asteetarako zenbait ekintza antolatu dituzte. Horretarako, burujabetza hizpide
izanik, zenbait hitzaldi eta mahainguru antolatzeaz gain, bideo erreportai
bat ere prestatu dute.

Debagoieneko gazteek martxan jarritako dinamika honek independentziaren aldeko diskurtso eta praktika
garatzea du helburu, burujabetzan
sakonduz. Bide horretan, ildo ezberdinak landuko dituzte: burujabetza,
ekonomia (genero ikuspegitik), burujabetza ekonomikoa, hegemonia,
historia, erabakitze eskubidea... Lehen
saioak dagoeneko hasi dituzte eta aurrera begira Arran gazte antolakundearekin elkartrukea egin asmo dute

DONOSTI,
K-Akatu!

BASAURI,
GERNIKA,
urrats feminista Lanbiden Ernai gazteengana
gerturatzen

Gazteon prekarietatea areagotzen
duten erasoek Donostiako gazteak,
herritarrak zapaltzen dituzten horien
aurka eta sistema kapitalista-patriarkala iraultzeko borrokari ekin diote.
Klase kontzientzia landu eta mugimendu izaeran berreskuratzeko datozen hilabeteetan mobilizazio eta ekimen ugari egingo dituzte.

Basauriko hainbat gazte, mozorrotuta
eta musikaren erritmoaz dantzan Lanbideren egoitzara sartu ziren emakume langilearen egunaren testuinguruan. Bertan, egun emakumeek bizi
duten egoera prekarioa salatu eta ez
Lanbidek, ez inork ezin duela emakumeen gorputz eta bizi ereduen inguruko erabakirik hartu adierazi zuten.

Ernai gazteriarengana gerturatu asmoz, mozorrotuta herriko gazteei
galderak egitera irten dira. Gazteek
Ernairekiko sentitu dezaketen urruntasuna gainditu eta gazteen arazo
zein bestelako kontuen inguruan mintatzeko dinamika aproposa. Jasotako
ondorioak bideo batean bildu dituzte.
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GOMENDIOAK

ZIRIMOLA
Irratsaioa
Info7 irratia

Topaturi beste hanka bat jarri diote hainbat gaztek: irratsaio
propioa, Zirimola. Bere garaian Irauli Uhinak izan zenaren
esentziarekin, astero ordubeteko saioa egingo dute Info7
irratian. Hitza hartu eta gazteon zirimola propioa eraikitzea
erabaki dute, bestelako jendarte eredu baten alde dabiltzan
gazteen bizipenak, usteak, borrokak eta zorakeriak batu asmoz.
Saioa entzuteko aukera ezberdinak eskaini dituzte: asteazkenero 21:00etatik 22:00etara Info7 irratian, Topatu.infon,
Arrosa Sarearen baitan biltzen diren irratietan eta info7.
info webgunean. Lehen saioak jada egin entzungai dituzue;
martxoaren 3ko gazte blokea, okupazioa eta Ernaik kaleratu
duen Gazteak, lana eta prekarietatea dossierra izan dituzte
besteak beste hizpide lehen saio hauetan. Umorea eta gaztek gazteentzako egindako irratsaio bikaina topaturen eskutik gure etxeko uhinetan asteazkenero entzungai izango
duguna, sintonizatu zirimola!

Asier ETA biok

Filma (2013 – 94 min.)
Zuzendariak: Aitor Merino eta Amaia Merino

Filmeak Asier Aranguren presoaren eta
Aitor Merinoren (filmeko zuzendarietako bat) arteko harremana kontatzen du.
80. hamarkadan elkarrekin hazi ziren
biak Iruñean, baina bide ezberdinak hartu zituzten: Aitor aktore egin; Asier ETAn
sartu. Laguntasuna eta euskal gatazkaren
inguruan eraiki dute obra.

MÁS ALLÁ DE LAS ETIQUETAS

GAU ILUNEKOAK

Saiakera
Coral Herrera
Hizkuntza: gaztelera

Ipuina
Joseba Sarrionandia
Hizkuntza: Euskara

Liburu honek generoak definitzeko modu
ezberdinak oinarri hartuz, patriarkatuak
ezarritako mitoak aztertzera, jendarteak
behartutako rolak haustera, estereotipoak
desegin eta gure ezberdinatasunen aberastasunaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu.

Beste planeta batetik etorritako izaki batekin abiatzen da istorioa. Baionako portuan azaldu da, eta etorkin ilegala dela
pentsatuta, epailearen aurrera eramango
dute. Han kontatuko du beti ilunpean dagoen planetaren historia. Istorioan kontatzen denaz gain, beste klabe batean irakurtzeko gonbitea luzatzen duen liburua
da.

