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Zaintzen gaituen 
kazetaritza

COVID-19ak areagotutako kri-
siaren erdigunean zaintzaileen 
kontzientzia soziala askoz na-
barmenago ikusi dela ohar-
tarazi digu Make Davis histo-

rialariak. Pandemiak zaintzaren krisia 
azalerazi du: osasun langileei arratsal-
dero txalo zaparrada eskaintzen diegu; 
haurrei etxean eskolak ematen saiatzen 
dira guraso eta irakasleak; adinekoak 
laguntzeko sareak sortu dituzte herri-
tarrek nonahi; baserritarrek euren ja-
kiekin elikatu gaituzte momentu zail 
hauetan, hornikuntza sareetan dabiltzan 
guztiei esker; egoitzetan, etxeetan eta 
saltokietan dabiltzan langileekin orain 
akordatu gara… Ikasi dugu arlo guztie-
tan dela zaintzaren ongarria beharrezko. 
Kazetaritzan ere bai, eta esku artera iri-
tsi zaizun Argiaren paperezko zenbaki 
hau da horren erakusgarri.

Martxoaren 18an iragarri genuen 
ez genuela aldizkaria paperean argi-
taratuko, inprimategiko langileen eta 
postarien osasuna babestearren; gure 
ideiekin kontsekuente izan nahi genuen, 
inoren bizitza arriskuan jarri gabe. Baina 
hainbat astetako hutsunearen ondoren, 
berriz gatoz zure etxeko postontzira. An-
tzako lagunen eta produkzio-kateko lan-
gileen segurtasuna –gure esku dagoen 
neurrian behinik behin– bermatuta da-
goela ziur gaudelako hartu dugu eraba-
kia. Eta babesten gaituen komunitateari 
(Argiako kideak, iragarleak…) ahalegin 
hori zor diogulako ere bai. 

OlatuKoopek plazaratutako dekalo-
goarekin bat gatoz: elkartasunetik eta 
konfiantzatik abiatuta, norberaren errit-
mo eta beharrak errespetatzea ezinbes-
tekoa da, pertsonak bere osotasunean 
ulertuko baditugu. Hortaz, zaintza lehen 
lerroan jarri dugu, eta horri begirik ken-
du gabe hartuko ditugu erabakiak aurre-
rantzean, direnak direla ere.

Ataka estu bakoitzetik indarberritu-
ta atera izan da Argia. Hala ekin zion 
frankismoan, euskaltzaleen borrokarako 
tresna bihurtuta; baita 80ko hamarkadan 
ere, langileak komunikazio proiektuaren 
jabe eginik. Oraingoan gauza bera ari da 
gertatzen zuen laguntzaz: paperezko as-
tekaria kaleratu ez dugun denbora tarte 

honetan, hedabide digital bezala urrats 
garrantzitsuak eman ditugu etxetik lan 
eginez –gure buruen eta ingurukoen egu-
neroko arreta bazterrean utzi gabe–. 

Webgunea etengabe ari gara elikatzen 
goizetik gauera, lehen aldiz astean zaz-
pi egunez jarraian. Koronabirusak eka-
rritako guztiak aztertu ditugu: shockak 
sorturiko gorabeherak, datuak, baita jen-
deak egoera horri emandako erantzun 
sozial ere. Nola izango da COVID-19 oste-
ko gure mundua? Hori da askok egin ohi 
duen galdera. Biharamun horri errepara-
tzen saiatu gara analisi sakonak gurera 
ekarrita. Koronabirusaren azken ordu-
koaz buletin espezifikoak sortu ditugu 
sare sozialetan zabaltzeko eta, irri egitea 
denez txertorik osasuntsuena, igande-
ro Oasiko Kronikak irratsaioa jarri dugu 
martxan, eztenkada umoretsuz beteta.

Koronabirusaz kaleratu berri dugun 
zenbaki berezi eta monografiko hone-
tan, lan horren zati bat besterik ez duzu 
aurkituko, tamalez aukeraketa bat egin 
behar izan baitugu. Eduki mamitsu eta 
interesgarrienak eskaintzen saiatu gara 
eta diseinuari ere indar berezia jarri 
diogu, garai historiko hauetan Argiaren 
itzulerak aparteko zenbaki bat egiteko 

esfortzua merezi zuela uste baikenuen. 
Irakurleak estimatuko duelakoan gaude. 

Baina aurrera begira zer egingo dugu? 
Ekonomiak kolpe gogorra jasango duela 
diote hedabide handiek, BPGren jaitsie-
ra iragartzen dute gorriz, krisia lauhazka 
datorrela guregana… Krisia? Bankuek 
herritarroi milaka milioi euro zor diz-
kigute 2008ko hondoratzetik; fortuna 
handiek eta multinazionalek paradisu 
fiskaletan ezkutatzen dute denon dirua; 
eta auskalo zenbat den inbertsio funts
-putreek jendarteari odolustutakoa. Ivan 
Miró ekonomia eraldatzailean adituak 
esan duen bezala, hori guztia gastatzean 
akaso has gaitezke krisiaz hitz egiten. 

Kazetaritza kooperatiboa egiten du-
gun hedabideok aspaldi ikasi genuen 
krisiarekin bizitzen, lehiatik at, egoki-
tzeko eta auzolanerako gaitasunak ba-
tzen gaitu. Argiak, gainera, bidelagun 
ditu Ametzagaiña Taldeko beste enpresa 
komunitarioak (Antza, Adur eta Iame-
tza). Elkarren arteko laguntza inoiz baino 
beharrezkoagoa den uneotan, arduraz 
eta konpromisoz luzatuko diegu eskua 
zailtasunetan direnei, taldeko lau enpre-
sen etorkizuna bermatzeko helburuz.

Ohar hau iritsi bazaizu, etxe honen 
habeak mantentzen dituen Argiako ki-
dea zara edo harremana izan duzu gure-
kin inoiz. Baina oraingoan ez gatoz ezer 
eskatzera, eskaintzera baizik. 

Agian aldi baterako enplegu-erregu-
lazioko espedienteak erasanda dagoen 
milaka horietako bat zara, edo preka-
rioan ari dena; igual autonomo kuota 
ordaindu ezinik zabiltza, edo zure sal-
toki txikiko alokairurako adina ez dau-
kazu. Horren aurrean, guk garbi dugu: 
inork ez luke informazio independente 
eta kritikorik gabe geratu behar, are gu-
txiago herritarrok sortu ez dugun kri-
si honen erruz. Ez dadila inor Argiarik 
gabe geratu. Gure harpidetza sistema 
berritzaileak norberak ahal duena eman 
eta egoki iruditzen zaiona jasotzeko au-
kera ematen du. Beraz, behar baduzu, 
hartu telefonoa edo teklatua eta eska-
tu laguntza. Ondo informatuta egotea 
hain garrantzitsua den sasoi trumoitsu 
hauetan, alboan izango gaituzu, zaintze-
ko gaude. 

Ikasi dugu arlo 
guztietan dela 

zaintzaren ongarria 
beharrezko. 

Kazetaritzan ere bai, eta 
esku artera iritsi zaizun 
ArgIA-ren paperezko 

zenbaki hau da horren 
erakusgarri 
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nola gertatu da hau? Zein 
dira izurri globalari bidea 
erraztu dioten oinarrizko 
egitura politiko, ekonomiko 
eta ingurumenekoak? nondik sortzen 
dira pandemiak? biologiaren aldetik 
jasangarria da gure bizimodu kapitalista? 
Galdera horietako batzuk argitzeko, Mike 
Davis idazle, historialari eta ekintzaile 
politiko estatubatuarrarengana jo dugu. 
Davisek 20 liburu baino gehiago idatzi 
ditu eta Kaliforniako Unibertsitateko 
irakasle emeritu ospetsua da.

Sharif Abdel Kouddous, elkarrizketaren 
egilea Mada Masr hedabide egiptoarreko 
kazetariaren galderei erantzun die 
idatziz Mike Davisek, eta ondoren 
Democracy Now hedabide iparramerikar 
aurrerazaleak zabaldu.

  ShARIf ABdEl KouddouS

ITZUTZAILEA I PEllo ZuBIRIA KAMINo

Nekazaritza kapitalistaren eta 
urbanizazioaren konbinazioak 
nola eraman du pandemiak 
sortzera? Eta zergatik 
sortzen dira eragin andui 
horietako gehienak Asiako 
hego-ekialdean?
Birus batzuek mintegi naturalak 
dituzte. Kolera-agerraldi ia guztiak, 
esaterako, Bengalako Golkoko ur 
bero eta gai fekalez aberatsetan 
sortzen dira. Beste birus batzuek 
ostalari iraunkorrak dituzte zen-
bait animalia-familiatan: izurri bu-
bonikoak karraskarietan, gripeak 
hegazti basatietan, sukar horiak 
tximinoetan eta koronabirusak sa-
guzarretan. Gripeak, oro har, Txina 
hegoaldean sortzen dira, zibiliza-
zioak arrakastarik handiena eduki 
duen guneetako batean alegia.

Milaka urtez Txina hegoaldeko 
laborantza sistema, gerora Asia-
ko hego-ekialdean hedatuko zena, 
izan da planetako emankorrena, 
urtean bi uzta ekoizten dituzte 
bertan arroz soroetan aldi berean 

haziz ahate, oilo eta txerriak: pro-
teina mordoa eta karbohidrato 
kopuru bikoitza. Baina urez es-
talita egoten diren arroz soroek 
hegazti migratzaileak ere erakar-
tzen dituzte eta sarritan ahate 
eta oilaskoei gripe-andui berriak 
transmititzen dizkiete, eta hauek 
txerriak kutsatzen, alegia, giza-
kion antzeko immunitate sistema 
daukaten animaliak. Txerrietatik 
gizakira jauzia erraza da, eta ba-
tzuetan katastrofikoa. 

Azalduko diguzu zergatik 
RNA birusek, koronabirusak 
esaterako, eragiten dituzten 
agerraldi hilgarriak?
Mutazio tasa muturreraino ugal-
tzen dutelako, DNAn oinarritutako 
birus edo zelulak baino milioi bat 
aldiz azkarrago. Bere genomaren 
hainbeste bertsio desberdin eta 
zehaztugabe ugaltzen ari den bi-
rusak abantaila handia dauka giza 
sistema immuneari aurre egiteko, 
zeren eta derrigor sortuko baititu 

Mike Davis 
aditu eta ekintzailea

Pandemiak, 
superkapitalismoa 
eta biharko 
gatazkak

5



Apirilak 26, 2020

6 І ElKARRIZKETA

birus batzuk txertaketaren eraginari edo 
iraganeko infekzioetan sortutako anti-
gorputzei neurri batean bederen erre-
sistenteak direnak. Horregatik jarraitzen 
du A gripeak urtero aldatzen eta gizakiak 
gaixotzen. 

Zergatik ez dugu ezagutzen 
gripentzako txerto unibertsal bat? 
Posible al da?
Ia ikertzaile guztiak ados daude, badau-
dela tresnak eragin zabaleko txerto bat 
sortzeko, eta horrek gizakiari urtetarako 
immunitate orokorra emango lioke gripe 
andui guztiekiko. Ikerketa eskuragarri 
dago, baina Big Pharmak ez du txertoa 
garatuko edo ekoiztuko, errentagarria ez 
delako. (Norbaitek diseinatuko balu bizi 
osorako iraungo lukeen auto berri bat, 
General Motors hasiko ote litzateke hori 
ekoizten?). Txertoen diseinuak abiada 
hartu du eta, COVID-19a menderatzeko 
ikerketa lanak bero-bero direla, balite-
ke gripearen aurkako txerto unibertsala 
lortzea. Ziur dakigun bakarra da hori ez 
duela Big Pharmak egingo.

Badirudi koronabirusa ez dela 
hain arriskutsua adin-talde 
gazteagoentzat. Planetako 
hegoaldeko herrialdeek, oro har, 

populazio gazteak dauzkate eta, 
beraz, horiek ote dute gaurko 
pandemiaren eraginik txikiena?
Ez, ez derrigor. Gogoan izan orain arte 
birusa ibili dela 50 urtetik beherako jen-
deak ondo elikatuta dauden eta mediku 
eta ospitaleen zerbitzu onak dauzkaten 
herrialdeetan. Zer gertatuko da, ordea, 
COVID-19a zabaltzen denean sendagaiak 
eskuratzeko oso aukera gutxi dauzkaten 
eta elikatze maila oso txar, artatu gabeko 
osasun arazoak eta hondatutako immu-
nitate sistema nozitzen dituzten popula-
zioen artean? Adinaren abantailak askoz 
gutxiago balioko die Afrikako eta Asia he-
goaldeko txabolategietako gazte txiroei.

Aldi berean, arriskua badago txabola-
tegietan eta auzo txiroetan infekzio ma-
sibo batek koronabirusaren kutsatzeko 
moduan eragin eta gaixotasunaren izaera 
eraldatzeko. Gaur egungo COVID-19ra 
etorrita, positibo eman dutenen ehuneko 
txiki batek nozitu ditu beherako eta go-
ragaleak, eta ikerlan batek dioenez"ez da 
gutxietsi behar SARS-CoV-2 [COVID-19 
izurria eragiten duen birusaren izen zien-
tifikoa] komuneko uren, zaborren, ur ku-
tsatuen, aire girotuko sistemen eta aero-
solen bidez kutsatzeko aukera".

Pandemia orain Afrikako eta Asiako 
hegoaldeko auzo marjinaletara iritsi da 

eta horietan kutsadura fekala nonahi 
dago: uretan, nork bere etxean ekoiztu-
tako barazkietan eta haizeak eramanda-
ko hautsetan. (Bai, kaka-ekaitzak bene-
tan badira.) 

Koronabirus pandemia ezustean 
iritsi al da? Aurreikusita zegoen? Eta 
hala balitz, zergatik dirudi munduak 
hain gutxi prestatua?
Ez da batere ezustekoa izan. Pandemia 
bat gainean zela epidemiologoen bu-
ruetan zegoen 2003an SARSen erasoa 
gertatu zenetik. 2005ean hegazti gripea 
iritsi eta gero, AEBetako Gobernuak pla-
zaratu zuen Gripe pandemia baterako 
estrategia nazionala plan anbiziotsua, 
hasieratik aitortzen zuena AEBetako 
osasun publiko sistema ez zegoela pres-
tatua eskala handiko izurri baterako. 
Txerri-gripearen sustoaren ondoren, 
2009an, estrategia eguneratu egin zu-
ten, eta 2017an, Trump karguaz jabe-
tu baino astebete lehenago, Obamaren 
funtzionarioek eta Trumpen adminis-
tratzaile berriek simulazio bat egin zu-
ten elkarrekin. Sistemak, noski, ez zuen 
lortu ez izurriak saihestea ezta izurri-
teak eragindako kalteen kurbak garaiz 
menderatzea ere. Horrez gain, porrot 
egin da azken hamarkadan diseinu bio-

1919 siderurgia greban aeb-etan. Mike Davisek ikusten du parekotasunik joan den mende hasieraren eta egungoaren artean.
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logikoan lortutako aurrerapen iraultzai-
leak aprobetxatu eta sortu diren antibi-
ral eta txerto berrien biltegiak txukun 
antolatzerakoan.

Globalizazio kapitalista biologia 
aldetik iraunkorra al da?
Soilik gizateriaren galbaheketa iraunkor 
bat onartuz [jatorrizkoan triage, euskal-
dun espainolok esango genuke "etengabe 
gizakien artean entresaka egitea onar-
tuz", alegia, jende ahulenak etengabe eza-
batuz] eta giza arrazaren zati bat desa-
gertzera kondenatuz.

Ikusten ari gara mundu mailako me-
taketa-sistema bat animalien eta giza-
kien gaixotasunen arteko muga tradi-
zionalak nonahi apurtzen ari dena, 
botiken monopolioen boterea handitzen 
duena, hondakin kantzerigenoak ugal-
du, oligarkia lagundu eta osasun publi-
koarekin konprometitutako gobernu 
aurrerakoiak eraso, komunitate tradi-
zionalak suntsitu (bai industrialak eta 
industria-aurrekoak) eta ozeanoak es-
tolda bihurtu dituena. Merkatuek eza-
rritako soluzioek sortzen dituzte [XIX. 
mendean] Dickensek azaldu zituenak 
bezalako baldintza sozialak, betikotuz 
mundu osoan zehar edateko ura eta sa-
neamendurako eskubidea irabazitako 

diruaren arabera mugatze lotsagarria.
Egungo krisiak behartuta, kapita-

lak –handiak bezala txikiak–, aurre egin 
behar dio bai munduko bere ekoizpen 
kateen kolapso arriskuari, eta baita 
atzerriko eskulan merkeagoak etenga-
be lortzeko gaitasunari ere. Aldi berean, 

erakusten dizkio merkatu berriak txer-
toetan, esterilizazio-sistemetan, zelata-
tze-teknologietan, elikagaiak etxeeta-
raino eramate eta abarretan. Uztartuz 
arrisku eta aukera, adabaki partzial bat 
asmatuko dute: eten gabeko gaixotasun 
erasoen arriskuak murrizteko produktu 

eta prozedura berriak eta, aldi berean, 
kapitalismo zelatari [surveillance capita-
lism, jatorrizkoan] baten garapena bul-
tzatuz. Baina babes horiek –baldin eta 
merkatu eta erregimen nazionalista au-
toritarioen esku uzten badira– dudarik 
gabe mugatuko dira herrialde aberats 
eta klase aberatsetara. Harresiak indar-
tuko dituzte, ez dituzte eraitsiko, eta bi 
humanitateren arteko zatiketa sakondu-
ko dute: bata, klima aldaketa eta pande-
mia berriak arintzeko baliabideekin; eta 
bestea, horiek gabe.

Pandemia honek zenbateraino 
irekitzen du aukera bat sistema 
ekonomikoak eta neoliberalismoaren 
politikak berrikusteko? Alegia, gerta 
ote daiteke shock doktrina moduko 
bat baina alderantziz?
Gerretan gertatzen den moduan, gober-
nuek eta agintean dauden eliteek neu-
rri kolektibistetara jo dute eta orain arte 
erradikaltzat edo ‘antisistematzat’ jotzen 
zituzten politikak ezarri. Azken bi gerra 
mundialetan, aurkako oposizioa zanpa-
tua izan baldin bazen, aldi berean langi-
leek botere berri bat aurkitu zuten gerra 
produkzioaren antolakuntzan parte har-
tzearen truke. Gerrak amaitu zirenean, 
jakina, korporazioak eta trust handiak 

ElKARRIZKETA І 7

"Gaurko 
superkapitalismoa 

erabateko traba bihurtu 
da gure espezieak 

bizirauteko behar dituen 
indar produktiboen 

garapenerako”

TxiNAKo ARRoZ soRo TxiT EmANKoR BATEAN. Birus asko Asiako hegoaldeko arroz soroetan eman ohi direla dio Davisek, hegazti basatien, oiloen eta 
txerrien arteko birusa nahasketarekin.
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saiatu ziren kontzesio horiek desegin eta 
gerra industriak berriz pribatizatzen; sin-
dikatuek eta ezkerrak, berriz, borroka 
egin zuten eusteko aldi baterako irabazi-
takoari. Horregatik izan zen 1919.a his-
toriako greba olderik handieneko urtea.

Oso antzeko egoera baten aurrean 
gaude gaur, klase guztien osasuna 
mehatxatzen duten pandemien au-
rrean. Soberan dauden politika erre-
presiboekin batera, gobernuak beren 
izuan ari dira baimentzen neurri pro-
gresiboak. Dena dela, fenomenorik ga-
rrantzitsuena izan da "protagonismo 
historikoa" [historical agency, jatorriz-
koan] talismana daukan langile kla-
searen bloke berri baten agertzea. Ari 
naiz osasun arloko langileen koalizio 
zabal antolatuaz (AEBetan, adibidez, 
erizainen sindikatua dute aitzindari): 
izurritearen ondorioz erradikalizatzen 
ari da eta berekin kontatu dezakegu oi-
narrizko eskubide sozioekonomikoen 
aldeko biharko borroketan are rol ga-
rrantzitsuagoa bere gain hartzeko. Une 
honetan, krisiaren kontzientzia soziala 
nabari den gune orotan daude. Beraz, 
herrialde guztietan, indar aurreraza-
leak behartuta daude berehalako lehen-

tasuna ematera lehen lerroan ari diren 
zaintzaileekiko elkartasunari.

Zure ustez, zein da agertzen ari 
diren gaixotasun berrien eta 
munduko ekonomia kapitalistaren 
arteko harremana, Ebola bezalako 
kasuetatik hasi eta eragin handiko 
andui hilgarrietara arte?
Hemen zenbait osagai zerrendatuko ditut:

Arrantza eta nekazaritza. Funtsez-
ko gakoa honako hau da: eskala txikiko 
nekazaritza –eta arrantzarekin berdin-
tsu–, tokiko elikagaien segurtasunaren 
oinarria dena, bere azpian hartu edo or-
dezkatu egin du esportaziorako laboran-
tza kapitalistak, eta hau dago lehengaien 
merkatu espekulatzaileen mende eta on-
garri eta pestiziden inportazioei lotuta. 
Azken horiek, jakina denez, petroliotik 
eratorriak dira eta, gehiegizko erabile-
raren ondorioz, minbizia eragiten duten 
hondakin arriskutsuak are gehiago uga-
ritzera doaz (pestizidak) eta arrantza 
guneak hiltzen dituzte (eutrofizazioz 
ibai, laku eta itsaso zabaleko urak hil-
tzen ditu).

FAOren arabera, munduko elikagaien 
ekoizpena (labore edo zerealena batez 

ere) gutxienez %50 handitu beharko da 
hurrengo belaunaldian, populazioaren 
hazkundea elikatzekotan. Nekazaritza 
kapitalistak, nik uste, ezingo du helbu-
ru hori bete, ezta bioingenieritzako la-
borantzan eta tantakako ureztaketan 
egindako aurrerapen iraultzaileekin 
ere, zeren eta mundu mailako merka-
tuak gaizki antolatzen baititu nekaza-
ritzako ekoizpenak (lehentasuna behi 
okelari eta ez zerealei) eta ez dielako 
oinarrizko diru-sarrerarik bermatzen 
nekazaritzako ekoizle txikiei eta langi-
leei. Aldi berean, 1960ko hamarkadan 
abiatu zen Iraultza Berdearen oinarria 
(soroak ureztatzeko milioika putzu zu-
latzea) gainbehera dator, edonon akui-
feroak agortzen edo pozoitzen dira eta. 

Auzo marjinalak.  Hondoa jota, 
ekoizle txikiak hirietara doaz bizimodu 
bila eta hauetako asko oraindik kolonia-
lismo garaian bezala jarraitzen dute an-
tolatuta, saneamendua, edateko ura eta 
mediku zerbitzuak europarren auzoetan 
bakarrik zeuzkatenean bezala. Nasser, 
Nehru eta Sukarnoren aroan [1950-
1960 hamarkadetan] gobernu nazio-
nalista aurrerakoiek osasun publikoan 
hobekuntza ikusgarriak lortu zituzten 

8 І ElKARRIZKETA

HAuRRAK NAiRoBiKo KiBERA TxABoLATEGiAN 'EsToLdA' oNdoAN. "Jakina denez, munduan osasun publiko mailako arazoetan larriena da ur garbi eta 
komun falta, hilkortasunik handiena eragiten duena, bereziki haurren artean".
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arren, geroztik auzo marjinaletako osa-
sun baldintzak, bereziki hiri periferieta-
koak, arras hondatu dira eta aldi berean 
populazio kopurua ikaragarri hazi.

Enplegurik eza. Auzo marjinaletako 
biztanle gehienak ekonomia informa-
lean lan egitetik bizi dira. Neurri handi 
batean, orain jendeok alferrikakoak dira 
mundu mailako erreprodukzio kapita-
listarentzako. "Soberazko jende" horiek 
ezin dira iritsi gehienbat enplegu forma-
lari lotuta doazen zerbitzu medikuetara, 
eta ez daukate aski diru-sarrera merkatu 
pribatuan arreta medikua erosteko. Ka-
pitalismo korporatiboak, planeta mai-
lan, jada ez du enplegurik sortzen, hori 
da dena.

murrizketak osasunean. 1980ko 
eta 1990eko hamarkadetan, herrialde 
aberatsek eta haietako bankuek, berre-
gituratze eta doikuntza-programak in-
posatuz, nazio pobreak behartu zituzten 
nork bere autonomia ekonomikoari uko 
egitera, horrekin batera ezarriz zerbitzu 
publikoen murrizketa eta, sarritan, pri-
batizazioa. Geroztik, osasun publikoko 
aurrekontuak ez dira inoiz berresku-
ratu, eta ez daukate dirurik osasuneko 
langileei ordaintzeko. Horren ondorioz, 
Mendebaldeak erauzi eta ostu ditu Kari-
ben, Afrikan eta Asiako hego-ekialdean 
ikasitako mediku eta erizainak.

Hur eta komun falta. G20-koak ez 
diren herrialde gehienetan udal eta es-
kualdeetako aurrekontuekin finantza-
tzen dira osasun zerbitzuak. Zerga-sis-
tema oso erregresiboei esker konpainia 
handiek eta tokiko klase ertainek aukera 
eduki dute ihes egiteko beren betebehar 
fiskalei, ondoriotzat ekarriz murrizke-
ta oso handiak osasun mailako horni-
kuntzan eta are handiagoa saneamendu 
azpiegituretan. Jakina denez, munduan 
osasun publiko mailako arazoetan la-
rriena da ur garbi eta komun falta, hil-

kortasunik handiena eragiten duena, be-
reziki haurren artean.

Adibide lotsagarriena Indian dauka-
gu, non Chennai eta Bangalore bezalako 
hiri teknologiko ospetsuetan ere, auzo 
txiroetan emakumeak kaka eta pixa jen-
daurrean egitera behartuta dauden. Edo 
AEBetan bertan Flint edo Herdoilaren 
Eskualdeko [Rust Belt] beste hiri batzue-
tan: jendeak berunez pozoitu dira iturri-
ko ur zerbitzuaren hodiak zaharkituta 
daudelako. Edo Nestle eta beste multi-

naziolak egin duten kanpainan, gobernu 
neoliberalak bultzatuz beren ur siste-
mak pribatizatzera. (Txabolategietan 
pagatuzko komun publikoak ezartzea da 
asko hazten ari den beste negozio ete-
kintsu bat).

Big Pharma eta txertoak. Monopo-
lioen monopolio den Big Pharmak per-
tsonifikatzen du kapitalismoaren eta 
munduko osasunaren artean dagoen 
gatazka. Big Pharmak alde batera utzi 
du premiaz behar ditugun antibiotiko 

eta antibiral hil ala bizikoen garapena. 
Errentagarriagoa zaie inpotentzia mas-
kulinoarentzako aringarriak sortzea an-
tibiotikoen belaunaldi berri bat garatzea 
baino mundu osoko ospitaleetan zien-
toka milaka gaixo hiltzen dituen bak-
terio-andui erresistente berriei aurre 
egiteko. I+G-n baino diru gehiago gasta-
tzen du publizitatean. Big Pharmak mer-
katuratzen dituen farmazia-produktuak 
eta abangoardiako txertoak gehienetan 
lehenbizi bioteknologia konpainia txiki 
eta dinamikoek garatu dituzte eta hauek, 
beren aldetik, unibertsitate publikoe-
tako ikerketa kapitalizatzen dute. Big 
Pharma, funtsean, kapitalismo errenta-
zalea da [rentier capitalism], giltzarrapo 
bat itotzen duena diseinu biologikoan 
eta txertoen ekoizpenean azaleratzen ari 
den iraultza.

Kutsadura. Azkenik, bistan denez, 
kapitalismoak zuzenean hiltzen gaitu, 
fabriketan ekoitzitako kartzinogeno eta 
pozoiak giza bizitegi-inguruneetara eta 
espazio publikoetara esportatuz.

Kontuan hartzeko gauza asko esan 
dituzu. Laburbildu dezakezu zure 
argudioa?
Bizi dugun zibilizazio krisia, nire ustez, 
honetan mamitzen da: kapitalismoa ez 
da gai gizateriaren gehiengoarentzat 
diru sarrerak sortu, enplegu eta rol so-
zial esanguratsuak eman, erregai fosilen 
isurketak amaitu eta osasun publikoan 
aplikatzeko biologia egiten ari den aurre-
rapen iraultzaileak. Krisi konbergenteak 
dira, batzuek besteetatik bereizi ezinak, 
eta multzoaren konplexutasunean ikusi 
behar dira, ez banakako arazo gisa. Baina 
hizkera klasikoago batean esateko, gaur-
ko superkapitalismoa erabateko traba 
bihurtu da gure espezieak bizirauteko 
behar dituen indar produktiboen gara-
penerako. 

"Pandemia Afrikako 
eta Asiako auzo 

marjinaletara iritsi da 
eta horietan kutsadura 

fekala nonahi dago: 
uretan, etxeko 

barazkietan eta haizeak 
eramandako hautsetan. 

bai, kaka-ekaitzak 
benetan badira”
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COVID-19 osasun-arazo larria da, baina 
ez da hori bakarrik, ezta bere ezaugarririk 
garrantzitsuena ere. Alde ekonomiko, 
ekologiko eta sozial batzuekin lotutako 
ondorioa ere bada. Edo, bestela 
esanda, arazo sistemiko eta politikoa. 
Horregatik erabiltzen ari da gainean 
dugun krisi ekonomikoa "justifikatzeko". 
Koronabirusa kontrolatu egingo da, 
txertoa asmatuko da, baina krisiaren 
kudeaketan gizarte gisa adierazi dugun 
hauskortasuna ez da desagertuko, 
gaixotasun maltzurrago baten sintoma 
baita: beldurra. Termometroz jantzita 
kopetan dugun autoritarismoaren 
pistolarekiko abegikor bihurtzen 
gaituena. Irudian: Irakeko aireportua. 

   ESAM Al SudAN / AlAMy     

  AXIER loPEZ
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Bizitzak salbatzeko behar dugunean, 
non dago teknologia hiper aurre-
ratu hori? Urteetan herritarrak ze-

latatzeko teknologian murgilduta ibili 
ostean, ospitaleetan arnasgailuak falta 
ziren mundua eraiki dutela ohartu gara. 
Sistemak huts egin du”.

Edward Snowdenen hitzak dira.  
Munstroaren tripak barnetik ezagutu 
eta bertan ikusitakoa munduari konta-
tzeagatik, batzuentzat heroia da, beste 
batzuentzat etsai amorratua. AEBetako 
Inteligentzia Agentzia Zentraleko (CIA 
ingelesezko siglekin) eta Segurtasun 
Agentzia Nazionaleko (NSA) kide zela 
salatu zuen bere herrialdea gizarteak 
masiboki zelatatzen ari zela, telekomu-
nikazio konpainien eta Europako go-
bernuen aliantzarekin. AEBetako Go-
bernuak bera atxilotzeko nazioarteko 
agindua emana du eta lehen une hartan 
ihes egitea lortu ostean, gaur egun Erru-
sian bizi da. Eskubide zibiletan eta pri-
batutasun gaietan aditua da, eta mundu 
osoan hitzaldiak ematen ditu, beti ere, 
webcam bidez.

Munduko herrialde askotan alarma 
egoerak dekretatu eta militarrak kalera 
atera dituzte gobernuek. Konfinamen-
dua agindu zaie munduko milioika eta 
milioika laguni, bost kontinenteetan. 
Bateko eta besteko gobernuak mugiko-
rretarako aplikazioak diseinatzen ari 
dira, gaitzaren eta herritarren kontrol 
zehatza egiten laguntzeko. Munduko te-
lekomunikazio enpresa handienak ere 
sartu dira horretan, Google eta Applen 
arteko hitzarmenak erakusten duenez. 
Oraingoz, herrialde gehienetan herri-
tarren esku dago norberaren osasunari 
buruzko aplikazio horiek instalatu ala ez 
–gainera poblazioaren parte batek ez du 
smartphonerik–; baina kalean ibiltzeko 
eskubidea mugikorreko aplikazio jakin 
batek ematen duen mundua ez da hain 
urruna jada. Txinan hasiak dira hala jo-
katzen COVID-19 pandemiaren testuin-
guruan.

Eskubide zibilak berrogeialdian: no-
lakoa izango ote da zalantzarik gabe 
historiara pasako den gertaera honen 
amaieran geratuko zaigun panorama?

Gai hauei buruz mintzatu berri da 
Edward Snowden Vice hedabideko Sha-
ne Smith kazetariarekin egindako elka-
rrizketan. Bere hitzetan gobernuak har-
tzen ari diren neurriekin oso tentuz ibili 
beharra dago. Izan ere, herritarrak bel-
durtuta daude, ados, baina horrek ez du 
esan nahi egunotan probatzen ari diren 
politikak ez dituztenik gerora aplikatu-
ko. “Zapalkuntzaren arkitektura eraiki-
tzen ari dira”.

NSAko sekretu haizatzaileak batetik 
salatu du gobernuen interesekoa zela 
pandemiak sortzea eta bera bere garaian 
horri buruzko informeak irakurritakoa 
dela. Horrez gain, aipatzen du txerto era-
ginkorra heldu bitartean, zientzialariak 
aurreikusten ari direla COVID-19 izu-
rriaren olatu ugari etorriko direla. Orain 
bizi duguna lehen olatua, udazkenean 
bigarrena etor daitekeela, eta ondoren 
hirugarrena, laugarrena, bosgarrena...  
bata bestearen atzetik. 

"Argi izan behar dugu biharra gaur 
hartzen ditugun erabakien ondorioa 
izango dela". CIAko langile ohiak argi 

Mundu mailako pandemia honi aurre egiteko 
testuinguruan, eskubide zibilak konprometitzen dituzten 
erabakiak hartzen ari dira agintariak. Zer ari da gertatzen 
eta zein dira ikusi ez ditugun ondorioak? Edward 
Snowdenek eman berri dituen pistei jarraituko diegu: 
"Zapalkuntzaren arkitektura eraikitzen ari dira", dio.

  lANdER ARBElAITZ MITXElENA

Larrialdia 
ez da inoiz 
amaitzen, 

normalizatu 
egiten da”COVID-19 ETA 

ESKUbIDE ZIbILAK
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dioenez, kezkatu egin behar gintuzke 
mugikorren bidez populazio osoak mo-
nitorizatzeko saiakerak. Espazio falta-
gatik esaldi batean aipatuko dugu, baina 
elkarrizketan sakon azaltzen du teleko-
munikazio enpresek nola lortzen duten 
herritar bakoitzaren geoposizioa ante-
nen eta wifi sareen bidez. 

"Badakigu gure telefonoak etengabe 
jarraitzen dituztela piztuta edukitze hu-
tsagatik. Baina nork dauzka datu horiek? 
Telefono konpainiek bai. Facebookek, 
Googlek eta Applek ere ziurrenik bai. 
Baita sekula entzun ez dituzun konpai-
nia piloak ere". Horri gehitu behar zaie, 
gobernuek ere badituztela nahi dute-
nean horiek eskuratzeko eskumenak, 
hala nola, ad hoc Kataluniako Tsunami 
Demokratikoaren aurka egiteko Pedro 
Sanchezen gobernuak onartu zuen De-
kretu Digital polemikoaren bidez. 

Mendebaldeko herrialdeetan ardura-
dunek diote herritarren pribatutasuna 
bermatzeko mugikorren informazioa ez 
dutela maila indibidualean gordetzen, 
despertsonalizatu edo anonimizatu egi-

ten dutela, telefono hauen mugimen-
duen fluxu agregatuak aztertzen dituz-
tela. Snowdenen hitzetan, ordea, batetik, 
ehunka milaka infektaturen fluxua kon-
trolatzeko orduan hori ez da erabilga-
rria, eta bigarrenik, inork ez daki infor-
mazio hori nora doan. 

"Izurritearen ondorioz hartzen ari 
diren erabakiekin mundua nora doan 
pentsatzen jartzen garenean, lehenik 
eta behin pentsatu behar dugu non egon 
garen". Bere hitzetan, salbuespen eta 
alarma egoerek ematen dituzten bote-
reek gehiegikerien historia elikatzen 
dute. "Larrialdia ez da inoiz amaitzen eta 
normalizatu egiten da". 2001eko iraila-
ren 11ko atentatuen ostean George W. 
Bushek hartutako erabakiak oraindik in-
darrean daude, hala nola zelata masiboa 
legeztatzeko inolako bermerik ez zuen 
Patriot Act edo Patriot Legea. "Behin eta 
berriro gertatu da, behin eta berriro, 
behin eta berriro". 

"Egitan uste al duzu lehen olatua pa-
satzean, bigarren olatua... koronabirusa-
ren 16. olatuan gogoan izango ditugula 

lehenengoan inposatu zizkiguten 
neurriak? Egitan uste dugu mugikorre-
tatik jasotzen ari diren datuak ez dituz-
tela gordeko? Egunotan lortzen ari diren 
gaitasunak ez dituztela mantenduko? Ez 
dutela esango kriminalitatearen aurka 
erabiliko dituztela?". Bere ustez ez da 
erokeria pentsatzea analisi politikoari 
aplikatuko diotela, hala nola erroldak 
edo inkesta politikoak egiteko. 

"Konfiantza izan dezakezu gaur egun 
arazoa kudeatzen ari denarekiko; edo 
esan dezakezu ez zait Mark Zuckerberg 
axola!. Baina datu horiek beste norbai-
ten eskuetara helduko dira noizbait. 
Zure herrialdean bertan ere, beste pre-
sidenteren batek kontrolatuko du azke-
nean datu sorta guzti hori, eta norbaitek 
abusatu egingo du, ez bada jada gerta-
tzen ari".

Kooperazioa da bidea, ez lehia
"Osasun krisia zena, berehala bilakatu 
da ekonomia krisi, eta oso azkar finan-
tza krisia lehertuko da". Analista politiko 
gaztearen hitzetan, dagoeneko ikusten 
da gobernuek eman beharko dituzten di-
ru-laguntza publikoen parterik handiena 
ez dutela ekimen publikoetara bideratu 
nahi, hala nola ospitaleetara. "Problema 
sistemikoak sortu zituzten  enpresa ho-
riei lagundu nahi diete, gainbehera azkar 
honek gogor kolpatu dituenak". 

Bere hitzetan urte sabatiko kolek-
tiboa inposatu digute mundu osoan. 
"Gure bizitzako momentu bakan ho-
rietako batean gaude, non sistema hain 
dago estresatuta eta gainditua, lider-
goa galduta, aldaketak egiteko auke-
ra daukaguna, ez erreformak, aldaketa 
iraultzaileak baizik. Orain gizartearen 
funtzionamendua alda dezakegu. Elka-
rrekin pentsatzen badugu nola babestu 
geure buruak, gure familiak, gure komu-
nitateak, gure ospitaleak; pentsatzen 
badugu egoera honi aurre nola egin na-
zioarte mailan elkarrekin, lehiatu beha-
rrean elkarlana sustatuz. Hala eginez, 
gaitzaren sintomak nola gainditu baino, 
gainpopulatutako eta ezberdintasunez 
jositako munduaz pentsatzen hasteko 
aukera izango dugu, horixe baita birusa 
mugen gainetik batetik bestera mugia-
razten duen zorigaitza".

Bere hitzetan, alda dezakegu geure 
bizitza kontrolatzen duen sistemaren 
egitura. "Alda dezagun nola monitoriza-
tzen gaituzten, nola jarraitzen gaituzten. 
Zeren eta, ez baditugu sistema hauek al-
datzen, ez dituzte soilik gure osasunaren 
jarraipena egiteko erabiliko". 
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Euskal Herria, garen 3,2 milioi 
herritar urri izanda, munduko 
hamalaugarren herrialdea gara 
koronabirusaren biktimatan. 
Europakoen artean, zortzi edo 
bederatzigarrenak. Milaka edo 
milioika herritarreko zenbat he-
riotza dauden proportzioak az-
tertzen hasiko bagina bosgarrena 
litzateke. 

Hemen edizio hau itxi zeneko 
apirilaren 17ko datuak, Worldo-
meters eta Johns Hopkins Insti-
tutetik jasoak: 

Hilak 141.922. Herrialdeka: 
AEB 34.233, Italia 22.170, Es-
painia 19.130, Frantzia 17.920, 
Erresuma Batua 13.729, Iran 
4.869, Belgika 4.857, Alema-
nia 3.856, Txina 4.632, Holan-
da 3.315, Brasil 1.764, Turkia 
1.643, Suitza 1,333, [Euskal He-
rria 1.298, ez du biltzen, ez da 
estatua], Suedia 1.281, Kanada 
1.048, Portugal 629, Indonesia 
496, Irlanda 449, Mexiko 449, 
India 423, Austria 410... 

Heriotzak miloi bat biztanle-
ko: San Marino 1.120, Andorra 
427, Belgika 419, Espainia 409,  
[Euskal Herria 405, Worldome-
tersek ez du biltzen, ez da esta-
tua], Italia 367, Frantzia 275, Sint 
Marteen (San Martin uhartearen 
zati holandarra) 210, Erresuma 
Batua 202, Holanda 193, Suitza 
148, Suedia 132, Luxemburgo 
110, AEB 103, Irlanda 98...

Lancet aldizkariak argitaratutako artikulu batek argudiatzen du denok jantzi beharko 
genukeela maskara:

“Ebidentzia gutxi dauzkagu aurpegiko maskarek komunitateren arnas infekzioen 
aurka babes eraginkorra ematen ote duten ala ez, hala aitortzen dute Erresuma Batuak 
eta Alemaniak beren gomendioetan.

Alabaina, aurpegiko maskarak asko erabiltzen dituzte medikuntzako langileek, arnas 
infekzioak dituzten pazienteak artatzen dituztenean [hauek igorritako arnas edo listu] 
tanten prebentzio-neurri gisa. Arrazoizkoa dirudi iradokitzea pertsona zaurgarriek jen-
de multzoak saihestu behar dituztela eta arrisku handiko eremuetan daudenean maska-
ra kirurgikoak erabili behar dituztela. Ebidentziak iradokitzen du pertsona kutsatu batek 
COVID-19 transmitu dezakeela sintomak eduki aurretik ere eta horregatik komunitate 
transmisioa murriztu ahal izango dela baldin eta guztiek –infektatuak izan arren sinto-
marik gabekoak eta kutsakorrak diren pertsonek barne, maskarak erabiltzen badituzte”.

  Mozorro bat erabiltzeak norberari laguntzen dio bere burua babesten, baina are 
garrantzitsuagoa dena, besteak babesten laguntzen du. Norberak eraman dezake gai-
xotasuna berekin eta inguruan zabaltzen ari ohartu gabe. Denok jaurtitzen ditugu tanta 
txikiak hitz egin, doministiku egin edo eztul egitean  Maskarak eragozten digu gure tan-
tak besteri botatzea.

Birusak nahiko txikiak dira maskara baten poroetatik pasatzeko. Baina birusak ga-
rraiatzen dituzten tantak handiagoak dira eta ez, hauek maskara zeharkatzea ez da hain 
erraza. Bestalde, uste da birus bakar batek kaltea eragiteko aukera gutxiago duela eta 
birus kopuru esanguratsu bat behar dela gaixotasuna abian jartzeko.

Badira irizpide kultural batzuk ere garamatzatenak denok maskara bana erabili de-
zagun eskatzera: jende guztiok maskarak erabiltzearen abantaila bat hauxe da: guztiek 
maskara erabiltzean saihesten dela diskriminatzea ondo ez daudelako maskarak dara-
matzatenak.

Uneotan maskara profesionalen eskasia dago, eta oraindik erabilgarri daudenak gure 
ospitaleetan behar dituzte. Baina bufanda bat ere erabil daiteke, nork bere maskara bat 
josi edo etxean eskueran aurkitutako osagaiekin maskara osatu. Horiek ez dira izango 
maskara profesionalak bezain onak, baina guztiek lagunduko dute COVID-19 kasu ko-
purua murrizten. Birusek ez dute beroa maite. Xaboiak izorratzen ditu. Maskara garbitu 
dezakezu 70 ° C-tan labean berotuz edo xaboiarekin garbituz. (Moon of Alabana, Billmon, 
martxoak 23). 

Zergatik erabili behar dugu 
denok maskara?

Euskal HErria

.ak
munduan 
hildakoen 
rankinean



Apirilak 26, 2020

15

Sorreratik bertatik da euskal ikerlari 
taldeak garatu duen testa berezia. 
Izan ere, bost ikerlarik ekin zioten 

bere ekimenez eta etxeko konfinamen-
dutik, koronabirusaren diagnostiko masi-
boa egiteko ahalmena emango zuen testa 
asmatzeari; ez da goiko edo kanpoko ino-
ren enkargua izan. Osasunaren Mundu 
Erakundeak test masiboak egitea jo du 
pandemiaren lehen unetik berau kontro-
latzeko modu eraginkorrenetakotzat. 

Berehala zabaldu zuten auzolana, eta 
EHUren laguntza instituzionalaren ba-
besean bost ikerlarik hasi zuten ekime-
na 55 ikerlariko sarea izatera igaro zen, 
Ugo Mayor koordinatzaile izanik. Hauek 
dira testa garatu duten erakundeak: EHU, 
Ikerbasque, Achucarro, Biofisika Bizkaia 
Fundazioa, Biocruces Bizkaia eta Bioara-
ba. Gaiari buruz munduan argitaratutako 
artikuluak berrikusi eta horien inguru-
ko eztabaida telematikoak egin ondoren, 
ekintza plana diseinatu zuten eta aipatu 
erakundeetako baliabideekin sei labora-
tegi egokitu zituzten. Azkenik ekin zioten 
Osakidetzak COVID-19az diagnostikatu-
tako gaixoen laginekin frogak egiteari eta 
beste hamar egunen buruan lortu dute 
PCR test berri hau ekoiztea.

PCR teknikak material genetikoaren 
kopuru txikiak handitzen ditu, kasu hone-
tan COVID-19 birusarena. Teknika horren 
RT-PCR aldaera darabil test berriak eta 

honi esker material genetikoaren haute-
mate kuantitatiboa jasotzen da eta beraz, 
birusik ez duten eta kutsatuta dauden 
pertsonen artean bereizi daiteke.

abantailaK: Kit beharriK ez, 
merKea eta fidagarria
Ikerlari hauek sortu duten PCR testaren 
indargune handietako bat da ez duela kit 
baten beharrik laginak hartzeko. Eta hau 
bertute handia da, izan ere, kitak behar 
dituzten PCR probek zailtasun handiak 
dituzte kit horiek ekoizteko: orain da-
goen eskariaren ondorioz, mundu osoan 
baitago eskas laginak hartzeko kit hauek 
beharrezko duten lehengaia. 

Horrez gain, test honen lagin bakoi-
tzak 15 euro balioko duela aurreikusi 
dute, eta lau ordu baino gutxiagoren bu-
ruan eskuratzen da emaitza. Fidagarrita-
sun handia du: %100eko espezifikotasu-
na eta %92ko sentikortasuna eskaintzen 
ditu. Sentikortasunak kasu positiboak 
detektatzeko gaitasuna adierazten du, 
eta espezifikotasunak, berriz, probaren 
fidagarritasun maila, alegia, zenbateraino 
emango dien emaitza negatiboa infekta-
tuta ez dauden pertsonei.

Gainera, PCR test hau kopuru handian 
ekoizteko gaitasuna badagoela adierazi 
du ikerketa honen koordinatzaile Ugo 
Mayorrek: “EHUn egunean 500-1.000 
test egin ahalko genituzke, baina EAEko 
baliabideak koordinatuz gero, egunean 
10.000 test egitera iritsi ahalko genuke".

apliKazioa noizKo?
Horixe da test masiboen garrantziaz 
kontzientzia duten herritarrek EHUren 
testaren berri izan dutenetik egin duten 

galdera. Zalla Bai plataformak erabilera 
sustatzeko sinadura bilketa abiatu zuen 
apirilaren 11n eta hiru egunean 29.000 
sinaduratik gora jaso ditu. Eskaera ho-
rren babes zabalak albiste bihurtu du 
gaia eta kazetariek Jaurlaritzako Osasun 
Sailari egunero egin dien galdera izan da.

Osasun Sailetik emandako erantzu-
netan badago pistarik, pentsatzeko zein 
elementu dauden jokoan aplikatzen has-
terakoan.

Nekane Murga Osasun sailburuak 
apirilaren 13an adierazi zuen "hainbat 
enpresa ari direla testak garatzen", eta 
"zuhurtziaz" jokatu nahi duela Jaurlari-
tzak test hauek erabiltzen hastekotan. 
Egun horretan bertan zabaldu zituen 
Jaurlaritzak testak garatzen ari ziren bi 
osasun enpresen izenak: Osasen enpresa, 
zeinaren zuzendari den Asier Albizu, ne-
kazaritzako ikerkuntzan aritzen den Nei-
ker-Tecnalia institutuko zuzendari nagusi 
izana. Eta Progenika Biopharma, Grifols 
farmazeutika handiari lotua dagoena.

Apirilaren 15ean sailburu berak ira-
garri zuen Jaurlaritzak oraindik ikerketa 
fasean zen "koronotesta"ren alde egi-
ten zuela: BioAraba, Biocruces Bizkaia 
eta Biodonostia erakunde publikoak eta 
SOMAprobes enpresa pribatua daude 
test honen atzean.

Kaleko presioak izan dezake bere era-
gina, izan ere, sailburuak "koronotesta" 
aipatu eta biharamunean, apirilak 16, 
Jaurlaritzaren osasun datuak ematen di-
tuen Miguel Sánchez Fernándezek adie-
razi du EHUrekin biltzear zela "ikusteko 
nola egin dezakegun aurrera aukera hau 
gehitzeko egun egiten ditugun diagnos-
tiko testei". 

Apirilaren 10ean jakin zen EhU 
buru den euskal ikerlari talde 
batek COVID-19a atzemateko test 
berria sortu duela. biharamunean 
bertan abiatu zuen Zalla bai 
plataformak test hauek erabiltzen 
hasteko eskatzeko kanpaina. 
Apirilaren 16an mintzatu zen 
lehen aldiz Jaurlaritza EhUren 
testa erabiltzen hasteko aukeraz. 
Enpresa pribatuen lehia, 
burokrazia... zer ote da test honen 
aplikazioa atzeratzen ari dena?

EHu-k garatutako pCr tEsta

Test masiboa noizko?

  ESTITXu EIZAGIRRE KEREjETA 
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EKoNoMIA

Zein dago industria jarduerari 
eutsi dioten enpresen atzean?

   uRKo APAolAZA AvIlA

Eusko Jaurlaritzak bere sokako enpresei “mesede” egiteko 
eutsi dio produkzioari. hori da ELAren susmoa. EAEko 
eta nafarroako gobernuen kontra jarritako salaketan, 
enpresa horien zerrenda luze bat ere aurkeztu dute.

ELAk eta LABek salaketa jarri dute 
Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako 
Gobernuaren kontra, funtsezkoak 

ez diren jarduerak eteteko Espainiako 
Gobernuaren Errege-Dekretua haustea-
gatik. “Argipen oharra” kaleratu zuen 
EAEko administrazioak eta enpresei es-
katu zien ez uzteko produkzioa bertan 
behera.

ARGIAk salaketaren txosten osoa az-
tertu du eta argipen oharraren ondo-
ren jarduerarekin segi duten enpresen 
zerrenda luze bat ageri da, sindikatuen 
arabera legea urratu dutenak. ELAk he-
dabide honi azaldu dionez, gehiago egon 
daitezkeen arren, horiek dira ateak ire-
kita mantendu dituzten gehientsuenak, 
eta “lotura estua” dukete Eusko Jaurla-
ritzarekin eta EAJ alderdiarekin: “Elkar 
elikatzen dira” azaldu du Pello Igeregik.

JAZ Zubiaurre da enpresa horietako 
bat, Confebaskeko presidente Eduardo 
Zubiaurrek Eibarren duen lantegia. Zu-
biaurrek, hain zuzen, adierazpen polemi-
koak egin zituen Radio Euskadin, Espai-
niako Gobernuaren errege-dekretuaren 
kontra eta Arantxa Tapia Ekonomia Ga-
rapen sailburuaren jarrera defendatuz. 
Sare sozialetako erabiltzaile ugarik gogo-
rarazi dute EAEko patronaleko ordezka-
ria Eibarko EAJko Uri Batzarreko presi-
dentea izan zela iraganean.

Horrez gain beste enpresa batzuk ere 
nabarmendu ditu sindikatuak, haien 
zuzendaritzako kideak EAJren hurbile-
koak direlako edo Jaurlaritzarekin ha-
rremanak izan dituztelako. Tartean dira 
Tubacex, Nuria Lopez de Guereñu –Jaur-
laritzako Garraio eta Herri Lan sailburu 
izandakoa eta Confebaskeko presidente 
ohia– kontseilari duena, baita Haizea 
Wind ere; Iñigo Urkullu lehendakariak 
haize errotak egiten dituen enpresaren 
Santurtziko planta inauguratu zuen, ho-
nek Ekarpen funts publikotik 10 milioi 
euro jaso eta gero.

Sindikatuek osaturiko zerrendan 37 
enpresa daude, horietako batzuk aski 
ezagunak, hala nola Olaberriko eta 
Bergarako ArcelorMittal, CAFen Irun-
go lantegia, Lointek, Nervacero, Indaux, 
Lapoxi, Fundiciones del Estanda, Ara-
nia… Azkeneko honek esku hartu zuen 
–Unesid siderurgiako patronalaren bi-
dez– Sánchez eta Urkulluren arteko ne-
goziazioetan, Espainiako Gobernuak 
martxoaren 30ean ekonomia guztiz gel-
diaraztea erabaki zuenean.

ELAren esanetan soilik erlazio horiek 
jakinda uler litezke Arantxa Tapiaren 
sailaren ahaleginak enpresen produk-
zioari eusteko, sindikatuen esanetan 
kasu askotan langileen segurtasuna ber-
maturik ez izan arren. 

Benetako 
antzinako ogia
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Gobernu 
eskola(k)

Konfinamenduak ekarritako be-
rri askotarikoen artean, Blavat-
nik School of Government delakoa 

dago. Labur definitzeko, politika publi-
koari buruzko ikastegi espezializatua 
da eta Oxfordeko Unibertsitatearen ba-
rrenean dago.

Parte txarreko birusaren krisiari 
emandako erantzun politikoak alde-
ratu ditu erakunde ingelesak. Neurri 
komunen artean daude ikastegiak ix-
tea, bidaiak murriztea, urruntze soziala 
ezartzea edota osasungintzaren horni-
dura handitzea. Hala ere, estatuek ez 
dituzte berdin ulertu hitz berak. Horren 
adibide argia da konfinamendu eredu 
ñabarra Europar Batasunean (EB): alde 

handiak daude 27 estatuetako neurri 
murriztaileen artean.

Hartara, konfinamendu orokorra go-
rabehera, ez gaude (inolaz ere) berdin 
konfitatuak. Esaterako, Espainia ize-
neko eremu juridikoan bizi garenok, 
Bulgarian bezala, ezin gara paseatzera 
atera; EBko gainerako 25 estatuetan, 
berriz, jarduera fisiko indibiduala bai-
menduta dago.

Kasu: konfinamenduak luzatzen ari 
diren honetan, hitz berbera erabilita 
ere, ez dira gauza bera luzatzen ari. Eta, 
konparazioaren egileek ohartarazi be-
zala, neurriak drakoniarragoak izateak 
ez du esan nahi, berez, kudeaketa hobea 
denik. 

IRITZIA

EZ hANKA EZ BuRu

Edu ZElAIETA ANTA
irAkAsLeA etA iDAzLeA

  AduR lARREA
www.adurlarrea.com

laBurrEaN

Irlandak ospitale pribatu guztiak 
nazionalizatu ditu 

pandemiak iraun bitartean

Liburu-denda independenteak itxita, 
Amazonek triskantza 

eragin dezake sektorean

Herritarren telefonoetako informazioa 
"helburu polizialetarako" erabiltzeko prest 

azaldu da Espainiako Gobernua

Munduko 76 herrialde txiroenei kanpo-zorra 
urtebetez atzeratzea onartu dute 

G20ko estatuek

Espainiako CIS inkesta etxeak galdera 
batean iradoki du gobernutik ez datorren 

informazio guztia zentsuratzea

Amazoniako deforestazioa %50 hazi da 
koronabirusak eragindako kontrol faltagatik

Fusila eskutan, protesta egin dute 
AEBetan konfinamendu neurrien aurka
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ASIER BlAS MENdoZA 
ehu-kO irAkAsLeA

Ez genuen uste horrelako zerbait 
ezagutuko genuenik, inoiz ez gai-
tuztelako prestatu kinka larrian bi-

zitzeko; mendebaldar harropuzkerian 
hezitu gaituzte. Munduan herrialde eta 
pertsona gehien azpiratu dituztenek, ba-
liabide gehien ostu eta xahutu dituzte-
nek, gehien kutsatu eta giza eskubideak 
nahieran urratu dituztenek esana zigu-
ten munduko eskualde garatuena ginela. 
Osasun sistemetan, askatasun zibiletan 
eta demokrazian txapeldunak omen gi-
nen. Hain gara zibilizatuak sinetsarazi 
nahi digutela munduan zehar lezioak 
eman ditzakegula harrokeriaz beteriko 
hitzekin, gure interesak bultzatzen di-
tuzten Gobernuz Kanpoko Erakundee-
kin, milioika pertsona pobreziara kon-
denatzen dituzten zigor ekonomikoekin 
edo bonbardaketa eta gerra humanita-
rioekin (sic).

Ez da harritzekoa Txinan COVID-19 
agertu bezain laster, mundu libretik 
mespretxuz seinalatu izana baldintza 
higienikoen falta edota osasun-sistema 
kaskarra arazoaren iturburu bezala. Txi-
natarrak desastrea omen ziren, hamar-
naka milaka gaixotu eta 3.000 hildako 
inguru zeuzkatelako. Mendebaldeko he-
dabideek kritika sentsazionalistak egi-
ten zituzten bitartean, Txinak hasiera-
ko anabasa zuzendu eta konfinamendu 
neurri gogorrak hartu zituen. Segidan 
harroputzen kritika zaparrada berria 
etorri zen: horrelako neurriak diktadura 
batek soilik hartu ditzake edota ekial-

deko kultura hauek ez dute askatasuna 
maite, otzanak dira.

Azkenean birusa mundu librera iritsi 
zen orain konfinamendu neurri demo-
kratiko eta zibilizatuekin antza. Herrial-
de kaltetuenek EBkatasri eta NATOri 
laguntza eskatzen zioten unean, zibiliza-
tuetan zibilizatuenek beraien bertsiorik 
berekoiena atera zuten paseatzera beste 
behin. Italiara eta beste herrialde ba-
tzuetara lehenengo laguntzak Txinatik, 
Errusiatik eta Kubatik iritsi ziren.

Hegemonia aldaketek une fundatzai-
le biolento bat behar izaten dute, baina 
oraingoan mugarri historikoa birus bat 
izango da. COVID-19aren krisiak Txina-
ren hegemonia hasiera unea markatu 
dezake. Nazioarteko edozein katastrofe 
gertatzen zenean munduko laguntzaren 
ardatza eta bektorea AEBak ziren, dena 
pasatzen zen New Yorketik. Oraingoan 

laguntza Txinatik dator nagusiki, mun-
duko zentroa Beijing da.

Baina, Mendebaldeko hedabide eta 
politikari askok jasoriko laguntza esker-
tzeko modu oso arraroa izan dute ez zibi-
lizatuez gaizki esaka arituz, fake news-ak 
zabalduz eta ustez dituzten ezkutuko xe-
deez arituz. Horrela balitz ere, aliatuen 
interesak non zeuden? Mendebaldeak 
eman duen laguntza apurra bere bazki-
deekin egin du nagusiki eta modu erreak-
tiboan Txina, Errusia eta Kuba prestigio-
tu direlako. 

Nahiz eta Txina lehen potentzia bila-
katu, AEBek botere handia dute oraindik, 
horregatik, duda asko daude ikuskera 
geopolitikotik etorkizuneko agertokia 
aurreikusteko. Zer izango dugu, nazioar-
teko anabasa handiagoa edo multilatera-
lismoa indartuko da? Garbi dagoena da 
globalizazio neoliberal finantzarioa ahul-
duta aterako dela, interes eta perspektiba 
nazionalen mesedetan. 

Txinak Mundu librea baino erantzun 
azkarragoa eta eraginkorragoa eman du. 
Mendebaldearen harropuzkeriaren bikti-
mak dira gure hildakoak, osasun sistema 
estresatuak, langabetuak eta krisi honek 
pobretuko dituen guztiak. Tan Liu-k Twit-
terren idatzi du: “Bitxia da nola ekono-
mia kolapsatzear dagoen jendeak behar 
duena bakarrik erosten duen”. Saiatu 
gaitezen krisia aukera bilakatzen gauzak 
errotik aldatu eta benetan inportantea 
den horretaz arduratzeko: bizitza duinak 
izateaz naturarekin bat.  

Harropuzkeriaren 
biktimak

Ez da harritzekoa Txinan 
COVID-19 agertu 

bezain laster, mundu 
libretik mespretxuz 

seinalatu izana baldintza 
higienikoen falta edota 
osasun-sistema kaskarra 

arazoaren iturburua bezala
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Goitik behera heldu zaigun debeku zerrendak egun 
batetik bestera hankaz gora jarri du gure bizimodua, 
baita albokoa ikusteko manera ere. Gure txarrena 
eta onena aterarazi ditu itxialdi tarteka, surrealista, 
honek. Komando autonomoak antolatu dira 
balkoietan, barruan duten poliziari hegoak emateko. 
Baina zorionez beste hainbatetan elkartasuna eta 
herritarren arteko samurtasuna gailendu dira, besteari 
laguntzeak dakarren bizipoza lehenetsiz eta baldintza 
zailenak dituztenengan lehentasuna jarriz. Osasunaren 
ikuspegitik, eta Estatuaren neurri paternalisten 
aurrean, parte-hartze aktibo eta komunitarioa dezente 
eraginkorragoa da eta. Artikulatu gabeko jendarteek, 
ekintza autoantolatuak egiteko gai ez direnek, 
errazago onartzen dituzte neurri autoritarioak. 
Txikitu dezagun bada, distantzia soziala.

   dANI BlANCo        AXIER loPEZ
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SoZiaLa herritarrak 

ez daude lo
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zaintzaK erdigunean
Zaintza-krisiaren aurrean esku har-
tzeko, mahai teknikoa sortu du mu-
gimendu feministak. Agintarien 
erantzunik gabe, baina hogei eragile 
sozial, politiko eta sindikalen babe-
sarekin ekin zion mahaiak ibilbideari 
martxoaren 23an.

zaintza sareaK
Euskal herri osoan, atariz atari, txan-
pinoiak lez eta autoantolakuntza oi-
narri, zaintza sareak osatu dituzte 
herritarrek, laguntza behar duten he-
rrikideen beharrak asetzeko: eros-
ketak egin, osasun zentroetan bajak 
jaso, umeentzako jostailuak eman…

etxebizitza esKubide
Espainiako Estatuko hainbat kolekti-
bo eta maizterren sindikatuk deitu-
ta, alokairu greba abiatu dute apiri-
lean, alokairua ordainduz maizterrak 
gehiegi zorpetzea saihesteko.

erresistentzia 
KutxaK
L a n a  g a l d u  d u t e n 
etxeetako langileei lagun-
tzeko, krisiak bereziki kol-
patu dituen migratzaileei ekar-
pena egiteko… han-hemenka sortu 
dituzte erresistentzia kutxak, egoera 
lazgarrienean daudenek oinarrizko 
beharrak ase ahal izan ditzaten.

zahar etxeetan bizitzen
Lizarrako eta Zestoako zahar etxee-
tan, konfinamenduak iraun bitartean 

Laguntza eta 
babesa eskaini 
nahi duen jendea 
ez da gutxi 
garaiotan, horren 
lekuko dira sortu 
diren ekimen txiki 
eta handiak, sarri 
administrazioak 
utzitako hutsuneak 
bete asmoz. 

Komunita-
tearen 
indarra

eRanTZUn SoZiaLa
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etxera joan-etorria egin ordez egoitzan bertan 
geratzea erabaki dute langileek, zaharrak ez 
kutsatzeko ahaleginean.

arraKala digitala gainditzeKo 
Etxean internetik ez daukaten haurrei kone-

xioa eskaintzen hasi da Izarkom operadore 
kooperatiboa, ikastetxeekin elkarlanean, 

eskolako lanekin segi dezaten.

toKiKo eliKadura sareaK
Ekoizle txikiak tokiko elikadura 

sareak erabiltzen ari dira euren 
produktuei aterabidea ema-

teko, dela internetez, dela 
etxeetara banatuz edo azo-
ketan.

indarKeria 
matxistaren aurKa
Hainbat emakume be-
ren erasotzai leekin 
itxita eta isolatuta ego-
tera igaro dira. Konfi-
namendua hasi zenetik 
jasotako erasoei tinko 
erantzuten jarraitu du 
mugimendu feminis-
tak, leiho eta balkoieta-
tik kazeroladak deituz.

ez izan salatari
Balkoietako salatarien 
aurkako hainbat irudi 

eta mezu zabaltzen ari da 
sare sozialetan. Balkoieta-

tik salatari lanak ez egiteko 
eskatzen diete herritarrei, 

eta horren ordez auzokideak 
zaintzeko.

ospitaleetaraKo materiala 
egiten

Ospitaleetan dagoen material eska-
siari aurre egin asmoz, 3D inprima-

gailuak dituzten ikastetxe, fabrika eta 
herritarrak lanean jarri dira, arnas-aparai-

luak eta beste egiten. Maskarak josteari ekin 
dioten herritarrak ere makina bat dira.

txaloaK
Herritarrek egunero eskertzen diete balkoie-
tatik osasun arloko langileei pandemiaren 
aurkako eta herritarren aldeko borrokan egi-
ten ari diren ahalegin handia. Bestelako es-
kertzak egiteko txalo deialdiak eta aldarrika-
penak egiteko eltze-jotzeak ere ez dira falta 
egunotan. 
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ZAINTZA SARE HERRITARRAK

A iaraldea Zainduz sareko Ainhoa 
Lezamarekin, Aguraingo sareko 
Jon Ruiz de Pinedorekin, Gasteiz-

ko Batera sareko Aitziber Romerorekin 
eta Gasteizko Alde Zaharreko sareko 
hainbat kiderekin hitz egin dugu. Sare 
bakoitzak bere ezaugarri propioak ditu, 
baina gauza askotan datoz bat. Batzuek 
eta besteek aletu dituzten bertute, ahul-
gune eta kezkak Euskal Herriko beste 
sare batzuei ere irakurri ahal izan diz-
kiegu (erreportaje hau jatorrizkoaren 
laburpena da, osorik irakurtzeko, jo ar-
gia.eus-era).

Agurainen, ekimena Gaztetxeko Gaz-
te Asanbladatik sortu zen. Gasteizko 
Alde Zaharrean, eskolak itxi zituztenean 
hasi ziren auzoko hainbat sareen artean 
ideiak partekatzen. Jarraian egin zen 
publiko Batera Zaindu Gasteiz maila-
ko sarea. Elkarrekin hitz egin, eta bat 
egitea erabaki zuten: Bateraren parte 
da Alde Zaharreko sarea. Aiaraldean, 
eskualdeko bost herrietan sortu dituz-
te sareak: Laudion, Okondon, Orozkon, 
Aiaran eta Amurrion. 

Ekimen horiek guztiak sare sozialen 
bidez hasi ziren haien burua aurkezten. 
Laster egin zuten jauzi eremu digita-
letik atari fisikoetara. Feminismoaren 
eragina nabarmena eta egiturazkoa da 
sareen mezuetan, egiteko moduetan, 
aldarrikatzen diren baloreetan edo lan-
tzen diren ildoak aukeratzean. 

eKimen jendetsuaK eta 
asKotariKoaK
Alde Zaharrean aniztasuna handiagoa izan 
da, baina oro har gazteak izan dira ekime-
nen sustatzaileak. Baina sareek arrakas-
ta izan dute, jende asko batu zaie oro har: 
Agurainen 40 bat lagun dira; Aiaraldean 
200; Gasteiz osoan 2.300 eta 300 inguru 
Alde Zaharrean. Kideen soslaia askotari-
koa da, ondorioz.

Aniztasun hori altxor moduan bizi dute, 
batetik: ohiko esparruetatik harago hel-
tzen ari da herrigintza, eta hori ez galtzeko 
nahia antzematen da gure solaskideen hi-
tzetan bezala sareen mezuetan zein mo-
duetan. Buruhausteen iturri zaie tarteka 
batzuei, bestetik: antolatzeko inongo ohi-
turarik ez duten pertsonekin aritzea zaila 
egiten zaie batzuetan, kuriositateagatik 
edo informatuta egoteko soilik kidetzen di-
ren pertsonak daude, eta zenbaitek ez dute 
ulertzen edo errespetatzen WathsApp tal-
deen funtzioa eta ezarritako arauak.

elKar laguntzeKo 
hamaiKa manera
Zertan ari dira herritarrak elkarri lagun-
tzen zaintza sareen bitartez? Lezamak 
eta Ruiz de Pinedok erosketak egitea na-
barmentzen dute. Hori da errepikatue-
na. Horrez gain, osasun zentroan erreka-
duak egitea aipatzen du Barriocanalek. 
Zaborrak jaistea edo besterik gabe hitz 
egitea, Romerok.

Herritarrek bestelako laguntza oro-
korragoak bideratu dituzte ekimen 
hauen sare sozialen bitartez: itxialdia 
hobeto pasatzeko kultur emanaldiak, 
sukaldaritza proposamenak edo ariketa 
fisiko saioak kasu, edo hitz egiteko beha-
rra dutenentzako telefono zenbakiak. 
Laudioko merkatuan euren produktuak 
saltzen zituzten ekoizle txikiekin harre-
manean jartzen ari da banan-banan Aia-
raldea Zainduz, merkatua bertan behera 
gelditu den honetan nola lagundu deza-
keten pentsatzeko. Arrakala digitalaren 
ondorioak inoizko gordinen azaleratu 
diren honetan, Gasteizen edo Laudion 
etxeetako wifiak bizilagunei irekitzea 
proposatu dute.

Azkenik, zaintza sareek material pro-
pioa sortu dute: laguntza eman edo ja-
sotzeko protokolo idatziak, profesiona-
len bideo laburrak kutsatzeak ekiditeko 
edo itxialdia psikologikoki ahalik eta 
hobekien eramateko,  eraso matxisten 
aurkako protokoloak...

esKaintzeKo erraztasuna; 
esKatzeKo zailtasuna
Solaskide guztiek ahulgune berbera sei-
nalatu digute: asko dira laguntza emateko 
prest saretu diren herritarrak, gutxi dira 
heldu diren laguntza eskaerak. 

Arrazoietako batzuk negatiboak dira. 
Horien artean errepikatuena zaurgarri-
tasuna agertzeko ditugun zailtasunak 

  ZIGoR olEAGA

Araban koronabirusaren krisiaren testuinguruan sortu diren hainbat 
zaintza sare herritarrekin jarri gara harremanetan. nola sortu ziren 
eta zertan ari diren ezagutu nahi izan dugu. Jakinda, horiez gain 
zaintza praktikatzen duten sare informal ugari dagoela gure herri 
eta auzoetan, krisiaren aurrean aktibatu direnak zein aurretik 
ehundutakoak. bide hasi berrian metatzen doazen jakintzak, 
lorpenak zein gabeziak konpartitu dizkigute, etorkizunari begira 
ezinbesteko iritzi dioten lan komunitarioan sakontzea helburu.

Zaintzatik, 
komunitatera bidean
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dira. Neoliberalismoak gutako bakoi-
tzean egin duelako abia, eta behin ar-
durak indibidualizatuta, laguntza behar 
izateak porrot pertsonalaren kutsua du. 
Horrez gain, lotsatiak gara laguntza es-
katzeko orduan, are gehiago pertsonal-
ki ezagutzen ez dugun norbaiti eskatu 
behar badiogu.

Arantza Basagoiti Gasteizko Alde 
Zaharreko sareko kidea da. Talde bat 
osatu du bakardadea dela eta hitz egite-
ko beharra duten auzokideei telefonoz 
deitzeko. “Oso zaila da behar hori duen 
pertsona batengana heltzea, bakardade 
handian badago”, hausnartu du Basa-
goitik. Helduta ere, aipatutako arazoa 
dago: “Zaurgarri agertzea oso zaila zai-
gu”. Ondo daki Basagoiti zertaz ari den. 
Gurpildun aulkian bizi da eta gatazka 
hori bere azalean bizi izan du: “Transmi-
titzen dudan estereotipoa da laguntza 
behar duen pertsonarena. Nik lagun-
tza eskaintza piloa jasotzen dut. Asko 
eskertzen dut, baina ikasketa gogorra 
izan da. Gure jendartean autonomismoa 
erlijioa da”

Zailtasun horiek guztiek ez dituzte 
ezustean harrapatu sareetako kideak, 
oro har. Joera eta ahulgune horiek urra-

tsez urrats eraldatzen joatea sare hauen 
borroketako bat dela ulertzen dute, hain 
zuzen ere. Asteek aurrera egin ahala, la-
guntza eskaerek gora egin dute pixkana.

Arrazoi positiboek ere azaltzen dute 
laguntza eskaeren urritasuna. Batetik, 
sareek atariz atariko antolaketa eta di-
mentsioa lehenetsi dute, lehenago ai-
patu bezala. Hortaz, behin atariko bi-
zilagunen artean komunikazioa sortu 
eta elkar laguntzarik praktikatu bada, 
sarearen kudeaketatik zein ezagutza-
tik kanpo geratzen da errealitate hori. 
Zentzu horretan, ez dago jakiterik sa-
reen bitartez asetzen edo bideratzen 
ari diren beharren tamaina. Bestetik, 
oraindik ere mantentzen dira gutxiene-
ko zentzu komunitarioa duten egunero-
ko erlazio sareak. Ikusezinagoak diren 
sare informal horietatik naturaltasu-
nez praktikatzen da elkar laguntza, be-
rariazko egitura bat sortzeko beharrik 
gabe, eragile batek propio sustatu gabe. 
Zentzu berean, Aguraingo komertzioak 
euren kabuz antolatu dira behar duten 
herrikideei erosketak etxera eramateko, 
edo Gasteizko Alde Zaharreko super-
merkatu txikiak berdina egiten du au-
zokideekin.

Balore handia du horrek, eta errea-
litatea aztertzean kontuan hartu behar 
da. Pentsa genezake, bestela, hainbat 
herri txikitan zaintzarako sare formalik 
sortu ez bada herritarren zentzu komu-
nitario ezagatik dela. Aldiz, kontrakoa-
gatik izan daiteke kasu askotan. Mur-
gian edo Kuartangon, esaterako, ez da 
sarerik sortu, eta horren azalpen berdi-
na eman digute bertako herritar banak: 
bizilagunek ezagutzen dituzte aurretik 
ere dauden beharrak edo pertsona jakin 
batzuen egoerak, eta propio egiturarik 
sortu gabe erantzuten diete haien beha-
rrei. 

baztertuenaK sareetatiK Kanpo?
Behar larrienak dituzten pertsona eta 
sektoreengana heltzeko elkartasun sa-
reek mugak ote dituzten galdetuta, so-
laskideek baietz diote. Iñaki Luzuriaga 
Gasteizko Alde Zaharreko kale hezitzailea 
da, baina auzokide eta militante bezala ari 
da auzoko zaintza sarean parte hartzen. 
“Estatus legala, baliabide laboralak eta 
errekurtsoak ditugunoi irizpide batzuk 
ematen dizkigute, babesten gaituztenak, 
baina baztertuta dagoena konexiorik gabe 
geratzen da erabat, beti du galtzekoa”, dio. 
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Alde Zaharrean pobrezia eta bazter-
keria egoerak Gasteizko gainontzeko au-
zoetan baino handiagoak dira, baina des-
kribatzen dituen egoerak toki askotan ari 
dira gertatzen: “Pobrezian dagoen jende 
askok ez du etxea alokatuta, gelak bai-
zik. Askok mugikorrak badituzte, baina 
daturik ez. Isolatuta egotea dakar horrek 
egun, informaziotik, lagunartetik, esko-
latik. Leihoetan daude, ia taberna edo el-
karte batetik wifia harrapatzen duten”. 
Etxe horietako askotan haurrek jolasik 
ere ez dute eta kalean ordu asko emate-
ra daude ohituta, eskolako lanak egiteko 
beharrezko materialik ere ez. “Zaintza 
saretik jolasak edo barruko aldetik pinta-
tzeko kartelak eta margoak banatu ditu-
gu. A ze harrera! Baina benetako beharra 
harremana zen. Sentitzea badagoela nor-
bait, auzoa, nolabaiteko komunitate bat, 
eta ni haien buruan nagoela”.

etxeKo lanaK, auKeran, aurretiK
Gasteizko Alde Zaharreko sarean egoe-
ra eta pertsona zaurgarrienen ezagutza 
hurbilagoa dagoela ematen du, eta horien 
presentzia zaintza sarean handiagoa dela. 
“Gure elkar zaintza sarea egunerokotasu-
nean sortuta dugunaren inguruan sortu 
dugu”, dio Barriocanalek, ezinbesteko ga-
koa emanez. Egunerokotasun hori sare 
ugariz osatuta dago, horietariko batzue-
tan egoera sozioekonomiko ezberdineta-
ko jendea nahasten da eta urteetako lana 
dago atzean: eskolako gurasoak, Goian 
elkartea, Sareak Josten, Auzoan Bizi.... El-

karren artean saretuta daude aldi berean, 
haien artean eta beste hainbat mugimen-
durekin ere: Gasteiz Txiki Auzo Elkartea, 
Gasteizko Gaztetxea, Talka gune okupatu 
feminista...

Antzera interpretatu dezakegu Le-
zamak kontatu diguna. “Laudion eta 
Amurrion greba mugagabean egon zi-
ren supermerkatu batzuk, eta greba oro-
korraren testuinguruan harreman estua 
sortu zen greba komiteetan”. Prekarizatu-
tako eta feminizatutako lan esparrua da, 
migratzaile kopuru handikoa ere. “Orain, 
haiek jarri dira harremanetan sarearekin, 
kutsadura arriskua gutxitzeko eroskete-
kin laguntzeko haien burua eskainiz”.

Sektore baztertuenetara heltzea ez da 
egun batetik bestera lortzen den gauza. 
Osaerak asko baldintzatzen eta muga-
tzen ditu mugimendu bakoitzaren agen-
dak, lehentasunak, ardurak edo sentsi-
bilitateak. Baina egia da azken urteetan 
ugaritu egin direla gabezi hauen ingu-
ruko hausnarketak eta borroka herritar 
zehatzak. Bizitzen ari garen garaiak –eta 
etorriko direnak– aliantza eta nahasketa 
hauetarako beharra zein aukerak areago-
tu dituzte.

Barriocanalek uste du modu dikotomi-
koegian planteatzen ari direla laguntza: 
eman ala jaso. Batetik, errealitatea desi-
txuratzea dela deritzo. Romerok dioen 
bezala, “guztiok dugu zainduak izateko 
beharra, eta baita zaintzeko ardura ere”. 
Bestetik, nahi gabe ere logika paternalista 
edo asistentzialak elikatu ditzakeela uste 

du: “Laguntza emateko gai” diren sareko 
kideak dira “laguntza behar duten per-
tsona zaurgarriak” babesten dituztenak, 
nolabait.

garaiei KomunitarismotiK 
heltzeKo erremintaK
Konfinamenduak eta larrialdi egoerak 
sortu edo areagotu dituzten zaintza 
beharrei erantzuteko sortu dira zain-
tza sare herritarrak Araban –eta Eus-
kal Herri osoan–. Behar horiek areagotu 
egingo dira konfinamendu egoera luza-
tu ahala, gure solaskideen ustez.

Konfinamendua amaituko da noiz-
bait, baina beharrak ez. Krisiaren ondo-
rioak berriz ere herritarren bizkarrean 
zamatzen ahaleginduko dira agintariak, 
injustiziak eta sufrimenduak areagotuz. 
Zaintza sareen esperientzia agertoki ho-
rri erantzuteko baliagarri ikusten dute 
gure solaskideek, sare bezala izan zein 
beste moduren batean. Erronka han-
dia izango dute orduan sareek. Konfina-
mendua komunitatearen beharra ikus-
tarazteko eta sentsibilitatea garatzeko 
testuinguru oso aproposa da. Baina ko-
munitatea egituratzeko eta sendotasuna 
emateko muga gaindiezinak ezartzen 
ditu –horizontalki, elkar ukituz eta par-
te-hartzea oinarri eraikitzeko–.

Luzuriaga ez da optimista, sistemak 
koronabirusaren krisia bere burua ore-
katzeko erabiliko duela dio, 2008an 
egin zuen bezala. Baina hala ere zain-
tza sareek edo ekonomia sozial eral-
datzaileak aukera bat dutela uste du. 
“Auzokideen artean inoiz baino gehiago 
ari gara hitz egiten, ikusten duzu zuri 
laguntzeko prest dagoena ez dagoela 
ez dakit zein bulegotan, baizik eta zure 
atarian. Nik uste horrek oinarri polita 
utziko duela”, dio Barriocanalek Gasteiz-
ko Alde Zaharretik; “nik uste dut hone-
tatik ikasiko dugula. Gazte Asanbladatik 
abiatu zen ekimena baina beste jende 
bat batu da. COVID-19aren krisia pasa-
tuta sarea beste modu batean mantendu 
daitekeela uste dut”, Ruiz de Pinedok 
Agurainetik; “horretaz ez dugu hitz egin 
eta nik neuk sarea bere horretan ez dut 
uste mantenduko denik, baina sortzen 
ari diren lotura eta zubi berriak balioko 
digute aurrera begira”, Lezamak Aiaral-
deatik; “etorkizunean forma desberdi-
na hartuko dugu agian, baina ziur nago 
egun hauetan egindako lanak arrastoa 
utziko duela. Baterak asko izango du 
esateko eta egiteko”, Gasteizko sareaz 
Romerok. 

Gasteizko batera Zaindu sarera ia 3.000 pertsona batu dira. Laguntza deszentralizatu dute 50 eremutan.

26 І hERRIGINTZA
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Pandemiak bereziki eragin al die 
migratzaileei?
Bai. Ekonomikoki, askok beltzean egiten 
dute lan, paperik ez dutelako eta beste, 
eta beraz, agintariak hartzen ari diren 
neurriek (autonomoentzat, langabeziara 
doazenentzat…) ez dute eurentzat balio. 
Azpimarratu behar da beltzean ari direla 
ez beraiek nahi dutelako, legeak horreta-
ra behartzen dituelako baizik. Hiru urtez 
ilegal aritu behar dute bai ala bai. Pande-
mia egoeran, inongo babes ekonomikorik 
gabe geratu dira asko eta asko.

Eta nola ari dira krisiari aurre egiten?
Erresistentzia kutxak sortu dira, diru-e-
karpenak jasotzeko eta behar dutenen 
artean banatzeko. Jende batek, izan ere, 
ez du jana erosteko dirurik ere. Espai-
niako Estatu mailan, Arrazakeriaren 

Aurkako Larrialdi plataforma sortu dute 
eta elkarte eta kolektibo ugari gaude ba-
rruan, premia dutenentzako erresisten-
tzia kutxak sortzen, baita zaintza sare 
antiarrazistak ere, sexu langileentzako 
baliabideak, inongo kolektibotan ez dau-
den migratzaileengana iristeko bideak…

Portugalgo Gobernuak legeztatu 
egin ditu herrialdeko paperik 
gabeak, osasun arreta jasoko dutela 
bermatzeko.
Guk dakigula inori ez zaio osasun arre-
ta ukatu migratzaile izateagatik, baina 
inportanteak diren bestelako eskubide 
batzuk lortzeko aukera emango liekete 
paperek. Adibidez, errolda lortzea, hain 
gauza oinarrizkoa eta gauza asko esku-
ratzeko sarbidea. Paperak dira baita ere 
modu legalean lanean aritzeko bidea, ko-
tizatu ahal izateko, lan eskubideak iza-
teko… 

Etxerik ez eta transitoan, bidean 
diren migratzaileen kasuan, zein da 
egoera?
Aterpeez gain, kiroldegiak eta bestelako 
espazioak prestatu dituzte bidean nahiz 
kalean direnentzat, baina baldintzak ez 
dira onak: pilatuta dauzkate, gela berean 
berrogeita hamar lagun, estresatuta... 
Bat kutsatzen bada nekeza izango da 
gainerakoak ez kutsatzea. Gainera, poli-
zia egunero dago horien bueltan.

Hain juxtu, pandemiaren aitzakian 
polizia-gehiegikeriak salatu dituzte 
herritarrek. Ziur migratzaileak direla 
gehien jasaten dituztenetakoak…
Bilboko San Frantzisko auzoa (migratzai-
le ugariren bizitoki) adibide garbia da: 
edonon eta uneoro dago polizia, egunero 
gelditzen dute jendea arrazagatik, eta 
gehiegikeria polizialak etengabeak dira. 
Poliziaren bultzadak edo irainak lanera 

doazenean… Dagoen polizia erakustaldia 
izugarria da, jendea ikaratzea helburu 
balute bezala. Bizilagun asko beldurtuta 
daude, poliziak euren aurka har ditza-
keen neurri errepresiboengatik.

Poliziaren gehiegikeriez ari garela, 
krisiak bide eman diezaieke politika 
murriztaileagoei eta herritarren 
kontrola areagotzeko mekanismoei.
Hala da, polizia auzo eta leku jakinetan 
kontzentratzearen atzean estrategia po-
litiko bat dagoen neurri berean. Eguno-
tan bizi dugun errepresio poliziala modu 
bat da berau legitimatzeko eta ondoren 
ere errepresio horri segida emateko. 
Kolektibo eta kolore batzuek espaloia 
okupatzeak enbarazu egiten du, baina 
tabernetako terrazetan jende zuria gara-
gardoak edaten egoteak ez.

diskurtso arrazistak eta xenofoboak 
ugaritzen ari dira pandemia garaian?
Diskurtso arrazistak hor zeuden au-
rretik ere, baina pandemia baliatu da 
migratzailea kulpabilizatzeko: birusa 
ekarri dutela, kalean daudela eta birusa 
zabaltzen dutela… Osasun arreta lehe-
nengo bertakoei eskaini behar zaiela ere 
entzun dut. Krisi garaian, non beldurrak 
eta emozioek rol inportantea jokatzen 
duten, jendeak errazago heltzen dio dis-
kurtso mota horri.

Zein arrasto utziko du krisi honek?
Kolektiboak eta zerbitzu publikoek duten 
garrantzia argi geratzen ari da. Pande-
miak, gainera, azaleratu du zein baliabi-
de ditugun: kiroldegiak gauetik egunera 
egokitu dira kalean bizi den jendea har-
tzeko, bizitza zuriak arriskuan daudela-
ko. Neguko hotz sasoian zergatik ez da 
halakorik egiten? Presente izan behar 
dugu hori guztia, etorkizunean ere alda-
rrikatzeko. 

Pandemia zein neurritan ari den migratzaileen 
kolektiboa kolpatzen, nola ari diren beraiek antolatzen 
egoerari aurre egiteko, beldur eta emozio garai hauek 
zein modutan hauspotu duten arrazakeria eta poliziak 
zenbateraino dituen hartuta migratzaileen auzo eta 
espazioak, horiek bilboko SOS Arrazakeriako Alba 
Garciarekin hitz egin ditugun gaiak.

 MIKEl GARCIA IdIAKEZ alba garcia, sOs ArrAzAKErIA

Agintarien 
neurriek ez dute 

balio paperik 
gabeentzat”
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garbi du Iñigo Beristain Bastida-
ko ikastetxe publikoko zuzenda-
riak –Bastida izan zen eskolak 
itxi zituen Euskal Herriko lehe-

na, martxoaren 9an–: “Eskola 2.0 dela-
koa proban jarri du krisi honek, ez hori 
bakarrik, hezkuntza sistema osoa jarri 
du proban, eta dugun hezkuntza eredua 
ebaluatzeko eta birplanteatzeko balioko 
du. Ikastetxe barruan baliabideak eta 
konektagarritasuna bermatuta daude, 
baina ekosistema horretatik atera eta 
ez ordenagailurik ez konektagarritasu-
nik ez duten familiak aurkitu ditugu. Eta 
horri soluzioa emateak du lehentasuna. 
Etxean egon daitezkeen hutsuneak ore-
katzen lagundu ohi du ikastetxeak, baina 
egoera berri honetan familia batzuetan 
hutsuneak areagotu dira, esaterako bi 
gurasoak lanera badoaz edo seme-ala-
bari laguntzeko gaitasunik ez badute. 
Batik bat horietan jarri behar dugu fo-
kua”. Premia berezia duten ikasleei ere 
bereziki eragin die egoerak.

Hala, hainbat ikasle atzean geratze-
ko arriskua areagotu du pandemiak eta 
batzuk zuzenean desagertu egin dira te-
leikasketatik. Ikastetxeek ere, ezberdin 
erantzun diote egoerari, eskolako balia-
bide teknologikoak utziz hainbatetan, 

komunikazioa eta harremana indartuz 
askotan. Batzuetan, kanpotik iritsi da 
laguntza –Izarkom Euskal Herriko tele-
komunikazio operadore kooperatiboak, 
esaterako, konexioa eskaini die etxean 
internetik ez daukaten haur eta gazteei 
eta Errenteriako eta Elgetako udalek 
ikasle guztiek konektagarritasuna eta 
ordenagailua izatea bermatu dute–. Bas-
tidako ikastetxearen kasuan, familiekin 
telefonoz aritzen dira maiz, batez ere 
ikasle eta gurasoekin alde emozionala 
lantzeko. “Komunikazio hori funtsezkoa 
da –dio Beristainek–, ikaskuntza per-
tsonalizatu sakonagoa egiteko eta ikasle 
bakoitzak bere erritmoa duelako. Esko-
lak ezin du izan jakintzaren transmisio 
hutsa, irakasleon ekarpena da ikasleei 
eta familiei eskaintzea faktore humano 
eta emozionala, eta jakitea bakoitzaren 
egoerara eta zirkunstantzietara ego-
kitzen. Guraso guztiek ezingo dute se-
me-alaben ondoan laguntzen aritu, eta 
enpatikoak eta ulerkorrak izan behar 
dugu egoera guztiekin”.

teKnologia berriaK,
esKema zaharraK
Edukiekiko menpekotasunetik aska-
tzea, erritmoa pausatzea eta bestelako 

beharrei erantzutea aldarrikatu dutenak 
asko diren arren, kasu ugaritan ez da 
hala izaten ari. Irakasleei ez zaie admi-
nistrazioarengandik agindurik iritsi, cu-
rriculuma erlaxatu dezaten, eta aurrera 
segitzen dute. Guraso bat baino gehiago 
berriz, kexu da, seme-alabek eskolako 
lan gehiegi dituztela-eta. “Curriculuma-
rena krisi honetatik harago doan gaia da 
eta koronabirusak erakutsi digu sistema 
hau berdiseinatu behar dugula, curricu-
lumean zer den inportantea bereizten 
hasi behar dugula, egungo curriculum 
amaigabeetan gai asko oso azaletik bai-
no ezin baitira landu, denbora mugatua 
dugulako, eta aldiz ikasketetan sakondu 
egin beharko genuke, gaitegia murriztuz 
–dio Beristainek–. Eskolak beste errit-
mo bat behar du, bestela badirudielako 
eskolara doazela haur eta gazteak gauza 
pila bat produzitzera, baina ikasketa sa-
konagoetara bideratu beharko genuke 
denbora”.

Zer ikasten den bakarrik ez, nola eba-
luatzen den ere eztabaidaren erdigunera 
ekarri du krisiak. Bestelako planteamen-
duak egiten ari diren irakasleak badiren 
arren, azterketa memoristiko klasikora 
jo dutenak ere ikusi ditugu. Edukiak ez, 
hainbestetan aipatzen diren konpeten-

Egun batetik bestera telematikoki i(ra)kasteari ekin zion 
hezkuntza komunitateak, eta ez da txikia izan batzuek eta 

besteek egin duten ahalegina, egoera berrira egokitzeko. Ikasle 
batzuen eta besteen artean gero eta handiagoa den arrakala 

–baliabide teknologikoak eta etxeko egoera tarteko–, lan zama 
gehiago duten irakasleak, eta seme-alabak eskolako lanez 

gainezka dituzten gurasoak ari gara ikusten. Maiatzaren atarian, 
ikasturte amaiera nola gauzatuko den dute denek buruan.

Eskolaren 
arrakalak agerian

  MIKEl GARCIA IdIAKEZ / ESTITXu EIZAGIRRE KEREjETA
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tziak ebaluatu beharko liratekeela uste 
dute hezkuntza munduko adituek, eta 
horretarako hobe dela ikasleei erronkak 
planteatzea, dituzten ezagutzekin erron-
kari aurre egin diezaioten, ezagutza ho-
rien gaineko etsamina memoristikoak 
egin beharrean. “Kontuak kontu –gehitu 
du Bastidako ikastetxeko zuzendariak–, 
ebaluazioa kalifikazioarekin lotzen dugu 
eta ebaluazioak beste zerbait izan behar 
du: ikaslea zein puntutan dagoen jaki-
tea eta egingarriak zaizkion erronkak 
jartzea”.

iraKasleentzat,
lan Karga handiagoa 
Lanordu gehiago eta lan karga handia-
goa ekarri die pandemiak irakasleei, 
bereziki DBH eta Batxilergokoei, hala 
ondorioztatu du Hego Euskal Herriko 
hezitzaileen artean egindako ikerketak. 
1.500 irakaslek hartu du parte Steilas 
sindikatuak bidali dien galdeketan. Egun 
batetik bestera telelanera egokitu beha-
rra, materialak moldatzea eta ikasleen 
formakuntza falta –eta horrek sortzen 
dituen buruhausteak– dira, besteak bes-
te, horren arrazoiak. Ikasleekin harre-
man zuzena bermatzeak ere denbora 
eskatzen du, eta horri gehitu behar zaio 
kontu eske ari den administrazioaren-
tzako gestio lana eta burokrazia. Admi-
nistrazioak gauzak erraztu beharrean, 
hezitzaileak gestio lanak egiten jarri di-
tuela kritikatu du Steilasek, “euren jar-
duna kontrolatzeko”.

gurasoentzat, lan hiruKoitza
Gurasoei ere galdeketa bidali die EHIGE 
Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkar-
teak eta 8.500 lagunek erantzun dute. 
Oro har, etxean lan hirukoitza uztartu 
beharra azpimarratu dute, hau da, fa-
milia, lana eta eskola. Aurretik aipatu 
ditugunak ere azaleratu ditu ikerketak: 

guraso guztiak ez daude prestatuta se-
me-alabei laguntzeko, denek ezin diete 
denbora bera eskaini, baliabideak ere ez 
dira berdinak etxe guztietan… Eta lehen-
tasunak ere, beti ez dira berdinak: “Fa-
milia batzuek esaten digute honelako 
egoera berezian seme-alaben beste gai-
tasun batzuk landu nahi dituztela, euren 
ardura nagusia haien ongizate emozio-
nala delako”, dio Lurdes Imaz EHIGEko 
koordinatzaileak.

ebaluazio berdinzale
ala Klasista?
Aurretik aipatu moduan, eskola etxetik 
jarraitu behar izan denez hazi egin da 
ikasleen arteko arrakala akademikoa, 
eta erakunde publikoek ez diote hasie-
ratik eutsi arrakala hori gainditzeak es-
katzen duen planteamenduari eta inber-
tsioari.

Bakoitzak hain baldintza ezberdine-
tan aritu behar izan duenean, bidezkoa 
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al da denei proba bera jarri eta berdin 
exijitzea? "Ez erlaxatzea", "notarik ez 
oparitzea" eta "merezimenduak" aipa-
tzen dituzte aurtengo ikasturte bukaera-
ko ebaluazioa pandemiarik gabeko orain 
arteko ebaluazioen ahalik berdinena iza-
tea nahi dutenek. Zorrotz itxurako jarre-
ra horren atzean ez ote dago arrakala are 
gehiago handitzea baliatzeko gogoa, eta 
egoera zaurgarrienean dauden ikasleak 
klase sozialen arteko mailaketan koska 
bat beherago uzteko asmo ezkutua? 

Ebaluatzeko moduarekin auzitan da-
goena ez da hutsala: bere etxeko egoera 
sozioekonomikoa edonolakoa izanik ere 
guztiek ikasketetan aurrera egitea, edo 
egoera ahulenean daudenak ikasketeta-
tik kanporatzea dago jokoan. "Promo-
zioa" da guztiek aurrera egiteko bidea, 
hau da, bakoitzak nota ezberdinak jaso 
arren, ikasturtea errepikatzea salbues-
pena izatea. Ahulenak ikasketetatik 
kanporatzea dakar, aldiz, ebaluazio iriz-
pideak zorrozteak, ikasturtea errepika-
tzeko ohiko baldintzei eusteak –bi edo 
hiru ikasgai gainditu ezean ezin hurren-
go ikasturteari ekitea– eta batez ere gal-
bahea estutzeak DBH4 eta Batxilergoko 
eta Lanbide Heziketako 2. mailetan: izan 
ere, horrek ekarriko luke ikasle asko eta 
asko, gehienetan egoera sozioekonomi-
ko txarrenean daudenak, titulaziorik 
gabe geratzea. Zer egoeratan geratuko li-
rateke titulatu gabeko ikasle hauek, ikas-
ketekin jarraitu ahal izateko? eta zein 
lan motatan aritzeko aukera zabalduko 
lieke horrek etorkizun oso laburrean?

ipar eusKal herrian, 
azterKetariK ez
Frantziako Hezkunde Nazionalaren par-
te den Bordeleko Errektoretzatik iritsi 
da Ipar Euskal Herriko ikastetxeetara 
hirugarren hiruhilekoko ebaluazioa pa-
satzeko moldearen berri: ezin denez se-
gurtatu azterketak baldintza onetan egin 
ahal izatea, ekaineko azterketa guztiak 
bertan behera utzi dituzte, frantsesezko 
ahozkoa salbu. Azterketa hau Batxiler-
goko 1. mailako ikasleek pasatzen dute, 
eta testu literario bati buruzko ahozko 
azalpena eta solasaldia egitea da proba.

Ikastetxeek espero dute apirila bu-
kaeran jasoko dituztela ebaluazioari 
buruzko jarraibide zehatzak Hezkun-
de Nazionaletik. Oraingoz dakitenaren 
arabera, hirugarren hiruhilekoan eba-
luazioa jarraitua izango da eta ikastur-
te bukaerako nota zehazteko aurreko 
bi hiruhilekotan jasotako notak baino 

ez dira aintzat hartuko. Hirugarren hi-
ruhilekoaren notak eman ahalko zaizkie 
ikasleei, hauei azalduz irakasleen es-
kakizunetan non kokatzen diren, baina 
ezingo dira ofizialki kontuan hartu ikas-
turte osoko notarako.

Unibertsitaterako sarbidea den baxoa 
azterketa ere bertan behera geratu da. 
Uztailaren 3an bukatuko dira eskolak 
eta ikasleen dosierrak aztertu ostean, 
espero da uztailaren 7an jakinaraziko 
dutela zein ikaslek gainditu duten baxoa 
eta zeintzuek ez. Hego Euskal Herrian, 
aldiz, selektibitate azterketei eutsi zaie.  

nafarroan, iKasturteaK uztartu 
eta promozioa arau oroKor
Nafarroako Gobernuak apirilaren 17an 
jakinarazi ditu ikasturte bukaerarako 
irizpide orokorrak, eta Espainiako Go-
bernuak proposatu duen markoaren 
barruan kokatzen da. Alderdi bera bie-
tan agintean egonik, ez da harritzekoa. 
Nafarroako Hezkuntza kontseilari Car-
los Gimenok nabarmendu du "ezin dela 
bermatu ikasleen arteko aukera berdin-
tasunik hiruhileko honetan" eta eba-
luazioaren oinarrizko irizpidea honela 
zehaztu du: "Ikasleek ez dute ikasturtea 
galduko koronabirusagatik. Inor ezin da 
horregatik atzean geratu, eta inor ezin 
da kaltetuta atera pandemiak ikas pro-
zesuan izan duen eraginagatik". Klaseak 
ekainaren 19an bukatuko dira eta pro-
mozioa izango da araua etapa guztietan. 
Hau da, ikasturtea errepikatzea oso sal-
buespenezkoa izango da, sendo argudia-
tu beharko da eta Espainiko Gobernuak 
ezarritako marko orokorrak dioen beza-
la, plan zehatz bat ere eraman beharko 

du, ikasturtea nola errekuperatu daite-
keen adieraziko duena.

Azken ebaluazio irizpideak egokitu 
egingo dira eta hauek oinarrizko ikas-
kuntzetan zentratuko dira. Eta ebaluazio 
honetako curriculuma malgutu egingo 
da. Aurtengo ikasturte bukaera eta hu-
rrengoaren hasiera uztartzea da Nafa-
rroako Gobernuaren plana, horretarako 
bi ikasturteetako curriculumak uztartuz. 
Hau ez da egingo etapa amaierako ur-
teetan, hau da, 4. DBH, eta Batxilergo eta 
Lanbide Heziketako 2. mailetan.

eae-n, "burujabetza"?
Artikulu hau idatzi denean (apirilak 
18) oraindik ez du Cristina Uriarte Hez-
kuntza sailburuak ikasturte amaierari 
buruzko zehaztapenik eman. Apirila-
ren 16an "plan propioa" duela iragarri 
zuen, eta autonomia erkidegoaren es-
kumenean jarri zuen azpimarra. Esan-
guratsua da EAEko Eskola Kontseilua 
ez dela bildu prozesu honetan guztian 
zehar: Espainiako eta Nafarroako Es-
kola Kontseiluek aldiz parte hartu dute 
gobernu horiek egindako prozesuetan 
eta onartu dituzte gobernu horiek ikas-
turte bukaerari buruz egin dituzten 
planteamenduak.

Ikusteko dago Uriartek egindako 
adierazpena ahuntzaren gauerdiko ez-
tula izan ote den eta Espainiako Hez-
kuntza sailak planteatu duen markoan 
kokatuko den Jaurlaritzak prestatu 
duen plana, ñabardurak ñabardura, pro-
mozioa izanik arau eta ebaluazio irizpi-
deak egokituz. Ala Espainiak plantea-
tutako markotik kanpoko zerbait ote 
duen prestatuta Jaurlaritzaren planak, 
eta hori iragartzeko jotako kukurrukua 
ote diren Deia egunkariak Hezkuntza 
sailetik jasotako adierazpenak: "Euska-
din inork ez du ikasturtea errepikatuko 
koronabirusagatik, baina horrek ez du 
esan nahi ikasle guztiek ikasturtea gain-
dituko dutenik. Ikasturtearen bi heren 
presentzialki eman dira dagoeneko eta 
horri gehitu behar zaio hilabeteotako 
lana. Klaustro bakoitzak, duen esperien-
tzia eta irizpide profesionalarekin, era-
bakiko du zeinek gainditzen duen eta 
zeinek ez". EAJk "burujabetza" prakti-
kara eramango luke justu klase sozial 
indartsuenen onurarako eta arrakala 
handitzeko denean. Esperotzekoa da gi-
zarte eta hezkuntza eragileen erantzuna 
piztuko lukeela horrek. Ba ote du Jaur-
laritzak gogorik eta indarrik zurrunbilo 
horretan sartzeko? 

Erakunde publikoek 
ez diote hasieratik 

eutsi ikasleen artean 
areagotzen ari den 

arrakala gainditzeak 
eskatzen duen 

planteamenduari eta 
inbertsioari
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Azkenaldian, haurtzaroa eta 
koronabirusari buruzko hainbat 
zalantza, iritzi, aurreiritzi, 
amen-omen eta uste oker 
zabaldu dira, eta horietako 
asko beldurraren ondorio dira. 
haurtzaroaren profesionalak 
garen aldetik, eta ideia faltsu 
horiek hainbat modutan eragiten 
dutenez, konfinamendu-aste 
hauetan gehien errepikatu diren 
ideia horietako batzuk argitzeko 
erantzukizuna dugu.

   hEIKE fREIRE ETA 
joSé MARíA PARICIo TAlAyERo 

Lehenik, argi utzi nahi dugu gure as-
moa ez dela orain arte agintariek eza-
rritako legeak eta gomendioak zalan-
tzan jartzea, baizik eta lasaitasunera, 
hausnarketara eta ezagutzak truka-
tzera gonbidatzea, ahal bada, praktika 
indibidual eta kolektiboak hobetzeko.

1.   Koronabirusa oso arriskutsua 
da haurrentzat.
Faltsua: koronabirus bidezko infek-
zioak oso frekuentzia txikia du adin-
gabeengan eta osasuntsu dauden 40 
urtetik beherako helduengan arazoak 
sortzeko.

Sortu den beldur giro soziala dela 
eta, azken asteetan, familia ugari la-
rritu da seme-alaben osasunagatik. 
Munduko osasun-agintari guztiak 
ados daude koronabirus bidezko in-
fekzioak larritasun- eta heriotza-a-
rrisku oso txikia duela oinarrizko 
gaixotasun kronikorik ez duten per-
tsonengan, eta are txikiagoa haur eta 
jaioberriengan. COVID-19, nahiz eta 
kasu izugarriak gertatu diren, oro har, 
ez da arriskutsua haurrentzat.

2.   Haurrak transmisio 
bektoreak dira, helduek baino 
gaitasun handiagoa dute birusa 
kutsarazteko.

Faltsua: edozein adinetako edozein 
pertsonak kutsa dezake birusa, baldin 
eta eramailea bada edo gaixotasuna 
badu.

Ez dago ebidentzia enpirikorik esa-
teko adingabeek beste edozein adin
-taldek baino kutsatzeko gaitasun han-
diagoa dutela. Komunitate zientifikoan 
ere zalantzak dituzte eskolak ixtea, be-
rez, eraginkorra izango ote den. Horre-
gatik, Europako herrialde guztiek ez 
dituzte ikastetxe guztiak itxi. Telelana 
handitzea oinarri duten euste neurriak 
askoz eraginkorragoak direla dirudi. 
Haurrak kutsakorragoak diren ideiak 
aurreiritzi batean du funtsa: ez direla 
geldirik egoten, dena ukitzen dutela, 
helduen aginduei ez dietela jaramo-
nik egiten eta kontrolatzeko zailagoak 
direla, adibidez, uhalaz lotutako za-
kurrak baino. Hala ere, esperientziak 
erakusten digu, behar bezala lagun-
duta, haurrak pertsona enpatikoak eta 
arrazoizkoak direla eta elkarlanean 
aritzea gustuko dutela. Gainera, egoera 
askotara egokitzeko gai dira, gertatzen 
dena argi eta garbi azaltzen badiegu, 
haien iritziak, iradokizunak eta emo-
zioak entzuten baditugu (eta, zergatik 
ez, haien kexa eta frustrazio posibleak 
ere bai) eta konponbideetan parte har-
tzeko aukera ematen badiegu.
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3.   Kurba geldiarazteko, irtenbide 
bakarra haurrak erabat konfinatzea 
da, beste herrialde batzuetan egiten 
duten bezala.
Faltsua: Europako herrialde guztiek ez 
dituzte konfinamendu neurri zorrotzak 
ezarri.

Frantzia, Belgika, Suitza, Austria eta 
Erresuma Batua, besteak beste, Mundu-
ko Osasun Erakundearen gomendioak 
jarraitzen ari dira, eta aukera ematen 
dute haurrak modu ordenatuan atera-
tzeko etxetik gertu gurasoekin buelta 
bat ematera.

Azken egun hauetan, Italiak ere bat 
egin du eta, Psikologoen Elkargoak eta 
hezitzaileen eta familien elkarteek eska-
tuta, baimendu du haurrak guraso bakar 
batek lagunduta paseatzera ateratzea 
etxetik gertu, segurtasun-tartea man-
tenduz. Alemanian, zeinaren adminis-
trazioa oso deszentralizatuta dagoen, 
lander gehienetako testuetan adierazi 
dute jolasak berebiziko premia duela 
haurrentzat, eta gomendatzen dute egu-
nero eremu komunetan jolastea, betiere 
lagun berberekin eta arau jakin batzuei 
jarraituz. Suitzan hurbil dauden eskola-
kide edo lagunekin irten eta elkar dai-
tezke, beti berberak. Frantzian familiak 
paseatzera atera daitezke, etxetik kilo-
metro batera gehienez.

 4.  Positibo eman duten gurasoak 
seme-alabengandik banandu 
behar dira, ezin dira haien zaintzaz 
arduratu. Amek ez diete bularra 
eman behar.
Gezurra: gaixotasuna kutsatzen da 
lehenbiziko sintomak eragin baino egun 
batzuk lehenago, baita sintomarik sor-
tzen ez duenean ere. Familiako norbait 
kutsatuta badago, pentsatzekoa da etxe 
berean bizi diren guztiak hala egongo 
direla.

Zaintzaileak, COVID-19ak kutsatuta 
ere, ondo badaude (ohikoena gazteen 
eta aurretik gaixotasunik ez dutenen 
kasuetan), beren egoerak ahalbidetzen 
dizkien jarduerak egin ditzakete. Kasu 
horietan, ez du zentzurik bata bestea-
rengandik isolatzeak, eta etxebizitza ba-
rruan maskara erabiltzeak ez dirudi era-
ginkorra denik. 

Gaixotasuna ez da amaren esnearen 
bidez transmititzen. Amek bularra eman 
dezakete. Pentsatzekoa da, katarroa era-
giten duten antzeko beste gaixotasun 
batzuetan gertatu bezala, infekzioa pasa 
duen amak birusaren aurkako antigor-
putzak (defentsak) sortuko dituela eta 

defentsa horiek ama-esnetik ere pasako 
direla edoskitzailea babestuz.

Edozein zereginen aurretik eta ondo-
ren eskuak garbitzea, bereziki etxe kan-
potik badator, modurik onena da kutsa-
tzeko arriskuak ekiditeko. Ez dezagun 
alferrikako larritasunik gehitu haur kon-
finatuei, gurasoengandik bananduz edo 
gurasoen begirada maskaratuaren era-
ginpean jarriz, maskarak beti eta egoera 
guztietan erabiltzeak ez duelako inolako 
eraginkortasunik erakutsi.

5.   Garen bezalakoak izanik, are 
gehiago konfinatu behar dugu, 
bestela gainerako herrialdeetan 
baino hildako gehiago izango dugu.
Gezurra: Espainiakoa ez da hildako 
gehien dituen estatua, ez kopuru absolu-
tuetan, ezta 100.000 biztanleko ere, eta 
ez gaude munduko gainerako herrial-
deak baino pandemiaren fase aurrera-
tuago batean.

Eremu bakoitzeko hilkortasuna 
ezaugarri demografikoen, biztanleria-
ren osasunaren eta bere osasun-siste-
maren erantzuteko gaitasunaren ara-
berakoa da. Adineko jendearen eta 
lehendik gaixotasun kroniko eta deso-
rekatuak (biriketakoak, bihotzekoak, 
giltzurrunetakoak, diabetesekoak, min-
bizi aktibokoak, immunitate-defizite-
koak) dituzten herritarren ehunekoa-
ren araberakoa izango da herrialde eta 
eskualde bakoitzeko heriotza-tasa. Go-
gora dezagun gaixotasunak adin talde 
horiekin ez duela errukirik, eta aldiz 
gazteak, haurrak eta, oro har, aldez au-
rretik osasuntsu dauden pertsonak kal-
tegabe uzten dituela.

Bestalde, Espainiako Estatuko herri-
tarrok ez ditugu legeak gutxiago erres-
petatzen, eta ez gara europarrak baino 
arduragabeagoak ere. Herrialde bakoi-
tza konfinamendua egokituz joan da 
epidemiaren fase bakoitzean adituek 
aholkatutako datuen arabera. Frantzia-
ko legediak, hasiera-hasieratik, haurren 
ezaugarri bereziak kontuan izan zituen, 
baita oreka lortzeko aire zabalean ego-
teko eta mugitzeko beharra ere. Gure 
konfinamendu arauak askoz zorrotza-
goak dira haurrentzat, beste herrial-
de batzuetakoak baino. Horiek malgu-
tzea lagungarria litzateke, seme-alaben 
osasuna sendotzeko ez ezik, baita par-
te-hartzea, haurren zaintza kolektiboa 
eta erantzukizuna praktikatzeko ere.

6.  Haurtzaroan konfinamenduak 
ez du ondoriorik. Haurrak helduak D
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baino hobeto moldatzen edozein 
egoeratara.
Faltsua: konfinamenduaren ondorioe-
kiko haurrak helduak baino ahulagoak 
dira, hainbat arrazoirengatik.

Haurrak hazteko fasean daudenez, 
ingurune naturala behar dute beren ga-
rapena osatzeko, gure espezieko izaki 
guztiek egin duten bezalaxe. Aire fres-
koa, argi naturala, mugimendua eta jo-
lasa, lurra, ura eta landaretza behar di-
tuzte. Osasuntsu hazteko, kalkulatzen 
da egunero hiru edo lau orduz, gutxie-
nez, jolas espontaneoa egin behar dela 
aire zabalean. Pandemiagatik konfina-
tuta gauden egoera berezi honetan ere, 
MOEk gomendatzen du, gutxienez, egu-
nean ordubeteko jarduera fisikoa egi-
tea aire zabalean. Askori, bere etxearen 
tamainak ez dio ia ezta mugitzen ere 
uzten. 

Bestalde, bizirauteko behar duten gu-
rasoekiko lotura emozionalak, gurasoen 
emozioak biziki bizitzera eta horien on-
dorioak sufritzera eramaten ditu. Da-
goeneko ofizialki aitortu da Espainiako 
Estatuan, konfinamendua hasi zenetik, 
haurren aurkako tratu txarren kasuak 
oso kopuru kezkagarrian ugaritu direla. 
Genero-indarkeriaz ahaztu gabe, ho-
rrek ere haurrengan eragin zuzena bai-
tu. Munta honetako krisi bat bizi dugun 
lehen aldia den arren, haurren konfina-
menduari eta haren ondorioei buruzko 
aurretiko ikerketak dauzkagu: gerrak, 
haur errefuxiatuak, hikikomoriak eta 
abar. Ikerketa horiek egungo egoerara 
estrapolatzeko moduko zantzuak es-
kaintzen dizkigute. Konfinamenduak 
badu ondorio kaltegarririk haurren osa-
sunean, ongizatean eta garapen fisiko 
eta psikikoan.

7.  Etxean, haurrak seguruago 
daude. Gurasoak dira umeak ondo 
egoteko erantzule bakarrak.
Faltsua: Ingurumen Psikologian 40 urtez 
egindako ikerketek erakusten dutenez, 
haurrak hobeto garatzen dira aire zaba-
lean, maila guztietan: fisikoa, emoziona-
la, soziala, sortzailea eta intelektuala.

Frogatuta dago espazio itxietan istri-
pu gehiago izaten dutela, eta mugitzeko 
askatasun txikiagoari gehitu behar zaio 
gehiegizko kontzentrazioagatik eragin-
dako arreta-nekea, umorean eta portae-
ran eragin kaltegarriak dituena.

Gainera, okerra da umeak gurasoen 
kontu pribatua direla pentsatzea. Ez 
dira familiaren jabetza, ez direlako ob-
jektuak, eskubideak dituzten subjek-

tuak baizik. Behar bereziak dituzten he-
rritarren kategoria berezia da haurrena, 
nazioarteko legeek araututakoa. Beste 
kolektibo batzuk baino ahulagoak dira, 
esan dugun bezala, hazteko garaian 
daudelako. Eta komunitatearen par-
te dira, beren berezko ezaugarriekin. 
Afrikako esaera zaharrak dioen bezala: 
seme-alaba hazteko tribua behar da. 
Hala izan da gure espeziearen sorrera-
tik. Antropologo batzuek diotenez, hau-
rren (beste espezie batzuk aldiz ez dira 
erabat heldugabe jaiotzen) zaintzaren 
antolaketa kolektiboa da gizaki eta zibi-
lizatu egin gaituena.

Badakigu haurren bizipenek eta ga-
beziek ondorio garrantzitsuak dituz-
tela haien bizitza osoan. Demokrazia 
bermatzeko, haur guztiek eskubide eta 
betebehar berberak izan behar dituzte. 
Baina gaur egungo egoeran, guztiek ez 
dute eguzkia, aire zabala, berdeguneak, 
naturan bat-bateko jolasa edo familia 
lasai eta sosegatu batean egoteko au-
kera bera, eta faktore horiek ezinbeste-
koak dira garapen osasungarrirako.

8.  orain garrantzitsuena eskolako 
lanak egitea eta ikasturtea "ez 
galtzea" da. 
Faltsua: ikasketak eta emaitza akademi-
koak haurren etorkizunerako funtsez-
koak diren arren, egoera kritiko hone-
tan, ez dira garrantzitsuena.

Gutxienez ikasturtearen heren bat 
aldatu izanak estatu osoko ia zortzi mi-
lioi ikasleri eragiten dienez, irtenbideak 
kolektiboak baino ezin dira izan. Fa-
milietan, funtsezkoena da kide guztien 
osasun fisikoa eta mentala zaintzea, 
haurrek itxialdiko bizipenak askotariko 
eratan adierazteko (marrazkiak, ipui-
nak, musika...) eta lantzeko aukera ema-
nez. Elkarrekiko komunikazioa, kone-
xioa eta gozamen kolektiboa sustatzea 
guztiontzat da onuragarria. Eta haurrei 
espazio bat utzi, beren interesak landu 
ditzaten.

Zientzietako, letretako eta arteeta-
ko jeinu handi asko etxean giltzapetuta 
izan ziren gaixotasunagatik. Horri esker, 
eskolako egunerokotasunetik pixka bat 
atera ahal izan ziren, aurrerago beren 
bokazio eta lanbide bihurtuko zen pa-
sio bat deskubritu eta garatzeko. Orain 
garrantzitsuena da bizipen traumatiko 
hori integratu ahal izatea beren bizitze-
tan, maila handiagoan edo txikiagoan. 
Integratu eta hortik irakaspen positi-
boak atera. 
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BILBOKO LANGILE AUTODEFENTSA SAREA

“Langile klaseak tresna berriak 
behar ditu kapitalaren 

erasoengandik defendatzeko”

Zer da Langileen Autodefentsa sarea 
eta nondik sortzen da?
Bilboko Langile Autodefentsa Sarea lan-
gile klasearen auto-antolakuntza eta au-
todefentsarako sortu dugun tresna da. 
Klase elkartasunean oinarritzen da, egi-
turazko indarkeriaren ondorioz sortzen 
diren gatazka eta arazo indibidualak ko-
lektiboak direla ikusarazteko.
 Kapitalismoaren krisien, eta hirien gen-
trifikazio eta merkantilizazio joeren on-
dorioz, langile klasearen desjabetzea eta 
prekarizazioa areagotu egin dira. Bilbo ez 
da marko horretatik irteten, gure hiriak 
jasan duen prozesua azkarra eta bilatua 
izan dela uste dugu, eta horrek talka han-
dia sortu du jendearen oinarrizko beha-
rrekin –lana eta etxebizitza adibidez–, es-
plotazio mota berriak sortuz. Testuinguru 
horretatik sortzen da proiektu hau.

Zein helburu ditu?
Ez dugu uste instituzio kapitalisten bai-
tan baldintzak hobetzeko aukerak egon 
daitezkeenik. Beraz, gure azken helburua 
langile klasearen emantzipazioa eta ba-
teratzea da. Hori bai, gaur egungo tes-
tuingurua aztertuz eta errealistak izanez, 
nabaria da langile klaseak tresna berriak 
behar dituela kapitalaren erasoengan-
dik defendatzeko, era eraginkor eta hori-
zontalean. Langileak borrokan murgildu 

eta haien bizi-baldintzak hobetzeaz gain, 
haien potentzialtasun iraultzailea ate-
ra eta borroka kolektiboan parte hartu 
dezaten laguntzea dugu helburu. Norba-
nakoaren autodefentsa eta besteekiko 
elkartasuna piztu nahi dugu.
 Horrez gain, klase borroka Euskal He-
rriaren agendan jarri nahi dugu eta bo-
rrak kalera atera, instituzioetatik kanpo 
irabaztea posiblea dela baieztatuz.
 Bestetik, bereziki instituzioek eta sin-
dikatuek jasotzen ez dituzten kasuentzat 
tresna izan nahi dugu. Muga horien bidez 
patronalak eta instituzioek etekina atera-
tzen dute, esplotazio mota berriak ezarriz 
zaurgarritasun handiena jasaten duten 
kolektiboen artean.

Zein da sarearen funtzionamendua?
Gatazka duen langilea da protagonis-
ta, berak markatzen ditu bai helburuak 
zein estrategia, bere kasu eta egoeraren 
arabera. Sarea langileak gatazka aurrera 
eramateko behar duen euskarria izango 
da, erantzun kolektibo bidez autodefen-
tsa gauzatuz.

Beste zenbait sarek bezala, mekanis-
mo ezberdinak darabiltzagu: gatazkaren 
borroka prozesuan langilearen ondoan 
egoten gara, gatazkaren difusioa egiten 
dugu eta enpresa presionatzeko estrate-
giak garatzen ditugu.

 Gaur egun ikusten ditugun egoera asko 
auzibidera joz kudeatu daitezke, gu bide 
horretatik at kokatzen gara, baina ez ba-
liogabetuz. Langile borrokan historikoak 
diren praktikei erreparatzea da gure 
apustu politikoa, hau da: langileriaren 
auto-antolakuntza, elkarlana, elkartasu-
na eta ekintza zuzena.

Koronabirusaren eraginez 
azaleratutako krisiaren ondorioz 
langile klasea lehen baino ataka 
larriagoan egotera igaro den honetan, 
zuen egitekoa are beharrezkoagoa 
bilakatu dela ondorioztatu daiteke. 
sarearen jarduna areagotu da?
Bai, kontaktuak nabarmen igo dira. Oro-
korrean, desinformazioa eta beldurra na-
gusi direla esan dezakegu. Jendeak espero 
ez zuen egoera batekin topo egin du eta 
gehiengoak informazio bila deitzen du.

Zer nolako kasuekin ari zarete topo 
egiten?
Gaur egun, gehien errepikatzen diren 
kasuak dira ERTEak (aldi baterako en-
plegu-erregulazioko espedienteak), bi-
degabeak diruditen kaleratzeak –ais-
lamenduan egoteko baja hartzeagatik 
adibidez–, oporraldi behartuak eta lan 
baldintzen okerragotzea, batez ere lan 
kargari eta segurtasunari dagokionez. 

  AMAIA lEKuNBERRI ANSolA

bizi baldintza geroz eta gordinagoek eta indibidualismoak ezaugarritzen 
duten jendartean, langileei beren eskubideak defendatzea zaila zaie sarri, eta 

sistema kapitalistari aurre egiteko ezintasun sentipena ohikoa izan ohi da. 
horren aurrean, langileen autodefentsa antolatzea du xede bilboko Langile 

Autodefentsa Sareak. Udazkenean eman zuen ezagutzera bere burua; 
hilabete gutxiren buruan martxa hartuta ari dira, koronabirusak azaleratutako 

krisiaren ondorioz hainbat lan gatazkaren berri izaten ari baitira. 



Apirilak 26, 2020

 35

Bestalde, kontratu-
rik gabe lan egin duten eta 
egoera horretan lana galdu eta inolako 
diru sarrerarik gabe geratu diren lan-
gile batzuk ere gurekin harremanetan 
jarri dira. 
 Kasu guztiak ezberdinak dira, batzuk 
besteak baino nahasiagoak. Langileen 
egoerak ere oso desberdinak dira eta 
zaila da kasu paradigmatiko baten adi-
bidea ematea. Hala ere, sistema kapita-
listaren eta “koronabirusaren krisiaren” 
ondorio dira den-denak. 

Lehendik zaurgarri ziren horiek 
are zaurgarriago bilakatu ditu 
krisialdiak. Zuen jardunari 
erreparatuz gero, bada 
koronabirusaren ondorioz bereziki 
kaltetua izaten ari den langile perfilik 
edo lan arlo konkreturik?
Gure kontaktuen arabera ezingo genuke 
profil konkretu bat azpimarratu, oso arlo 
anitzetatik kontaktatu gaituzte: dendak, 
tabernak, klinikak... Hala ere, autokritika 
moduan bada ere, sektore zaurgarrien-
gana iristeko zailtasunak ditugula uste 
dugu, langile migratuengana adibidez, eta 
panorama ikusita, ziur gaude horien bal-
dintzak askoz gordinagoak izango direla.

“Langileok ez dezagun 
krisi hau ordaindu”, 

darabilzuen leloak argi uzten du zein 
den zuen lehentasuna momentuotan. 
Alabaina, larrialdi egoera eta 
itxialdi agindua tarteko, borroka 
eta erantzunak artikulatzeko trabak 
nabarmenak dira. Nola ari zarete 
antolatzen?
Telefono bidez ari gara antolatzen. 
Langileekin kontaktua mantentzen eta 
kasuak gatazka publikora bideratzen 
saiatzen gara. Itxialdia amaitutakoan 
kalera irteteko, gatazka ezberdinak au-
rrera eramateko eta mobilizazioetara 
batzeko beharra izango dugu. Hala ere, 
presioa hasteko badaude tresna era-
bilgarriak: e-posta bidez nagusiarekin 
kontaktatu, sare sozialak... Horrela sa-
laketa kanpaina bati hasiera eman ahal-
ko genioke. 

Testuinguru honek lan harremanak 
moldatzeko aukerak mahai 
gaineratu ditu. ildo horretan, zein 
da etorkizun hurbilari dagokionez 
dituzuen aurreikuspenak?
Gure beharrak asetzeko mekanismo 
egonkor eta efektiboak eratu nahiko ge-
nituzke, gertatzen ari denaren gaineko 

egia azaleratuz eta sistema kapitalista 
bera iraultzeko beharra mahai gainean 
jarriz. Bide horretan, langile klaseko 
sektore kolpatuenen esku gure bitarteko 
guztiak jarri nahi ditugu, lanpostuetan 
jasandako erasoei kolektiboan erantzu-
teko. Hiru espektatiba zehatz ditugu:
 Batetik, etorriko diren lan gatazketan 
langileekin batera erantzutea, erasoen 
aurrean borrokatzeko mekanismoak 
martxan jartzea eta gatazkak irabazteko 
gai garela frogatzea. Dagokiguna berres-
kuratuz joan, kontziente izanik prozesua 
luze bezain beharrezkoa dela.
 Bestetik, sare erreal bat garatzea, kla-
se elkartasuna egunez egun jasaten ditu-
gun erasoei aurre egiteko tresna baita. 
Borrokaren bitartez, gure arazoei irten-
bidea emateko bide bakarra indar kolek-
tiboa dela frogatu nahi dugu.
 Azkenik, badakigu klase antolakun-
tzak soilik salba gaitzakeela. Horregatik, 
bizi-baldintzen aurkako erasoak kapi-
talismoari berezko zaizkiola sozializatu 
behar dugu, ezohiko egoerak edo enpre-
sarien ekinbide txarrak horren ondorio 
direla ikusaraziz.

“Normaltasunera” itzultzearen 
ideiari muzin egiten diozue. Zer 
eraiki nahi duzue “normaltasun” 
horren tokian?
Sistema kapitalista gainditu eta langile 
klasearen burujabetza bermatu nahiko 
genituzke. Langile klaseak berea dena 
berreskuratzea, baliabideen birjabe-
tzea eta haien kudeaketaren autonomia 
izatea.

Krisiak agerian utzi ditu sistema 
kapitalistaren barrenak. 
Zapalkuntzak begi bistako 
bilakatzeak langileria mobilizatzera 
bidean lagundu dezakeela uste 
duzue?
Bai, dudarik ez dago langileriaren mobi-
lizazioan eta antolakuntzan lagundu de-
zakeela. Dena den, kontuz ibili beharko 
ginateke, eta modu automatikoan ger-
tatuko ez dela jakin. Jendartean zabaldu 
diren antolakuntza eta elkartasun dina-
mikekin batera kontrako jarrerak ere 
hedatu dira, errepresio lanak txalotzen 
eta egiten dituzten auzokideak, edo dis-
ziplinamendu orokortua kasu. Horrega-
tik, borroka grina mantendu behar dela 
uste dugu. Erresilientzian oinarrituz eta 
gure burujabetzaren alde tinko egiten 
jarraituz. 
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pandemiari aurre egiteko ezarri 
den distantziamendu sozialaren 
eraginez, martxoko eta apirile-
ko programazio kulturalak do-
mino fitxak bezala erori dira, eta 

ez dirudi gauzak ondorengo hilabetee-
tan ere ohiko martxara erraz itzuliko 
direnik. Itxita daude liburutegiak, libu-
ru-dendak, geratzen diren disko denda 
apurrak, zine eta kontzertu aretoak, mu-
seoak, galeriak, antzokiak, kultur etxeak, 
dena. Eta horrek esan nahi du jende asko 
langabezian geratu dela edo diru-sarre-
rarik gabe. Hori gutxi balitz, kulturare-
kin lotutako komertzioak konpetentzia 
desleiala jasaten ari dira: Amazon edo 
ikus-entzunezko streaming plataformak 
topera lanean ari diren bitartean, libu-
ru-dendak eta zine aretoak itxita daude. 
Eta presioa areagotu zaie sortzaileei ere, 
etxealdia hasi zenez geroztik sarean zu-
zeneko emanaldiak egiteko eskaintzak 
asko ugaritu zaizkielako, hori bai, lan 
horren truke ezer kobratu gabe.

COVID-19aren krisitik neoliberalis-
moaren azkenaldiko joerak are indar-
tuago aterako direla profetizatzen du-
tenek, beren hipotesia konfirmatzeko 
argudio sendoak aurkituko dituzte kul-
turaren alorrean: prekarietatea zegoen 
lekuan orain langabezia dago; gutxi ko-
bratzen ziren lanen ordez, doan ari diren 
profesionaletara pasa gara azken hilabe-
tean; euskarazko lanek ikusgarri izateko 
problemak zeuzkaten lehen, eta orain 
berriz, hizkuntza nagusietako superpro-
dukzioaren azpian lurperatuta gera dai-
tezke. Zerrenda asko luza liteke horretan 
hasiz gero, baina laburbilduz: dinamika 
ez da jasangarria, ezta epe laburrean ere. 
Eta momentuz eman zaion erantzun ins-

tituzionalak asko jota ada-
baki bat jartzen dio zuloz 
josita dagoen soinekoari.

Kulturgintzan lan egi-
ten duten ehunka profe-
sionalek koronabirusa-
ren krisiaren aurrean 
eskatutako laguntzei 
pribatuan muzin egin 
ondoren, sortzaile ho-
riek bi eguneko greba 
digitala iragarri behar 
zuten egun berean (apirilak 15) 2,5 
milioi euroko balioa duten laguntzak 
iragarri zituen Eusko Jaurlaritzak. EAJk 
eta PSEk Podemosekin adostutako EAE-
ko aurrekontuetan aurreikusita zegoen 
diru-partida hori, izena aldatu diote CO-
VID-19aren tiradizo komertziala balia-
tuz; eta ezin ukatu, jokaldi ona izan da 
Bingen Zupiriak gidatzen duen Kultura 
eta Hizkuntza Politikako sailarentzat, 
asalto honetan behintzat esan ahalko 
baitu ez dagoela geldirik bere ardurape-
ko sektorean hazten ari den ezinegona-
ren aurrean.

Konparazioak ere alde ditu: Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoako gobernua da 
oraingoz neurri inportanteenak iragarri 
dituena. Nafarroako Gobernuak auto-
nomoentzako laguntzen barnean sartu 
ditu kultura mundukoak, babes espe-
zifikorik eman gabe. Eta Euskal Elkar-
goak Ipar Euskal Herriko kulturgileei 
zuzendutako neurri-sorta iragarri duen 
arren, kopurua askoz xumeagoa da, 
Frantziako Estatuko egitura administra-
tiboan erakunde horrek daukan garran-
tziaren proportzioan. Hori bai, Euskal 
Elkargoak iragarritako neurrien artean 
kulturgileekin kontaktua estutzea ere 

   GoRKA BEREZIARTuA MITXElENA 
   KulTuRGINTZAN.EuS / IREKIA

Gauza bat nahiko argi 
dago: etxealdia hasi baino 
lehen ere ekonomikoki 
gaizki pasatzen ari 
zirenak bihurtu dira 
koronabirusaren 
krisian kaltetuenak. 
Eta kultura ez da inoiz 
izan dirua irabazteko 
sektore oso aproposa. 
beraz, konfinamenduak 
probokatu duen jarduera 
kulturalen etete orokorrak 
hankaz gora jarri du 
dena. Aste honetan 
greba digitala egin du 
euskal kulturgintzak eta 
erakundeek laguntza 
bereziak iragarri dituzte. 
Gerora begira, ordea, 
planik ez dagoela dirudi.

Larrialdirako neurriak 
badaude, 
erabaki estrategikorik ez

KULTURGInTZA COVID-19AREn KRISIAn
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a u r re i ku s i  d a , 
sortzen diren premiak eta 
egoeraren eboluzioari buruzko informa-
zioa gertutik jarraitu ahal izateko. Beste 
bi administrazioek ez dute horrelakorik 
iragarri. Eta beharbada, auzi honen il-
tzea hor dago.

politiKa KulturalaK  
adostasun esKe
Puntu honetara iritsita, politika kultura-
lak pixka bat jarraitu dituenari gogora 
etortzen baitzaio duela bospasei urte 
gertatutakoa. Eta akaso lagun dezake 
ulertzen gaur gosaltzeko orduan inda-
rrean dauden zenbait posizio zein mate-
rialez eginda dauden.

Testuinguru pixka bat: 2007-2008ko 
krisi ekonomikoaren ubera luzean, kul-
turaren alorreko profesional eta eragile 
asko elkartu zituen 2014an GEUK plata-
formak, euskal kulturaren sektorearen 
diagnostiko amankomuna egin eta egoe-
ra hobetzeko beharrezkoak izango zi-
ren neurriak proposatzeko. Proiektuak 
zentzua izan zezakeen instituzioetatik 
begiratuta ere, hain atomizatuta dagoen 

esparru batean eragile eta norbanako 
bakoitzarekin banaka bildu ordez, as-
koren ordezkari izan zitekeen ahots 
bat gorpuzten hasi baitzen. Hurrengo 
urtearen hasieran talde hori iritsi zen 
“Premiazko neurrien egitasmo” bat aur-
keztera ere, kulturaren alorreko hain-
bat esparrutan har zitezkeen 31 erabaki 
zehatz proposatuz, horien inguruan era-
kunde publikoekin hitz egiteko asmotan. 
Aurretik eginak zituzten plataformako 
kideek bilerak erakundeekin, tartean 
Eusko Jaurlaritzarekin, baina egitasmo 
hura aurkeztu ondoren, lehenago ere 
oso joria ez zen hartu-emana moztu zen. 
Instituzioen mezu inplizitua, gutxi gora-
behera, izan zen politika kulturalak be-
raiek erabakiko zituztela, ez beraiek eta 
kulturgintzan dihardutenek.

Geroztik euskal kulturarentzat babes 
neurriak eskatu dituzte beste ahots ba-
tzuek ere, Elkar taldeak adibidez, baina 
ez da egon sektoreko profesionalen mu-
gimendu antolaturik etxealdiak eragin-
dako egoera larria iritsi den arte. Apiri-
laren 21erako eta 22rako iragarritako 
greba digitalak ehunka sortzaile eta kul-
turaren alorreko langileren babesa edu-
ki du, eta deitzaileek publiko egin duten 
dokumentuak momentu honetako egoe-
raz hitz egiten badu ere, epe luzeagorako 
politika kulturaletan jarriak ditu larga-
bistak. Bigarren puntu hori, ordea, ukitu 
gabe geratuko da segur aski, erakundeek 

iragarritako larrialdiko neurriek esta-
liko baitute. Eta ez dirudi instituzioak 
prest daudenik beste eremu batzuetan 
–adibidez euskalgintzan, Euskaraldia 
bezalako ekimenekin– gizarte eragilee-
kin abiatutako lankidetza-eredua kul-
turgintzaren eremura eramateko.

Gutxienez “greba” hitza dagoeneko 
agertu da krisi honetan kulturarekin lo-
tuta. Eta eremu semantiko horretan es-
ploratzen duenak beste hitz batzuk ere 
aurkituko ditu laster, oraindik gehienon 
imajinarioan buzo urdinarekin aritzen 
diren langileekin lotzen direnak. Euskal 
kulturgileek adierazi dute ez dutela izan 
nahi koronabirusak ekonomiari emango 
dion astinaldiaren pagaburuak. Lehen-
biziko urrats gisa, ez da gutxi. 

Euskal kulturgintzako hainbat ahotsek greba digitala deitu zuten egun berean, 
diru-laguntza bereziak iragarri zituen Eusko Jaurlaritzak.
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Gure amona zena, Joxepa Amuna-
rriz Arostegi Zubietako Barrene-
txeko sukaldetik baratzerako tar-

tean gogoratzen dut. Baratze izugarri 
bat zuen bere kontu. Igandea izan ezik, 
egun guztiak bere baratzerako zituen. 
Baratzetik bizi zuen etxea. Baratzetik 
bizi zuen sendia.

Baratzea landu eta etxeko mozkinak 
Donostian etxez etxe saltzera joaten zen. 
Buruan sorkia eta haren gainean saski-
kada barazki eta lekale, eskuetan mar-
mitakada bana behi esne, treneraino. Do-
nostian kalez kale, etxez etxe bere etxeko 
emana saltzen zuen. Senarra zenak, Usur-
bilgo Azparrengo Benito Salsamendi 
Alkortak, honela esan omen zion lehen 
salmentarekin ekarritako dirua erakutsi 
zionean: “Egunero horrela ekartzen ba-
duzu etxea aurrera aterako dugu”. 

Etxea ez da etxea. Etxea ez da erai-
kuntza soil bat. Gure amonaren etxea 
baratzea zen. Etxea egitura da. Zerbaiti 
eusten dion egitura: gurtetxea gurdia-
ren egitura da, aretxea arearen egitura 
da. Geure amonaren etxea, bere sendiari 
eusten zion egitura, baratzea zen. Bara-
tzearen parte zen baserriaren eraikun-
tza. Eta kaletik ekartzen zuen mundua 
baratzera, beste emakumeekin haziak 
trukatzen zituen eta aniztasunarekin 

osatzen zuen bere jakintza. Hazi guztia 
da hizkuntza, historia, genetika, hauta-
keta, hibridazioa, iragana eta etorkizuna.

Euskaldunontzat baratzea paisaia osoa 
da, urrutieneko menditik etxerainokoa la-
burbiltzen duen lurraldea. Baratzean ditu-
gu: eraikitzeko zur eta berotzeko egur di-
ren basoko zuhaitzak (haritz, arte...), fruitu 
arbolak (sagarrondo, udareondo, intxau-
rrondo, hurritz, pikondo...), erritualetara-
ko landareak (hagin, lizar, ereinotz, lore...), 
lokarrietarako (zume, ihi, atxapar...), osa-
sunerako sendabelarrak, xaboiak eta kos-
metikoetarakoak (malba, menda, asun, 
pasmo-belar, zaingorri...), erleak eta gure 
espiritua eta estetika elikatzeko loreak 
(krabelin, kala, arrosa, amañilili, geranio, 
begonia, esparragera...), ontziteriarakoak 
(kurkubi, ezki, urki, ezpel...), jatenak (be-
laze, arbi, pagotxa, alpapa...) eta jatekoak 
(babarrun, arto, kui, barazki...). Hori dena 
da baratzea. Gure kulturaren oinarria, 
“kultura”, izan ere, lurra lantzearen ar-
tea baita. Izan, gu izateko –pertsona eta 
komunitate izateko, kultura eta gutako 
bakoitza izateko– baratzea da hatsapen 
eta muin. Baratzea paisaia kulturala da. 

Eta paisaia kulturala gure kulturak egin 
duena da. Paisaia gure amonak eta bere 
amonak, eta haren amonak sortua da, bai. 
Guk bizi dugun paisaia kulturala da, gure 
amonen kulturak eraikitakoa. Berea zena 
gure baratzea da. Gu izan ginenak, gu orain 
garenak eta izango garenak gu izateko. 
Gure munduaren ikuskera eta hizkera.

Nor bagara, eutsi diezaiogun baratzea-
ri. Baratzea artzaina da, eta basoneska, 
lorezaina, barazkigilea, mahastizaina, sa-
gardogilea. Zaindu ditzagun, zaindu gai-
tzaten. Nekazaritza, hemengo gure neka-
zaritza. Arrantza, hemengo gure arrantza. 
Nor bagara. Nor izan nahi al dut?

Belaunaldiz belaun, iraultzen dugu 
geure bizimodua eta kultura. Gure izaera 
egokitzen dugu, eta irauten dugu. Irau-
tetik bizitzera urratsa egiteko sasoia da. 
Iraultza hori baratzea da.   

Baratzeari eta nekazaritzari bizkarra 
emanda ari den jendea, hedabide-politi-
kari-teknikari-administrazio... Gu denoi 
labankadaka ari zaigu bizkarrean, atze-
tik! Aurre egin diezaiegun. Zuk eta nik. 
Bion, denon amonen izenean. 

Hizkuntza, kultura, artea, lana, jakin-
tza, ekonomia, elikadura, izaera, mun-
du ikuskera, natura, paisaia, aniztasuna, 
bizitza kalitatea, burujabetza eta... gure 
amona. Hori dena landu behar dugu. 
Hori egiten duena maitatu behar dugu. 
Horren mozkina gure mahaira dakarre-
na goratu behar dugu. Gurebiziko altxo-
rra dugu nekazari oro. Berebiziko har-
tzaile izan gaitezen. Izan ere, baratze oro 
da urre. 

baratze oro baita urre, 
nor izan nahi badugu
Gure amonari eta bere baratzeari ohore

 

NAFARROAKOA

sasoikoa ... 

bertakoa ...
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GARAZI ZABAlETA
@tirikitrANN

KOnFInAMEnDUA ETA bARATZEAK

Apirilak 26, 2020

babes zabala jaso du baratzeaK lantzeKo 
esKubidearen aldeKo sinadura bilKetaK

Konfinamendua hasi zenetik zalan-
tza ugari izan dituzte Euskal He-
rrian zeharreko baratzezainek: 

“Gure baratzea lantzeko aukerarik badu-
gu?”, izan da galdera nagusia. Badirudi 
hartutako neurriek autokontsumorako 
baratzezainen aurka egin dutela: bara-
tzea etxetik aldendua dutenek berta-
tik barazkiak jasotzearekin konformatu 
beharko dute. Edo ez? Herritar asko ez 
dago konformatzeko prest, eta martxan 
jarri dute “Baratze guztiak behar ditugu” 
sinadura bilketa. Uliako Lore Baratzee-
tatik sortu da ekimena. 

baratzeaK ez ote prebentzio?
Konfinamenduan hartu diren neurriak 
kontuan izanda, badirudi supermerka-
tuetan saltzen dituzten barazkiak bara-
tzeetakoak baino garbiagoak eta segu-
ruagoak direla. Baina ez al du arrisku 
gehiago supermerkatu itxietan jendea 
pilatzeak, bertako produktu gehienak 
urrutikoak eta esku askotatik pasatuta-
koak izanik gainera? Manifestuan dio-
tenez, neurriak idatzi dituztenak ahaztu 

egin dute autokontsumorako baratzeek 
milaka pertsonei bitartekaririk gabe ja-
ten ematen dietela, eta ondorioz, koro-
nabirusarekin kutsatzeko aukerak mu-
rrizten. 

Udako baratzea prestatzen eta lan-
tzen hasteko garaian harrapatu gaitu 
koronabirusaren itxialdiak, eta orain 
egiten ez den lanak ondorio zuzenak 
izanen ditu hurrengo uztetan. “Hurren-
go asteetan produktu freskoen edozein 
motatako hornidura falta egongo balitz, 
etorkizuneko uztak ziurtatu ahal izateak 
gutxitu egingo du herritarren zaurgarri-
tasuna”. Beraz, autokontsumorako ba-
ratzeek gizartean eta lurraldean duten 
onura ere kontuan hartzeko eskatu dute 
manifestuan. 

esKaera argia jaurlaritzari
“Azter ditzala orain arte baratzeen erabi-
lerari jarritako murrizketak, baratzeko 
uzta biltzeaz eta mantentzeaz gain, sa-
soiko landaketa eta ereite lanak ere egin 
ahal izatea, beti ere osasun irizpideak 
mantenduaz, udako eta udazkeneko uzta 
ziurtatzeko”. Horretarako, autokontsu-
morako baratzeen jabetza izaera kon-
plexua kontuan hartzeko eta landare eta 
haziak erosteko pertsonen mugikortasu-
na baimentzeko ere eskatu diote.  

Uliakolorebaratzak.wordpress.com 
webgunean dago manifestu osoa irakur-
gai eta bertan atxikitu daitezke eragile 
nahiz norbanakoak. Baratze guztiak eta 
gehiago beharko ditugulako honetatik 
ahalik eta ongien ateratzeko... 

Sasoian sasoikoa ekoizten da. 

Ez du transgenikorik onartzen.

Ongarri naturalak erabili eta herbizida 
eta pestizida sintetikoak sahiesten ditu.

Abereen ongizatea ziurtatzen du.

Biodibestsitateari eusten dio.

Elikadura-balio handiagoa du.

Tokikoa defendatzen du.

Berme bikoitza dauka.
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Pau Gasol saskibaloi jokalariak eta 
Rafa Nadal tenislariak, esaterako, 
Gurutze Gorriarekin elkarlanean, 11 

milioi euro biltzeko kanpaina abiatu dute.
Ez da nire asmoa gisa horretako kei-

nuak epaitzea. Beste batean hitz egingo 
dugu “elkartasun” mota horri buruz, 
zergak atzerrian ordaintzen dituzten 
kirolarien esku-zabaltasunaz tartean, 
edota osasun-zerbitzu publikoetan mu-
rrizketak aplikatu dituzten politikariak 
babestu izanaz… Oraingoan, El Mundo 
egunkariak plazaratutako artikulu bat 
ekarri nahi nuen hona, eragin didan on-
doezagatik: Esconder judíos, salvar in-
migrantes o cantar en ‘topless’ contra el 
cáncer: otros gestos solidarios antes de 
Nadal y Gasol (Judutarrak ezkutatzea, 
immigranteak salbatzea edo minbizia-
ren aurka ‘topless’-ean abestea: Gasol 
eta Nadal baino lehenagoko beste el-
kartasun keinu batzuk).

Nola demontre ausartu da Orfeo Suá-
rez kazetaria guztiak zaku berean sar-
tzen?!

“[Nadalek eta Gasolek] ulertu dute 
gizarteari itzuli behar diotela hark 
eman dien guztia”, dio. “Beste askok ha-
laxe egin zuten, jazartuen alde, dikta-
duren aurka, immigranteen edota es-
kolarik gabeko umeengatik, pertsona 
desgaituen edo sexu askapenaren alde. 
Heroiak dira”. Eta aipatzen ditu, besteak 
beste:

Gino Bartali, II. Mundu Gerran ehun-
daka judutar salbatu zituen ziklista ita-

liarra. 2003an, bera hil eta hiru urtera, 
jakin genuen balentria horren berri.

Max Schmeling boxeolaria. 1938ko 
azaroan, judutarren aurkako progrom 
(Kristal hautsien gaua) erasoa hastean, 
Berlingo hotel batean bi gazte judutar ez-
kutatu eta AEBetara ihes egiten lagundu 
zien. Ez ziren bakarrak izan.

Jackie Robinson beisbol jokalari esta-
tubatuarra. Beisbol Liga Handietan aritu 
zen lehenbiziko jokalari beltza. Arraza-
keriaren aurka eta beltz komunitatearen 
eskubideen alde borroka egin zuen.

Sócrates futbolari brasildarra. Demo-
kraziaren aldeko eta Joao Figueiredo-
ren diktaduraren aurkako ekintzailea. 
Langileen Alderdian militatu eta 1980ko 
hamarkada hasieran “Corinthiar Demo-
krazia” sortu zuen, bere klubeko beste 
zenbait futbolarirekin.

Megan Rapinoe futbol jokalari esta-
tubatuarra, LGTBI kolektiboaren esku-
bideen aldeko ekintzailea. Partida baten 

atarian bozgorailuetatik AEBetako ere-
serkia jartzen dutenean, belaunikatu egi-
ten da, Colin Kaepernick jokalariarekin 
elkartasunez. ‘Quaterback’-ak gisa ho-
rretan salatu zuen beltzen aurkako poli-
zia-indarkeria.

Eta, zer nahi duzue esatea, ikustea ka-
zetariak nola lotzen dituen Gasol eta Na-
dal, Bartali edota Sócratesekin… Bai, tira, 
egia da diru ekarpenaz gain kirolariek 
laguntzen dutela injustiziak azaleratzen, 
kausa zehatzak ikusgarriago egiten eta 
jende bat erakartzen, baina hortik dikta-
duren aurka borroka egin zuten kirola-
riekin lotzea, kontuan izanik zer jartzen 
duten jokoan batzuek eta zer besteek…

Ez naiz kirolarien elkartasuna epai-
tzen ari. Ongietorriak izan daitezela, esa-
terako, Osasuna eta Eibar futbol taldeen 
moduko ekimenak  (koronabirus-testak 
herritarren esku uztea), baina ez ditza-
gun guztiak zaku berean sartu, “heroi” 
etiketapean gainera. 

40

rafa Nadalek eta Pau gasolek COViD-19 birusak kolpatutakoei laguntzera bideratu dute euren 
dirutzaren parte bat. sócrates brasildarrak diktaduraren aurka egin zuen borroka 1980ko 
hamarkada hasieran.

Makina bat dira, 
koronabirusaren aurkako 
borrokan laguntzea xede, 
diru ekarpenak egiten ari 
diren kirolariak. Zentzuzkoa al 
da, ordea, heroi gisa hartzea, 
hartu izan diren moduan 
judutarrak salbatu edota 
diktaduren aurka borroka 
egin zuten kirolariak?

Kirolarien elkartasun 
keinuak

  joN ToRNER ZABAlA

GUZTIOK
HEROI?
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IñAKI MuRuA 
BertsOLAriA

Korona dirusa?

Hauxe da hau egoera! Etxean gau-
delako jende gehiena txaloka eta 
bibaka osasun langileei (ongi 

mereziak noski), berdin herri txikie-
tan zein hirietan, nahiz hiri izan nahian 
beren izatea alboratu eta zer diren ez 
dakitela dabiltzan horietan. Hau galde-
tuko nizueke ordea, pentsatzeko astia 
eta denbora biak ditugunez, osasungin-
tzako langileez gain, zenbat gehiagok 
merezi ditu txalo horiek? 

 Eta galderekin segiz, zeini lepora-
tzen diogu Jaurlaritza gaindik pasa eta 
erabakiak Madrildik etortzea, geuk ere 
gauza bera egiten badugu? Hau da, zer-
tarako ditugu hainbeste herri egitura, 
udal, batzar… erabakiak beti leku berean 
hartzen badira? Zergatik emaitza hain 
desberdinen aurrean denok arau bera 
bete behar dugu? Baratzera han dagoena 
bildu edo jasotzera joan omen gaitezke 
baina lanera ez! Azokak, atzo debekatu, 
gaur onetsi… Hauek aterako dizkigute 
azak lapikotik!

Baina noiz hasi behar dugu herri-
ko alkateari kasu gehiago egiten? Noiz 
baserritarrei eta beren bizipen nahiz 

eskarmentuari garrantzia ematen eta 
behar beste entzuten? Noiz hasiko ote 
gara egunotan salbatu gaituzten den-
da txikietan eguneroko erosketak egi-
ten, zero km delakoa erabat betetzen? 
Noiz herriko ostatuak garai batean be-
zala denda bihurtzen, edo abere bahi-
tuen epe baterako konfinamendu toki, 
herritarren biltoki eta transmisio gune? 
Agian, horrek bideragarri bihur ditzake 
hainbat herritako ostatuak eta maizte-
rrak izateko aukerak biderkatu? Noiz 
izango gara herri txikiok kaletarren eta 
beren maskoten pasealeku edo hirietako 
zaborren nahiz erraustegien bilgune ala 
haien beharren ur putzuak eraikitzeko 
espazio soil (so-hil)? Noiz izango ote da 
gure lurra ordez, gu lurrarenak garen 
eguna… Heriotza ala justizia izango da 
egun hori?

Bitartean, hauxe Erret agindua:
Gehienek birusa deituko diogu, pan-

demia hau sortu duenari denbora batean 
behintzat; batzuek dirusa, herritarroi 
kostako zaiguna txertotan eta ekonomia 
egonkortzen, berriz ere bankuek iraba-
ziak izan ditzaten, aurreko aldian jaso-
takoak gutxi nonbait; heriobusa deituko 
diote bereziki zaharren egoitzetan bai-
na gizarteak orokorrean deitu beharko 
lioke horrela, medikuntza prebentiboa 
erabili ordez emaitzak azkar eta onu-
rak berehala hobetsi ditugunon guru-
tze-bideari; inklusa, bai halaxe gauzkate 
etxean sartuta eta irteteko baimen bere-
zien beharrean, garai bateko gurasorik 
gabekoen antzera; tifusa…hamarreko 
bat osatzeko lain errima eta denbora 
iraungo omen duenez…  

baina noiz hasi behar dugu 
herriko alkateari 

kasu gehiago egiten? 
noiz baserritarrei eta beren 

bizipen nahiz eskarmentuari 
garrantzia ematen eta 
behar beste entzuten? 

Jauregi auzoa, 75
Hernani (Gipuzkoa)
 943 552 828

www.inakibereziartua.com
mjm@inakibereziartua.com

25 urte baino gehiago paketatze
industrialaren sektorean

ENBALAJEAK
BILTEGIRATZEA ETA LOGISTIKA

ZERRA ETA ERAIKUNTZA
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Nahasmena piztu, goikoen hitzarekiko 
dependentzia sortu, klase arrakala 
handitu eta igoalen arteko mesfidantza 
landu. Esan dezagun argi, izurriteari 
aurre egiteko alarma-egoeraren 
bitartez erakutsitako autoritarismoak 
ez du osasun justifikaziorik. Laborategi 
ekonomiko, sozial eta politiko baten 
erdian gaude, gure etorkizun hurbilaz 
gain ondorengoa ere marrazteko 
balioko duena. Dena ez da berdina 
izango. Krisi orotan bezala, arriskuekin 
batera datoz aukerak.  Batzuek diote 
"normaltasunera" itzuliko garela. Baina, 
zuk, "normaltasunera" itzuli nahi al duzu? 

   dANI BlANCo        AXIER loPEZ
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Zientzialariek saguzarrak eta pangolinak 
seinalatu dituzte birusaren iturburu potentzial 
gisa, baina benetako arazoa beste nonbait dago: 
ingurumenari gizakiok egindako kaltean. 
Ez ote da ordua galdetzeko zergatik ari diren 
pandemiak geroz eta azkarrago sortzen? 

P angolin bat izan ote da? Saguzar 
bat? Are, suge bat, zurrumurrua 
gezurtatu aurretik entzun genuen 

bezala? Ikusteko dago nor izango den 
lehenbizikoa animalia basati bati lepo-
ratzen koronabirus honen jatorria izatea. 
COVID-19 deitu diote eta ehunka milioi 
pertsona berrogeialdian edo segurtasun 
hesien atzean gordeta utzi ditu, bai Txi-
nan, baita beste herrialdeetan ere. Jato-
rriaren misterio hori argitzea funtsezkoa 
bada ere, mota horretako espekulazioek 
ez digute uzten ikusten pandemien au-
rrean geroz eta zaurgarriagoak bagara, 
horrek baduela kausa sakonagorik: habi-
taten suntsipen azkartua.

1940tik hona, ehunka mikrobio pato-
geno agertu edo berragertu dira aurre-
tik inoiz atzeman ez ziren eskualdeetan. 
VIHa, adibidez; edo ebola, Afrika men-
debaldean; edo zika, kontinente ameri-
karrean. Horietatik gehienek (%60) ani-
malietan dute jatorria, baina nagusiki (bi 
heren baino gehiago), animalia basatie-
tatik datoz.

Baina azkeneko hauek ez dute errurik. 
Fauna basatia epidemia hilgarrien abia-
puntutzat jotzen dute artikulu batzuek 
argazkiak baliatuz, baina faltsua da ani-
maliak gainezka daudenik gu kutsatzeko 
prest dauden agente patogeno hilgarriz. 
Egiazki, animalia horien mikrobioen par-
terik handiena beraiekin batera bizi da 
eta ez die batere kalterik egiten. Problema 
beste nonbait dago: basoen suntsiketan, 
urbanizazioan eta etenik gabeko indus-

trializazioan, horiei esker mikrobio ho-
riek giza gorputzetara iritsi eta egokitu 
ahal izan baitira.

Habitatak suntsitzeak espezie asko 
desagertzeko mehatxupean jartzen du, 
horien artean hainbat sendabelar eta ani-
malia, zeinak tradizionalki gure farma-
kopearen oinarria izan diren. Bizirauten 
dutenek berriz, ez daukate aukerarik, ez 
bada gizakiak ezarri ondoren geratzen 
zaizkien habitat zokoetara joatea. Emai-
tza: gizakiekin hurbileko eta eten-
gabeko kontaktua izateko 
probabilitateak handitzen 
dira, eta horrela aukera 
sortzen da haien mi-
krobioak gure gorpu-
tzetara pasatzeko, 
non onberak izatetik 
agente patogeno hil-
garri izatera pasa-
tzen diren.

Ebola da horren 
adibide on bat. 2017an 
egindako ikerketa ba-
tek erakutsi zuen ohikoa-
goa zela birus hau, zeinaren 
jatorria hainbat saguzar espezie-
tan lokalizatu den, Afrika erdialdeko edo 
mendebaldeko guneetan agertzea. Duela 
gutxi basoen suntsiketa jasan duten lu-
rraldeetan, alegia. Basoak mozten ditu-
gunean, saguzarrak derrigortzen ditu-
gu gure lorategietako eta etxaldeetako 
zuhaitzetan pausatzera. Erraza da ima-
jinatzea zer gertatzen den gero: gizaki 

batek saguzarraren listua ahoratzen du 
mikrobioz beteriko fruitu bati kosk egi-
tean; edo, bestela, bisitari desegoki hori 
ehizatzen eta hiltzen saiatzen denean, 
haren ehunduretan babeslekua aurkitu 
duten mikrobioekin kontaktua edukitze-
ko arriskua hartzen du. Horrela lortzen 
dute saguzarrentzat kaltegabeak diren 
birus askok giza-populazioetan sartzea 
–ebola aipa dezakegu adibide gisa, baina 
nipah birusaren kasua ere hori da (Ma-

laysian eta Bangladeshen agertzen 
da nagusiki) edo marbugbiru-

sarena (batez ere ekialde-
ko Afrikan)–. Fenomeno 

horri “espezieen arte-
ko jauzia” esaten zaio. 
Ohikoa ez izan arren, 
eragin dezake ani-
malietatik datozen 
birusak gure orga-
nismoetara egokitzea 

eta patogenoak izan 
arte eboluzionatzea.

Gauza bera gertatzen 
da eltxoek transmititzen 

dituzten gaixotasunekin, izan 
ere, badakigu harremana dagoela 

epidemien etorrera eta basoen suntsike-
taren artean –nahiz eta kasu honetan ez 
den hainbeste habitat galeragatik, haren 
transformazioagatik baizik–. Zuhaitze-
kin batera, hosto hilen geruza eta sus-
traiak desagertzen dira. Ura eta sedi-
mentuak errazago igarotzen dira biluzik 
geratu diren lur horren gainetik, gainera 

Pandemien aurka, 
ekologia

Habitatak suntsitzeak era 
askotan laguntzen du birus 

berriak mundu osoan hedatzen 
eta beraz, ez du zentzurik 

koronabirusaren errua 
pangolin bati edo saguzar 

bati egozteak”

   SoNIA ShAh  / ThE NATIoN
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orain eguzkipean, eta horrela putzuak 
sortzen dira, paludismoa garraiatzen du-
ten eltxoen ugalketa erraztuz. Hamabi 
herrialdetan egindako ikerketa baten 
arabera, gizakientzat patogenoak diren 
agenteen bektore diren eltxo espezieak 
bi aldiz gehiago dira basoak suntsitu di-
tuzten guneetan, ukitu gabe utzi dituzten 
basoetan baino.

Era berean, habitatak suntsitzeak la-
guntzen du hainbat espezieren ale kopu-
rua eraldatzen eta horrek agente pato-
geno baten hedapena areagotu dezake. 
Adibidez: mendebaldeko Niloko birusa, 
hegazti migrariek garraiatua. Ipar Ame-
rikan, txorien populazioak %25 baino 
gehiago gutxitu dira azken 50 urteetan 
habitaten galerak eta beste suntsipen 
batzuek eraginda. Baina espezie guztiek 

ez dituzte horren eraginak berdin su-
matzen. Habitat baten espezialista gisa 
definitzen diren hegaztiek, okilek edo 
rallidae familiakoek, askoz kalte handia-
goak jasan dituzte jeneralista gisa defi-
nituek baino, adibidez txantxangorriak 
edo beleak. Lehenbiziko taldekoak men-
debaldeko Niloko birusaren bektore oso 
txarrak dira, bigarrenak berriz, aparte-
koak. Hortik dator birusaren presentzia 
handia inguru horretako etxeko txorien 
artean, eta geroz eta probabilitate han-
diagoa egotea ikusteko nola eltxo batek 
ziztatzen duen gizaki bat, kutsatutako 
txori bat ziztatu ondoren.

Akainek transmititzen dituzten gaixo-
tasunen kasuan, fenomeno bera da. Ga-
rapen urbanistikoa pixkanaka Amerika-
ko ipar-ekialdeko basoak murtxikatzen 

doanez, kanporatu egiten ditu zarigueiak 
bezalako animaliak, zeinak lagungarriak 
diren akainen populazioa kontrolpean 
edukitzeko, eta ugaltzen uzten die han-
ka zuriko saguei edo oreinei, zeinak ez 
diren hain eraginkorrak lan horretan. 
Emaitza: akainek transmititutako gaixo-
tasunak errazago zabaltzen dira. Horien 
artean, Lymeren gaixotasuna, AEBetan 
lehenbiziko aldiz 1975ean agertu zena. 
Azken 20 urteetan, akainek zeramatza-
ten zazpi agente patogeno berri identifi-
katu dituzte.

Gaixotasunak agertzeko arriskua ez 
da areagotzen bakarrik habitatak galtzen 
direlako, horiek ordezkatzeko aukeratzen 
dugunak ere badu eragina. Gizakiak, bere 
haragi-gosea asetzeko, Afrikako konti-
nentearen azalera suntsitu du, ganadua 
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elikatzeko eta hazteko. Ganadu horren 
parte bat legez kanpoko salerosketara bi-
deratzen da, animalia bizien merkatuetan 
saltzen da. Horietan, inguru naturalean 
sekula gurutzatuko ez ziren animaliak 
agertzen dira batzuk besteen ondoan 
kaiolatuta eta mikrobioak zoriontsu ibil 
daitezke batzuetatik besteetara saltoka. 
Garapen mota horrek 2002-2003an arnas 
sindrome akutu larria ekarri zuen (SARS, 
ingelesezko sigletan) eta orain eraso egin 
digun koronabirus ezezagunaren jatorria 
izan daiteke.

Baina badira beste animalia asko gure 
abeltzaintza industrialeko sisteman haz-
ten direnak ere. Ehunka milaka animalia, 
batzuk besteen gainean pilatuta, hiltegira 
noiz eramango zain: mikrobioak agente 
patogeno hilgarri bihurtzeko baldintza 
egokienak horiek dira. Adibidez, hegaz-
ti gripearen birusek, uretako hegaztiek 
garraiatu zituztenak, gatibatutako oiloz 
beteriko etxaldeei eraso egiten diete, han 
mutatzen dira eta erasokorrago bihurtzen 
–prozesua hain da aurreikusten erraza, 
laborategi batean errepikatu daitekeela–. 
Horren anduietako bat, H5N1a, gizakie-
tara transmititu daiteke eta kutsatutako 
pertsonen erdia baino gehiago hiltzen du. 
2014. urtean, Ipar Amerikan, hamarnaka 
milioi hegazti sakrifikatu behar izan zituz-
ten andui bat beste batera ez zabaltzeko.

Abeltzaintzak produzitzen dituen go-
rozki mendiek animalietan jatorria duten 
mikrobioei beste aukera batzuk ematen 
dizkiete populazioa kutsatzeko. Landa-lu-
rrek ongarri gisa har dezaketena baino 
askoz ere hondakin gehiago dagoenez, 
sarritan gorozki horiek hermetikoak ez 
diren putzuetan pilatzen dituzte –ametse-
tako urmaelak Escherichia coli bakterioa-
rentzat–. Nahiz eta AEBetan gizentzeko 
ukuiluetan giltzapetutako animalien erdia 
baino gehiago gaixotasunaren eramaile 
izan, han oraindik kaltegabea da. Aldiz, 
gizakiengan, E. Coli-a iritsi daiteke era-
gitera kolitis hemorragikoa, sukarra eta 
giltzurrunetako gutxiegitasun akutua. Eta 
nahiko ohikoa denez animalietan jatorria 
duten gorozkiak gure ur edangarrira eta 
elikagaietara isurtzea, urtero 90.000 esta-
tubatuar kutsatzen dira.

Animalietan jatorria duten mikrobioen 
mutazioaren fenomenoa bizkortu den 
arren, ez da deus berria. Iraultza neoliti-
kotik gertatzen da, alegia, gizakia habitat 
naturalak suntsitzen hasi zenetik landa
-lur gehiago edukitzeko; eta animaliak 
etxekotzen, zama-lanetan erabiltzeko. 
Trukean, animaliek pozoindutako opari 
batzuk egin dizkigute: behiei zor diegu el-

gorria eta tuberkulosia, zerriei kukutxez-
tula eta ahateei gripea.

Prozesu horrek aurrera jarraitu zuen 
Europaren zabalkunde kolonialean. Kon-
gon, kolono belgikarrek eraiki zituzten 
hiri eta trenbideek aukera eman zuten 
inguruko makakoek zeramaten lentibirus 
bat giza gorputzera egokitzeko. Bengalan, 
britainiarrek Sundarbanseko hezegune 
erraldoia berenganatu zuten arroz-soro 
gisa erabiltzeko, bertako biztanleak ja-
rriz ur gazietan agertzen diren bakterioen 
mende. Intrusio kolonial horiek eragin-
dako pandemiek ez dute gaurkotasunik 
galdu. Makakoen lentibirusa VIH bihurtu 
zen. Sundarbanseko uretako bakterioak, 
gaur egun kolera izenez ezaguna, zazpi 
pandemia eragin ditu jada, berriena Hai-
tin.

Zorionez, ez garenez izan prozesu ho-
nen biktima pasiboak bakarrik, asko egin 
dezakegu mikrobio horien agerpenaren 
arriskua gutxitzeko. Habitat naturalak 
babes ditzakegu animaliek euren mikro-
bioak gorde ditzaten guri transmititu or-
dez, hori da One Health mugimenduaren 
helburua.

Jar dezakegu martxan zaintza zorrotz 
bat animalien mikrobioak gizakien agente 
patogeno bihurtzea errazten duten bitar-
tekoen gainean; eta saia gaitezke suntsi-
tzen gure organismora egokitzeko joera 
dutenak, epidemiak lehertu baino lehen. 
Hain zuzen horretan ari dira ahalegintzen, 

duela hamar urtetik, Predict programako 
ikertzaileak, Nazioarteko Garapenerako 
Estatu Batuetako Agentziak (USAID) fi-
nantzatuta. Dagoeneko identifikatu di-
tuzte 900 birus berri baino gehiago, giza 
garapenak planetan utzitako arrastoare-
kin lotuta; eta horien artean badira orain 
arte ezagunak ez ziren koronabirusaren 
anduiak, SARSaren antzekoak.

Gaur egun, pandemia berri batek egi-
ten du mehatxu, eta ez da bakarrik CO-
VID-19a. AEBetan, Trumpen administra-
zioak ahalegin handiak egin ditu industria 
estraktiboei erregulazioak kentzeko, bai-
ta jarduera industrialei ere, orokorrean; 
eta horri esker, animalien mikrobioek gi-
zakietara errazago egin dezakete jauzi. 
Era berean, AEBetako Gobernuak arris-
kuan jarri du hurrengo mikrobioa hedatu 
baino lehen lokalizatzeko aukera: 2019ko 
urrian, Predict programa bukatzea eraba-
ki zuen. Gainera, 2020ko otsailaren ha-
sieran, iragarri zuen %53 gutxituko zuela 
bere ekarpena Munduko Osasun Erakun-
dean [itzultzailearen oharra: martxoaren 
amaieran %75etik gora gutxitu du lagun-
tza hori Trumpen administrazioak].

Larry Brilliant epidemiologoak adie-
razi zuen bezala, “birusaren agerpena 
saihestezina da, baina epidemiena ez”. 
Edonola ere, ez dugu lortuko pandemiak 
geldiaraztea ez badugu natura eta anima-
lien bizitza aldatzeko jarri genuen kemen 
berdina jartzen politikak aldatzeko. 
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ZAHARTZAROA ETA KORONABIRUSA

Zaharren artean ari da 
desmasia gehien egiten 
koronabirusa eta adinaren 
kargaz zaurgarriagoak izatea 
ez da arrazoi bakarra. Gure 
sisteman eta jendartean 
adinduek duten tokiari begira 
jarriz, laster agertzen dira 
bestelako arrazoiak. Orokorki, 
arras gutxi aipatzen direnak. 
horiei begira jarri da ARGIA, 
adinduei dagokionez ere, 
bizitza zentroan jarri eta 
biharamun duin bat eraikitzeko 
gako batzuk ekarri nahian.

AGInTARIEK ETA 
JEnDARTEAK 
bIDERATU ADInKERIA 
AGERIAn DA 
KOROnAbIRUSAREn 
KRISIAn

Inegalitateak eta diskriminazioak 
sekulan baino gehiago agerian gel-
ditzen ari dira koronabirusaren kri-

sian. Ez da ispilua izaten ari, inegalita-
te eta diskriminazioen lupa izaten ari 
da egoera ezohiko hau. Besteak beste, 
gure jendartean zaharrek duten tokia, 
erabakiak hartzerakoan haien iritzia-
ren kontutan hartu eza eta bistan da, 
zaharrei bideratzen zaien zaintza sis-
tema kaxkarra begibistan gelditzen ari 
dira. Frantziako Estatuko hainbat inte-
lektualek “Koronabirusa: Zaharrak gu-
txiago defenditu beharrak liratezkeela 
dion basakeria maltzurra oztopatzeko 
deia” testua argitaratu zuten Le Monde 
egunkarian, martxoaren 25ean. Bizitza 
eskubidearen printzipio etikoa jartzen 
dute lehen lerroan: “Pertsona adin-
duak, beretik eta askatasun osoz, eman 
dezala lehentasuna gazteei, hori ados, 
nahi badu. Baina, bizitzeko urte gutxia-
go dituelako estakuruan Estatuak eta 
jendarteak erabakitzearen perspektiba 
ezinjasana da”. 

Koronabirusak hildakoetan zaharren 
egoitzetan direnen proportzioa esangu-
ratsua da: Bizkaian demagun %62 dira 
zaharren egoitzetan hildakoak eta Na-
farroan ere erdia baino gehiago. Euskal 
Herria ez da salbuespena, hainbat herri-
tan ere dute errealitate bera. Adinaren 
kargaz edota bestelako eritasunengatik, 
pertsona ahulagoak direla ezin ukatua 
baldin bada ere, hori ez da arrazoi ba-
karra. Azken urteetan sektore horrek 
izan duen aldaketak ere dakar koro-
nabirusak bertan izandako zabalpena 
ezin izan dutela oztopatu. Ez da bertan 
dabiltzan langileen nahikeria edo lan 

eskasagatik, baizik eta langile eta balia-
bideak eskas dituztelako.

zahar egoitzen pribatizazioa
Egoera hori azken hamarkadetan Esta-
tuek zerbitzu publikoa murrizteko har-
turiko erabakiaren emaitza da. Bizi es-
perantzaren gorakadak dakar adinduen 
populazioren emendioa. Hori horrela, 
Estatuentzako gastu bat bilakatu da biz-
tanleria horren beharrei erantzutea eta 
sektore pribatuak diru iturri emanko-
rra ikusi du, ordea. Azken urteetako ten-
dentzia sinplea da: sektore  publikoa ez 
da eskaerari erantzutera bideratzen eta 
pribatua dabil egoitza berrien sortzen. 
“Kontrol apur batekin, langile eta egoi-
liarren arteko ratio hobearekin eta lan 
baldintza hobeekin gaur egun gertatzen 
ari dena ez zen gertatuko”, dio Eduardo 
Arriolabengoa Abasolo erretretadunak. 
Ongi ezagutzen du zahar egoitzetako 
errealitatea, urteetan egon direlako as-
tean behin baino gehiagotan bera edo 
bikotea, azken honen amari bisitak egi-
ten. “Arazoen artean inportanteena da 
zaintzaile gutxi dagoela. Azkenean, ja-
naria eman, eguneroko garbiketa egin 
eta beste gauza gutxi egiteko denbora 
dute. Ez da zaintzaileek gaizki tratatzen 
dituztela, baizik eta astirik ez dutela. 
Agente gehiago behar da eta atentzio 
pertsonalagoa eman behar zaio adineko 
jendeari”. Sektorea bai ala bai publikoa 
egon behar dela dio, kalitatezko zerbi-
tzua bermatzeko bidea delako. Hala eta 
guztiz ere, instituzioek pribatizazioaren 
bidetik segitzen badute, baldintza as-
koz gogorragoak egon behar direla dio 
(ratioen, lan baldintzen, instalazioen    jENofA BERhoKoIRIGoIN      dANI BlANCo
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eta formakuntzen aldetik, besteak bes-
te) eta noski, ikuskaritza bat, baldintzak 
errespetatuak direla segurtatzeko. “Pri-
batuei eskatzen zaizkien baldintzak oso 
xumeak dira, behar bezalako baldintzak 
balira gaur egungo egoitzak ez lirateke 
irekitzen ahalko”.

Zifra bat adierazgarria, AEBetakoa –zer-
bitzu publikoaren desegiteko bidean lehen 
lerroan direlako eta erritmo apalagoan 
bada ere, salbuespenak salbuespen, bide 
beretik doazelako beste estatuak ere, Mun-
duko Merkataritza  Erakundeak azkarki 
akuilaturik ala beharturik–. AEBetan zaha-
rren egoitzen %94ak dira pribatuak.

Egoitzetako adinduez anitz hitz egiten 
baldin bada ere, asko dira haien etxeetan 
bakarturik diren zaharrak. Kalitatezko 
zerbitzu publikoa ezinbestekoa dute ho-
riek ere. Hauetarikoa dugu Maixan Ar-
belbide, Baionan bakarrik bizi den 87 
urteko adindua: “Oraino ene moduko 
autonomia daukat eta aski ongi bizi dut 
ene xahartzea. Egungo egoerak ez du 
ene bizia sobera aldatzen, nahiz gerta-
tzen ari denak inarrosi. Arranguraturik, 
laguntza eskaintzera heldu zaizkit auzo 
ala beste egiturak, baina ene autonomiaz 
harro nago, eta ulertzen dute”. Aginta-
rien lanaz galdetuz gero, ahoan bilorik 
gabe mintzo da: “Badute bide egiteko, 
zaharrak ez dira premiazkotzat hartzen, 
non ez den bazterketa eta isolamendua 
bideratzeko”. Adin handian, lapurtu nahi 
zaien autonomiari lotutako adinduak 
daude. Nola ez, etxeetako langileen bal-

dintza gogorren auzia mahai gainera da-
tor, beste behin koronabirusarekin. 

zaharKeria
“Iruditzen zait argi gelditu dela adinkeria. 
‘Ez da problemarik, soilik zaharrentzat 
eta patologiak dituztenentzat da arriskua’ 
entzuten zen, izugarria izan zen; politi-
kariak konturatu dira horrela ezin zutela 
hitz egin eta denborarekin malgutu da, 
baina hasieran! ‘Zahar batzuk hil behar 
badira, hil daitezela’ esango nuke hori jaso 
dutela zaharrek”, dio Mari Luz Esteban 
antropologo feministak. Adinkeria edo 
adinean oinarrituriko diskriminazio, se-
gregazio eta mespretxu multzoa. Jendar-
teak bideratu adinduaren irudi ezkorra 
ere da adinkeriaren parte: izatez ahula, 
dependentea eta hauskorra da zaharra. 
Irudi hori dugu hegemonikoa, zahartza-
roan dagoen aniztasuna gordetzen due-
na. “Zaharra arazo moduan ikusten da, 
zahartzaroaz hitz egiterakoan hitz egiten 
da zainduak izan behar diren subjektu 
moduan eta ez alderantziz. Alta, zaharrek 
zaintzen dute, politikan ari dira. Pentsio-
nisten borroka interesgarria izan da, pen-
tsionisten beste irudi bat ukan dugulako. 
Baina koronabirusaren konfinamenduan 
dimentsio hori desagertu da eta berriro 
agertu da patologiarena, menpekotasu-
narena”, Estebanek ohartarazten duenez.

Duda gabe, adinkeriaren emaitza litza-
teke Ursula von der Leyen Europako Ba-
tzordeko presidenteak plazaratutakoa-
ren gauzapena: zaharrak abendura arte 

konfinaturik atxikitzea. Konfinamendua-
ren ondorio psikologikoak, emoziona-
lak zein fisikoak sentitzen dabiltza mun-
duko hiru miliar herritar, gutxiago ala 
gehiago, animalia sozialak garen heinean 
konfinamenduak eragiten digulako. “Hil 
ala bizikoa” omen lirateke, von der Le-
yenen hitzetan. Nola ikusi daiteke zaha-
rren abendura arteko konfinamendua 
soluzio gisa? Nolatan da posible gaur 
egun zaharrak haien lo geletan bakartu-
rik gelditzea, egoitzako beste lagunekin 
kontaktu oro mozturik, inolako bisitarik 
gabe? Nolatan agintariek ez dituzte diru 
laguntzak konfinamendua bizigarriagoa 
izateko bideratzen? Maskarak eta testak, 
nola ez, baina ordenagailuen instalazioa 
izan zitekeen bide bat demagun, seni-
deekilako elkarrizketak ahalbidetzeko. 
Egin da guneka, baina ez da izan neurri 
politiko baten emaitza.

Zaharren deskonfinamendua atzera-
tzeari mesfidati begiratzen dio Jérôme 
Pellissier Frantzia mailako Adinkeriaren 
Behatokiko presidente-ordeak: “Ez dute-
lako lan egiten dugu sozialki pentsatzen 
ez dela arazo bat zaharrak isolaturik gel-
ditzea? Benetan babes-neurri bat baldin 
bada, arriskuari begiratu behar zaio ez 
eta adinari, adinak ez duelako ezer erran 
nahi. Hau da, zein adinez ari gara?”. Gal-
dera honek garrantzi handia du: Noiz 
bilakatzen gara zahar? Munduko Osasun 
Erakundearen arabera adibidez, 60 ur-
teak dira erreperio. Problematikoa da 
hori, batetik, adin horretan zaurgarrita-
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suna ez delako zahar izaeraren sinonimo 
–beraz Pellissierek dion gisara, arriskua-
ri begiratu behar zaio eta ez adinari– eta 
bestetik, 60 eta 70, 80 ala 90 urteen ar-
tean alde handia delako. Orokorki, jen-
dartean den adinkeriaren isla ikusten du 
koronabirusari aurre egiteko neurrietan 
Pellissierek: “Adinduentzako hartu poli-
tika ia guztiak dira paternalistak, ez dira 
haiekin gogoetatuak eta erabakiak”. Adin 
batera heldurik, pertsona batek subjek-
tu izaera galduko balu bezala. Egoeraz 
ohartarazteko konparaketak egiten ditu 
Pellissierek: “Birusak gehiago kutsatzen 
ditu gizonak, beraz deskonfinamendua 
maiatzean emakumeentzat eta ekainean 
gizonentzat?  Gainpisuan direnak gehia-
go hunkiak izanki haientzat konfinamen-
dua iraila arte? Ez da irudikatzen, haatik 
zaharrentzat bai”.

Azkenean, kexuak baretu nahian, 
Frantziako presidenteak atzera egin du:  
maiatzaren 11atik goiti, zaharrentzako 
konfinamendua ez da behartua izango, 
baizik eta “kontseilatua”.

duintasuna hiltzeraKoan
Isolamendu horrek darama koronabiru-
sarengatik hiltzen direnak bakardadean 
hiltzen direla. Babes materialen eskasiak 
darama bakarrik hiltzen direla koronabi-
rusak eramandakoak. Hurbilekoek egin 
beharreko dolu prozesuarentzat oso go-
gorra izaten ari da eta nola ez, hildakoa-
rentzat are bortitzagoa deke azken or-
duko kezkak, minak, biziaren bilanak eta 

beldurrak bakardadean iragaitea. “Bizitza 
duin baten amaiera heriotza duina da, eta 
printzipio horri eusten saiatu behar dugu, 
baita egoera zail hauetan ere”, dio Duin-
tasunez Hiltzeko Eskubidea elkarteak. 
Estebanek ere partekatzen du printzipio 
hori eta eskubide hori bermatzearen alde 
sozialki mugimendurik ez –edo oso gu-
txi– egon izanak “harritzen” duela dio. Es-
kubidea bermatzeko bideak aztertu behar 
direla dio. “Giltzurruna behar duen seni-
de bat baldin baduzu, ematen da familia-
ko bat prest egon daitekeela giltzurruna 
emateko. Orain pentsatzen badugu per-
tsona bat baduzula oso gaizki, izan daite-
ke antzeko esperientzia bat: giltzurruna 
emateko prest zaren bezala, izan zaitezke 
prest kutsatua izateko arriskua hartzeko, 
beti neurriak hartuz eta onena, demagun 
gazteena aukeratuz. Nik ez dakit horre-
lakoak egin daitezkeen baina zergatik 
ez? Momentu batean jendea prest baldin 
badago, zergatik ez? Nik uste dut jende 
asko egonen zela arriskua hartzeko prest: 
nire ama, aita, izeko ala nahi dena hiltzen 
dago, ni kutsatua izateko prest naiz eta 
behintzat agur errango diot”.

iKuspegia aldatzeKo premia
Zahartzarorako politiken balorapen bat 
egiteko balioko digu koronabirusaren kri-
siak? Ondorioak ateratzeko eta norabide 
berriak finkatzeko ardura hartuko dute 
agintariek? Zaintzaren esparrua iraultze-
ko balioko digu? Euskal Herriko mugi-
mendu feministak zaintzari buruz osa-

tu krisi mahaiak landu proposamenak 
kontutan hartuko dira? “Orokorki gizar-
teak –ez dut erraten politikariak baka-
rrik–  ez du nahiko baloratu zaintzaren 
lana. Pentsatzen dut pandemia horrek 
balioko duela ohartzeko zenbat lan da-
goen, zenbat jende dagoen eta zer nola-
ko egoera kaskarrean dagoen –edo gus-
tatuko litzaidake horrela izatea–. Horri 
ere buelta eman beharko zaio. Politikoek 
horretaz ere mintzatu beharko dute eta 
beste bide batzuk eta beste sistema bat 
asmatu beharko dute” dio Arriolabengoa 
Abasolok. Zaintza, zerbitzu publikoa izan 
dadila eta sektore horretako langileentza-
ko lan baldintzak duinak izan daitezela. 
Horrez gain, zahar izaera indibidualki bai-
na batez ere kolektiboki aldarrikatzearen 
premia ikusten du Estebanek: “Lehenen-
go mugimendua da aitortzea zahartzen 
ari naizela, heriotza hurbil dudala eta 
hortik ondoko galderari begiratzea: zer 
egingo dut horrekin guztiarekin? Hitz egi-
ten da, baina maila oso pribatuan. Ikusi, 
hitz egin, eztabaidatu: egongo dira espe-
rimentzia askotarikoak, askotarikotasuna 
azpimarratu behar da. Gauzei begiratzeko 
beste modu bat”. Dei ederra plazaratu du 
justuki, titular bera duen bere azken li-
buruan plazaraturiko “andrezaharraren 
manifestua”-n. Mugimendu feministak 
horri buruzko gogoeta gehiago egin beha-
rra ere ezinbestekotzat du. Beste ideia bat 
gehitzen du Pellissierek: adinkeriarekin, 
joera paternalistarekin eta zaharren in-
fantilizazioarekin bukatzea. 
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Santiago LóPez Petit
filosofoa eta Bartzelonako UniBertsitateko irakasle ohia

“Egungo epidemia baliagarri izango da 
autoritarismoa areagotzeko”

Ohiturak eta bizitza nola aldatu 
daitezkeen, edota sistema 
kapitalistak krisi ekonomiko 
eta sanitario hau bere erara 
erabili ahalko duen aztertzea, 
COVID-19 garaietako eztabaida 
politikoetan eta sozialetan 
azaleratu diren auziak dira. 
2014an, Hijos de la noche 
(bellaterra) liburuan [Gauaren 
semeak, euskaraz], bartzelonako 
Unibertsitateko filosofia 
irakasle Santiago López Petitek 
jada bazioen bizitza erronka 
bilakatzen dela herritarrak 
anomalia gisa hautematen 
direnean eta errealitatea aldatu 
asmoz, bizitzarekin hiltzeraino 
borroka egiten denean. 
Deleuzeren eta Foucaulten 
tradizioaren, zein negri, Panzieri 
eta Trontiren Italiako marxismo 
heterodoxoaren eraginaz, 
larrialdi sanitarioak ireki 
ditzakeen eszenatokiei buruz 
hausnartu du López Petitek.

Krisi sanitario egoera nahasmena 
ari da eragiten jendartean eta 
ekonomian. Zein testuinguru sozial, 
politiko eta ekonomikotan garatu 
daitezke birusarekiko beldur eta 
ikara erreakzioak?
Lasai egon nahi badugu, baieztatu ge-
nezake birusak ezagutzera eman duela 
gizarte honek alor ezberdinetan –osa-
sungintzan, ikerkuntzan, hezkuntzan…– 
funtzionaltasun arazo larriak dituela, 
eta erremedioak jarri beharko genituz-
keela “denok batera”. Hurbilpen horre-
kin konformatu ezean, jazoera desatse-
ginagoa onartu behar dugu: kapitalak 
eta botereak, elkarri bultzaka, lortu 
dute kanporik gabekoa eta bakarra den 
errealitatea eraikitzea. Piztiaren sabela 
da, zeinaren barnean bizi garen, eta guk 
geuk elikatzen dugu. Egun zeharkatzen 
gaituen eta hedabideek biderkatzen du-
ten larritasuna, etengabe errepikatu-
tako jakinarazpena da, aterabiderik ez 
dagoela esatera datorrena. Edo hobeto 
esanda: soilik Estatuak salba gaitzakee-
la gugandik. 

Europar Batasunean, estatu 
bakoitzak hartu ditu bere neurri 
propioak, bere printzipioak argi utziz 
eta birusaren hedapenari dagozkion 
ondorioekin. Gaur egungo krisiak 
eragin dezake kide diren Estatuen 
arteko harremanetan?
Europar Batasuna garrantzia galdu 
duen baina oraindik ere kapitalaren in-
teresak defendatzeko balio duen nazio 
estatuen koalizioa da: batez ere Ale-
maniarentzat onuragarria den politika 
ekonomikoaren ezarpena, mugen ku-
deaketa, eta abar. Krisi honek, neolibe-
ralismoaren estatizazio berria egitean, 
nola edo hala, harremanak tenkatuko 
ditu, baina gutxi gehiago.

immunitariotik eta birikotik 
abiatuta, zirkulazio librearen 
gaineko kontrola ezartzen ari 
da. Pandemia honi aurre egiteko, 
justifikazio sanitarioa dauka 
autoritarismoak?
Egungo epidemia baliagarri izango da 
autoritarismoa areagotzeko. Baina hitz 
hori, gure gizartean aplikatuta, beti-
danik iruditu zait txepela eta nahas-
garria: ametsezko demokrazia baten 
nostalgia erakusten du. Demokrazia ez 
da existitzen; “demokratikoa den hori” 
existitzen da, eta continuum bat da, fa-
xismo posmodernotik estatu-gerra ba-
teraino doana. Lehenak ezberdintasu-
nak kudeatzen ditu, bigarrenak etsaia 
identifikatzen du.

“Gerra garai honetan”, “denok 
gara soldaduak” edo “etsaiari 
aurre egin behar diogu” bezalako 
esaldiak ohikoak bilakatu dira 
klase politikoak eta hedabide askok 
darabilten hiztegian. Ze ondorio 
izan ditzake termino belikoen 
erabilerak?
Ni neuk hitz egin dut koronabirusaz 
berau “gerra deklarazio bezala” hartuz, 
eta uste dut sarrarazi gaituzten fikzioa 
ongi deskribatzen duela. Gure biziak 
salbatzeko erabateko mobilizazioa ja-
rri dute martxan. Hauxe da paradoxa: 
bizitzaren izenean egiten den gerra, 
etxean konfinatzean datzana. Fun-
tsean, kapitalari oso gutxi inporta zaiz-
kio gure bizitzak. Salbatu nahi duena 
da bizitza, baina algoritmo bezala uler-
tuta, hau da, gizartearen antolatzaile 
modura. Esan dezakegu bizitza-kapita-
lak bakoitza bere tokian kokatzen due-
la. Bizitza merkatua da eta merkatua 
bizitza da. Gu algoritmoaren termina-
lak besterik ez gara. Konfinamenduak   GIuSEPPE SAvINo /  ESTER fAyoS
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arrakasta baldin badu, denbora luze 
atzeragotik bere marka propioa bilatzen 
diharduen “ni” batean konfinatuta gau-
delako da, soilik mobilizazio makinaren 
pieza garen heinean. Koronabirusaren 
epidemia nahasteko indar iluna da, al-
goritmotik ihes egiten duen kutsatutako 
bizia da. 

Naomi Kleinek, “shock doktrina” 
lanean, kommozioa jotzen 
du gobernu sistema berri bat 
onartzeko momentu apropostzat. 
Espainiako Estatuan dagoeneko 
hasi dira herritarren mugimenduak 
taxutzeko proiektu pilotu bat 
lantzen, mugikorren datuen bidez. 
Birusa eragiten ari den kommozioak 
eragin dezake Txinakoaren antzeko 
erregimen polizial baten iritsiera?
Ez halabeharrez. Baditugu gure ekar-
pen idiosinkrasiko propioak: ateari os-
tikoa, Mozal Legea… Atzo, mosso batek 
bizilagun batekin kalean hizketan ikusi 
ninduenean, oihu egin zidan: “Mugi zai-
tez!”. Ahaztuta neukala uste nuen hitz 
bat gogorarazi zidan. Botereak panpina 
errusiarren aztikeria bezala funtziona-
tzen du.

diseinatzen ari diren teknologiak 
funtsezkoak izango dira sistema 
kapitalista mantentzeko?
Kapitalak, bere borondatearen kontra, 
langileen komunitatea eraiki zuen –fabri-
ka barruan–. Hau kontrolatzeko diszipli-
nak erabili zituen; jagoletza panoptikoa 
eta, bereziki, bizitza denboren bahike-
ta. Orain, koronabirusari esker, kapita-
lak aukera dauka komunitate horretatik 
oraindik geratzen zena desegiteko. Kon-
trol dispositiboa ja ez da bahiketa, tele-
lana da. Internet eta telefono mugikorra, 
gailu horiek dira ahalbidetzen dutenak 
lana eremu politiko bilakatzea, beti izan 
den bezala. Baina gaur egun, botere hori 
aginte garbi bezala erabiltzen da, eta ge-
roz eta zailagoa da bereiztea lan egiten, 
bizitzen ala obeditzen ari garen.

osasun krisi honen ondoren, 
askatasun indibidualaren ideia 
betiko alda daiteke? Zein modutan?
Uste dut gure borroka ez dela askatasu-
nagatik. Zer da askatasuna? Gure borro-
ka gehiago da zapaltzen gaituen guztia-
ren aurka. Hasten den guztia itsua da. 

Bidea zabaltzen ari da itxaropena, izua 
zeharkatzeko.

Nola eragiten die eta eragingo die 
CoVid-19ak auzo eta klase apalei?
Epidemiak ahalbidetu egingo dio kapi-
talari aldaketa geopolitikoak, globaliza-
zioaren berregokitzea eta pentsatu ere 
egin ezin ditugun gauza gehiago inpli-
katuko dituen saltoa egitea. Nolanahi 
ere, eraldaketa horren albo-ondorioek 
argi eta garbi eragingo die egoera ahu-
lenean daudenei, batez ere kapitalak 
baztergarritzat jotzen dituenei.

Gure herri eta hirietan babes 
talde asko ari dira sortzen. Jendea 
adinekoei erosketak egiteko edo 
bizilagunaren txakurra paseatzeko 
antolatzen ari da. uste duzu arau 
murriztaileekiko erresilientziaren 
edo elkartasun adibideak direla? 
Konfinamendua bukatzean jarraitu 
ahalko dute?
Ederra da teilatura igo eta zure bizian 
inoiz ikusi ez duzun jendea agurtzea, 
edo agian laguntza behar duen auzo-

kide batekin hitz egitea. Normaltasuna 
beharrezkoa da eta, aldi berean, mal-
tzurra. Berau habitatzeko modu sor-
tzaileak asmatu beharko dira. 

gordon Lichfield analistak 
aurreikusten duenez, bizia ez da 
lehen bezalakoa izatera bueltatuko 
inoiz. ohitu egin beharko gara 
konfinamendu sasoi luzeetara, 
harreman birtual gehiagotara 
eta politikoki beste modu batera 
antolatzera. Zer uste duzu?
Politikariaren estatutua koronabirusa 
iritsi baino lehen ere pentsatzea zaila 
bazen... orain? Epidemiak despolitiza-
zio ikaragarria eragin du heriotza natu-
ralizatu egiten duelako, konfinamendu 
espazioak berdintzen dituelako… Nire 
iritziz, erronkak berdina izaten jarrai-
tuko du: existentziaren politizazioa 
nola pentsatu. Gehigarri garrantzitsu 
batekin: makina kapitalista aldi bate-
rako gelditu ahal izan bada, zergatik ez 
gara saiatzen amesgaizto honen eten-
gailuak izaten, algoritmoaren termina-
lak ordez? 
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DoMinique MeDa  filosofo eta soziologoa

Egoera ezohikoa eta arraroa 
dugu: 3.000 milioi pertsonen 
konfinamendua eragin du 
birus batek. Koronabirusaren 
biharamunean, zer aldaketa ekar 
diezaioke gure bizitzeko moduari?
Konfinamendu garai honetan prestatzen 
ari dena erabakigarria da. Edo bihara-
muna izango da business as usual, zoro 
gisa kontsumituko dugu konpentsatze-
ko eta ahazteko, eta gobernuek horri 
sustatuko dute; edo aldatu egingo gara, 
proiektu berri bat prestatua ukanen du-
gulako eta gai izango garelako gure por-
taera eta praktika berriak printzipio ho-
riekin errimatzeko.

Bigarren bidea helburu, nola heldu 
gaitezke biharamun ezberdinera?
Une honetan informazio argia eta etor-
kizunerako proiektu serioak sortzeko 
lekuak beharrezkoak ditugu, krisialdi-
tik aterako garenean nahiko argi ukan 
dezagun elkarrekin egin beharrekoa. 
Hori erraterakoan Erresistentzia Kon-
tseilu Nazionalaren (EKN) programan 

pentsatzen dut –1944an osatu zuten, 
eta berehalako gaiez gain, gerra bihara-
munerako erreforma sozial eta ekono-
mikoak biltzen zituen–. Gisa horretako 
programa bat behar dugu, printzipio be-
rriak eta hurrengo urteetarako plana 
zehazteko. Gure jendartearen antolaketa 
berria zehaztuko luke, ekologiaren gaia 
lehentasunetan kokatuz.

Nola osatu behar litzateke EKN 
gisako egitura hori?
EKNren baitan sindikatuetako eta alder-
di zein tendentzia politiko ezberdineta-
ko ordezkariak genituen. Uste dut orain 
ere, erradikalki ezberdinak izanen diren 
politikak erabakitzeko koalizio oso zabal 
bat behar dugula, alderdiez, sindikatu 
guztiez baita Gobernuz Kanpoko Era-
kundeez –behartsuenekin harremane-
tan direnak baita trantsizio ekologikoa-
ren arloan dihardutenak ere– osatua. 
Hartu neurriak erreferendum bidez be-
rretsiak izan behar liratezke. Noski, al-
daketa politikoak nazioarte eta Europa 
mailan erabakiak izatea litzateke idea-

la. Baina, maleruski, ikusten dugunean 
zer nola ari den Europa –zer pena!–, une 
honetan uste dut maila nazionala dela 
egingarriena.

Hau izurrite bat baino gehiago da: 
sistemak funtzionatzen ez duenaren 
froga.
Jakina! Gure sistemaren ahultasun guz-
tiak agerian dira, begi-bistakoa da mu-
gak gainditu ditugula. Krisi ekologikoaz 
hitz egiterakoan zientzia-artikulu askok 
seinalatzen zigutena argi gelditzen ari 
zaigu. Kontrola guztiz galdu dugu: kapi-
talen zirkulazioa liberalizatu dugu eta ez 
dugu gehiago meneratzen. Horixe ederki 
azaltzen digu Rawi Abdelal ekonomia-
lariak.

Gure jendarte indibidualistari 
ohartarazpen interesgarria dakar 
guztiak: norbanakoa eta kolektiboa 
ez doazela bereiz.
Bai, baina norberekeria elkartasunare-
kin nahastearen arriskua ere bada. "Era-
gingarri eta baliogarri izateko ez dut 

  jENofA BERhoKoIRIGoIN 

Parisko Dauphine unibertsitatean irakaslea da. Lanaren soziologian 
berezitua izanki, koronabirusaren izurriteak esfera horretan 

eragindakoa azaldu dio ARGIAri. hala ere, lanaren esparrutik 
desbideratu eta ikuspegi integralarekin begiratu diogu gaur egungoari. 

"bigarren Mundu Gerraren ondorengoa prestatu zen bezala prestatu 
behar dugu koronabirusaren ondorengoa. nire irudiko, Erresistentzia 
Kontseilu nazionalaren programa da jarraitu beharreko adibidea", dio.

Erabateko hondamendiaren 
aurreko azken alerta dugu

gaur egungo krisia”
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mugitu behar" irakurketa ez da bikaina. 
Norberak baliagarri izan behar luke beti 
jendarteari zerbait eskainiz, bakoitzak 
bere gaitasunen arabera eraikiz jendar-
teak behar duen hori: maskarak, gogoe-
tak, irakurketa aholkuak, kantuak…

Nahiz eta premia sozial eta 
sanitarioan egon, agintarien 
begietan ekonomiak segitzen du 
lehentasun izaten. Premiazkoak 
ez diren enpresak ez dituzte hertsi 
nahi.
Kriminala iruditzen zait. Gobernuaren 
aginduak kontraesankorrak dira, ez da 
serioa: Alde batetik, joan-etorriak debe-
katuak dira, eta erraten da hiru pertsona 
baino gehiagoko elkarretaratzeak debe-
katuta daudela, baina beste aldetik, bi-
zirauteko funtsezkoak ez diren sektore 
batzuetakoei erraten zaie lanera joateko 
babes-neurririk ez dagoenean. Eskan-
dalagarria da. Joan den astean Frantzia-
ko ekonomia ministroak zifra sinesgaitz 
baten berri eman zuen: langileen %40a 
tele-lanaren bidez ari dela, %45a lanto-

kian eta %15a langabezia partzialean 
dagoela. Herriak behar dituen lanpos-
tuen zerrenda fin eta zehatza egin eta 
langile horiei ekipamenduak bideratu 
behar dizkiegu. Mobilizazio orokorra 
eskatzen duen gerrako ekono-
mia behar dugu, enpresen 
errekisizioak behar dira, 
beharrezkoak diren 
produktuak bakarrik 
ekoizteko: maska-
rak, eskularruak, 
testak, elikagaiak, 
energia, telekomu-
nikazioa…

ondoko herrian 
gertatutakoari 
begiratzeko 
ezintasuna dute 
agintariek. italian 
gertatzen ari dena bizi 
dute orain Espainian, bihar 
Frantziak biziko duena.
Okerrena da molde txarrean egiten 
dituztela nazioarteko konparazioak: 

ikusteko besteek nola lortu duten os-
pitaleetako ohe kopurua jaistea, zergak 
jaistea, kaleratzeak erraztea, funtziona-
rio kopurua murriztea, eta abar. Bes-
teak baino bihurriago direla uste dute 

beti: ziur nago batzuek pentsatu 
dutela –erran ere egin dute– 

ezin dugula geure burua 
konparatu pertsonako 

Barne Produktu Gor-
dina gurea baino 
apalagoa duten he-
rrialdeekin. Baina 
bai, Italiak erakus-
ten zigun bidea: 
erabateko konfina-
mendua behar dela, 

a h a l i k  e t a  j e n d e 
gehien babesten duen 

ekonomiara pasa behar 
dela. Bestalde, non dago 

Europa? Europari legokioke 
gomendioen, ahaleginen eta prak-

tiken koordinatzea. Guztiz harrigarria 
da Nazioarteko Diru Funtsa edota Euro-
pako Batzordea behin eta berriz aritzea 

Koronabirusaren 
biharamunean, 

haserrearen adierazpena 
izanen dugu, baita hori 
zapuztu nahiko duten 

polizia-indarren 
hedapena ere”
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gomendioak egiten –zigor mehatxuekin 
batera– gure zorrak, lan-kodeak zein ba-
bes sozialak murrizteko; eta orain, gure 
osasun publikoko jardunbide egokiak 
homogeneizatzeko gomendioak nahi di-
tugunean, ez dago inor!

Lanak gure bizitzetan daukan 
balioaz gogoetatzera eramanen gaitu 
bizi dugun garai honek?
Uste dut pertsona asko konturatuko dela 
lanaren funtzioez, nolatan egituratzen 
dituen gure bizitzak, lan egiteak arau 
soziala izaten jarraitzen duela, harrema-
nak ahalbidetzen dituela. Baina, beste 
batzuentzat lanaren esperientzia oso 
mingarria izango da –babes-neurririk 
gabe lan egitera behartuak direnentzat 
eta gobernuaren manu paradoxikoaren 
eta erretiratzeko eskubidea erabiltze-
ko beldurraren artean urratuak dauden 
guztientzat–. Azkenik, ez da ezinezkoa 
langile askok distantzia hartzea eta bat
-batean galdekatzea haien lanaren ba-
lioa. Gure bizitzan lanak daukan lekua-
ren berrikustea baino gehiago, uste dut 
krisi honek lanbideen birbalorizazioa 
eta birkontsiderazioa ekar dezakeela: 
lanbide erabilgarriak ala lanbide toxi-
koak. Gaur egun, eta sarritan krisi ekolo-
gikoaren iragarpenarekin, gazteak jada 
auzi horretan dabiltza. Nire ustez, egun-
go egoerak areagotu egingo ditu galdera 
horiek.

ondokoa erran izan duzu: "Bere 
lanaren zentzuaz baita eredu 
ekonomikoaz ere galdetzera 
eramango lituzkeen kontzientzia 
hartze herritarrak parean ukan 
dezake gaur egungo sistema. 
Aldaketa erradikalerako aukerak 
mugatzen dituzte oraingoz joko 
arauek".
Nahiz eta gu modu pertsonalean aldatu, 
sistema aldatzen ez bada ez du ezertara-
ko balioko –% 3aren araua, zorraren bel-
durra, kapitalismoa, ezberdintasunak, 
soldata-hierarkia eroa, BPGaren fetitxis-
moa, ekonomia neoklasikoaren inperia-
lismoa, liberalismoaren oinarrian den 
sinesmena, produktibismoa eta kontsu-
mismoa…–. Gure gramatika, gure prin-
tzipioak, gure zenbaki adierazleak, hots, 
gure konbentzio guztiak aldatu behar 
dira. Adibidez, badu 20 urte idazten du-
dala –beti gauza bera– BPGaren fetitxis-
moa bukatu eta beste adierazle fisiko eta 
sozial batzuk hartu behar ditugula, alar-
mak pizteko balioko luketenak.

Horrek herritarren matxinada 
ekar lezake? Edo, azkenean, 
koronabirusaren bataila irabazten 
dugunean, jendea berdin ala gehiago 
kontsumitzen hasiko da?
Seguru asko, haserrearen eta sentipe-
nen adierazpena izanen dugu, eta hori 
zapuztu nahiko duten polizia-indarren 
hedapena ere izango dugu. Horretara-
ko herritarren formakuntza beharrez-
koa dugu, krisialditik irteteko proiek-
tu herritarra adierazten lagundu behar 
dugu, Bigarren Mundu Gerraren ondo-
rengoa prestatu zen bezala prestatu 
behar dugu koronabirusaren ondoren-
goa. 2007an Denis Kessler MEDEF pa-
tronalaren sindikatuko presidente-or-
dearen hitz hauek gogorarazten ditut: 
"Frantziako modelo soziala EKNren 
emaitza da. Gaulisten eta komunisten 
arteko konpromisoa. Erreformatzeko 
garaia da, eta gobernua horretan dabil. 
Gobernuak egindako aldaketen ondoz 
ondoko iragarpenek patchwork itxura 
eman dezakete. Askotarikoak, garran-
tzi desberdinekoak eta helburu askota-
rikoak diruditen arren (funtzio publi-
koaren estatutua, erretiroko araubide 
bereziak, Gizarte Segurantzaren 
bateratzea, paritarismoa…), 
gertutik begiratuta, argi 
dago unitate sakona da-
goela. Erreforma-ze-
rrenda? Sinplea da, 
har ezazu 1944 eta 
1952 artean ezarri 
zen guztia, salbues-
penik gabe. Hori da 
kontua:  1945etik 
ateratzea da gaur 
egun behar duguna, 
EKNren programa me-
todikoki desegitea".

uste duzu buruzagi politikoek 
beren akatsak onartzeko zuhurtzia 
ukango dutela eta norabidea 
aldatzen jakingo dutela?
Frantziako Errepublikako presidenteak 
martxoaren 13an egin hitzaldian auke-
ra hori zabaldu zuela zirudien. Baina ez 
zuen inolako mea culpa-rik egin. Nola 
liteke inork ez hartu izana kontuan due-
la urtebetetik ospitaleetako langileek 
plazaraturiko sorospen-deiak? Nolaz 
Errepublikaren presidentea eta lehen 
ministroa ez dira inoiz haiekin bildu? 
Nola liteke?! Bozkatu berri den zuzenke-
ta-finantzei buruzko legean nolaz ez da 
artatzaileen ordainsariaren berehalako 

emendiorik? Ez dut uste gure agintariek 
halako aldaketarik bideratzeko gaitasu-
na dutenik.

Konfinamenduaren biharamunaz 
gogoetatzerakoan, batek baino 
gehiagok azpimarratzen du 
teknologiaren bidezko kontrol eta 
jarraipen soziala, kutsatutakoak 
segitzeko eta beraz birusaren 
hedapena mugatzeko helburuz.
Tentazio eta joera horren aurka borro-
katu beharko gara indar handiz. Esta-
tuak egiten duena kontrolatzen ariko 
diren kontra-botereak beharko ditugu 
absolutuki. Kontra-botere horiek inde-
pendenteak izan beharko dira, magistra-
tu, abokatu eta GKEz osatutakoak.

maiz hartzen duzu hitza klima 
larrialdiaz eta paradigma aldatzeko 
beharraz ohartarazteko. Zer lotura 
dago koronabirusaren egoera 
katastrofiko horren eta klima 
aldaketaren egoera katastrofikoaren 
artean? 
Krisi hau, klima-aldaketarekin lotu-
ta egon ala ez, neurrigabeko globaliza-

zioaren eta muga guztiak bortxa-
tzearen logikaren krisia da. 

Abisu bat da. Krisiei aurre 
egiteko dugun prestake-

ta-eza argi utzi digu. 
Baina, krisi are la-
rriagoei aurre egin 
beharko diegu gero-
ra. Karbono dioxido 
emisio berekin ala 
handiagoekin jarrai-

tzen badugu egoera 
are okerragoa izan-

go dugu. Zikloiak, itsas 
mailaren igoerak, lehor-

teak, elikagai-eskasiak, erre-
fuxiatu klimatikoak, birus berri 

are okerragoak –ezin dugu imajinatu 
ere–. Ez gaude batere prestatuak! Gaur 
egun, gure zoritxarrean zortea dugu, 
epidemia honek gure hauskortasu-
nez eta ahultasunez ohartarazteko ba-
lio digulako, gure ereduaren erabateko 
iraunkortasun-ezaz ohartarazteko balio 
digulako. Hau da erabateko hondamen-
diaren aurreko azken alerta. Horrek al-
daketarako aukera ematen digu, gure 
jendartea birmoldaketa ekologikorantz 
bideratzeko aukera ematen digu. Hori 
luze eta zabal azaldu dut La Mystique de 
la croissance (Hazkundearen Mistika) 
liburuan.  

Gaur egungoa abisua 
da; krisiei aurre egiteko 

dugun prestaketa-eza argi 
utzi digu, baina krisi are 

larriagoei aurre egin 
beharko diegu”
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Hitzen boterea azpi-baloratua da 
ardura. Hala diot, gehiegi edo es-
kas, edo desegoki erabiltzen ditu-

gulako maiz. Alta, hitzek hil lezakete. Ez 
badute zinez hiltzen, berdintsu da, anes-
tesiatu bailezakete arrazoi oro. Manu-k 
du ontsa ulertua, ordea, horregatik ditu 
ematen hitzaldiak Eliseotik, hitz bakoi-
tza pisatuz, antzeztuz, lagunduz gorputz 
hizkeraz. Erretorikari emana, hitzak 
hautatzen ditu. Gerlaren alor lexikala 
eta metafora aitatiar jarraikiak. Etxe-
ko jokoa bihurtu da zorrozki behatzea 
lehendakaria, bere Boris Vian aireare-
kin, eta adieraziak oro aztertzea, detek-
tatzea klaseko lehena erraz zitekeena-
ren erreferentzia historiko, kultural edo 
literarioak. Guk ere ulertzen dugu orain 
macroniera. Hizkuntza ahaltsua.  

Bi hitzaldiren artetik, neurriak har-
tzen ditu egin behar denaz eta ez denaz, 
permititzen digunaz, gaizki eta ongi egin 
ditugunak baloratzen ditu, berak daki 
zer egin, noiz eta nola. Halaxe heltzen da 
bere boza etxe guzietaraino. Badira arau 
sortak, modalitateak eta bada zigor sor-
ta, noski. Baina hain ontsa erraten du! 
Hortik goiti ez da zaila edozein gauzaren 
onartaraztea eta nor bera bihurtzea bere 
askatasun guzien zentsuratzaile.

Hasteko eta bereziki, denak Frantzia-

ra begira jarri gaitu. Etsai komun ikuse-
zinaren beldurra aski izan da, batasuna 
sustatzeko. Muga hermetiko bihurtu du 
berriro, gai bakarrari buruzko informa-
tiboei zintzilik gaitu, etorkizuna ezbaian, 
begiak hara. Ez dakigu gehiago gure he-
goaldeko anaia-arrebez, gure ortzemuga 
aldatu du. Badugu aski pentsatzekorik, 
krisiaz, aurreikusten diren malur gu-
ziez, haurrei eginarazi behar dizkiegun 
etxeko lanez, eraginen dugun zor publi-
ko abisalaz. Beharrik, kaosaren erdian, 
lehendakariaren ahotsak markatzen du 
pausoa: erran digu, Estatuak ordainduko 
du. Dena. Probidentzia Estatua dator-
kigu, sokorri, baldintzarik gabe. Beldu-
rra sartu eta, errespetua sustatu du, eta 
etorkizun berria martxan eman daite-
ke. Eskas ditugunak (idazten dudan une 
honetan oraindik) biharko munduaren 
oinarriak dira, nazioa urtuko lukeena, 
baina detaile bat da, etorriko dena bere 
orduan. Gaurdanik, denek barneratu 
baitugu atzoko mundua izan zela eta 
bihar beste bat datorrela.

Scenario sinpleenak dira emanko-
rrenak.

Eta ez, ez dugu batere problemarik 
1940rainoko bidaia egiteko. Gogo biho-
tzak horretan jartzen ditugu, aplikatuz, 
haurrak atxikiz 50m²tan, irakaslearena 

jokatuz, ohiko logistika segurtatuz, tele-
lana eginez, ateratzeko laisser-passer-ak 
arrakopiatuz. Galdeginez geroz, prest 
ginateke lorpen zenbaiten sakrifikatze-
ko. Harrigarria da nola amore ematen 
diegun erabaki guziei, ordenantzei eta 
dekretuei, egiten direnei eta ez direnei, 
ekintza super-komunikatibo inutil gu-
ziei. Adibidez, eri multzoak leku batetik 
bestera mugitzearen bitxikeriari, jog-
ger-ren aktibitateen arrazoirik gabeko 
babesari, Paristik Marseillarainoko joan
-jin misteriotsuei, garai arrunt batean 
inkoherenteak idurituko litzaizkigukeen 
egitate guziei.

Ontsa imajina daiteke, lehen eta bi-
garren mundu gerletan nola heldu ziren 
nazionalismoak supazter guzietara. Eta 
ez diet nik auzirik eginen ordukoei, hil 
ala biziko kontua denean nekez baita 
beste gisaz gertatzen.

Baina aizue, ez naiz bakarra denbora-
ren kapsulan egon dena. Auzoak polizia 
deitu du, bitan: ene haurrak gehiegi jos-
tatzen direlako etxeko borta aitzinean 
eta ondokoak zakurra sobera ateratzen. 
Uste du ez dakidala bera dela. Uste du 
ez dakidala ez nauela ikusten ahal. Ene 
aldetik ohartua natzaio: hondarkinak, 
estalkiak, plastikoak, balkoian erretzen 
ditu astean bitan.  

Alor 
lexikala

PAULA ESTÉVEZ

 55



56 І SAIlAREN IZENA

Apirilak 26, 2020Apirilak 26, 2020

MARIA ColERA INTXAuSTI 
itzuLtzAiLeA

CoVid-19 
eta familia

CovID-19k eragindako krisiak 
gure gizartea egituratzen duten 
zimenduak goitik behera bir-

pentsatzeko beharra mahai-gainera-
tu duen honetan, egungo gizarte-e-
reduaren zutabe guztiz nagusi bati 
astinalditxo bat emateko aprobetxa 
genezake: familiari (nuklear eta pa-
triarkalari), hain zuzen ere.

Gertuko senidetasun- eta maita-
sun-harremanek gure sozializazioan 
eta garapen afektiboan duten funtsez-
ko eginkizuna ukatu gabe, erreproduk-
zio soziala, bizitzaren beraren errepro-
dukzioa, familiaren instituzioaren esku 
uzten jarraitzen du estatuak –emaku-
meen esku, alegia–, eta transferentzia 
horren bidez eremu pribatura erama-
ten du bere mendeko herritar guztien 
ongizatea bermatzeko ardura, horrek 
emakumeentzako dakartzan ondorio 
guztiekin: senarraren soldatarekiko 
mendekotasuna eta emakumeen po-
bretzea, emakumeen nahiz nesken aur-
kako familia barruko indarkeria ma-
txista, zaharren eta umeen zaintzaren 
pisu gehiena beren bizkar hartu beha-
rra, emakumeak familiaren luzapen 
gisa hartuak izatea eta ez gizabanako 
beregain gisa.

Friedrich Engelsek Familiaren, ja-
betza-pribatuaren eta estatuaren ja-
torria-n (1884) azaldu zuenez, jabe-
tza pribatua senideen zirkuluaren 
barruan gordetzeko sortu zen familia 
modernoaren instituzioa. Gaur egun, 
berdintsu funtzionatzen jarraitzen du: 
herentziari esker, batetik, eta besteen 

ongizateaz arduratzeko erantzukizuna 
familiaren esparrura mugatzen duten 
legeen (Kode Zibilaren nahiz konben-
tzio sozialen) bidez, bestetik. Horren 
ondorioz, ausaz jaiotzea tokatzen zai-
gun familiaren baliabide materialek 
zeharo baldintzatuko dute zer-nola-
ko osasun arreta, elikadura, heziketa 
eta zaintza jasoko dugun gure bizitzan 
zehar.

Koronabirusak ekarritako salbues-
pen egoeran inoiz baino ageriago gel-
ditu da familiak nola determinatzen 
dituen gure bizi baldintzak: agintariak 
internet partekatzeko eskatzen ari 
zaizkigu “egoera zaurgarrian dauden” 
haurrei (beti eufemismoak bilatzen, 
pobre hitza ez erabiltzeko!) eskolako 
lanak egiteko aukera emateko, elika-
dura bonoak atera dituzte eguneko 
otordu fuerteak eskolan egiten zituz-
ten haurrentzako, erdi-abandonatuta 
bizi diren zaharrak zaintzeko sareak 
sortu dira herri askotan… Halakoak 
larrialdi egoerarako adabakiak baino 
ez dira, ordea.

Datorkigun krisi sozialari aurre egi-
teko bizitza erdigunean jarri beharra 
azpimarratzen ari dira asko, arrazoiz 
azpimarratu ere, baina kontuz ibi-
li behar dugu erdigune hori ez dadin 
familiaren inguruan egituratu. Guztiz 
funtsezkoa da gure gizarteko kide guz-
ti-guztien zaintza izatea edozein gizar-
te-eredu humanoren ardatza, zaintza 
hori familiaren esparru pribatutik gi-
zarte osoaren esparru publikora era-
matea, alegia. 

ARITZ GAlARRAGA

Paidokrazia

K oronabirusak ekarri dituen albo
-kalte positiboetarik: isil antzean 
zebiltzan ahots esanguratsu ba-

tzuk itzuli dira berriz zera publikora 
–auskalo puntualki, estuasunak har-
tara behartuta, edo geratzeko; noski 
azken hori desio nuke, biziki–. Santi 
Leone adiskidea izan da berpiztuetako 
bat. Pablo Sastre ere animatu zaigu, 
agerkari honetantxe publikatu arti-
kulu pare batekin. Hirutasun laikoa 
osatzeko, Ramon Andres, Elizondotik, 
nahiz ematen duen belarrondotik ari 
zaigula: “El silencio, sobre todo el silen-
cio. Como si hubiera renovado la pro-
piedad de su origen, que es la de dejar 
las cosas, el mundo, de manera intacta”.

Andres gaur hona ekarri badut, or-
dea, da batez ere berak irakatsi zidala-
ko azken garaiotan asko erabili dudan 
kontzeptu bat: paidokrazia, hau da, 
haurren gobernua, edo, areago, hau-
rren diktadura. Buruan dabilkit termi-
noa egunotan, konfinamendu garaian 
haurren kaleratzea errebindikatzen 
duten ahotsak nabarmendu baitira. 
Ea, ez gaizki ulertu, nik ere nahi dut 
haurrak kalera ateratzea, nahi dut 
mundu guztia kalera ateratzea, ahal 
den neurrian behintzat. Baina haurrak 
lehen lerroan jartze horri bi motibazio 
ikusten dizkiot: edo haurrekin denbo-
ra gutxi pasa du jendeak aurretik –eta 
orain lanak–, edo haurrak guztiaren 
zentroan kokatu ditu definitiboki. Bi-
garren horrek kezkatzen nau bereziki: 
helduon bizitzaren erdigune, motibo 
bakar ia, haurrak direnean –ezagutzen 
dut haurren egitekoekin haurrak bai-
no gehiago emozionatzen denik–. Eta 
hori ere ez da asuntoa. Edo bai, bakoi-
tzak egin dezala bere bizitzarekin nahi 
duena. Hori bai, haurrak kalera atera 
behar direla diogunean, haurrengatik 
egiten dugu, edo guregatik, haurrekin 
gehiago ezin dugulako? Haurrak esku-
bide osoko subjektu gisa aitortzearen 
alde nago noski. Baina haurrak izaki ia 
jainkotiar gisa hartzearen kontra. Eta 
batez ere helduon miseriak haurren 
atzean ezkutatzearen kontra. 
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Koronabirus aroan argiaK sortutaKo formato berriaK

KOMUnITATEA

OLATUKOOPEN
ZAINTZA DEKALOGOA

Etxetik ateratzen uzten ez diguten 
garai hauetan entretenimendura-
ko errekurtsoak berriak ari gara 

sortzen. Ohiturak ari gara aldatzen. 
Argian, norbere etxeko ohiturak al-
datzeaz gain, informatzeko moduak 
ere aldatu dira. Azken hiru astekariak, 
paperekoak, ez dira inprentatik pasa. 
Baina bitartean interneten aritu gara 
jo eta su, aktualitateari buruz ahalik 
sakonen informatzen. Sortutako arti-
kulu pila horren artean edonorentzat 
bilaketa erraza izan dadin, argia.eus 
webgunean sartu eta albiste guztien 
gainean espreski barra bat prestatu 
da "Koronabirusaren krisia" izanare-
kin. Azken orduaren jarraipena egiteaz 
gain, ARGIAn bezala beste hainbat ko-
munikabidetan gaiaren inguruan sor-
tzen ari diren artikuluak bilduta daude 
webguneko goiko barra horretan, gaia-
ren arabera hiru atal hauetan bilduta: 
"Shockean adi", "Biharamunari so" eta 
"Erantzun soziala".

Eta horrez guztiaz gain, proiektu be-
rriak sortu ditugu. Informazioa modu 
askotara eman baitaiteke. 

txina zaharreKo ipuinaK
Azken hilabeteotan Txina gora eta Txi-
na behera gabiltza, birusaren lehen 
sintomak han azaldu zirela eta albiste-
gietako titularrak bete ditu ekialdeko 
indarrak. "Txina koronabirusa baino 
askoz gehiago da", pentsatu zuen Je-
xux Eizagirre Portillok, eta ekin zion in-
guru haietan hitorian zehar sortutako 
ipuinak bilatu, hautatu eta euskarazko 

bertsioa egiteari. Bertsioa, garbi utzi 
nahi du, abiadura, mugimendua, inda-
rra jarri nahi izan baitie ipuinei eta ho-
rretarako hizkuntza bakoitzak dituen 
errekurtsoak erabiltzea komeni baita, 
itzulpen zehatza egin gabe. "Transmi-
titu behar da originalaren esanahia, eta 
ondoen transmititzen da hizkuntza ba-
koitzaren formulekin", dio. Pako Eiza-
girre Irurek ahotsa jarri die kontakizu-
nei, Maitane Gartziandiak ilustrazioak 
gehitu dizkie eta Eneritz Arzallusek 
edizioa eginda, Argiak aurreko astean 
zintzilikatu ditu, egunean bat, denon 
gozamenerako. "Argiaren barrenak" 
blogean ikusentzun ditzakegu zazpiak.

ohasiKo KroniKaK
Igandero umorezko irratsaio berezia 
argitaratzen da sarean. Konfinamen-
dua aitzakia polita izan da lehendik ze-
torren ideiari forma eman eta martxan 
jartzeko. Hau irakurtzen ari zarenerako 
bosgarren saioa zabalduta egongo da. 

jaKoba erreKondoren zuzeneKo 
Kontsultategia
Baratze eta lorategietan lan gehien du-
gunean moztu dizkigute hegoak. Ordea 
galdera asko ditu oraindik jendeak eta 
horiei denei erantzuna eman nahian 
ostegunero Jakoba Errekondok Face-
bookeko Bizi Baratzearen orrian zuze-
neko emankizuna eskaintzen du. Gal-
derak aurrez landarekontsultategia@
gmail.com helbidera idatzita eta zuze-
neko saio horretan emango ditu eran-
tzunak. Ostegunero, 18:00etan. 

  ITSASo ZuBIRIA ETXEBERRIA

Ohiturak aldatu, 
egoera berrira moldatu
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IA Koronabirusaren krisian zaintzak erdigu-

nean jartzeko helburuz, ekonomia sozial 
eraldatzaileko sarea den Olatukoopek de-

kalogoa argitaratu du: norberaren zaintzatik hasi 
eta komunitatera zabaltzeko hainbat galdera eta 
erreminta erabilgarri biltzen ditu. hasteko, go-
mendio orokor hauek eman ditu: gardentasuna, 
erritmoak errespetatzea eta malguak izatea.
 Gardentasunari lotuta, informazioa guztien 
eskura jarri eta erabakiak denen artean eta batzar 
moduan hartzea aholkatu du. Erritmoei lotuta 
daude beste neurri hauek: erritmoak errespe-
tatzea, guztien denborak kontuan izatea, zalan-
tzetarako tarteak eskaintzea... Malgutasuna izan 
daiteke krisi egoera honetarako balio eragin-
korrenetako bat: "Gogoratu egoerak aldakorrak 
izan daitezkeela, beraz etengabean errebisatu 
beharko ditugula hartutako erabakiak (bai indi-
bidualak eta baita kolektiboak ere). Izan gaitezen 
malguak" aholkatu du.

norbera ere zaindu beharreKoa
Maila indibidualean "nola nago?" galdera plan-
teatzen du, hiru eremutan: gorputza, burua eta 
emozioak. Gorputza mugiaraztea, emozio "on" 
eta "txarrak" bereiztu gabe hauek adieraztea eta 
gustuko zerbait egiteko edo ezer ez egiteko tar-
teak hartzea gomendatzen du.

etxeKoaK zaintzeaz
Elkarrekin bizi direnen artean "nola gaude" gal-
derari erantzutea proposatzen du eta baita ere 
ordutegiak jartzea, gaiez hitz egin eta denen 
artean erabakiak hartzeko asanbladak egitea eta 
etxeko lanak denen artean banatzea: "Zaintza la-
nak ikusgarri bilakatzeko momentua da".

lanKideen artean
Lankide bakoitza nola dagoen jakitea garrantzi-
tsua dela azpimarratu du: "Pertsonak ez bagaude 
ondo oso zaila da martxa produktibo bat jarrai-
tzea". horretarako, "ezinbestean bermatu behar 
dugu enpresa kooperatiboa osatzen duten per-
tsona guztiek izatea haien egoera eta emozioen 
berri emateko espazio segurua: epairik gabe, 
gertutasun eta goxotasunetik. Elkartasunetik eta 
konfiantzatik abiatuta, errespetatu ditzagun ba-
koitzaren erritmoak eta beharrak".

Komunitatean parte hartu
Gertuenekoen zaintzatik hasita, ahal bada au-
zoetan antolatzen ari diren zaintza sarean parte 
hartzeko deia egin du.

Dekalogoa osorik irakurgai: 
www.olatukoop.eus
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krONikA seriOsA egitekO

BiDALi zure hArrikADAk: BERANduEGI@ARGIA.EuS

Egun osoa sofan eserita pasatzen du Abaltzisketako bizilagun 
batek, baina 20:00etan balkoira ateratzen da txaloak jasotzera 
paparra aterata. 

Bere alabak dagoeneko Rosaliaren 
diskoak entzuten dituela eta 
Marlboro erretzen duela deskubritu 
du Barakaldoko aita batek. 

Koronabirusaren krisia hasi 
zenetik lehenbiziko aldiz, 
heroien kopurua handiagoa da 
pertsona normalena baino

Guraso 
euskaldun asko 
etxealdi honi 
esker konturatu 
dira Pirritx 
eta Porrotxen 
musika beraiei 
gustatzen 
zaiela, ez beren 
haurrei

Arratsaldeko lauak eta laurdenetan balkoietatik 
edari isotonikoak isuriko dituzte Ultra-Trail bat 
egiteko monoarekin dauden matxaka guztiek. 

sos haurrak kanpainaren 
arrakasta ikusita, 
sos kirolariak ekimena 
jarri dute abian 
Goierriko triatletek

uMoRE 
KoNfINATuA
Entzun podcasta 
astean behin 
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Sasoi trumoitsu hauetan 
inor ez dadila 

ARGIArik gabe geratu

aRGia.eUS/eGinaRGiakoa

ARGIA txikitik eragiten
Komunitateak 
komunitatea babesten du
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