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Errenteriako euzkotarren anaitasuna
Duela ehun urte jaio zen

E hun urte dira Euzkotarren Anaitasuna elkartea 

Errenterian sortu zela. Gaixoaldi eta larrialdietan 

elkar lagunt zeko sortutako elkartea izan zen. 

Mikel Idiazabalek helarazi dizkigun agiriei esker, hobe-

to ezagutu ahal izan dugu 1936. urte arte Oarsoaldean 

ezinak jotako bazkideak babesten jardun izan zuen 

elkartea.

Joan den mendearen hasieran sortutako elkar-

tea bere garaian kokat ze aldera, gogoan hart zekoa da 

euskal gizartean gertat zen ari zen aldaketa. Arrant za, 

nekazarit za, abelt zaint za eta artisaut za giroan bizi 

zen herri hura eraldatuz joango da industriari eske-

rrak. Ordurako trenbide komunikazioak zabalduak 

zeuden, lanerako lehen gaiak garraiat zeko aukerak 

eskura zeuden eta horren guztiaren ondorioz, indus-

tria ere zabalduz zihoan.

Hala ere, garai hartan ez zegoen gaur egun gizar-

te segurant zak eskaint zen duen babesik. Gaixoaldiak 

edota larrialdiak jotakoan, gorriak ikusi beharrean 

izan ohi zen jornal xume baten mendean bizi ohi zen 

langileak. Euzkotarren Anaitasunaren gisako elkarteek 

konponbide bat eman nahi izan zioten egoera horri.

Helburuak

Barne araudia betet zen duen bazkidea babestea 

eta lagunt zea da elkarte honen helburua. Horretarako, 

bi eratako bazkideak inguratu zit zaizkion: bazkide 

arruntak bat zuek eta ongile bezala izena ematen zute-

nak, besteak.

Bazkide ongilea hilero, gut xienean, pezeta bateko 

kuota ordaint zen zuen. Bazuen hit z egiteko eskubidea 

eta baita botoa ematearena ere. Gaixoaldietan, ordea, 

ez zuen inongo lagunt za eskurat zeko eskubiderik.

Bazkide arruntak, aldiz, bazuen, jakine-

ko baldint zapean, lagunt zak jasot zeko eskubidea. 

Horretarako, besteak beste, azken sei hilabetetako 

kuotak ordainduak eta eguneratuak izatea ezinbeste-

koa zen. Hileroko pezeta ordaint zen zuten.

Hona hemen, besteak beste, bazki-

de izateko bete beharreko baldint zak:

•  Adinari zegokionez, 15 urtetik 

gora behar zuen bazkideak eta, 

gehienez, 40 urtekoa.

•  Oarsoaldean bizit zea. Kontuan 

hart zekoa da Alt zakoek ere 

bazutela sart zeko aukera.

•  Lanbide baten jabe izatea.

•  Gisa honetako beste inongo 

elkarteko kide ez izatea.

•  Osasunt su aurkit zea.

Mikel Ugalde
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