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COVID-19aren aurka,
hezkuntzarako
eta osasunerako 
eskubidea bermatzen dugu
STEILAS. L

urralde batean osasun-larrialdia deklaratzen 
denean, eta, egoera horrek eragiten duen mina 
aitortu beharrean, gizarteko sektore pobretu-
enei gehitzen zaizkien zailtasunak eta zaintzen 

dituzten pertsonak egiten ari diren ahalegin handia 
aitortu beharrean, egungo ekoizpen-sistema neolibe-
ralari eusten dion ideologia elikatzen duten hainbat 
gailutara jotzen denean batzuei izua sartzen zaigu.

Eta izutu egiten gaitu gobernuek polizien eta 
militarren ahotan gerra-diskurtsoak botatzen 
dituztelako, eta, aldi berean, armada eta polizia-
indarrak gure kale etatik zabaltzen dituztelako, setio-
egoeraren sentsazioa eraginez, zalantzarik gabe. 
Entzierroa jendeak etxerik duen, zein baldintzatan 
partekatzen duen edo zein bitarteko materialekin 
duen kontuan hartu gabe betetzen dela zaintzen 
dute. Horregatik, konfinamendua klase sozialaren 
kontua ere badela baieztatzen dugu.

Hezkuntza-erakundeek, bestalde, ikasleek beren ikas-
kuntza-erritmoa ez galtzeko garrantzia azpimarratzen 
dute. Horrela, eskola, institutu eta unibertsitateetan, 
irakasleek bertsio telematikora egokitu behar izan 
dute beren irakaskuntza-funtzioa egun batetik beste-
ra, ikasleek ikasturtea jarrai dezaten. Horrek guztiak 
irakasleengan, familiengan eta ikasleengan berarengan 
sortzen dituen estresa eta lanaldien luzapenarekin.

Irakaskuntza telematikoan tematu arren, hezkuntzak 
presentzia eskatzen du, ikastetxeak sozializaziorako, 
topaketarako, trukerako eta harremanetarako guneak 
baitira. Gainera, badakigu ezagutzaren transmisioa 
ez dela mugatzen ikasgaien edukira (zeharkako esku-
menen gaia, azken hamarkadetan hain modan egon 
dena). Eztabaidaezina da bizitzan zehar ikasten dugu-
la, eta baita formalak ez diren beste eremu batzuetan 

Prestakuntza telematikoak klase-
osagai argia du, eta ez dago eskola 
publikoan matrikulatuta dauden 
ikasleen zati handi baten eskura.
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ere, hala nola koadrilan, familian, komunikabideetan, 
sare sozialetan, auzoetan...

Zentzu horretan, STEILASetik azpimarratzen dugu 
eskola birtuala bada, arreta espezializatua eta indi-
bidualizatua behar duten ikasleen zailtasunak, es-
pezialistekin metodologia inklusiboa, materialak eta 
ingurune egokituak, larriagotu egiten direla. Nola 
egingo dute lan hezitzaileek, logopedek, fisioek eta 
PTek (Pedagogia Terapeutikoa) pantaila batzuen bi-
dez? Ikasle horiei dagokienez, Hezkuntza Sailak ez du 
inolako arretarik eman, berriro ere ikastetxeetan aur-
kitzen ditugun aniztasunak ez baititu ezagutzen.

Eskola birtuala bada, familiek beren gain hartu behar 
dute seme-alaben hezkuntza formala. Euskal familien 
zati handi batek, konektatu gabeko ikasleen Estatuko 
batez bestekoa Isabel Celaaren arabera % 14koa da, 
ez du funtzio horiek egiteko kultura- ezta teknologia- 
baliabiderik. Pobrezia-egoeran bizi bazara, ezinezkoa 
da hirugarren lauhileko honetako ikasketa-plana gau-
zatzea espazio propio eta digitalizatu bat izan gabe. 
Beraz, prestakuntza telematikoak klase-osagai argia 
du, eta ez dago eskola publikoan matrikulatuta dau-
den ikasleen zati handi baten eskura.

Gaixotasun penagarri honek dakarren berrogeialdiak 
gizarte honen eredu kontsumista eta indibidualistaz 
hausnartzera behartzen gaituela uste dugu. Halaber, 
agerian utzi behar dugu ezin garela bizi pertsona guz-
tientzako bizitza duina izateko eskubidea bermatuko 
duen osasun-sistema publiko eta unibertsalik gabe eta 
aukera-berdintasuna bermatuko duen hezkuntza pu-
blikorik gabe. Horiek baitira langile klaseari berdinta-
sun aukera eta oparotasuna bermatuko dizkiotenak.

Ez gaitezen gehiago engaina psikologia positiboaren 
erretorika horrekin –Ameriketako Estatu Batuetatik 
inportatua–, zeina epidemia hori erronka, aukera gisa 
definitzen duen diskurtso politiko, sozial eta hezitzai-
le ugaritan sartu baita; esaldi horiek pentsamendua 
koagulatzen dute, hala nola “denon artean garaitu 
egingo dugu”, “Laster geratuko da”, “Nahi baduzu, 
ahal duzu”, “Birusak ez diezazula irribarrea kendu”... 
Gure ikuspuntutik, pertsonen borondate indibidua-

*  RAEren arabera, COVID-19a gaixotasun bat denez, gaztela-
niaz femeninoan erabili behar da. Hara non hainbeste urte hiz-
kuntza inklusiboa aldarrikatzen eta pandemia egoeran lortzen 
dugun, paradoxikoa behintzat.

Agerian utzi behar dugu ezin 
garela bizi pertsona guztientzako 
bizitza duina izateko eskubidea 
bermatuko duen osasun-sistema 
publiko eta unibertsalik gabe eta 
aukera-berdintasuna bermatuko 
duen hezkuntza publikorik gabe. 

lari egindako dei inmorala da hori, premiazkoa bai-
ta pertsona guztien bizitza erdigunean jarriko duen 
osasun-, hezkuntza- eta zaintza-sistema publiko, uni-
bertsal eta sendo bat eraikitzea.

Azkenik, gogora dezagun gaixotasun horretatik ospita-
leetako garbitzaileak, zaintzaileak, erizainak, medikuak, 
egoitzetako langileak, psikologoak, gizarte-langileak, 
garraiolariak, nekazariak, abeltzainak, etxeko langileak 
eta abar ateratzen laguntzen ari zaizkigula, azken ba-
tean, zaintzarekin eta lurrarekin lotutako lanbide guz-
tiak, gehienbat feminizatuak eta orain arte aitortza eta 
baloratu gabekoak. Hori da etorkizuna, eta ez ordena-
gailuen, tableten eta sakelekoen pantaila.
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E
mantzipazioa amaitzen ez den prozesua da. 
Ez dakigu zer nolako menderakuntza berriak 
sortuko diren prozesuan, helburu jakin ba-
tzuk lortu ahala. Baina lehen fasean, helburua 

gizartea desmerkantilizatzea eta despatriarkalizatzea 
da. Horretarako, gizartea taxutzen dituzten prakti-
kak, sentitzeko eta hautemateko moduak eta horiek 
birsortzen dituzten erakundeak eraldatu behar dira. 
Horietako erakunde bat da hezkuntza: hezkuntzaren 
ideia eta hura osatzen duten diziplinak aldatzeaz gain, 
tartean pedagogia eta psikologia sozialaren oinarriak, 
hezkuntzaren helburuak, finantzazioa, erabakiguneak 
eta egikaritzeko erak (politika publikoak) aldatu be-
har dira. Lehen helburua lortzeko gizabanakoek beren 
burua eta komunitatea kolektiboki gobernatzeko gai-
tasun sozial, ekonomiko eta politikoak garatu behar 
dira. Horretarako, segregazioarekin amaitzea ezinbes-
tekoa da, publiko eta pribatuaren arteko segregazioa, 
sexu- eta arraza-segregazioa, eta segregazio sozio-eko-
nomikoa. Lehenak sistema liberala legitimatzen du. 
Bigarrenak sistema patriarkala eta arrazista eta hiruga-
rrenak sistema kapitalista-merkantilista.

Arraza- eta sexu-segregazioarekin amaitzeko, arrazia-
lizazioa eta sexualizazioarekin amaitu behar da. “Se-
xua” kategoria politikoa da, “arraza” bezala. “Arraza” 
kategoria gizartea antolatzeko onartezina den bezala, 
onartezin bilakatu behar da “sexuaren” arabera anto-
latutako gizartea: patriarkatua. Horrek esan nahi du 
hezkuntza mota orok emakumeak eta gizonak sor-
tzeari eta birsortzeari utzi behar diola. Horretarako, 
jakintza-praktika berriak asmatu behar dira eta orain 
gure curriculuma gidatu eta ezartzen dituztenak ba-
ztertu. “Ezagutzea” heterosexualki pentsatzea da eta 
“normala” izatea heterosexualki bizitzea (gizon gisa 
identifikatzea, gizona izanik emakumeak gustuko 
izatea, ama bat eta aita bat duten familiak sortzea, 

Hezkuntza sistema
eta emantzipazioa 
Jule Goikoetxea.

Gure hezkuntza pentsamendu 
liberalean, heterosexualean 
eta arrazistan oinarritzen da: 
familia heteronormatibo zuri 
eta liberala dute eredutzat 
ikasmaterialek eta irakasleek, 
ikasgelan espazio pribatua 
eta publikoaren arteko 
banaketa zuritzen da.
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odol bereko seme-alabak heztea, etxe berean bizi-
tzea, etab.). Gure hezkuntza pentsamendu liberalean, 
heterosexualean eta arrazistan oinarritzen da: fami-
lia heteronormatibo zuri eta liberala dute eredutzat 
ikasmaterialek eta irakasleek, ikasgelan espazio pri-
batua eta publikoaren arteko banaketa zuritzen da, 
kontratu sozialaren oinarria den kontratu sexualerako 
presta tzen dituzte ikasleak txikitatik eta produktibita-
te mota baten bidez diziplinatzen dituzte. Kontratu 
soziala apurtu behar da, eskoletatik, kontratu hori he-
terosexuala, misoginoa eta arrazista da. Helburuetako 
bat arraza- eta sexu-segregazioarekin amaitzea baldin 
bada, “arraza” marka/etiketa segregatzailea dela ulertu 
behar dugu, “sexua” bezalaxe (biologia, natur zien-
tziak, historia, artea, ekonomia, filosofia, dena oina-
rritzen da marka sexualean). Horrez gain, tradizio eta 
pentsamendu mendebaldarraren sexu-indarkeria eta 
indarkeria arrazista guztia mahai gainean jartzea dakar 
sistema publiko (benetan publiko) baten sorkuntzak.

Bestetik, segregazio sozio-ekonomikoarekin amai-
tzeko, erabakiguneak behetik gora aldatu behar dira. 
Hezkuntzaren lehen gobernu maila eskola izan be-
harko litzateke eta bigarren gobernu maila auzoa, ez 
Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua edo Udala: 
auzoa izan behar da komunitatearen lehen gobernu 
maila, gobernu komunitarioa. Horretarako auzoek 
segregazio mekanismo eremu izateari utzi behar diote 
eta horrek urbanismoa eta politika publiko ia guztiak 
aldatzea esan nahi du: etxebizitza eta lurra publifikatu 
behar dira eta komunitario bilakatu, ez soilik eliteak, 
eliza, bankuak eta korporazioak desjabetuz baizik 
eta liberalismoaren gobernu unitateak diren familia 
nuklear hetero-normatiboen propietate pribatuaren 
desjabetzea mamituz; zerbitzu eta garraio publikoaren 
antolamendua aldatuz, tokian tokiko osasun sistema, 
merkataritza arauak, etab. eraldatuz, sistema politi-

koaren arkitektura osoa barne. Herriak bere burua be-
hetik gora gobernatzeko, auzoka antolatu behar dira 
herritarrak, auzokideek beren eskolak, kaleak, anbula-
tegiak, bizitokiak, hitz batean, bizitzak gobernatu ahal 
izateko. Auzoak, gaur egun, segregazio mekanismoak 
dira, baliabideak eta aberastasuna eremuka banatze-
ko sortuta baitaude: auzo pobreak ditugu, zahartuak, 
arrazializatuak, auzo aberatsak, zuriak, auzo berriak, 
baliabide asko dituztenak eta ezertxo ere ez dutenak. 
Horrek esan nahi du, sistema komunitario horrek sis-
tema publiko bat behar duela atzetik, auzo, eta, beraz, 
eskola guztiek eta bertan dauden ikasleek beren burua, 
eskola eta komunitatea gobernatu ahal izateko behar 
dituzten gaitasun ekonomiko eta sozio-politikoak 
ziurtaturik. Osasun sistema publiko (benetan publi-
ko) baten antzera, non minbizia tratatzeko baliabide 
publikoak guztiontzat ziurtatuta dauden, alegia. Gaur 
egun, BPG handia duten auzoek eskola hobeak dituz-
te, eskolak segregazio mekanismoa direlako auzoekin 
batera. Hezkuntza sistema publiko baten helburua 
ezin da izan baliabideak ez dituzten horiei hezkuntza 
ahalbidetzea. Hori karitatetik gertu dago eta abera-
tsen birsortzea bermatzeko mekanismo bilakatzen da. 
Hezkuntza publikoa herritarrena da, herriak egina, 
herriarentzako. Ez pobreentzako, edo aberatsak ez di-
renentzako. Horretarako, auzoek baliabide eta aukera 
berdinak izan behar dituzte, bertan bizi direnak on-
gizate berbera izan dezaten. Hori da komunitatearen 
autogobernuan oinarritutako sistema publiko baten 
eginkizuna: komunitate mota guztiek beren burua 
gobernatzeko baliabideak eta gaitasunak sortu eta bir-
sortzea.

EAEko eta NFEko gobernuek sistema kapitalista, arra-
zista eta patriarkala birsortzeari utz diezaioten, ezinbes-
tekoa da auzo-batzarren batzar nagusi bat sortzea, lo-
teslea izango dena: auzo aberatsen, hau da, gizabanako h
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Hezkuntza publikoa herritarrena 
da, herriak egina, herriarentzako. 
Ez pobreentzako, edo aberatsak 
ez direnentzako. 
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eta kolektibo aberatsen beto gaitasuna deuseztatuko 
duena, izaki sexualizatuen (emakumeak) eta arrazializa-
tuen erabakimena eta betoa ziurtatuz aldi berean. Gaur 
egun, gizonek eta patronalek dute betoa, hezkuntzan 
ere. Gure hezkuntza sistemaren ondorio dira sektore 
feminizatuak, emakumeek gizonek baino 15 ordu ge-
hiago lan egitea astean kobratu gabe eta gizarte osoaren 
mantenua eta zaintza musutruk egitea: hezkuntzaren 
helburua gaur eta hemen sistema patriarkala birsortzea 
delako. Sexuaren araberako lan banaketa, merkantiliza-
zioa eta familia heteronormatiboa legitimatzeko dispo-
sitiboa da hezkuntza sistema.

Kapitalaren arabera (gainbalioaren ekoizpenaren 
arabera) gobernatzen ez den gizarte bat sortzeko, 
bizitzea merezi duten bizitzak sortzeko, zaintza 
erdigunean jarri behar da. Zer esan nahi du horrek? 
Zaintzea ez da zure ama edo seme gaixoa artatzea. 
Zaintzak ura eta janari garbia eskatzen ditu, kutsatu 
gabeko lurra eta airea, osasun publikoa, irakurtzeko, 
ulertzeko, borrokatzeko, gozatzeko eta negoziatzeko 
gaitasuna; zure gorputza eta komunitatea dimentsio 
guztietan autogobernatzeko gaitasuna. Horretarako, 
zaintza nahitaezkoa eta txandakakoa izan beharko 

litzateke: gizarte osoak bizitza osoan egiten duen 
zerbait, eskolatik hasita. Non erakusten da hezkuntza 
sisteman zer den zaintza? Non erakusten da geure burua 
eta komunitatea zaintzen? Zer diziplinek jorratzen dute 
zaintza? Nola da posible fisika edo ingelesa derrigorrezko 
irakasgaia izatea eta zaintza inon ez agertzea? Non 
erakusten dira zaintza ezberdinen teknologiak, logikak 
eta zaintza horien guztien birsortzerako beharrezkoak 
diren elementuak? Inon ez. Horrek gizarte patriarkal, 
arrazista eta kapitalistaren amaiera ekar dezakeelako, 
sistema horien helburua zaintzaren beharra ezkutatzea, 
zaintzen dutenen degradazioa eta kapitala erdigunean 
jartzea baita.

Hezkuntza ez dago komunitatearen esku, elite eko-
nomiko eta politikoen esku dago eta haien interesen 
arabera antolatzen da. Hezkuntza publiko-arena izan 
behar du, komunitatearen esku egon behar du, baina 
auzotarren esku egon dadin, auzoek (auzo pobre, 
arrazializatu eta zahartuek) baliabide publikoak behar 
dituzte, horregatik guztiona izango den gobernu 
komunitarioan oinarritutako hezkuntza sistema 
publikoa behar dugu. 
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El cuerpo único de maestros, 
maestras y profesorado público
Ramon Roy.
Profesor de Formación Profesional y Consejero Nacional 
de USTEC-STEs (IAC).

E
n 2007 se aprobó y se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado el Estatuto Básico del 
Empleado Público, la norma básica a partir 
de la cual se regularía la relación laboral de 

los funcionarios con las diferentes administraciones 
públicas. Pero el EBEP fue más allá e introdujo 
novedades tan importantes como la clasificación de 
los cuerpos o escalas de funcionarios y funcionarias 
públicas en tres grupos, en vez de los cinco que habían 
subsistido hasta entonces. 

El legislador (el que hace las leyes) decidió ponerles 
el nombre de Grupo A, Grupo B y Grupo C y exigió 
para el acceso al Grupo A el título universitario de 
Grado (artículo 76 del EBEP). Por su parte, a partir 
de la aprobación y publicación de la Ley Orgánica 
de Universidades, LOU, el año 2001, los estudios 
impartidos por las diferentes universidades españolas 
comienzan a ser de Grado universitario, ocupando 
paulatinamente el espacio que hasta entonces habían 
tenido los estudios de licenciatura y de diplomatura. 

Volviendo al EBEP, el Grupo A, fue dividido en dos 
subgrupos, el Subgrupo A1 y el Subgrupo A2 y dijo el 
legislador “la clasificación de los cuerpos y escalas en cada 
Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad 
de las funciones a desempeñar y de las características de 
las pruebas de acceso”. 

Por lo tanto, el EBEP abrió la puerta a que todos los 
cuerpos docentes de la Administración Pública fueran 
clasificados en el mismo grupo ya que los requisitos de 
acceso a la función pública docente conforme al EBEP 
son exactamente los mismos: misma titulación acadé-
mica, misma responsabilidad y las misma pruebas de 

El EBEP abrió la puerta a que 
todos los cuerpos docentes de la 
Administración Pública fueran 
clasificados en el mismo grupo 
ya que los requisitos de acceso 
a la función pública docente 
conforme al EBEP
son exactamente los mismos.
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llegando en este caso al mismo Tribunal Supremo. 
Demanda ésta que fue desestimada, no por el fondo 
sino por el procedimiento, ya que el TS consideró 
que ha de ser el legislador y no los tribunales quienes 
solucionen el problema y es más, el TS anima a la 
APFP a continuar trabajando por la equiparación 
laboral consciente de que supondría una mejora de la 
calidad de la educación, en este caso concreto, de la 
Formación Profesional reglada.

Este otro aspecto, el de la mejora de la calidad del sistema 
educativo, es un punto fuerte que la administración 
educativa y el legislador también han de tener en cuenta 
ya que un cuerpo único docente, o incluso todos los 
cuerpos clasificados en un mismo subgrupo profesional, 
facilitaría y simplificaría considerablemente, entre otros 
aspectos, la burocracia, la transmisión de conocimientos 
y experiencias entre los docentes, de abajo a arriba y 
de arriba abajo, permitiría implementar la movilidad 
funcional horizontal y vertical de los trabajadores y, 
sobre todo, acabaría de facto con la discriminación 
laboral y salarial existente entre iguales.

En definitiva, el legislador y la administración 
pública competente han de ver el cuerpo único de 
profesores de docentes como una oportunidad y 
una mejora de la calidad del sistema educativo del 
estado español y por su parte los docentes públicos, 
maestros y profesores, han de apostar por un cuerpo 
de docentes único que mejorará sus condiciones 
laborales y acabará definitivamente con años de 
discriminación gratuita. 

acceso. Evidentemente, cada especialidad docente y 
cada nivel educativo tiene sus propias peculiaridades, 
pero no por ello hay un cuerpo o escala por cada espe-
cialidad docente o etapa educativa.

Pues bien, a pesar de que ya han pasado más o menos 
19 años desde que se publicó la LOU y 13 desde que 
se publicó el EBEP la Administración Pública española 
continúa diseminando las especialidades docentes 
en nada más y nada menos que 12 cuerpos docentes 
clasificados entre el subgrupo A1 y el subgrupo A2 de la 
función pública, agarrándose a una normativa anterior 
obsoleta, irracional, poco funcional y discriminatoria 
en muchos casos. 

Pero también es cierto que el cuerpo único de 
docentes o, incluso, la reclasificación al subgrupo A1 
de los cuerpos adscritos al subgrupo A2, ha sido y es 
un tema de debate en el seno de las administraciones 
públicas educativas, conscientes posiblemente de 
la irracionalidad de la situación actual. Diferentes 
Administraciones Públicas Autonómicas ya han 
manifestado su voluntad de buscar una solución a esta 
situación, si bien culpan a la administración central 
de falta de voluntad. Y al revés, es la Administración 
central la que busca el apoyo y consenso en las 
comunidades autónomas y no lo encuentra.

Por su parte, algunos territorios, como Cataluña, a 
través de USTEC-STEs (IAC), han puesto en manos 
de los tribunales la discriminación laboral que acarrea 
esta situación. Y el caso, más interesante es el de la 
demanda al respecto que la Asociación de Profesores 
de Formación Profesional llevó a los tribunales, 

La Administración Pública 
española continúa diseminando 
las especialidades docentes
en nada más y nada menos
que 12 cuerpos docentes 
clasificados entre el subgrupo A1 
y el subgrupo A2 de la función 
pública.
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Escuelas con Memoria: 
programa educativo del Instituto 
Navarro de la Memoria
Josemi Gastón.
Director del Instituto Navarro de la Memoria.

A diferencia de otros estados, en el caso 
del Estado español las dificultades para 
implementar una conciencia crítica respecto 
de experiencias de terror son extraordinarias, 

debido al escaso aprecio por la memoria crítica del 
pasado tras la muerte del dictador. La cultura política 
de la Transición hizo hincapié en las ideas de consenso 
y reconciliación, lo que significó postergar la reflexión 
cívica sobre la represión franquista y sus consecuencias. 
Las administraciones educativas no abrieron suficiente 
espacio curricular para el abordaje de esta cuestión. 
Las experiencias se vieron circunscritas al profesorado 
más comprometido y a los grupos de renovación 
pedagógica.

En el caso de Navarra, a partir de 2015, algunas 
cuestiones van evolucionando, en especial desde que 
el Instituto Navarro de la Memoria ha implementado 
un programa educativo: Escuelas con Memoria1, que 
pretende la promoción de proyectos y actividades 
relacionados con la memoria. En este sentido, acciones 
de calado como las exhumaciones de personas asesinadas 
y desaparecidas, la investigación sobre los procesos de 
vulneración de derechos humanos o el reconocimiento 
y dignificación de los lugares de memoria cuentan con 
la participación del alumnado que, después de un 

1  Un balance reciente de las políticas públicas de memo-
ria desarrolladas en el período 2015-2019 en GASTÓN 
AGUAS, J. M. y LAYANA ILUNDAIN, C., “Memoria 
histórica y compromiso institucional: el Instituto Nava-
rro de la Memoria”, Studia Histórica. Historia Contempo-
ránea 37 (2019), págs. 79-106.

La cultura política 
de la Transición hizo hincapié 
en las ideas de consenso y 
reconciliación, lo que significó 
postergar la reflexión cívica 
sobre la represión franquista
y sus consecuencias. 
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botilak, que rememora la fuga del fuerte de San Cris-
tóbal, el 22 de mayo de 1938 y se realiza por grupos 
de escolares de varios centros y en la que participan 
familiares de presos huidos. Otra experiencia relevante 
es el encuentro intergeneracional del alumnado con 
familiares de víctimas en el Parque de la Memoria de 
Sartaguda. Lugares de memoria como espacios priv-
ilegiados para el trabajo educativo en torno a la me-
moria. Como también lo son las fosas comunes al ser 
exhumadas, y que permiten entrar en contacto directo 
con el drama de los desaparecidos, escuchar a testigos, 
familiares, asociaciones memorialistas y técnicos.

A los centros educativos se les oferta también otro tipo 
de recursos. Charlas, mesas redondas, conferencias, 
unidades didácticas (Donde el bosque se espesa, Barro, 
Memoria de Libertad...), documentales (Desafectos, 
Gurs, Ezkaba...), exposiciones (Siria: destellos en 
la oscuridad; Asesinando por convicción. Aktion T4. 
Programa de eutanasia nazi; Ezkaba 1938-2018; 
Lur Azpian–Bajo Tierra. Exhumaciones tempranas 
en Navarra; herramientas digitales (base de datos 
del Fondo Documental de la Memoria Histórica de 
Navarra o el Mapa de Fosas); o teatro, en colaboración 
con Gayarre. También visitas a lugares de memoria, 
tanto de Navarra (Loiti, Igal, Olabe, El Perdón...) 
como de otros territorios: el Cinturón de Hierro; el 
destacamento penal de Bustarviejo; la ruta Orwell o el 
frente del Ebro; o el campo de concentración de Gurs; 
y que permiten desarrollar intercambios escolares. 
Otra vía son programas europeos, como Erasmus o 
eTwinning, que posibilitan recursos, plataformas y 
herramientas de comunicación a escala europea sobre 
memoria.

El tercer eje constituye, además, el horizonte final de 
todo este proyecto: la creación de una red de Escuelas 
con Memoria. Estamos convencidos de que la con-
solidación del programa vendrá dada no sólo por la 
implicación del profesorado más militante en mate-
ria de memoria, sino por la apuesta de los centros por 
convertirse en Escuelas con Memoria, entrelazando a 
nivel territorial experiencias fructíferas ya puestas en 
marcha estos últimos años y las nuevas que vayan 
surgiendo. 

Se propone problematizar el 
currículo y abordar en las aulas 
problemas sociales relevantes, y 
parte de una concepción de la 
enseñanza de las ciencias sociales 
que establece como finalidad 
la educación de la ciudadanía 
democrática.

trabajo preliminar en sus respectivos centros, dialoga 
con técnicos e investigadores, familiares y testigos 
en los propios lugares donde se cometieron los actos 
de limpieza política y represión tras el golpe militar 
de 1936. Este anclaje enlaza con la tradición más 
renovadora de la didáctica de las ciencias sociales, que 
se propone problematizar el currículo y abordar en 
las aulas problemas sociales relevantes, y parte de una 
concepción de la enseñanza de las ciencias sociales que 
establece como finalidad la educación de la ciudadanía 
democrática.

Escuelas con Memoria se estructura en torno a tres 
grandes ejes de acción: la formación del profesorado; las 
actividades con el alumnado; y la creación de una red 
centros que se integren en el programa para compartir 
e intercambiar sus experiencias. En lo que se refiere a 
la formación del profesorado, las propuestas formativas 
pretenden promover una actualización de la práctica 
docente en dos ámbitos, el científico y el metodológico. 
Diferentes formatos y lenguajes a lo largo de estos últi-
mos cuatro años en los que la transmisión de la memo-
ria ha tomado especial protagonismo. 

Un segundo eje del programa ha sido el diseño y de-
sarrollo de una serie de experiencias educativas que 
favorezcan la sensibilización del alumnado en torno 
a la memoria y la promoción del pensamiento crítico. 
El programa se concibe como un proyecto transversal 
que permita conectar al alumnado con los principales 
ejes de las políticas públicas de memoria del INM. Un 
ejemplo paradigmático de esta apuesta lo constituye 
la marcha Las botellas de la Libertad – Askatasunaren 
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E
giari Zor Fundazioa 2012. urtean sortu zen. 
Euskal Herriko gatazkaren testuinguruan Es-
tatuen biolentziak hildako pertsonen senideek, 
zaurituek eta tortura jasandakoek osatzen dugu.

Euskal gatazka garaikidearen jatorria 1936. urteko 
altxamendu faxistan kokatzea beharrezkoa dela uste 
badugu ere, memoria historikoaren alorrean lanean 
diharduten elkarteek lan aparta egiten dute dagoeneko 
estatu kolpearen osteko urteetako biktimen eskubideen 
defentsan. Hori dela eta, konfrontazio armatuaren 
hasiera hartzen dugu gure jardunaren abiapuntutzat.

Orduz geroztik, Estatuak forma anitzetan erabili izan 
du indarkeria. Modu anitzetan urratu ditu herritarron 
giza eskubideak: batzuetan biolentzia modu zuzenean 
baliatuz (gerra zikina, poliziaren indarkeria, errepresioa, 
tortura...); eta zeharkakoan besteetan (dispertsioa, sal-
buespenezko espetxe politika, deportazioa...). Hortaz, 
askotarikoak dira Estatuaren biolentziaren biktimak:

•  366 pertsonen heriotzen arduraduna da Estatua. 
Baina 88k bakarrik jaso dute soilik nolabaiteko ai-
tortza ofiziala.

•  Guardia Zibilak, Polizia Nazionalak eta Ertzaintzak 
praktikatutako 4.113 tortura kasu frogatutzat jo 
zituen Eusko Jaurlaritzaren EAEko torturaren txos-
tenak. Baina horien guztien artetik, 103 pertsona 
izan dira soilik aitortuak.

•  Azkenik, egundo ez dago Estatuaren biolentziak 
zauritutako pertsonen errolda ofizialik.

Beraz, diskriminazioa eta kategorizazioa nagusi dira 
oraindik Estatuaren biolentzia jasan duten biktimen 
kasuan. Giza eskubideen urraketa berdinak jasan di-
tuzten pertsonek tratu oso ezberdina jasotzen dute 

Estatuaren biolentziaren biktimen 
aitortza helburu
Egiari Zor Fundazioa.

instituzioen eta erakunde ofizialen aldetik, gehiago 
erreparatzen zaiolako jasandako biolentziaren eragi-
leari, jasandako eskubide urraketari baino.

Hori guztia dela eta, gure fundazioaren xedea da 
lan egitea biktima horien eskubideen defentsan, 
aipatu diskriminazioa behingoz gainditzeko, 
giza eskubideen urraketa berdinak jasan dituzten 
pertsona guztiei aitortza maila berbera ziurtatzeko 
eta gatazkaren testuinguruan gertatutako guztia 
ezagutu eta ezagutzera emateko.

Horretarako, bada oinarrizko eskubide bat guretzat: 
egia. Egia itzaletik argira ateratzeko dihardugu lanean, 
gure izenak aditzera ematen duen bezalaxe.

•  Egia da pairatutako tragedia berriro ez errepika
tzeko bermerik onena. Gertatu dena ezagutu eta 
ezagutzera emanda lortuko dugu berriro ez erre-
pikatzea.

•  Gatazka ikuspuntu integraletik jorratzea ere, oi-
narrizkoa da. Euskal Herriko gatazka politikoa in-
terpretatzeko ikuskera anitzak daude. Guztien ar-
teko elkarbizitzan eta errespetuan dago gakoa. Be-
tiere, bermatuta ikuskera anitz horiek gertatutako 
guztia aintzat hartzen dutela, ikuspegi kritiko eta 
autokritiko batetik, eta argazki osoari erreparatzen 
diotela, ezer borondatez edo ezjakintasunagatik 
albo batera utzi gabe. Hori guztia, egiaren bidez 
soilik da posible.

•  Biktima anitzen ezagutza, aitortza eta erreparazio 
osoak ere, egia du oinarri.

Hortaz, egiak zauriak ixten ditu. Pairatu dugun trage-
dia berriro ez errepikatzea posible egiten du. Ehunka 
eta ehunka pertsonak bizi izandako mina aitortzeko 
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pausoa da; biktimak erreparatzeko eta duintzeko ezin-
besteko tresna.

Guretzat, finean, egia justizia da. Justizia, injustizia-
ren aroan. Zigorgabetasuna oraindik ere nagusi den 
unean.

Demokrazia espainiarraren oinarrian daude inpunita-
tea eta biolentzia. Horien gainean eraikia izan baitzen: 
erregimen militar faxistak eragindako krimenak seku-
la gertatu ez balira bezala jarri zen abian “trantsizio” 
delakoan.

Gaur da eguna ez zaiona inolako eskakizunik egiten 
oraindik indarrean dirauen biolentziaren arduradunei, 
Estatuari, hain zuzen. Tamalez, eztabaida politikoan 
pil-pilean den autokritika egiteko exigentzia ez da 
bakeari eta giza eskubideen defentsa irmoari lotutako 
konbikzio moraletan oinarritzen, interes politiko ze-
hatz batzuetan baizik.

Gatazkaren ondorioak behin betiko gainditzeko, 
eta bermatzeko horrelako ezer errepikatzea ez dela 

etorkizunean posible izango, beharrezkoa da sustraiei 
erreparatzea, eragindako minaren ardura politikoak 
nork bere gain hartzea, eta hausnartzea zergatik izan 
den posible, zein testuingurutan izan den posible, 
Estatu batek krimenak aurrera eraman ahal izatea. 
Jasaten dugun inpunitatea ere, itzaletik argira atera 
behar da.

Pluraltasun ideologikoari diogun errespetutik, eta 
kontziente izanik etorkizuneko bakea eraikitzeko, 
ezinbestean, iraganean gertatutakoaren inguruan jar-
dun beharko dugula, horrek sorrarazten dituen kora-
pilo guztiekin, gure determinazioa da lanean gogor 
jarraitzea egun ezberdintasunak diren horiek topagu-
ne bilaka daitezen.

Elkartzen gaituen horri heldu behar diogu elkarbizitza 
demokratikoa eraikitzeko, bakea eta giza eskubideak 
oinarrian izango dituena, eta bermatuko duena per-
tsona oro dagozkion eskubideen jabe dela.

Egia bide, askatasuna amets.
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l impacto de la pandemia de la COVID-191es-
tá siendo muy fuerte en la CAPV, ya que en un 
Estado que como el español encabeza a finales 
de mayo la lista mundial de contagiados y de 

muertos en proporción a la población (tras Bélgica, que 
utiliza un criterio más extensivo para la consideración 
de muertes por COVID-19), la CAPV ocupa el sexto y 
séptimo puesto entre las comunidades autónomas res-
pectivamente en la relación del número de contagiados 
y en la de muertos por 100.000 habitantes.

Esta pandemia se ha propagado por el turismo masivo 
y por los circuitos del capital: un número elevadísimo 
de las grandes transnacionales tienen establecimientos 
productivos en la región de Hubei (China) y su capital, 

1  Entre los muchos artículos publicados en castellano 
sobre las raíces de esta pandemia y su entronque en el 
funcionamiento capitalista se pueden ver los de Rob 
Wallace y otros tres, “COVID-19 y los circuitos del ca-
pital”, disponible en https://vientosur.info/spip.php?ar-
ticle15833; Stephen Bouquin, “Una tormenta perfecta”, 
Viento Sur, nº 169, 2020 e Ignacio Ramonet, “La pan-
demia y el sistema-mundo”, www.jornada.com.mx/ul-
timas/mundo/2020/04/25/ante-lo-desconocido-la-pan-
demia-y-el-sistema-mundo-7878.html.

La respuesta del Gobierno Vasco 
y las Diputaciones Forales 
a la pandemia: a favor de los beneficios 
empresariales y de la privatización de la salud 
y los servicios sociales

Mikel de la Fuente.
Profesor jubilado de la UPV/EHU.

Wuhan, donde se inició la pandemia, es uno de los cen-
tros mundiales de la industria del automóvil. El desa-
rrollo de los flujos mundiales y de la circulación de per-
sonas a través de un enorme aumento del tráfico aéreo 
hacia y desde China ha dado lugar a que la difusión del 
coronavirus se corresponda con la densidad del tráfico 
mundial: se extendió inicialmente en Europa y América 
del Norte y después en América Latina y más tarde aún 
en África (Baschet). La elevada internacionalización de 
las medianas y grandes empresas vascas en China y tam-
bién en otros países europeos (Italia), va acompañada 
de un gran número de desplazamientos del personal 
ejecutivo y técnico que han contribuido al importante 
desarrollo de la pandemia en la CAPV.

En la respuesta a la pandemia, los Estados han optado 
por tres estrategias, con mayor o menor claridad y/o de 
mezcla entre las mismas, que se explican por Baschet. Una 
es la basada en el confinamiento más (China) o menos 
autoritario de las poblaciones. La segunda corresponde a 
los “dragones asiáticos”, en particular Hong-Kong y Corea 
del Sur, que tomaron medidas de contención precoz y 
atenuación que han permitido controlar la epidemia sin 
bloquear completamente las economías. Esta estrategia 
ha ido asociada a elementos tales como los siguientes: 
condiciones geográficas (insularidad o cuasi-insularidad); 

https://vientosur.info/?s=COVID-19+y+los+circuitos+del+capital&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
https://vientosur.info/?s=COVID-19+y+los+circuitos+del+capital&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/25/ante-lo-desconocido-la-pandemia-y-el-sistema-mundo-7878.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/25/ante-lo-desconocido-la-pandemia-y-el-sistema-mundo-7878.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/25/ante-lo-desconocido-la-pandemia-y-el-sistema-mundo-7878.html
https://lundi.am/Qu-est-ce-qu-il-nous-arrive-par-Jerome-Baschet
https://lundi.am/Qu-est-ce-qu-il-nous-arrive-par-Jerome-Baschet
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El desarrollo de los flujos 
mundiales y de la circulación de 
personas a través de un enorme 
aumento del tráfico aéreo hacia y 
desde China ha dado lugar a que 
la difusión del coronavirus
se corresponda con la densidad 
del tráfico mundial.

preparación para combatir la pandemia derivada de la 
experiencia del SARS de 2003; práctica masiva de la 
desinfección urbana; medios materiales importantes de 
mascarillas, test y otros; un sistema sanitario desarrollado 
(más camas de cuidados intensivos que en Alemania); 
y, también, a la aplicación de programas de inteligencia 
artificial para el seguimiento de los contactos de las 
personas enfermas. Con matices este modelo se ha 
aplicado también en Alemania.

La tercera sería la de “minimalismo sanitario-liberal 
darwinista”, cuyo objetivo sería permitir la extensión 
de la pandemia hasta llegar a una inmunidad de “re-
baño” que permitiría que la pandemia se parase por 
sí misma. Esta orientación fue inicialmente adoptada 
por Boris Johnson y Donald Trump pero también fue, 
de entrada, considerada por otros países como Méxi-
co, Holanda, Suecia y Bélgica. Esta línea ha sido pro-
gresivamente abandonada cuando se ha comprobado 
que la extensión de esta pandemia podría suponer 
muchos millones de muertos.

Solo la han llevado adelante Bolsonaro (que dice que 
esta pandemia no es más que una “gripita”), lo que 
está suponiendo un fuerte desarrollo de la pandemia, 
especialmente en las favelas y barrios pobres. Con 
cierto disimulo, esa ha sido la posición de Trump, 
que declaró que 200.000 muertos sería una cifra que 
mostraría que su gobierno habría “trabajado bien” en 
Estados Unidos. La presión que está realizando a los 
Estados para el reinicio inmediato del trabajo y la 
carencia de un sistema de salud que proteja a toda 
la población puede hacer que se sobrepase amplia-
mente esa cifra. La protección sanitaria en Estados 
Unidos depende del empleo en un momento en que 
muchos millones de trabajadoras y trabajadores es-
tán perdiendo el empleo, por lo que van a quedarse 
sin protección. El argumento del Partido Republica-
no para la vuelta a la actividad de que es excesivo el 
coste de la protección a trabajadores contrasta con 
sus propuestas de nuevas rebajas fiscales… para los 
ricos. Como dice el Premio Nobel de Economía Paul 
Krugman, “en realidad su posición es que los esta-
dounidenses deben morir por el Dow Jones”. Para 
tratar de escabullir su responsabilidad Trump atribu-
ye la responsabilidad a China, contradiciendo a la 
gran mayoría de la comunidad científica que rechaza 
el surgimiento del virus en un laboratorio (sea este 
chino o estadounidense, que de todo se ha oído). La 
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tardanza del Reino Unido en adoptar medidas pro-
tectoras y las presiones de la derecha conservadora 
y de las organizaciones patronales para relajarlas al 
máximo está aumentado el número de contagios y 
muertes, de forma que puede sobrepasar al Estado 
español en las próximas semanas en el número de 
muertos por 100.000 habitantes. A pesar de haber 
experimentado una gran catástrofe sanitaria, la posi-
ción darwinista es defendida cada vez más claramen-
te por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno Vasco ha optado por una alternativa mix-
ta de las estrategias primera y tercera: confinamiento 
forzado de la población, conforme a las reglas esta-
blecidas por el Estado español (primera), combinado 
con la presión para el mantenimiento muy amplio 
de la actividad económica, que es un elemento clave 
para la extensión de la pandemia (tercera). El peso de 
la izquierda social y política y el sentimiento de soli-
daridad colectiva que impregna a buena parte de la 
sociedad vasca impide que las instituciones políticas 
defiendan una posición liberal-darwinista como la que 
se ha señalado. Por otra parte, tras la promulgación 
del estado de alarma, la mayoría de las decisiones so-
bre la pandemia corresponden al Gobierno español, 
por lo que la actuación política del Gobierno Vasco se 
ha producido bajo la forma de presión y condiciona-
miento a las prórrogas del estado de alarma. 

El PNV y el Gobierno Vasco se opusieron a la para-
lización de las actividades no esenciales que acordó, 
tardíamente, el Gobierno español durante dos sema-
nas. Esa decisión estuvo motivada por el colapso de los 
hospitales, especialmente las UCIs, en algunas comu-
nidades autónomas, que exigía la parada cuasi general 
de la producción para frenar la propagación de la pan-
demia. La posición del Gobierno Vasco se basó en dos 
elementos: 1) el riesgo de “hibernación industrial y de 
“coma económico” y la necesidad de mantener la acti-
vidad para lograr una mejor recuperación económica 
cuando finalice la crisis sanitaria y 2) la posibilidad de 
garantizar la salud en los puestos de trabajo.

El discurso del Lehendakari Urkullu y de la Consejera 
de Economía Arantxa Tapia para justificar esa política 
ha sido de un extremado cinismo, ya que no es creíble 
que se crean lo que dicen: “la salud y la economía no 
son incompatibles” y que se ha planteado un “falso 
dilema” que contrapone el empleo a la salud (decla-

raciones del portavoz Erkoreka). Esta afirmación se 
contradice con lo que está ocurriendo a escala inter-
nacional: a pesar de la oposición de las patronales y de 
la reticencia de los gobiernos, según un informe de la 
OIT del 29 de abril las medidas de paralización total 
o parcial, que obviamente responden a la necesidad de 
proteger la salud y la vida llegaron a afectar a 2.700 
millones de trabajadores, equivalentes al 81% aproxi-
mado de la fuerza de trabajo mundial, que se ha redu-
cido al 68% tras la vuelta a la actividad en China. Esa 
generalización de la parada económica a escala global 
muestra la inconsistencia del argumento de no quedar 
en ventaja comparativa y la de no perder los pedidos.

Aunque en la CAPV es muy complicado que un 
gobierno utilice el lenguaje de Trump o Boris Johnson, 
el PNV ha mostrado la prioridad máxima que 
concede a la actividad productiva, por antiecológica 
que pueda ser, y a los beneficios empresariales que la 
acompañan, en relación con la salud, el bienestar y la 
vida. La pretendida compatibilidad armoniosa entre 
el mantenimiento de la actividad económica y la salud 
contrasta con el rigorismo del confinamiento de las 
personas en las viviendas, que aunque ha sido acordada 
por el Gobierno español no ha sido objeto de petición 
de suavización por el Gobierno Vasco. Además, la 
Ertzaintza ha hecho cumplir de forma estricta las reglas 
del confinamiento, incluso cuando las conductas de la 
población no representasen ningún riesgo sanitario y ha 
utilizado en ocasiones un tratamiento discriminatorio 
y represivo hacia la población inmigrante racializada, 
que ha sido denunciado por el movimiento asociativo 
(por ejemplo, en Bilbao La Vieja). En la CAPV se ha 
seguido con la misma trayectoria que en el conjunto 
del Estado de mucha más permisividad policial en los 
barrios y pueblos ricos que en los barrios populares, 
tal como se documenta por Danilo Albín, además de 
fijarse unas multas por importe de 601 euros, cuantía 
disparatada para la gente de bajos ingresos. Una vez 
más suavidad con los de arriba y palo para los de abajo.

En Euskal Herria la exigencia de cierre total de toda 
la actividad no esencial fue planteada por EH Bildu 
y Elkarrekin Podemos y por la mayoría sindical. Tras 
la aprobación por un Decreto-ley de 29 de marzo 
que ordenaba la paralización de las actividades 
económicas e industriales no consideradas esenciales 
hasta el 9 de abril, los gobiernos vasco y navarro 
lograron del Gobierno español la aprobación de unas 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.publico.es/sociedad/hay-permisividad-policial-alarma-barrios-ricos-secreto-evitan-revelar.html
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“notas aclaratorias” al Decreto que “flexibilizaban” el 
mismo, posibilitando la prestación de servicios no 
esenciales. El Gobierno Vasco se unió a la patronal 
para que la paralización no continuase a partir del 
9 de abril, a pesar de las advertencias de numerosos 
epidemiólogos del riesgo que suponía la rápida vuelta 
al trabajo. Con cierta frecuencia durante el período 
de paralización se mantuvo una actividad productiva 
que excedía abiertamente de lo autorizado, incluso 
tras las citas “notas”. De hecho, la limitación temporal 
de la paralización no se acordó, contrariamente a las 
declaraciones oficiales, “conforme al criterio de los 
científicos”, sino por las presiones de la patronal, como 
reconoció la candidata a Lehendakari por Elkarrekin 
Podemos, Miren Gorrotxategi en una entrevista en la 
que agregaba que el PNV utilizaba “un tono ‘mafiosillo’ 
para hacer ver que el Ejecutivo central depende de sus 
votos para mantener viva la legislatura y para aprobar 
los Presupuestos”.

Las plantillas de varias grandes empresas se opusieron 
a la continuidad de la actividad, rechazando el riesgo 
de la exposición al trabajo, siendo reseñable el caso de 
Mercedes en Gazteiz, donde la actitud combativa del 
comité de empresa, que para frenar la extensión de los 
contagios logró imponerse a la dirección de la fábrica 
que quería mantener la actividad a costa de la salud 
de las y los trabajadores. Recientemente la dirección 
ha contratado a un elevado número de trabajadores 
temporales, asignándoles jornadas de 12 o 10 horas 
de trabajo, lo que ha sido denunciado por el comité 
de empresa. Así mismo, más de 1.600 sanitarias vascas 
realizaron una petición con firmas al Gobierno Vasco 
para la paralización de las actividades no esenciales, 
con el objetivo de reducir la presión sobre el sector 
hospitalario y que pudiera mejorarse su seguridad 
ante el contagio. Tras la reanudación de la actividad 
no esencial, la mayoría sindical ha denunciado 
repetidamente que no se está realizando una 
inspección adecuada de las condiciones de seguridad 
y ha presentado varias denuncias, especialmente en 
los sectores más expuestos al contagio, como son los 
de residencias y atención domiciliaria, ambos muy 
feminizados. Ha puesto de relieve que las instituciones 
públicas no han presentado denuncias contra empresas 
por incumplimiento de las medidas de seguridad. La 
escasez de test realizados a las personas con síntomas 
leves o asintomáticas no permite saber en qué 
medida esa pronta vuelva al trabajo ha contribuido al 

En ocasiones un tratamiento 
discriminatorio y represivo 
hacia la población inmigrante 
racializada, que ha sido 
denunciado por el movimiento 
asociativo (por ejemplo, 
en Bilbao La Vieja). En la CAPV 
se ha seguido con la misma 
trayectoria que en el conjunto 
del Estado de mucha más 
permisividad policial  
en los barrios y pueblos ricos  
que en los barrios populares.

https://www.elcorreo.com/politica/gorrotxategi-critica-pataleta-20200416113631-nt.html
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mantenimiento de un número importante de personas 
contagiadas. 

Como explica el médico del trabajo navarro Iñaki 
Moreno, en el Estado español la actividad preventiva 
está externalizada mediante los Servicios de Preven-
ción Ajenos y da lugar a una dejación de responsabi-
lidades preventivas de las empresas, que se atienden 
mediante documentos estándares para responder a las 
inspecciones, sin estudiar y adoptar de forma precisa 
e individualizada las medidas organizativas y técnicas 
necesarias para el tratamiento de la pandemia. 

Insuficiencias radicales 
en la respuesta a la pandemia

Aunque está mejorando la situación de la pandemia 
en la CAPV, como se demuestra por la importante 
reducción porcentual de los positivos a quienes se 
realizan test, sigue habiendo importantes problemas. 
Así, un porcentaje muy elevado de los test PCR 
realizados en a finales de abril e inicios de mayo 
requirieron hospitalización. Como señalaba Beñat 
Zaldua en Gara el 6 de mayo, la interpretación 
lógica consiste en que, conforme a un protocolo de 
Osakidetza de 12 de abril, esos test se realizasen a 
personas con fuertes síntomas y no a sintomáticos 
leves o asintomáticos, que sin embargo son un factor 
importante de propagación de la pandemia. Como 
se indica en ese artículo, los test debieran realizarse 
a los sintomáticos leves y a quienes hayan estado 
en contacto con quienes hayan dado positivo, lo 
que exige realizar una labor de seguimiento de los 
contactos que los epidemiólogos consideran que 
puede ser de importancia creciente para aislar a las 
personas contagiadas.

Además de necesaria, la práctica generalizada de esos 
test PCR es posible y… barata. Bastaría con que el 
Gobierno Vasco hubiese aceptado desde el primer 
momento la oferta del grupo de investigadores de 
la UPV/EHU y centros tecnológicos para poner a 
trabajar para la realización de esos test a los diversos 
laboratorios de la CAPV con capacidad para ello, que 
al no requerir kits son rápidos y baratos (16 euros, 
frente a los 1.600 que cuesta un día de hospitalización 
en una UVI). Tras poner múltiples pretextos dilatorios, 

cuando se firmó un acuerdo parlamentario el 17 de 
abril, el PNV se negó a dar trascendencia clínica a 
esos test con argumentos infumables, tales como que 
los de la UPV-EHU no son laboratorios acreditados 
para hacer diagnósticos clínicos, lo que contrasta con 
el reconocimiento de otras comunidades autónomas a 
laboratorios similares.

La posición absolutamente reticente del Gobierno 
Vasco a impulsar esos test, que han sido reconocidos 
como muy útiles e innovadores por responsables del 
Instituto Carlos III, solo se puede explicar por su ne-
gativa a que la investigación científica sea prolongada 
con la gestión pública de sus resultados en detrimento 
de los “partenariados público-privados” de los que el 
Gobierno Vasco es muy partidario y que se han con-
vertido en un mantra de la política privatizadora neo-
liberal. En no pocos casos en beneficio de empresas 
“amigas”. En este caso se ha unido una inaceptable 
presión a las y los investigadores para que permane-
ciesen en silencio. Además del rechazo al “ninguneo” 
a la universidad pública vasca, eso ha sido uno de los 
elementos de la crítica a la posición del gobierno en 
un manifiesto firmado por centenares de profesores de 
la UPV/EHU, entre ellos un ex-rector y que se pu-
blica en esta revista. Para no reconocer la carencia de 
la CAPV en la provisión de elementos de protección 
como las mascarillas se optó inicialmente por negar la 
evidencia de su utilidad mediante declaraciones des-
calificadoras (por ej. de la Consejera de Sanidad sobre 
Pedro Sánchez).

Otro elemento que explica la amplitud de la pandemia 
es el deterioro en la dedicación de recursos públicos a 
la salud: entre 2010 y 2020, mientras que la población 
ha envejecido y con ello la exigencia de prestaciones 
sanitarias el presupuesto dedicado a la salud ha 
permanecido constante, incluso bajando alguna 
décima en proporción al PIB. En el 2019 equivalía al 
8,8% del PIB, una décima menos que el del Estado 
español. Además la financiación pública se limita al 
70% y el resto a la privada, cuya parte ha aumentado en 
cinco puntos desde el 2009, a diferencia de Alemania 
donde el gasto privado en salud es el 80% público. 
Además de más bajo se encuentra en reducción. Esta 
contención del gasto público debe impedir que se siga 
diciendo que tenemos el mejor servicio de salud del 
Estado (o del mundo), como se puede apreciar por 
algunos datos. Así, como se puede apreciar aquí, en el 

https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2020-05-06/hemeroteca_articles/a-quien-se-hacen-los-test-pcr-el-rastreo-y-la-deteccion-precoz-como-asignatura-pendiente
https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2020-05-06/hemeroteca_articles/a-quien-se-hacen-los-test-pcr-el-rastreo-y-la-deteccion-precoz-como-asignatura-pendiente
https://glow.ku.edu.tr/
https://glow.ku.edu.tr/
https://elpais.com/sociedad/2020-05-16/los-17-sistemas-sanitarios-necesitan-un-mecanismo-que-los-unifique.html
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número de médicos por 100.000 habitantes la CAPV, 
con 2,45 se encontraba en el 2018 en el cuarto puesto 
entre las comunidades autónomas del Estado. Peor es el 
índice de camas hospitalarias, muy importantes en las 
pandemias: la CAPV, con 240 por 100.000 habitantes 
ocupa el sexto puesto entre las comunidades del Estado 
en el total de camas y peor aún en las Camas UCI, 
ocupando el undécimo lugar, por debajo de la medida 
estatal (8,2 frente a 9,3). Estos datos no corresponden 
con el potencial económico de la CAPV.

La desprotección de las 
trabajadoras y trabajadores 
sanitarios

Osakidetza no ha garantizado la salud de su plantilla, 
lo que ha dado lugar a que más del 4% de la misma se 
haya contagiado, lo que represente a más del 20% de 
las personas contagiadas, el más elevado del Estado es-
pañol y de la Unión Europea. Según el sindicato ESK, 
hasta inicios de mayo habría habido 821 bajas labora-
les por la COVID-19, de las que casi 400 correspon-
den al Hospital de Cruces. No lo han dotado –o muy 
tardíamente– de los elementos de protección necesa-

rios (mascarillas, EPIs, etc.). Ha ordenado la vuelta al 
trabajo del personal contagiado al de una semana de 
no tener síntomas, sin realizar test previos a esa vuelta, 
con el riesgo consiguiente para ellas y sus compañeras 
de trabajo. Ha tardado semanas y semanas en realizar 
test a la totalidad de la plantilla pero cuando tardía-
mente lo hace, para la mayoría de la misma van a ser 
del tipo serológico, que tienen una fiabilidad de solo el 
60% y que, además, pueden dar negativos si han desa-
rrollado anticuerpos en los 15 días previos al análisis. 
Además de tardíos e insuficientes, tal como están pre-
vistos dan una fotografía en un momento dado pero 
no contempla la realización periódica de los test más 
fiables, los PCR, única forma de evitar los contagios 
del personal más expuesto por su contacto con perso-
nas enfermas de la COVID-19.

La realización de estos test, además de necesaria para 
el personal sanitario y sociosanitario es obligatoria le-
galmente conforme a las obligaciones preventivas que 
establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Eso ha sido confirmado por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, que en respuesta a una solicitud 
de ELA requirió a Osakidetza para que, “con carácter 
urgente e inmediato”, dotase a su plantilla de mate-
rial de protección suficiente y adecuado, lo que no ha 
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cumplido íntegramente pasado un mes de la resolu-
ción. El gran enfado del personal sanitario se visualizó 
en las protestas contra el Lehendakari Urkullu en su 
visita al Hospital de Cruces.

El desastre en las residencias, 
especialmente en las de gestión 
privada

Las residencias son otro punto negro en la gestión 
contra la pandemia en el Estado español, que se analiza 
por Raúl Camargo, y en la CAPV, que en este caso 
corresponde más específicamente a las diputaciones 
forales, eso sí en comandita con el Gobierno Vasco. 
En numerosos Estados la mortalidad debida al 
coronavirus ha sido especialmente elevada en las 
residencias. Según los datos proporcionados por las 
comunidades autónomas hasta el 10 de mayo habrían 
fallecido en residencias 17.665 personas, sin computar 
a las que no se les haya hecho test con anterioridad a la 
muerte, cifra equivalente al 67% del total de fallecidos. 
La CAPV tiene un porcentaje más bajo pero también 
muy elevado: 582 muertos, que representan casi el 
42% y más de 2.100 positivos. María Fernández ha 
relacionado como factores que han incidido en esa 
mortalidad, el tamaño y diseño de las residencias, la 
calidad de la atención (relacionada con la ratio de 
profesionales por número de residentes, su formación 
y salarios) la adopción de medidas rápidas y adecuadas 
por las mismas cuando se apuntó el riesgo y su 
capacidad de comprar equipos de protección y test.

La inversión en la gestión de estos centros ha aportado 
unas rentabilidades muy altas, de entre el 20% y 
el 25%, y ha atraído a fondos buitres y empresas 
multinacionales, estimuladas por factores tales como: 
una demanda asegurada dado el aumento de personas 
dependientes, la no necesidad de realizar inversiones 
cuantiosas, la posibilidad de pagar salarios muy 
bajos a un personal mayormente feminizado y las 
carencias de la inspección pública sobre el tamaño de 
las plantillas, el bajo gasto para la formación de las 
trabajadoras, la (in)adecuación de las instalaciones, 
etc. Las citadas características se han dado en alto 
grado en las residencias de la CAPV, cuyo personal se 
ha visto obligado a luchas de gran duración en Bizkaia 
y Gipuzkoa (todavía no finalizada) para dignificar sus 

Osakidetza no ha garantizado 
la salud de su plantilla, lo que 
ha dado lugar a que más del 4% 
de la misma se haya contagiado, 
lo que represente a más del 20% 
de las personas contagiadas.

https://vientosur.info/spip.php?article15979
https://www.rtve.es/noticias/20200509/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancianos-espana/2011609.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200509/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancianos-espana/2011609.shtml
https://elpais.com/economia/2020-05-02/residencias-de-mayores-cuando-la-busqueda-de-beneficios-devalua-la-calidad-de-los-servicios.html
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contra las diputaciones forales por haber incumplido 
sus obligaciones de supervisión y control y conforme 
a la norma legal que establece la responsabilidad de 
la administración por el mal funcionamiento de los 
servicios públicos.

También en las residencias la pandemia afecta de 
forma diferenciada según la clase social: la gente de 
mayores rentas y patrimonios tiene más fácilmente 
la opción de permanecer en sus viviendas, en general 
más cómodas y ser atendida por varias trabajadoras 
de hogar, y si opta por estar en residencias, va a las 
mejor situadas y dotadas. Las residentes de las clases 
populares se encuentran en residencias de habitacio-
nes compartidas, sin posible intimidad y con espacios 
comunes reducidos en los que las personas internas se 
amontonan, lo que unido a la desprotección sanitaria, 
ha favorecido la propagación de la pandemia.

¿Por qué la insistencia 
en las elecciones en julio?

El condicionamiento por el PNV a la votación favo-
rable a la prórroga del estado de urgencia votada el 6 
de mayo a la posibilidad de realizar elecciones al Par-
lamento Vasco en julio, en época vacacional, solo se 
explica por la tentativa de evitar un debate público 
sobre la gestión de la pandemia y sobre otros elemen-
tos recientes de la gestión del Gobierno Vasco como 
el derrumbe del vertedero de Zaldibar. Mientras que 
se justifica esas fechas por la posibilidad de un rebrote 
en el otoño, el PNV sigue insistiendo en la necesidad 
de profundizar una “desescalada” basada en levantar 
cuanto antes los límites a la actividad económica, lo 
que puede favorecer esos rebrotes.

Ello sucede mientras que la política centralizadora del 
Gobierno español y las limitaciones de sus medidas 
de respuesta a las consecuencias laborales y sociales 
de la pandemia le han restado el apoyo de ERC y, 
por lo tanto, dan lugar a una mayor dependencia 
del PNV (y paradójicamente de Ciudadanos, 
“bestia negra” del PNV), que éste ha aprovechado 
para obtener esa concesión del gobierno. También 
consigue que el Partido Socialista de Euskadi, socio 
en el Gobierno Vasco, no se desmarque de sus 
decisiones en materias tales como los test de la UPV/

condiciones y aumentar sus plantillas de personal de 
enfermería y gerocultoras.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) fija como ratio mínima la de 5 plazas de resi-
dencia por cada 1000 personas mayores de 65 años, 
según un informe de la Asociación de Directores y 
Gerentes de Servicios Sociales (del que un resumen 
se puede ver aquí),el Estado español disponía en el 
2018 de 4,21, frente a una media europea de 4,6 y la 
CAPV solo llegaba a 3,76, de las que 2,8 son públi-
cas y 0,9 privadas, con un déficit de 6.063 plazas. El 
porcentaje de las públicas, construidas y financiadas 
por las Diputaciones Forales, es engañoso ya que una 
parte importante de las mismas es gestionada por 
empresas privadas mediante un sistema de concier-
to. Otro sector complementario es el de las auxiliares 
domiciliarias, también sujetas a subcontratación y 
cuyas condiciones laborales son frecuentemente aún 
peores por estar contratadas a tiempo parcial. El cos-
te para los usuarios en las privadas y concertadas es 
de 11.000 euros anuales, el más elevado de las Co-
munidades Autónomas.

En el caso vasco la elevada financiación pública (de 
hasta el 90%) de los gastos permite a las empresas 
que las gestionan elevados beneficios con riesgos 
mínimos, más aún cuando las diputaciones no con-
trolan que se provea a las trabajadoras del material 
preventivo necesario, lo que ha dado lugar a varias 
denuncias judiciales. En varias de estas residencias 
gestionadas por la multinacional DomusVi, cuyos 
propietarios son dos fondos buitres, uno británico 
y otro francés y que es el grupo que gestiona más 
residencias en el Estado (140 residencias y 20.000 
camas), ha habido un elevado número de personas 
muertas y contagiadas, con una gestión oscurantista 
que alarmó a los Ayuntamientos: por ej. 14 muertas 
en la de Galdakao hasta el 9 de abril y 8 en la de 
Balmaseda hasta el 2 de abril. En algunos casos solo 
la generosidad de las plantillas, al recluirse durante 
semanas en las residencias, ha frenado los contagios 
entre los residentes. Es muy probable que esta catás-
trofe humanitaria vaya a dar lugar a reclamaciones 
judiciales, incluidas penales (que ya están siendo pre-
sentadas en Madrid), planteadas por las familiares y 
allegadas a las muertas y que no solo irán dirigidas 
contra la dirección de las residencias, sino también 

https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-plazas-residenciales-personas-mayores_0_985851675.html
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El porcentaje de las residencias  
públicas, construidas y 
financiadas por las Diputaciones 
Forales, es engañoso ya que una 
parte importante de las mismas 
es gestionada por empresas 
privadas mediante un sistema
de concierto. 

EHU y en la reanudación a ultranza de la actividad 
productiva, comercial y ahora escolar. En este tema, 
la propuesta de volver a clases presenciales a partir 
del 18 de mayo, después atrasada en una semana, 
dirigida al alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional de la CAV, ha sido rechazada 
por todos los sindicatos que consideran que no 
está garantizada la seguridad del profesorado y del 
alumnado. Se inserta en una lógica no educativa, 
sino puramente “resultadista” -se inician los cursos 
que dan acceso a un título- mientras que durante 
los meses de confinamiento se ha dejado sin la 
debida atención al alumnado sin recursos online de 
familias más pobres y no se contemplan inversiones 
para desarrollar la digitalización que puede ser más 
necesaria aún para el próximo curso. Tampoco que se 
sepa se está elaborando una programación detallada 
y negociada con los agentes educativos para preparar 
el próximo curso en las nuevas condiciones, asunto 
cuya complejidad lo convierte en más importante que 
la apertura de los centros en unas escasas semanas.

En el paso de la CAPV a la “fase una” de la llamada 
“desescalada” el Gobierno Vasco decidió aplicar una li-
mitación mayor a la movilidad que la correspondiente a 
esa fase, manteniendo el límite no en la provincia sino 
en el municipio, pero sí autorizando la apertura de te-
rrazas de los bares. Parece claro que el Gobierno Vasco 
presionó al Gobierno español para que toda la CAPV 
pasase a la fase 1, a pesar de las dudas que suscitaba la 
situación en Bizkaia, a fin de poder convocar elecciones 
en julio.

Por otra parte, ha utilizado todas las posibilidades 
que le concede la normativa estatal para la actividad 
productiva, comercial y hostelera, tratando que el 
riesgo de nuevos contagios derivada de las mismas se 
compense, para que los rebrotes de la pandemia no 
conduzcan a una situación más dramática aún, con 
una limitación drástica y prolongada de la movili-
dad así como con el cierre de los museos y bibliote-
cas. Así esperaba conseguir que los mayores efectos 
de los rebrotes se produzcan tras la celebración de 
las elecciones. También en el paso a la fase 2 y en 
el marco de la llamada “cogobernanza” debida a las 
dificultades del Gobierno español para las sucesivas 
prórrogas del Estado de alarma, ha presionado al 
Gobierno español para ampliar la actividad comer-
cial y la hotelera y de restauración, a pesar de sus 

evidentes riesgos. Es creíble que la mayor apertura 
a las relaciones personales y a la actividad lúdica y 
deportiva que se ha puesto en marcha en la fase 2 se 
explique por la proximidad electoral. En resumen, 
una combinación de primacía de “lo económico” a 
corto plazo y de intereses electorales.

Los retos sanitarios y sociales
Sin contener la pandemia no es posible mantener la 
actividad económica de forma sostenida2 y para ello es 
necesario controlar los contagios mediante el desarrollo 
de test PCR a toda la población que tenga síntomas, 
aumentar sustancialmente los elementos protectores 
como mascarillas (de forma gratuita para la gente de 
bajas rentas) y rastrear los contactos de quienes hayan 
estado contagiados. Y, por supuesto, dotar de elementos 
de protección suficientes al personal sanitario y 
de residencias y al cuidador, tanto a Auxiliares 
Domiciliarias, como aTrabajadoras de Hogar.

Pero no se trata de volver a la “normalidad” anterior. 
En materia económica es preciso proceder a una re-
conversión ecológica y social de la economía, que 
tenga en cuenta elementos como los que se indican 
en el Manifiesto firmado por profesionales de las uni-
versidades vascas que se publica en esta revista. Y que, 
en política industrial, proceda a una reconversión de 

2  Un interesante análisis de las relaciones entre la pandemia 
y la crisis económica en Michel Husson, “Salida a la 
crisis. Repunte o caída”.

https://vientosur.info/spip.php?article15936
https://vientosur.info/spip.php?article15936
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sectores como el automóvil, basado en el uso de ener-
gías fósiles, hacia otra que proporcione los elementos 
protectores frente a las pandemias que se repiten pe-
riódicamente, reduciéndose la dependencia del mer-
cado mundial.

Además, a fin de proteger a las trabajadoras y traba-
jadores del desempleo masivo que se va instalar de 
nuevo, es necesario que el sector público cree ma-
sivamente puestos de trabajo en sectores que se han 
mostrado como imprescindibles para la vida y la sa-
lud de las personas y que están infradotados y con 
niveles salariales muy bajos, que se deben dignificar. 
Ello comprende la sanidad, los servicios sociales y 
de cuidado de las personas, la educación, la inves-
tigación científica…, acabando con una externali-
zación-subcontratación que mantiene a una parte 
importante de los trabajadores –mayoría de muje-
res– en condiciones salariales y sociales lamentables. 
Procediendo a una reducción del tiempo de trabajo 
tanto en el sector privado como en el público que 
acabe con la dualidad entre quienes trabajan largas 
jornadas y quienes están en desempleo o en tiempo 
parcial no escogido. Admitiendo el acceso de las tra-
bajadoras de hogar a las prestaciones de desempleo 
mediante la prueba de haber trabajado, sin exigir el 
alta en la Seguridad Social que deja fuera a una par-
te importante de las que trabajaban como externas 
y a todas las migrantes sin permiso de trabajo por 
la Ley de Extranjería. Que, mientras se mantenga el 
desempleo y/o el tiempo parcial y haya pensiones y 
prestaciones de desempleo muy bajas, el nuevo In-
greso Mínimo Vital que va a implantar el Gobierno 
español se acompañe con una reforma de la RGI que 
cubra a la población ahora no cubierta y que mejore 
sensiblemente sus cuantías, dejando sin efecto los re-
cortes de los últimos años y suprimiendo la exigencia 
de residencia mínima de 3 años, que deja fuera de 
cobertura a las personas inmigrantes y refugiadas a 
las que se niega su regularización.

La derogación de la reforma laboral del PP, que entre 
otros elementos supondría el aumento de las indem-
nizaciones por despido y de la capacidad negociadora 
de los sindicatos. El PNV, que no votó esa reforma 
y que exigía su derogación todavía hace seis meses, 
denuncia ahora el acuerdo parlamentario del PSOE 
con Unidas Podemos y EH Bildu alegando que “ahora 
no toca”, cuando justamente es en las situaciones de 

crisis como la actual cuando más necesario es dispo-
ner de protecciones laborales. Todavía otra vez más, 
una combinación de apoyo a la patronal y de intereses 
electorales, por temor a un aumento de los resultados 
de EH Bildu.

Para hacer frente al enorme gasto que va a suponer 
una reconstrucción social decente, que además debe 
unirse al cambio necesario para enfrentarse a los ries-
gos del calentamiento climático, es preciso aumentar 
sustancialmente los ingresos públicos, mediante ele-
mentos tales como la equiparación de la tributación 
de las rentas de capital con las del trabajo, el aumento 
de los tipos del IRPF en las rentas más altas y de los 
tipos del impuesto de sociedades para las grandes em-
presas y las transnacionales, persiguiendo eficazmente 
las guaridas fiscales y el fraude de las grandes fortunas, 
y estableciendo una tributación sobre el patrimonio, 
en línea de la que tuvo lugar en Gipuzkoa entre 2011 
y 20153. 

3  Txema Mendibil, Inspector de Hacienda jubilado, que 
trabajó en Hacienda de Gipuzkoa durante ese mandato, 
ha realizado una propuesta detallada de impuesto 
extraordinario sobre la riqueza de las personas físicas de 
un 1% a partir de un millón de euros, del 3% a partir de 
tres millones del 5% a partir de 5, “Una propuesta fiscal 
para financiar la crisis económica”.

https://vientosur.info/spip.php?article15898
https://vientosur.info/spip.php?article15898
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G
izateria bere osotasunean gogor kolpatzen 
ari den COVID-19 pandemiaren ondorio 
latzak izaten ari dira euskal jendartean, bai 
osasun arloan, bai alor ekonomiko eta sozia-

lean. Agertoki honetan, Osasunaren Mundu Erakun-
deak (OME) adierazi du funtsezkoa dela birusa du-
ten pertsonak atzematea, horrela kutsatze katea eten 
eta birusaren hedapen geldiezina ekiditeko. Helburu 
horrekin, bi dira nagusiki erabiltzen ari diren bideak: 
test azkarrak eta PCRak. OMEk txosten bat kaleratu 
du antigorputzak detektatzen dituzten test azkarrak 
saiakera klinikoen eremutik at ez erabiltzea aholkatuz, 
eta gomendatu du hauen errendimendu eta diagnos-
tikorako baliagarritasuna ikertzea. Gainera, OMEk 
berak gogorazi du PCRa dela Covid-19 kasuak detek-
tatu eta baieztatzeko gomendatutako metodoa.

Testuinguru horretan, UPV/EHUko hainbat sailetako 
zientzialari sare batek, Ikerbasque, Achucarro, Biofisi-
ka Bizkaia Fundazioa, Biocruces Bizkaia eta Bioaraba 
institutuetako ikertzaileekin batera, Covid-19 atzema-
teko ‘RT-PCR’ test bat garatu du denbora errekorrean. 
Ekarpen horri esker, euskal osasun sistemak diagnos-
tikorako testen kopurua handitu ahal izango luke, 
OMEren gomendioekin bat etorrita. Euskal ikerlariek 
garatutako test hori Carlos III Osasun Institutuak oso 
arin balioztatu du, %100eko berariazkotasuna eta 
%92ko sentikortasuna duela ebatzita.

Halere, COVID-19 epidemia gelditzeko ekarpen be-
rritzaile eta beharrezko honen aurrean, Eusko Jaurla-
ritzaren Osasun Sailaren erantzuna garrantzia kentzea 
eta gutxiestea izan da, eta hedabideetan gaiari buruzko 
informazioak isiltzen ahalegintzea.

Eusko Jaurlaritza, zergatik ez egin 
test masiboak?

Eusko Jaurlaritzaren jarrera horri dagokionez, gure 
osasuna arriskua jartzen duen heinean, unibertsitate-
ko kide eta euskal jendarteko partaide gisa honakoa 
adierazi nahi dugu:

1. Zientzialari taldeari gure zorionik zintzoena adie-
razi nahi diogu, baldintza zailetan eta denbora 
ezin bizkorragoan, gai izan direlako euskal gizar-
teari irtenbide zientifiko berri bat emateko, CO-
VID-19ak kutsatutako pertsonak atzemateko fro-
gak areagotu eta soiltzeko aukera ematen duena. 
Halaber, beraien auzolana eta ekinbide altruista 
eskertu nahi diegu, eta baita COVID-19aren kon-
trako borrokan eta atzematean laguntzeko prestu-
tasuna, egunero milaka pertsonek egiten duten 
bezalaxe, beraien osasuna eta ongizatea arriskuan 
jarrita.

2. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu Pandemiaren 
Jarraipen Planean aplikatzen ari diren irizpideei 
buruzko azalpen publikoak eman ditzala, arra-
zoiak emanez test masiboak ez egiteko, helburu 
horretarako eskura dituen ekarpen berritzaile hau 
eta EAEko beste ikerketa-zentroak baliatuz.

3. Salatu nahi dugu ekarpen zientifiko hau edo 
bere bultzatzaileak isilarazteko edo zentsuratzeko 
edozein saiakera aginte instituzionalen aldetik.

4. Ezinbestekotzat jotzen dugu Euskal Herriko Uni-
bertsitatea gizartearen zerbitzura dagoen erakunde 
publikoa dela azpimarratzea, ez soilik bere irakas 
jardunaren bidez, baizik eta berebiziko garrantzia 
duten ikerketak garatu eta hedatuta.
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COVID19 osteko Euskal Herriko 
ekonomia ekologikoaren alde
akademiako profesionalek 
bultzatutako manifestua

C
OVID-19a munduan eta Euskal Herrian au-
rrekaririk gabeko krisia sortzen ari da, per-
tsona-, jendarte- eta ekonomian kostu suntsi-
tzaileak sortuz. Komunitate zientifikoaren zati 

handi bat pandemiaren jatorria eta garapena ulertze-
ko, eta birusaren hedapena geldiarazteko etenik gabe 
ahaleginean ari den bitartean, eremu akademikotik 
gaur egungo egoerari buruz dugun ikuspegia plaza-
ratzeko beharra sentitzen dugu, baita lan ildo batzuk 
proposatzeko ere, iraganean egindako akats larriak be-
rriro ez gertatzeko eta etorkizun berri baten eraikun-
tzari modu egokian heltzeko.

Zientziak ohartarazi du naturarekin dugun harreman 
arduragabean sustraitzen dela gaur egun pairatzen du-
gun krisia. Ezin dugu ahaztu bizitzen ari garen krisi 
honek bat egiten duela ingurumena eta jendartearen-
tzat larriak diren beste krisi global batzuekin, hala nola 
biodibertsitatearen galera azkartuarekin edo klima- 
aldaketarekin, azken hauek anbizio politiko eskasa 
dela tarteko oraindik konponbide argirik gabe jarrai-
tzen dutelarik. COVID-19aren ondorioetatik osatze-
ko aukera, bai norbanako zein talde gisa, gure erre-
silientziaren eta eraldatzeko gaitasunaren araberakoa 
izango da. Bidegurutze historiko baten aurrean gaude: 
bide oker beretik jarraitu edo norabidea aldatu.

COVID-19a eragin sakona izaten ari da, bai maila 
humanoan baita ekonomikoan ere, neurri handi batean 
Euskal Herrian ere errotuta dagoen garapen eredu 
globalaren ondorioz. Eredu honek, bere burua manten-
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tzeko, natura suntsitzearen beharra du, gero eta inpaktu 
eta ingurumen-desoreka handiagoak sortuz, horri lotuta 
dauden kostu sozial larriak areagotuz. Gaur egungo eredu 
ekonomikoaren ahuleziak argi eta garbi ikus di tzakegu 
ispilu aurrean jarrita: langabezia-poltsa handiak eta lan-
prekarietatea, osasunaren eta garapen ekonomikoaren 
arteko dikotomia faltsuaren imajinarioa, sektore 
publiko beharrezkoen gaineko presio gero eta handiagoa 
(hala nola osasuna, hezkuntza edo zientzia arlo etan), 
lan-sektore feminizatuak eta zainketa-sistemaren krisi 
sakona, finantza-sektorearen eta korporazioen presioak 
kontraprestaziorik gabe laguntza publikoak jasotzeko, 
kanpoko elikagaien sektorearen eta banaketa- enpresa 
handien mendekotasuna areagotzea, informazioaren 
tek nologia berrien bidez gizarte-kontrolari lotutako 
arriskua handitzea, etab.

Norabidea aldatu
Egungo eredu sozio-ekonomikoaren beste ahultasun 
garrantzitsu bat jendartearen balizko egonkortasuna 
lortzeko hazkunde ekonomiko jarraituari eusteko be-
harra da, nahiz eta eredu horrek klima-aldaketaren eta 
biodibertsitatearen galeraren ondoriozko gizarte- eta 
ingurumen-krisiak areagotzen dituen. Biodibertsi-
tatea beharrezkoa da ekosistemen funtzio garran-
tzitsuei eusteko, baita COVID-19a bezalako birusak 
pertsonengana hedatzea saihesteko ere. Zientzialariek 
hainbat hamarkada daramatzate ohartarazten biodi-
bertsitatea galtzea eta ekosistemen degradazioa, hazi 
ezin hobea direla etorkizunean birus-agerraldi gehiago 
izateko. Biodibertsitatea zaintzea, ikuspuntu horreta-
tik, bizi-asegurua da gure jendartearentzat, eta, beraz, 
inbertsio estrategikoa; sekula ez gastua.

Jakin badakigu pandemia aldi honetan, epe laburrean 
bada ere, ingurunean hauteman daitezkeen ondorio 
positiboak bistan direla, hala nola herri eta hirietako 
airearen kutsadura murriztea, berotegi-efektua eragiten 
duten gasen emisioak murriztea edo ingurune naturalari 
eragiten diogun presioa gutxitzea. Baina eragin positibo 
hauek “normaltasunera” bueltatzean desagertzeko arris-
kua dute. Ahalegin itunduak egin behar dira, denboran 
sostengatuak eta justizia sozialaren parametroen arabera 
planifikatuak, gizarte- eta ingurumen-adierazleen hobe-
kuntzari denboran eutsi ahal izateko.

Diagnostiko horren aurrean, ikuspegi integrala behar 
dugu, COVID-19aren osteko mundu erresiliente, 

COVID-19aren ondorioetatik 
osatzeko aukera, bai 
norbanako zein talde gisa, gure 
erresilientziaren eta eraldatzeko 
gaitasunaren araberakoa izango 
da. Bidegurutze historiko baten 
aurrean gaude: bide oker beretik 
jarraitu edo norabidea aldatu. 
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iraunkor eta bidezkoa planifikatzeko, baita Euskal 
Herrian ere. Ezin gara atzean gelditu. Kalkula 
ezinezko kostua lukeen akats estrategikoa litzateke 
erronka hauei ez heltzea. Gaur egun bizi dugun 
krisia aukera paregabea da jendartearengan balio 
positiboak sustatzeko, hala nola elkartasuna edo elkar-
zaintza ezinbesteko dohainak dira beharrezkoa dugun 
eraldaketa lortzeko bidean. Balio hauek, bestalde, 
gure balkoietatik soma ditzakegu, jendarteak eskerrak 
eman nahi izan dizkionean oinarrizko sektoreetan 
lan egiten duten pertsonei, osasungintzatik hasita, 
zaintza, oinarrizko zerbitzu eta funtsezko produktu 
eta zerbitzuak eskaintzen dizkiguten pertsona guztiak 
ahaztu gabe. Paradoxikoki, langile hauetako askoren 
lan-baldintzak kaskarrak eta ia aintzatespenik gabe-
koak izan ohi dira.

Euskal Herrian lan egiten dugun eta/edo beste he-
rrialde batzuetan irakaskuntza eta zientzia lana egiten 
dugun esparru akademikoko pertsonek sinatutako 
adierazpen honen helburua da Euskal Herrian bene-
tan jasangarria den eredu sozio-ekonomiko baterantz 
aurrera egiteko oinarri batzuk iradokitzea, bai krisian 
murgilduta gauden bitartean baita ondoren ere. Eral-
daketa hori bultzatzeko oinarrizko bost ildo estrategi-
ko proposatzen dugu. Ondorengo proposamen hauek 
atzerapenik gabe zehaztu eta aplikatu beharko lirate-
ke, osasun krisiaren ostean norabide jasangarriago bat 
finkatzeko asmoz:

1. Barne Produktu Gordinaren (BPG) hazkunde 
agregatuan oinarritutako garapen-eredua alde batera 
uztea. Zentzu horretan, iraunkortasun ezagatik edo 
funtsik gabeko kontsumoa gehiegi bultzatzeagatik 
txikiagotu behar duten sektore batzuk, batez ere jato-
rri fosil edo nuklearreko erregaiak erabiltzeari lotuak, 
meatzaritza, eta abar, hazi daitezkeen eta, beraz, in-
bertsioa behar duten ekoizpen-sektoreetatik bereizi 
behar dira (adibidez, funtsezko sektore publikoak, 
hala nola hezkuntza, osasuna, energia eta material 
iraunkorrekin lotutako sektoreak). Horretarako, be-
harrezkoa da BPGa adierazle nagusi gisa erabili beha-
rrean, ingurumeneko eta ekonomiako kontabilitateko 
sistema integratuetan oinarritutako beste adierazle 
batzuekin eta garapen iraunkorreko bide bat marka-
tzea helburu duten adierazleekin ordezkatzea. Horiek 
guztiek hazkunde ekonomikoak giza ongizatean eta 
planetaren ongizatean eta, adiera zabalenean, gizar-
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te eta ingurumenean dituen eraginak kontuan hartu 
behar dituzte, bizitzaren iraunkortasuna bermatuko 
duen etorkizunera bideratu ahal izateko.

2. Erakunde publikoek  muga ekologikoak kontuan 
hartzen dituzten ekoizpen-, inbertsio- eta kontsu-
mo-politikak sustatzea, eta etorkizuneko belaunal-
dientzat zor bidegabe eta onartezina   saihestea. Era 
berean, Oinarrizko Errenta Unibertsala bitarteko, 
pertsonak zentroan jartzen dituen zainketa-sistema 
bat garatu behar da, gure zaurgarritasuna eta elkarre-
kiko mendekotasuna onartuta. Hortik abiatuta, 
ekoizpen-ereduaren helburua herritarren osasuna eta 
ongizatea bermatuko duten funtsezko ondasun eta 
zerbitzuak ziurtatzea izan behar da, erresilientzia ger-
tutasunean, publikotasunean eta ondasun komunaren 
aldeko apustuan oinarrituz. Era horretara, merkatu 
globalarekiko, honek duen aldakortasunarekiko eta 
espekulazioarekiko mendekotasuna minimizatuko 
da, zeina, hein handi batean, funtsezko ondasun eta 
zerbitzu horien ekoizpena deslokalizatzeko estrategien 
mende dagoen. Erronka hau 0 km-ren kontzeptua za-
baldu eta gauzatzean datza hain zuzen ere.

3. Ingurumen-fiskalitate progresiboa diseinatu eta 
ezartzea, baliabide naturalen gehiegizko ustiapena 
albo batera utzi eta, aldi berean, klima-krisiari eta eko-
sistemen degradazioari aurre egiteko.

Hori ere tresna estrategikoa izango da trantsizio eko-
logikoa finantzatzeko, bide batez zientzian eta tekno-
logian nahitaezko inbertsioak eginez. Ekonomikoki 
aurreratuta dagoen herrialdea garen aldetik, neurri 
batean historikoki hartu dugun zor ekologikoarenga-
tik, Europan aurrealdean kokatu behar gara garapen 
iraunkorreko politika errealak bultzatuz, eta ekintza 
politiko ororen erdian krisi klimatikoaren erronka ja-
rri behar dugu.

4. Ingurumen-, ekonomia- eta gizarte- gehiegizko 
kostuak eragiten dituzten azpiegitura handietan eta 
garraiobide jasanezinetan oinarritutako mugikortasun-
eredua alde batera uztea. Azpiegituretako inbertsio 
handiei luzamendua ezarri behar zaie, bai une honetan 
bai etorkizunean, behar diren funtsezko zerbitzuei 
lehentasuna emateko. Ezinbestekoa da mugikortasun-
eredu berri bat diseinatzea, ingurumenari kalte 
gutxiago egiten diona eta energia gutxiago xahutzen 
duena, motorrik gabeko mugikortasunak eta garraio 

publikoak pisu handiagoa duena, eta hurbiltasun-
sareak sortzea ardatz duena.

5. Nekazaritza- eta elikadura-sistema eraldatzea, 
agroekologian oinarritutako elikadura burujabetzan 
aurrera egiteko. Horrek biodibertsitatea kontserbatzea, 
elikagai jasangarriak eta tokikoak ekoiztea bermatzen du, 
beti ere lan-baldintza duinetan oinarrituta. Horretarako, 
lurraldea berrantolatu behar da eta elikagaiak ekoitzi 
eta banatzeko kate globalak birkokatu behar dira, 
ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbiltasun-
harremana bultzatzeko, eta biodibertsitatea, ura eta 
ingurune naturala hiri- herri- eta landa-guneekin eta 
haien prozesuekin orekan egoteko. Halaber, elikadura 
osasungarri eta elikagarrirako eskubidea errespetatu, 
babestu eta bermatzea, batez ere gaur egun bizi dugun 
bezalako krisi egoeretan.

Gaur egun, inoiz baino gehiago, hurbiltasunean 
oinarritutako funtsezko ondasun eta zerbitzuen 
horniduraren printzipioaren zehaztasunak gure 
jardueren lurraldekotzea lehenestera garamatza, 
gobernatzeko modu berrien bidez. Horien artean, 
tokian-tokiko ekosistemak klima krisira egokitzeko 
oinarri bihurtzen dira; maila globalean deskarboni-
zazioa mitigazioari lotuta dagoen bezala.

Euskal Herriko etorkizun sozio-ekologikoarekin 
konprometituta gauden pertsonak garenez, uste dugu 
jarraibide horiek gizarte iraunkorragoa eta bidezkoagoa 
ekarriko dutela, balio positiboetan oinarrituta natura 
eta pertsona guztiak errespetatzeko pentsatuta 
daudelako. Etorkizuneko belaunaldientzat inbertsiorik 
onena dela sinetsita gaude, egoera zailei aurre egin 
beharko baitiete. Uste dugu, gainera, proposatutako 
oinarriak gaur egungo eredu jasanezinaren alternatiba 
direla, eta, beraz, lehenbailehen Auzolanean lan 
egin behar dugula etorkizun berri bat eraikitzeko, 
ziurgabetasunak kudeatzen ikasiz. Euskal Herrian 
aukera berriak irekitzeko une egokia da. Gizarte- eta 
lurralde-eragile eta -taldeei, Euskal Herriko lurralde 
guztietako ordezkari instituzionalei eta, oro har, 
Euskal jendarte osoari eskatzen diegu aukera hau 
pasatzen ez uztea.

Adeitasunez, Euskal Herrian, 2020ko maiatzean.
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E
kofeminismoa gizarte-mugimendu batean adie-
razten den pentsamendu-korronte bat da. Kri-
tikoki aztertzen ditu eredu ekozida, heteropa-
triarkal, kapitalista eta kolonial hau eusten du-

ten sinesmenak. Ekofeminismoak pertsonek eta izaki 
bizidunek pairatzen dituzten arriskuak salatzen ditu. 
Horretarako, bizitzaren aurkako gerra iraultzea ahalbi-
detzen duten begirada alternatiboak proposatzen ditu. 

Ekofeminismoa Frantzian sortu zen 1974an, Francoise 
D‘Eaubounne-ren “Le féminisme ou la mort” liburuaren 
argitalpenarekin. Ekofeminismoa modu garrantzitsuan 
garatzen da herrialde anglosaxoietan laurogeiko 
hamarkadatik aurrera. Garai hartako beldurrik handiena 
gerra atomikoak sortzen zuen. Ospetsu egin ziren 
emakume ekintzaileek Erresuma Batuko Greenham 
Commoneko base militarretako hornidura-sarreretan 
ehuntzen zituzten „bizitzaren sare“ sinbolikoak. Borroka 
horrek hamahiru urtetik gora iraun zuen.

Lehenengo ekofeministek teknozientziak emakumeen 
osasunean zituen ondorioak salatzen zituzten, eta mi-
litarismoari eta ingurumenaren degradazioari egin 
zieten aurre, azken horiek kultura sexista baten adie-
razpen gisa ulertuta. Petra Karin Kelly da emakume 
horien ordezkarietako bat. Alemaniako politikari eta 
ekintzaile bakezalea izan zen, eta alderdi politiko Ber-
dearen sortzaile nagusietako bat. Petra Kelly tiro batez 
erail zuten Bonnen, 1992an.

Latinoamerikan, ekofeminismoa Elsa Tamezek eta Ivo-
ne Gebarak gidatzen dute, herri sektoreetan emaku-
meekin lan egiten duten teologo feministek. Horien 
iritziz, emakumeak dira bizitzarekiko errespetuaren 
eramaileak. Mendebaldeko “garapen txarrari” lepo-
ratu diote emakumeen eta herri indigenen pobrezia 
eragitea, natura suntsitzearen lehen biktimak izanik. 

Ekofeministak gara 
eta ez genekien...
Marije Etxebarria Ezpeleta.

Lehenengo ekofeministek 
teknozientziak emakumeen 
osasunean zituen ondorioak 
salatzen zituzten, eta 
militarismoari eta ingurumenaren 
degradazioari egin zieten aurre, 
azken horiek kultura sexista baten 
adierazpen gisa ulertuta.



Egiako (Donostia) talde ekologistako eta Euskadiko 
Komite Antinuklearreko kidea zen Gladys. Ekimen 
ekologista ugari antolatzen parte hartu zuen; besteak 
beste, Lemoizko zentral nuklearraren aurkako 
bizikleta-martxak eta manifestazioak.

Hedabideetan oihartzunik ez balu ere, baiezta deza-
kegu 90eko hamarkadaren amaieratik gaur arte 
Latinoamerikako, Asiako eta Afrikako herrialde “pe-
riferikoetan” baliabide naturalak ugariagoak eta 
baliotsuagoak direla eta atzerriko inbertsioak eta 
enpresak nahi bezala ibiltzen direla, kontrolik gabe edo 
gobernuaren laguntzarekin. Emakume ekologisten 
hilketak izugarriak dira. Ezagunena Berta Caceresen 
erailketa izan zen, COPINHek “feminizidio politiko” gi sa 
katalogatu zuena. Erailketaren helburua gure planeta 
suntsitzera gero eta gehiago hurbiltzen ari den sistema 
heteropatriarkal, arrazista eta kapitalistaren aurka 
adorez eta ausardiaz beren eskubideak defendatzen 
dituzten emakumeen ahotsak isilaraztea izan zen.

Asian, 1973an, Chipko Mugimenduaren zuhaitz-be-
sarkatzaileak sortu ziren, indarkeriarik gabeko erresis-
tentziaren bidez Himalaian basoak moztea eragozteko 
helburuarekin. Ordezkaririk ezagunenetako bat Van-
dana Shiva da, gaur egun globalizazioaren aurkako 
mugimenduan nabarmentzen dena. 

Afrikan, ingurumena zaintzeko mugimenduak Wan-
gari Maathai-k 1977an Kenyan sortu zuen “Gerriko 
Berdea” mugimenduan bildu ziren. Kenyan milioika 
zuhaitz landatu ziren Afrikaren basamortutzea geldia-
razteko. Kenyako ekintzaile politiko eta ekologista, eta 
2004an Bakearen Nobel saria jaso zuen lehen emaku-
me afrikarra. 

Euskal Herrian, 1979ko ekainaren 3an, Harrisburgeko 
(Three Mile Island, AEB, 1974) istripuaren ostean 
energia nuklearraren aurka deitu zen Nazioarteko 
Jardunaldian, Gladys del Estal Ferreño tiroz hil zuen 
guardia zibilak Tuteran (Nafarroa), manifestazio 
antinuklear batean. Gladys militante ekologista zen. 
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Martinez Alierren arabera, Hegoaldeko ekologismoetako, 
borrokek askotan ekofeministen etiketarik ez badute 
ere, ekofeministatzat aldarrikatu ez diren emakumeek 
gidatutako borrokak dira. Alabaina, borroka horietan, 
batetik, lurraren defentsa ageri da, eta bestetik, 
emakumeen prozesu emantzipatzaile bat, eta funtsezko 
eragile gisa egituratzen dira bizitza defendatzeko eta 
babesteko. (Manifestua: Berta Caceres, Ekologistak 
Martxan taldearen hilketatik urtebetera, 2017).

Azkenik, ekarpen garrantzitsuak egin dituzten bi 
emakume aipatu behar ditugu. Alicia Puleo-k (Bue-
nos Aires, 1952) ekologismoak feminismoarekin duen 
harremana aztertu du, Espainiako estatuan zein na-
zioartean filosofo ekofeminista garrantzitsua; ekofe-
minismo kritiko ez esentzialista bat planteatzen du, 
eguneroko bizitzaren etikan eta gizarte-mugimendue-
tan errespetuzko bizikidetzarantz eta naturarekiko jus-
tiziarantz aurrera egitea ahalbidetuko duena.

Alicia Puleok zera dio: “inspirazioa edo kointzidentzia 
aurkitu dut ekofeminismoa izatea nahi nuen horren 
eta errealitatearen artean Emakumeen Mundu 
Martxan eta Nyéléniko Adierazpenean, adibidez. 
Ekimen horiek feminismoaren, autonomiaren eta 
emakumeen ahalduntzearen aldarrikapenak elikadura 
subiranotasunaren eta kontzientzia ekologikoaren aldeko 
proposamenekin uztartzen dituzte. Hor aurkitu ditut 
ekofeminismoaren zantzu horiek, nahiz eta, agian, 
ekintza horien protagonistek berek ez duten beren burua 
ekofeministatzat. Alicia Puleo: “Mujeres y ecología no 
son sinónimos” Pikara Magazine, 2011/03/03.

Yayo Herrero Lopez-ek (Madril, 1965), antropologo, 
ingeniari, irakasle eta ekintzaile ekofeministak, 
feminismoaren eta ekologiaren ideiak xede bakar 
batekin lotzen saiatzen den teoria xehatzen du: “bizitzari 
eusteko beharrezkoa dena erdigunean jarri”.

Bukatzeko Yayo Herreroren aipu bat (2016):

“Kapitalismoak natura zukutu egiten du, eta 
gaur egun gizarte-estraktibismoa egiten du, baina 
emakume feministen borrokak lurraldearen 
defentsarekin lotzen baditugu, ahalmen handiagoko 
mugimendu indartsuagoa sortzen da, naturaren 
bizitza eta gure gorputz zaurgarrietan dagoen bizitza 
defendatzen dugulako; horixe da ekofeminismoa” 
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Greenham Common: 2000. urtera arte Britainia 
Handiko bakezaleak egon ziren kanpatuta militarren 
hegazkin-basearen atarian –garai hartan Estatu Batuen 
kontrolpean zegoen basea–. Hegazkin-base hartan, 
NATOk Erresuma Batuan utzitako misilak zeuden 
gordeta 1979. urteaz geroztik. Azkenean, 1992ko 
irailean itxi zuten basea. 

Ehunka emakumek kanpalekuan eta beste milaka 
lagunek babes-sareetan egin zuten militarismoaren 
aurrean bizitzaren alde, indarkeriarik gabeko ekin-
tza zuzenen bidez eta mundu osoko milaka lagunen 
babesarekin. 

Kanpaleku eskasa eta berariaz debekatua zen, etengabe 
erasotzen zieten bertakoei eta baita kanpalekutik 
bota ere. Ohikoak ziren atxiloketak, isunak, prozesu 
judizialak, kartzelaratzeak…

… 1981eko abuztuaren 27an, ostegunean, Women 
for Life on Earth taldeko 36 emakume oinez abiatu 
ziren Cardiff-etik (Gales) Berkshire-ra (Ingalaterra), 
Greenham Commoneko basea helmuga zutela. Haien 
helburua SESBrako gurutzaldi-misil nuklearrik ez 
jartzea zen. Hamar egunean egin zuten 193 kilometroko 
bidea. Hara iritsitakoan, lau emakume militarren 
baseko hesira katez lotu ziren Gobernuari agintzeko 
auzi nuklearrari buruz telebistan haiekin eztabaida 
zezan. Gobernuak ezetz esan zuenez, emakumeek 
bertan gelditzea erabaki zuten behin betiko…

... Joera aldatzen joan ziren urteetan zehar, baina, orien-
tazio nagusia zera zen: antinuklearra, antimilitarista, 
ekologista, feminista eta indarkeria-ezazkoa. “Indar-

Euskal Herriko feministak
Greenham Common 
kanpalekuetan
Begoña Salcedo Abizanda.

keria-ezaren alde egotea ezinbestekoa da kanpalekuan 
bizitzeko..., poliziarekin liskarrean aritu izan bagina, 
gure ekintzak indarra galduko zukeen..., ez gara inoren 
mendekoak eta esanekoak, baina indarkeria-eza aktiboa 
erabiltzea borrokatzeko modu eraginkorra irudi tzen 
zaigu eta emakumeok gai gara horretarako”...

... 14 km-ko hesiak bereizten zituen basea eta patrui-
la, eta emakumeak. Hesiaren inguru osoan egiten zi-
tuzten mobilizazioak eta protesta, legez, erabilera erki-
de libre eta publikoko espazioa baitzen (hortik dator 
izena, Greenham Common). Horrek, gerora, garrantzi 
handia izan zuen auzitegian emakumeen alde. Era 
guztietako emakumeak elkartu ziren bertan: pentsala-
riak, militanteak, politikariak, nekazariak, lesbianak, 
kristauak, amonak, amak, bilobak… Oso baldintza 
eskasetan zeuden, argindarrik, telefonorik eta edateko 
urik gabe. Kanpin-denda mugikorrak zituzten, dese-
gin eta berehala berriz erabiltzeko modukoak, eta horri 
esker kanpalekuak oso iheskorrak ziren. Babes handia 
izan zuten bizirauteko, izan ere, elkartasun-sare batek 
azpiegitura eta elikagaiak ematen zizkien eta bakezaleen 
etxeetan laguntzen zuten. Kanpalekura joan-etorrian 
zebilen jendetza elkartu zen eta armiarma-sarea bihurtu 
zen kanpalekuaren ikur: “ez dago hau bezalako lekurik 
eztabaidatzeko, hitz egiteko, sakontzeko, ideiak argi iza-
teko, geure burua aldatzeko eta iraultza egiteko”... 

… Oso ekintza eraginkorrak egiten zituzten: hesian 
zuloak egin eta zirrikitutik mozorrotuta sartzen ziren 
ustez zeharo seguruak ziren instalazio militarretara. 
Ikur feministen eta bakezaleen pintadak eginez 
agerian uzten zuten instalazioak zein zaurgarriak eta 



ez seguruak ziren. Horrez gain, militarren konboiei 
sarrera-irteerak galarazten zizkieten entrenatzera 
joaterakoan. Oso garrantzitsua: txandak egin zituzten 
misilak zelatatzeko (Misil Watch). Ondoren, walkie-
talkien bidez ohartarazita, berehala mobilizatzen zen 
babes-sare handia misilak zeramatzaten kamioiei 
irteten ez uzteko... 

… Ekimen batzuek eragin handia izan zuten. Esaterako, 
1982ko abenduaren 12an, misilak iritsi ziren egunaren 
urteurrenean, basea besarkatzera deitu zuten (Embrace 
Greenham Common). Gutun-oldea bidalita, bakoitzak 
10 ezaguni, herrialdearen mendebaldeko 30.000 
emakume elkartu ziren gauez, kandelekin eta bizitza 
irudikatzeko opari banarekin. Hesia era guztietako 
eskaintzaz estali zuten: euren etxeen argazkiak, pixoihalak, 
loreak, haurren argazkiak, hesiari jositako saretzeak… 
Militarrek kendu egin zituzten, baina hurrengo goizean 
han zeuden berriro ere gauza guztiak…

… 1983an kanpalekua soilik emakumeena bihurtu 
zen eta indarkeria-eza indartu zuten. Ordura arte ere 
emakumeak ziren nagusi, baina harrezkero, gizonek 
babesa eman zieten etxearen eta seme-alaben ardura 
hartuta, batzuek haurrak bertan heztea erabaki arren. 
“Misilen aurka egotea indarkeria patriarkalaren aur-
ka egotea da, eta gaur-gaurkoz ezin dugu elkarrekin 
politika egin sexismoari aurre egin gabe; egoera hori 
oraindik urrun dago. Gizonek bigarren lerrotik lagun-
duko digute, azpiegituran, sindikatu askok dirua ema-
ten dute eta senarrak arduratuko dira seme-alabez”…

… eta 1984ko uztailean Emakumeen Asanbladako 12 
emakume (Bizkaitik 9, Gipuzkoatik 2 eta Arabatik 1) 
kanpalekua bisitatzera joan ginen egun batzuetarako. 
Gure jardun antimilitaristak eraginda joan ginen, 
babesa emateko eta ikasteko. Guretzat oso esperientzia 
garrantzitsua izan zen, baina ez zuen esanahi kolektibo 
handirik izan gerora. 
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Pandemia 
hiru garaitan
Iñaki Barcena.

Arrazoia genuen!

100 urte baino gehiago bizi izan duten pertsonek 
bakarrik esan dezakete 2020an pairatzen dugun 
epidemiaren tamainakoa bizi izan dutela. 1918an 
gertatutakoa izan zen, mundu osoan “Espainiako 
gripea” ezizenaz ezaguna eta urte bakarrean gizadian 
50 milioi heriotza eragin zituena. Zalantza izpirik gabe 
hedapen bektore nagusia Lehenengo Mundu Gerran 
(1914-1919) ziharduten armadak izan ziren. Bitxia 
bada ere, Gerra Handian sartu ez zen nazio baten izena 
jaso zuen. Mende bat geroago, mundu osoan zehar 
hegazkinez bidaiatu eta bost kontinenteetan denbora 
laburrean zabaldu den pandemia baten aurrean gaude.

Jatorria ikerketa militarrei eta interes geoestrategikoei 
egozten dieten konspirazio teoriez haratago, ni ez naiz 
horien iritzi berekoa, pandemiaren sorburua argitzeko 
azalpen zientifikorik onena gure espezieak eragindako 
bioaniztasun krisian oinarritutakoa dela uste dut. 
COVID-19aren sorrera azaltzen duten arrazoirik 
sendoenak ekosistemei egindako eraso prozesuak 
eta etengabeko deforestazioa dira. Bere jatorria beste 
espezie batzuen habitaten inbasioan eta suntsiketan 
duela dirudi. Gizakiak setiatutako espezieek gure 
espeziarentzat berria den birus hau transmititu digute.

Artikulu zientifiko askok gogorarazten digute eko-
sistemetan oldarka sartze suntsitzaile hori gaixo-
tasunaren oinarrian eta sorburuan dagoela eta bere 
hedapena askoz ere sendoagoa eta hilgarriagoa izan 
dela kutsadura maila handiko hiri eta inguruetan, 
bereziki ku tsadura atmosferikoa dituztenetan. Ku-
tsadura horrek gure arnas- eta immunitate-sisteman 
eragina du.

Ez dago zalantzarik. Ekologistok arrazoia genuen 
eta zientziak berresten du. Gizadiak bizitzaren 
erreprodukzioaren mugak eta bizitza bera sostengatzen 
duten ziklo naturalak errespetatu ezean, kolapsoa 
ekidinezina da. Ikusten ari gara.

Kolapsoa ekidin eta pairatzen ditugun hainbat 
krisien kalteak zuzendu nahian dabilen jendea egoten 
jarraitzen duen arren, teknologia berrien erabileraren 
bitartez adibidez, bizitzak “Homo sapiensak” bere 
aurka eraso ugari gauzatu baditu ere, bizitzak aurrera 
egiten jarraituko du, horren zalantzarik ez dago. 
“Planeta salbatzeko” gogo bizi prometeiko berri 
honetatik harago, nire ustez, Barry Commonerrek 

Goio Etxebarria, Chato Galante, 
Jose Luis Zumetaren omenez.

Zuen ereduari 
jarraituko diogu. 
Zuei!
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“Planetarekin bakean egotea” zeritzona litzateke bidea. 
Gure ekoizpen eta kontsumo sistemak globalizazioa 
neoliberalaren garaian azeleratutako etengabeko 
erasoak alde guztietatik gelditzea.

Paperaren gainean “guztiok Ingurumena defendatzen” 
badugu ere, konponbidearen parte baino, arazoaren 
parte garela uste dut, nahiz eta ia beti bezala, 
krisialdi ekologikoaren kausak eta ardurak nahiko 
modu asimetrikoan banatu behar ditugun Lurreko 
biztanleriaren artean. Herrialderik “txiroenak” ez dira 
aztarna ekologikoaren sortzaile nagusiak, ezta ingururik 
gainpopulatuenak ere. Xanpain kopa, munduko bost 
bostenen arteko desparekotasunak adierazterakoan 
azaltzen den forma, etengabe luzatuz doa. Goiko 
edukiontzian bizi garen %20ak, energiaren eta 
planetako metabolismo sozialari dagozkion materialen 
%80 baino gehiago kontsumitzen dugu. Gainerako 
gizadia, oinarrian estutzen den alderantzizkatutako 
kono luzanga batean azaltzen dira, bertan munduko 
biztanleen 4/5 kokatzen da, gelditzen den %20
arekin konformatu behar dutenak. Horrek guztiok 
ezagutzen dugun zor ekologiko bidegabea, immorala 
eta jasanezina sortu du. Politika estraktibisten 
amaierak eta aberastutako herrialdeen gai eta energia 
kontsumoaren beherakadak, eta herrialdeen arteko 
nahiz herrialdeen baitako baliabide naturalen bidezko 
banaketak bakarrik ahalbidetuko dute aniztasunaren 
galera geldiaraztea eta gure generokideekin eta 
bizidunen gainerako espezieekin bakean bizitzea.

Euskal gizarte “txikiaren” baitan ere, guztiok ez di-
tugu gai eta energia kontsumo berdinak eta horiek 
dira, hain zuzen, aurre egin behar diogun arazoaren 
oinarrian daudenak. Gizarte, kultura eta ekonomia-
ri dagokienez, pribilegiatuak gara, argi dago. Baina 
gure inguruko erkidegoekin edo munduko batez bes-
tekoarekin alderatzen bagara, ingurumen zor handia 
dugu gure industria, garraio eredua eta “modus viven-
dia” elikatzen duten lehe ngaien jatorria diren herrial-
deekin. Gure gizartearen xanpain kopa ez da horren 
luzanga, %20 aberatsarenaren eta besteen artean ez 
dago horrenbesteko alderik, baina eskasiak, pobrezia, 
hauskortasuna eta zaurgarritasuna existitzen dira eta 
desberdintasunak handituz doaz, are gehiago pande-
mia eta krisialdi garaian.

Kolapsoa ate joka dugu. Otsoaren ipuinean bezala, 
ekologismoak hamarkadetan ohartarazi zuena ger-

Ez dago zalantzarik. Ekologistok 
arrazoia genuen eta zientziak 
berresten du. Gizadiak bizitzaren 
erreprodukzioaren mugak eta 
bizitza bera sostengatzen duten 
ziklo naturalak errespetatu 
ezean, kolapsoa ekidinezina da. 
Ikusten ari gara.
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tatu da. Guztiok ikusi dugu, ekoizpen, garraio eta 
merkataritza sistemen gelditzeak ez dizkigula gure kale 
eta plaza, hondartza eta balkoietara ezohiko irudiak 
soilik ekarri, baizik eta pentsaezinak ziren kutsadura 
akustiko eta atmosferiko mailak ere. Erakunde 
ekologistek arrazoi osoz planteatzen dutena munduko 
gobernu guztiak lotsagarri uzten ditu: ekoizpen 
kolapso honek hiru hilabeteetan, Klima Aldaketa 
leuntzeko Nazio Batuen Elkartearen baitan 25 urtez 
egindako negoziazioek baino CO2 emisio murrizketa 
emaitza gehiago lortu ditu.

Hala ere, ingurumen auziez gain, pandemia hau kolpe 
gogorra izan da prekarietate egoeran dauden milioika 
familia eta pertsona zaurgarrientzat. Kolapsoa beti 
desberdinkeriaz eta klasismoz josita dago. Birusak 
aberats eta pobreen artean, agintari eta proletarioen 
artean bereizketarik egiten ez badu ere, txirotutako 
klaseengan duen inpaktua oso kezkagarria da. 40 metro 
koadrotan, balkoirik nahiz terrazarik gabe itxialdian 
egotea, edo Zarzuela jauregitik bi hilabetez irten ezinik 
egotea ez da gauza bera. Argi dago, krisi hau diskurtso, 
agenda eta proposamen ekologista ezberdinak daudela 
agerian uzteko balio izaten ari dela ere. Zortekoak gara 
bizi garen herri honetan ekologismoa hamarkadetan 
zehar ezker antikapitalistaren balio eta oinarriez elikatu 
delako eta inguru hauetan, ekosozialismoa gorantz 
doan balioa da. Horrela izango ez balitz, inork ez 
luke gaur Zaldibarri buruz hitz egingo, murgilduta 
gauden egoeran. Ezta Lemoizko lindaneari buruz 
edo Zubietako isuriei buruz. Ingurumen agendako 
anekdota “hutsal” horiek ezin daitezke pandemiaren 
testuingurutik banatu. Eta “guztia lotura” izateak ez 
dio bat-bateko interes berezi bati erantzuten. Osasuna 
eta ekologia banaezinak dira, osasuna eta klase borroka 
bezalaxe.

Norabidea aldatzeko arazo 
larriak ditugu

Arrazoia izatea edo ez, ez da garaipenaren sinonimoa. 
XIX. eta XX. mendeak, baita XXI. mendeko aurre-
neko bi hamarkadak ere, munduan izan diren indar 
askatzaileen porrotez beteta daude. Arrazoia lagun iza-
tea, ez da Historiak berak arrazoia ematea. Garaipenak 
ere izan ziren, noski, baina Frantziako Iraultzako goi-
buruak (askatasuna, berdintasuna, anaitasuna) errea-
litate bihurtzeko ahalegin izugarriak ez dira nahikoak 

izan kapitalismoaren erritmo suntsitzailea aldatzeko. 
Munduko klase ertainak “mundua errotik aldatzeko” 
ahalegin ikaragarri horien porrota finkatzeko koltxoia 
izan gara. Eta koronabirusaren abagune distortsiona-
tzaile honetan, porrot berri baten mehatxua azaldu da 
berriro ere, 2008ko finantza krisialdian gertatu zen 
bezalaxe. “Aberatsen sozialismoa” izan zen finantza- 
eta banku- sistema kapitalistaren lur-jotzeari mundu 
mailan emandako eran tzuna. Zer espero dezakegu kri-
si berri honetan?

Pandemia hau 2008koa nabarmen gainditzen duen 
“shock” baten eskutik dator. Asko dira “oinarrizko 
eskubideak” jomugan dituzten eraso ugari abian jartzen 
ari direla ohartarazten diguten ahotsak. Naomi Klein 
munduko populazio ezberdinak beldurtzeko eta lezia-
tzeko shock-terapiei buruz mintzatu zen eta horiek 
globalizazio neoliberalaren zerbitzura jartzeaz Txiletik 
hasita Errusiaraino eta Poloniatik Hegoafrikaraino. 
Esperimentua ez da eten. Zalantzarik gabe, pandemia 
teknologia berriak erabilita gizarte kontrolerako 
politikak abian jartzeko urrezko aukera da. Byung-
Chul Han filosofo korear-berlindarrak adierazi bezala, 
birusari aurre egiteko zenbait herrialdetan (Txina, 
Japonia, Hong-Kong, Korea, Taiwan, Singapur...) 
jagoletza digitalaren aldeko apustu irmoa egin dute. 
Bertako agintariek big datak pandemiatik babesteko 
potentzial oso handia izan dezakeela susmatzen dute. 
Bere ustez, Asian epidemiei ez diete birologoek eta 
epidemiologoek bakarrik aurre egiten, baizik eta 
informatikariek eta datu masiboetan adituak direnek 
ere. Bere iritziz, gizarte hauetan konfuzianismoak 
Estatuko autoritatea onartzeko kultura zabaltzen 
lagundu du eta jagoletza digitalaren aurrean ez dago 
ia-ia kontzientzia kritikorik.

Pirinioetako alde bietako pertsonek 2020ko martxotik 
maiatzera dozenaka sortu diren manifestu horietako 
bat sinatu dugu. “La necesidad de luchar contra un 
mundo ‘virtual’. Contra la doctrina del shock digital“ 
izenburua du eta gure eskubide eta askatasun politikak, 
gure osasun eta zerbitzu publikoak errobotizazio eta 
teknologia digitalak baliatuta pairatzen ari diren eraso 
anitzak nabarmentzen saiatzen da, gure mugimenduak 
kontrolatzen dituzte, modu horretan “gu pandemiatik 
salbatzeko”. Edward Snowdenek bere memorietan 
gogorarazten digun bezala, krisi eta shock garaian 
lortutako datu guzti horiek ez dira sekula ezabatzen. 
Teknologia berriek, ezbairik gabe, zenbait arazo 
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Kolapsoa beti desberdinkeriaz eta 
klasismoz josita dago. Birusak 
aberats eta pobreen artean, 
agintari eta proletarioen artean 
bereizketarik egiten ez badu ere, 
txirotutako klaseengan duen 
inpaktua oso kezkagarria da.

konpontzeko ekarpen baliagarria izan daitezke, baina 
manifestuak adierazten duen bezala teknologiaren 
hazkunde bertikal eta kontrolgabea ekologia eta 
osasun kolapsoen iturria izan daitekeela uste dugu. 
Arazoaren ardatz nagusietako bat dira.

Bestalde, gure gizarteko sektorerik zaurgarrienen 
eta langabeziaren areagotze nabarmena antzematen 
ari gara eta hurrengo hilabeteetan egoerak 
okerrera egingo du. Gorriak ikusten ditugunean, 
arrazakeria, xenofobiak gora egiten dute eta etorkin 
komunitateen kontrako erasoak ugaritzen dira. 
“Bestea”, inbasorea, dagokion tokian ez dagoena, 
errudun nagusi bihurtzen da. 80ko hamarkadan, 
jendeak batera ozen esaten zuten “ La crisis social que 
la pague el capital” industriaren desegituratzearen 
aurrean. “Birmoldatze prozesu hartan” enpresa handi 
publiko eta pribatuek bere langileak negozio txiki 
eta ertainek baino hobeto tratatu zituzten. Indar 
sindikalak eta milaka langileren mobilizazioek klase 
politiko eta elite ekonomikoen beldurra ekarri zuten. 
Hurrengo hilabeteetan gizarte mobilizazioak izango 
du azken hitza. Milaka gazte, emakume prekarizatu, 
pentsiodun, soldatapeko langile eta funtzionario 
publiko mobilizatuz gero bakarrik lortuko dugu 
kolpea gelditzea. Borrokak baino ez du saririk!

Krisialdi honek erakutsi du Estatuak eta merkatuak, 
batzuetan, egoeraren arabera, logika eta interes kon-
trajarriei erantzun diezaieketela. Osasun publikoaren 
defentsa eta aurrekontu bidez sistema sendotzea adibi-
derik argiena da. Baina irakaskuntza publikoarekin, 
hondakinekin eta energiarekin ere jarrai dezakegu. 
Horiek egun dira eta izango dira, hemendik aurrera 
gogortasun handiagoz inguratutako borroka eremuak, 
merkataritzaren metatze logika eta etekin partikula-
rren logika alde batean eta eskubide unibertsalak eta 
zerbitzu publikoak bestean.

Pandemiaren krisialdiak new deal-ari buruzko ezta-
baida, gehiengoaren interes nazionalen defentsarako 
klasearteko gizarte ituna, eta horren defentsa susper-
tu ditu. Mendebaldeko mundu osoko ezkertiarrek 
eta ekologistek, Australia eta Zeelanda Berritik, AEB 
eta Kanadara, europar kontinentetik eta Britaniar 
uharteetatik igarota, proposamenari green adjektiboa 
gehi tzen diote. Hau da, gertuko etorkizunean abian 
jarriko diren gizarte politika eta politika ekonomi-
koek ezin dute estraktbismoaren eta CO2 isurtzeen 
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hazkundearen bidetik jarraitu. Duela 20 urte baino 
gehiago Europar Batasuneko buruzagiek hazkunde 
jasangarriaz eta ekonomiaren desmaterializazioaz hitz 
egiten ziguten. Emaitzak, aldiz, bestelakoak dira: sos-
tengaezintasuna eta kolapsoa.

Desazkundeak ez du botorik ematen, esaten digute 
Green New Dealaren defendatzaile batzuek. Gaine-
ra, badakigu birusaren krisiaren ondorioz diru-kutxa 
publikoek diru-sartze gutxiago izango dutela. Horren-
bestez, hazkunde berdea bideratzeko forma berrien 
alde egin beharko da (green economy- green capitalism) 
eta bidezko desazkunde jasangarriaren alde.

Ausartak izango al gara?
COVID-19ak berriro ere Euskadi eta Nafarroako 
Abiadura Handiko Trenaren proiektua zalantzan jarri 
du, obrak Urbinan hasi zirenetik 14 urte igaro direnean 
(proiektua askoz ere lehenago diseinatu zen, 90eko 
hamarkadan hasi zen), euskal gehiengo sindikalak eta 
gizarte zibilaren alderdi zabal batek obrak geldiarazteko 
eskatzen ari da eta aurrekontu publiko hori aintzat hartu 
ez diren gizarteko sektore zaurgarrienen oinarrizko 
beharrak arintzeko eta horiei erantzuna emateko erabil 
dadila. Gobernuan diren alderdietako sektore batzuk 
ere aukera hori baloratzen ari dira eta hori kontuan 
hartu beharrekoa da, eta presioari eutsi behar zaio 
proiektuaren atzerapena lortu arte.

Aurreko urtarrilaren 30ean bizitza duinaren defentsaren 
aldeko gizarte mobilizazio esperientzia berria izan 
genuen Euskal Herrian. Sindikalistek, feministek, 
ekologistek, antiarrazistek, gazteek, hirugarren adi-
nekoek, ikasleek eta pentsiodunek beraien eskuak 
txirikordatu zituzten. Ia beti bezala, sistemaren eta 
pentsamendu “bakarraren” bozeramaileek horren in-
paktua gutxiesten saiatu ziren, baina Greba Orokor 
horren berezitasuna eta eredugarritasuna (martxoaren 
8ko 2018 eta 2019ko bi grebak bezala) fruituak eman 
ditzakeen hazia dira. Gertutasuna, ongarri naturala eta 
ur garbiak beharrezkoak dira.

Pandemia honen ondarean Maiatzaren Leheneko 
jenderik gabeko planetako kaleen, plazen eta etorbideen 
oroitzapena geldituko da. Gizakirik gabeko espazio 
ihar eta hustuak. Eta mobilizatutako jenderik gabe, ez 
dago etorkizunik. Protesta eta alternatiben eraikuntza 
eskutik doaz. Eta egun nire iritziz, bidegurutze horretan 
aurkitzen gara.

Itxialdiko bi hilabete luze hauetan, euskal gizarte 
mugimenduetan sortutako ekimen ugari ikusi 
ditugu, hala nola, “Bizi-Hotsa” Erresistentzia Kutxa, 
mugimendu feministak proposatutako Mahai Teknikoa, 
tokiko baserritarren azoka eta ferien defentsa, auzo, 
herri eta hiri bakoitzean egoera zaurgarrian zeuden 
familia eta pertsonak laguntzeko sareak. Beharrik 
handienak dituzten sektoreentzako premiazko neurriak 
abian jartzeko horren beharrezkoa eta erabilgarria 
den elkartasunaren berrasmatzea pandemiaren alde 
positiboan kokatu behar dugu.

Gainera, premiazko neurri horiez gain, Euskal Herriko 
gizarte ehun sindikal eta politikoan, eko-sozialismo-
feminista izendatu dugunean, bizitzaren defentsarako 
SAREA sustatzen ari da, krisialdiak gogorren astindu 
dituen pertsona eta kolektiboekiko elkartasuna ain-
tzat hartzearekin batera, politika publikoetan egin 
beharreko aldaketak (osasungintza, hezkuntza, zain-
tzak, etxebizitza, energia, hondakinak, ura, garraio 
publikoa...) planteatzen dituen begirada eta epe ertain-
luzerako estrategia garatzen ari da. Bruno Latourrek 
proposatzen duen bezala,“lurreratzen” laguntzen gai-
tuen trantsizio ekosozialista.

Kutsatzearen beldur garraio publikoaren gainbehe-
ra iragartzen dutenen aurrean, klima larrialdiak auto 
pribatuaren itxialdia modu eraikitzailean proposatzea 
ezinbestekoa dugu. Eskura ditugun milaka eredu posi-
tiboetatik ikasi behar dugu, beraien bideragarritasuna 
aztertu, auzoz auzo, herriz herri eta “beste garraio ere-
du bat posible dela” erakutsi.

Batzuetan, Administrazio Publikoaren maila ez ber-
dinetan ateak joz, lege-erreformak gauzatu di tzaten 
eta aberastasun metaketari, jabetza pribatuari eta 
xahubideari mugak jartzeko laguntza instituzionala 
lortzeko. Beste gehienetan, berriz, azpitik, eredu prak-
tikoetatik abiatuta. Gizarte- zibilak, gizarte mugimen-
du alternatiboek eta kolaborazio eta elkartasun sareek 
bere osotasunean bultzatutako gizarte-proiektuetara 
joz, auzo-proiektu berrien euskarria izango den soka 
txirikordatzeko.

Pandemia garaian, ausartak izatea, Euskal Gune Eko-
sozialistak planteatzen duen bezala, zaintzea (zaintza 
sarea), babestea (oinarrizko zerbitzu publikoak), mu
rriztea (ekoizpena, kontsumoa...), banaketa (aberas-
tasuna eta lana) eta sendotzea (herritarrak indartzea). 
Ausartak izan gaitezen! 
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Sarrera
2017an sortu zen Foro Sozial Iraunkorreko Gene-
ro Taldea eta bi ekimen garrantzitsu egin ditu: (1) 
“Nik sinisten dizut. Emakumeen egia aitortu” (Bilbo, 
2017/10/08); bertan, emakumeek jasandako indarke-
ria-mota desberdinak maila berean aitortu ziren; (2) 
Justizia Feministari buruzko ponentzia, Euskal Herri-
ko V. Jardunaldi Feministetan aurkeztua (Durango, 
2019/11/01). Bere lanketan, “Justizia Feministaren 
Mintegia”1 osatzen duten hainbat eremutako feminis-
tek parte hartu zuten. Artikulu honek ponentziaren 
laburpena jasotzen du2.

Euskal Herriko mugimendu feministak azken ha-
markadetan garatu duen lana, artikulu honen gaiari 
dagokionez, sei bloke handitan bil liteke: indarkeria 
(k), errepresioa eta tortura, kartzela, justizia, elkarta-
sun internazionalista, eta bakearen eraikuntza. Baina 
funtsezko jomugan indarkeria matxista egon da, gaur 
egun, lege desberdinen mugei eta eskuinaren gorakada-
ri buruzko datu kezkagarriak jasotzen dituen esparrua. 
Aitzitik, herritarren erreakziorako eta antolaketarako 
gaitasuna nabarmendu behar da, askotariko protoko-
loak eta ekintzak garatuz, eta prebentzioaren eta pres-
takuntzaren alorrean urrats garrantzitsuak emanez (bes-
teak beste, autodefentsa feministako tailerrak). Jakintza 
ugari pilatzen ari da gizarte mugimenduetan, nahiz eta 
konplexutasuna eta zailtasunak ere asko diren.

Aldi berean, gure jendartean, gatazka armatuaren 
ondorioen kudeaketa giltzarri bihurtu da bakea eta 
bizikidetza eraikitzeko eta justizia birpentsatzeko 
erronkari aurre egiteko. Bakea eraikitzeko prozesuaren 
esparruan, feminismoan eragile berriak daude, hala 
nola Ahotsak, Emagune edo Foro Sozial Iraunkorre-
ko Genero Taldea, eta jarduteko ildo berriak ere, esate 
baterako, Euskal Herriko Bilgune Feministak, Hegoa 
Ikerketa Institutuak edo Argituz Giza Eskubideen 
Defentsarako Elkarteak bultzatutako ikerketak eta jar-

1  Mintegiaren bileretan emakume gehiagok parte hartu 
arren, aipatu ponentzia honako hauek sinatzen dugu: 
Amaia Zufia, Arantza Urkaregi, Bittori Lantaron, Esti-
baliz de Miguel, Irantzu Mendia, Itziar Gandarias, Joana 
Etxano, Maite Barreña, Maria del Rio, Mari Luz Esteban, 
Nagore Larrazabal, Nuria Alzugarai eta Olatz Dañobeitia.

2  Ponentzia osoa hemen aurkituko duzue https://sites.
google.com/view/justizia-feminista-mintegia

Justizia 
feminista 
eztabaidagai
Justizia Feminista Mintegia.

Egungo justizia-sistemak 
“erruduna” zigortzea jartzen 
du erdigunean, eta ez du 
lehentasunezkotzat jotzen 
ez erantzukizun kolektiboa, 
ez biktimarekiko babes eta 
elkartasun bermea. 

https://sites.google.com/view/justizia-feminista-mintegia
https://sites.google.com/view/justizia-feminista-mintegia
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duerak. Jarduera horien guztien ezaugarria da emaku-
meek jasan eta jasaten dituzten indarkeriazko eraso eta 
egoerak barne hartzeko interesa.

Ziur gaude justiziaren esparruko eztabaida eta gogoeta 
feministek lagunduko digutela sinergiak eta puntu 
komunak aurkitzen gatazka desberdinak aztertzeko eta 
horiei aurre egiteko orduan, bai eta “bakearen eraikun- 
tzaren” gaia agenda feministaren erdigunean jartzen ere.

Egungo justizia-sistemari kritika 
eta justizia feministarako oinarriak

Egungo justizia-sistemaren azpian zapalkuntza-egitura 
desberdinak daude (patriarkatua, kapitalismoa, arra-
zakeria, homofobia...), eta horiek erabat zeharkatzen 
dituzte justiziaren xedea, definizioak eta tresnak.

Xedeari dagokionez, egungo justizia-sistemak “erru-
duna” zigortzea jartzen du erdigunean, eta ez du le-
hentasunezkotzat jotzen ez erantzukizun kolektiboa, 
ez biktimarekiko babes eta elkartasun bermea. Gai-
nera, sistemaren berezko zigorraren logika areago-
tzen ari da, gero eta zigor handiagoak ezarriz.

Subjektuen definizioari dagokionez, egungo justizia-
isteman, emakumeak, atzerritarrak edo desjabetuak 
bigarren mailako herritar gisa tratatuak dira, ez da 

unibertsaltasun-bermerik eskaintzen eta jokabideak 
banaka epaitzen dira.

Azkenik, tresnei dagokienez, eta bereziki zigorrak 
betearazteko neurriei dagokienez, beharrezkoa 
da kar tzela eta haren eraginak aipatzea. Espetxe-
sistemari buruzko eztabaida gero eta agerikoagoa da 
mugimendu feministan, hainbat arrazoirengatik: 
espetxea giza-eskubideak sistematikoki urratzen 
dituen espazioa delako; pertsonen gizatasuna eta 
duintasuna suntsitzen dituelako; “segurtasunaren” 
izenean negozio-iturri bihurtu delako; pertsonen 
arteko botere-harremanak birsortzen eta finkatzen 
dituelako; gizarte-egitura bortitzaren isla delako; 
eta matxismoa eta maskulinitate hegemoniko eta 
oldarkorraren “eskola” delako.

Beraz, lehendik dagoen justizia ereduari alternatibak 
bilatzeko erronka dugu aurretik, justizia ulertzeko eta 
praktikatzeko beste modu batzuk adostuz eta indartuz. 
Gure aldetik, hurrengo zortzi puntuen inguruan 
eztabaida irekitzea proposatzen dugu.

1.
Egungo justizia-sistemaren oinarri 
eta baloreak kolokan jarri eta irauli

Justiziaren helburuak izan beharko luke egindako 
kaltea aitortzea eta erreparatzea, eta berriro gerta ez 
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dadin bermatzea. Horretarako, beharrezkoa da zigor-
logika eta kartzela auzitan jartzea. Eztabaida feministek, 
jarrera abolizionistetatik, kartzelaren “beharrizana” 
sostengatzen duten ideiak eta interesak sakon aztertzeko 
aukera ematen digute. Hala ere, justizia eredu ideal 
baten eta errealitatearen arteko distantzia zabala da, 
eta, hainbatetan, minak, amorruak eta mendeku 
nahiak zigorra (kartzela) ezartzeko beharra sentitzera 
garamatzate.

2.
Indarrean dagoen zigor-kodea 

eta prozedurak deseraikitzearen alde egitea

Indarkeria matxista kasuetan zigor kodearen gogort-
zeak, horien judizializazioak eta kartzela zigorren go-
rakadak ez dute erasoak desagertzea lortu. Are gehia-
go, indarkeria matxista areagotzen ari den unea bizi 
dugu, zigorgabetasuna eta emakumeen bizitza eta gor-
putzen kontrolean oinarritutako jarrera eta diskurtso 
autoritarioak nagusi direlarik.

Justizia-sistemak, indarkeria matxistak jasan dituzten 
eta salatzea erabaki duten emakumeei babesa eskaini 
beharrean, ez ditu errespetuz tratatzen, berriz biktimi-
zatzen ditu eta kasu askotan sinesgarritasuna ukatzen 
die (baita beren testigantzak berresten dituzten adituei 
ere), haien arrisku-egoera eta zaurgarritasuna larriago-
tuz. Horrek feminismoaren barruan kasu guztietan 
judizialki salatzea komeni den ala ez eztabaidatzera 
garamatza, askotariko jarrerekin. 

Justizia-sistemaren prozeduretan aldaketak sustatzeko 
premia dugu, kaltea jasan duten pertsonen beharrei 
erantzuteko eta prozesuak berak izaera erreparatzailea 
izan dezan.

3.
Justiziaren esparruan, diskurtso feminista 

berriak sortzea

Gizonezkoen posizioa nagusi da legedian eta justi-
zia-esparruan, eta, horregatik, funtsezkoa da feminis-
moak diskurtso berriak ekoizteko eta legitimatzeko 
aukera izatea, subjektu kolektibo batek diskurtso ju-
ridikoan bere lekua hartzeko duen eskubidea bermat-
zen lagunduko duena. Aldi berean, beharrezkoa da hi-
zkuntza berrikustea, adibidez, logika binario-dualistak 
gainditzea (biktimarioa/biktima, edo gaizkile/herritar 
errespetagarria, besteak beste).

4.
Munstroak eraikitzeko joera saihestea

Izendatzeko gaitasunaz gain, espetxeak eta zigor sis-
tema osoak subjektuak eraikitzeko ahalmen handia 
dute. Jazarri eta zigortu behar diren subjektuak “bes-
teak” bezala definitzen dira, logika bitarra indartuz, 
gatazka sozialen egiturazko jatorria argitzea zailduz eta 
dagokigun erantzukizunetik eta kolektiboki eragiteko 
gaitasunetik urrunduz. Patriarkatuak “bestetasun” bat 
eraiki du, gizonezkoek hautemandako “besteen” ideia-
tik, hots, emakumeak, baina baita atzerritarrak eta 
beste subjektu batzuk ere. Funtsezkoa da “munstroen” 
ideiarekin haustea eta “beste” berririk ez sortzea, ezta 
erasotzaileen kasuan ere.

5.
Biktima prozesuaren erdigunean kokatzea

Justizia feministaren erdigunean biktima kokatu behar 
dugu, ez erasoa egin duena; eta helburu nagusia ez da 
zigorra jartzea, baizik eta biktima babestea eta gertatu 
dena erreparatzea.

Biktimez hitz egiten dugunean, ez dugu “biktima tu-
telatua” versus “biktima eragilea” bereizketa dikoto-
mikoa eta estatikoa egin nahi. Indarkeria matxistari 
dagokionez eraikitako biktima-ereduak logika hori 
indartzen du: alde batetik, indarkeria jasan duena 
etiketatu eta etengabe berbiktimizatzen duen bikti-
ma-eredua dago; bestetik, badago beste biktima-ere-
du nagusi bat, zeinak mina gutxietsi, txikiagotu edo 
minari garrantzia kentzen dion eta egoera gainditzeko 
duen gaitasuna soilik erdian jartzen duen. Bi jarrera 
horiek continuum batean ikusten ditugu.

6.
Ekitatea erantzukizunaren aurretik lehenestea

Ekitatearen printzipioan, funtsezkoa da ekintzen tes-
tuingurua; hala, norbait legea urratzearen errudun izan 
arren (adibidez, goseagatik lapurtzen duena edo lege-
tik kanpoko errefuxiatuak laguntzen dituena), testuin-
guruaren faktoreak ere baloratzen dira, eta zaurgarria-
ren alde jotzen da, nahiz eta arrazoirik (legala) ez izan. 
Erantzukizunaren printzipioak ez du zaurgarriaren 
egoera kontuan hartzen, eta pertsona hori, legearen ara-
bera erruduna bada, zigortu egingo dute. Justizia-siste-
man, erantzukizun printzipioak lehentasuna du ekitate 
printzipioaren gainetik; aldiz, emakumeek justiziareki-
ko duten esperientzian, ekitatea izan ohi da nagusi.
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Erantzukizunari dagokionez, ez zaigu interesatzen 
legearen araberako deliturik dagoen ala ez, baizik 
eta eragindako kaltearen erreparazio indibidual eta 
kolektiboan begiratzea eta erantzunkidetasuna na-
barmentzea. Biktima indibidualizatzeak eta isolat-
zeak eraman dezake kaltea jasan duen pertsona zigor 
sistemara jotzea bide bakar gisa, zigorraren logikari 
mesede eginez.

7.
Zigor-justiziatik aldentzen diren kultura 

eta justizia-praktiketan sakontzea

Justiziaren nozio eta praxi desberdinak daude, defini-
zioa eraikitzeko erabiltzen diren posizioak bezainbeste 
(ideologiaren, kulturaren, helburuen, interesen, proie-
ktu politikoen, botere-harremanen eta abarren arabe-
ra). Horren adibide dira gaur egun mahai gainean 
dauden proposamen ezberdinak: Justizia zigortzaileaz 
gain (nagusia), gero eta gehiago hitz egiten da beste 
eredu batzuez, hala nola justizia errestauratiboaz, eral-
datzaileaz eta trantsizionalaz. Eredu horiek ezagutzeak 
justiziari buruz ditugun nozioak definitzerako haus-
narketan eragin dezake.

8.
Justizia prozesu gisa ulertzea eta bere 

dimentsio kolektiboa aldarrikatzea 

Historian zehar eta kultura ezberdinetan, elementu 
nagusi bat aurkitzen dugu: justiziaren beraren eta bere 
prozesuaren ulermena, indibidualtasunaren mailan 
kokaturiko zerbait bezala edo zerbait kolektibo be-
zala. Egungo justizia-sistemak gizabanakoa gizartetik 
“banatzen” du, botere egiturei eta baldintza sozia-
lei muzin eginez. Aldiz, elkartasunean oinarritutako 
justizia nahitaez kolektiboa da; erdigunean biktima 
jartzen du, ez erasoa egin duena; eta helburu nagu-
sia ez da zigorra ezartzea, baizik eta biktima babestea 
eta gertatutakoa konpontzea, adostasunez ezarritako 
prozedurak erabiliz.

Gure ustez, justizia ez da banatzen den zerbait (jen-
de gutxiren parte-hartzearekin), baizik eta gizarte 
osoaren parte-hartzearekin eraikitzen den eta hain-
bat tresna (materialak, kulturalak…) behar dituen 
zerbait.

Justiziaren dimentsio kolektiboa eta 
komunitatearen eginkizuna

Jendarteak, oro har, eta hurbileko komunitateak, be-
reziki, izan behar duten eginkizuna lantzea ezinbestekoa 
dugu, maila horretan garatu ahal izango baititugu elkar-
tasuna eta erantzukizun kolektiboa oinarri dituzten beste 
logika batzuk, eta biktima zein biktimarioa prozesuaren 
subjektu aktibo bihurtu ahal izango ditugu. 

Hori bai, komunitate kontzeptuaren definizio itxia 
eskaini gabe, ezta idealizatu ere: komunitateak ez dira 
espazio neutroak, eta desberdintasun faktore ezber-
dinak daude: generoa, klasea, etnia/arraza, adina, se-
xualitatea, identitate nazionala, hizkuntza... Prozesu 
horretan, mugimendu feministak akuilu funtzioa du, 
hausnarketa sakonduz eta sustatuz eta galdera berriak 
identifikatuz, zeharkako helburua menderatze-egitura 
guztiak eraldatzea deneko ideiatik abiatuta. Gaine-
ra, epe luzerako begirada behar dugu, hainbat espa-
rru kontuan hartuta (justizia-sistema, erakundeak, 
hezkuntza sistema, komunikabideak…).

Atal honetako ideia nagusiak lau azpiataletan antolatu 
ditugu.

1. Prebentzioa

Arlo honetan komunitatearen geruza ezberdinetan 
abiatu daitezkeen barne prozesuak dira klabea: eskolan, 
sindikatuetan, alderdietan, kultur elkarteetan, euskara 
ikasteko zentroetan, merkatarien eta ostalarien elkartee-
tan, jai batzordeetan…, gizartean gertatzen diren indar-
keria desberdinak ikusarazteko tresnak eskaintzeko hel-
buruarekin, eta indarkeria horien aurkako kontzientzia 
hartu eta jarrera aktiboa bultzatzeko. 

Baina ez da zerbait teoriko ikastea; aitzitik, geure kon-
traesanei aurre egin behar diegu eta aldaketak barrutik 
bultzatu behar ditugu, argi utziz komunitate batean 
egindako jarduerek, hizkuntzek, antolamendu-ere-
duek edo lidergoek zenbateraino mantentzen dituzten 
botere-harremanak. Horretarako, abian jartzen diren 
prozesu guztiei baliabideak eman behar zaizkie, haien 
izaera estrategikoa aitortu, eta pertsona guztiak inter-
pelatuta sentitzea lortu behar da, lana ez geratzeko 
sentsibilizatuta daudenen esku.

Gainera, funtsezkoa da emakumeak ahalduntzen di-
ren eta gizonek beren pribilegioak zalantzan jartzen 
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dituzten espazioak egotea. Gizonek beren erantzuki-
zuna hartu behar dute, eta konplize izateari utzi.

2. Erantzun publikoa

Jarrera antipunitibistak ez dakar ez isiltasunik, ez zi-
gorgabetasunik. Salaketa eta erantzun publikoa ezin-
besteko elementuak dira bidegabekerien aurka jendar-
te-geruza gehienak inplikatzeko. Me too bezalako mu-
gimenduen eskutik, emakume askok publikoki parte-
katu dituzte jasandako eraso sexistak. Ahots horiek: 
(1) erakundeek, kultura-industriak eta gizarte-harre-
man guztiek bizi duten indarkeriaren kulturari errepa-
ratzera behartzen gaituzte; (2) historikoki intimitatean 
ezkutuan egondakoa sozializatzera eta politizatzera 
behartzen gaituzte; (3) anbiguotasuna gainditzeko eta 
mugak jartzeko balio dute; eta (4) arazoaz hitz egiten 
laguntzen digute, nahiz eta epairik ez egon.

3. Gatazkak konpontzea

Gatazka edo eraso bat gertatzen denean, indarkeriak 
ez die kalte egiten gatazka edo erasoa jasaten dutenei 
bakarrik, komunitate osoari baizik, eta zuzenean eragi-
ten du bertako harremanetan. Beraz, gertatutakoa ku-
deatzeko unean, beharrezkoa da behaketa eta entzute 
aktiboa, bai eta ibilbide-orriak aktibatzea ere, testuin-
guru osoa kontuan hartuko dutenak eta ez errepikatzea 
sustatuko dutenak; era berean, komunitatea sendatzeko 
espazioak jarri behar dira martxan, kaltea jasan duena-
ren beharrei eta denborei arreta berezia eskainiz. Asko 
dugu hobetzeko, exijitzeko eta pentsatzeko biktimak 
babesteko baliabideei, zainketei eta sareei buruz.

Elkarrizketa eta negoziazioa dira gatazka bat konpont-
zeko adostasuna edo akordioa lortzeko tresnak, baina 
inplikatutako alderdiek ez dute lagapenik gabeko ne-
goziazio-prozesurik. Normalean, lagapen handiagoak 
egiteko prest dagoena da gatazka konpontzeko interes 
handiena duena. 

Edonola ere, biktima zein biktimarioa subjektu aktibo 
bihurtzen direnean, prozesuak eraginkorragoak dira, 
eta, beraz, errazagoa da erasotzailea egindakoaz ardu-
ratzea, bere erantzukizuna bere gain hartzea eta bir-
sozializatu ahal izatea. Era horretan, erasoa jasan duen 
pertsonaren askatasuna, haren beharrak eta arreta er-
digunean jartzea sustatzen da; eta, baldintzarik balego, 
egoera konponduko duen akordio baten adostasuna.

Gatazkaren kudeaketa kolektiboak giza baliabideak 
eta baliabide materialak behar ditu, eta baita proze-
su horiek bultzatzeko eta ebaluatzeko tresnak ere, 
zapalkuntza-egiturekiko ikuspegi kritiko batetik, lo-
gika dualistak (ona/txarra, juez-erruduna, arrazona-
mendua/emozioa) apurtzen dituena eta errespetuan, 
elkarrekikotasunean oinarritzen dena. Bestalde, funt-
sezkoak dira bai informazioaren eta zurrumurruen 
kontrolean arreta jartzea, bai bidean sortutako kon-
traesanak kudeatzeko prestatzea.

4. Erreparazioa eta osatzea

Pertsonala politikoa denez, sufrimendua ere bai, nor-
malean esparru pribatuan geratzen dena. Memoria 
kolektiboa eraikitzea eta egia publikoki aitortzea an-
tidoto onak dira sendatzeko. Komunitateak epaitu eta 
berriz biktimizatzen duenean, sufrimendua areagotu 
egiten da. Puntu hori da datozen urteetarako erronka 
nagusietako bat da.

Justizia ere gure gorputzen parte da, eta, beraz, 
emozioak eta sufrimenduak eraldatu behar ditugu, 
eta gorputza eta burua integratu, eta horretarako den-
borak, espazioak eta baliabideak eskaini. Indarkeria 
egoera batetik bizirik ateratzen diren emakumeen on-
gizate mailak neurtuko du justiziaren erdiespena.

Erreparazioak eta osatzeak dimentsio desberdinak 
hartzen dituzte -indibiduala eta kolektiboa, ekono-
mikoa, estrukturala eta sinbolikoa-, eta modu desber-
dinetan gauzatu daitezke: kalteen konpentsazioa eta 
biktimaren birgaitzea, gertaeren berrespena eta aitort-
za publikoa, biktimaren ospearen eta duintasunaren 
lehengoratzea...

Baina, erreparazio eta osatze terminoak bereizi behar 
dira, eta kontuan hartu osatze kontzeptuari buruzko 
irakurketa feminista kritikoak daudela, indarkeria-
ren biktima pertsona gaixo gisa hartzeko arriskua da-
goelako. Era berean, kontuan hartu behar da biktima 
bakoitzak nola ulertzen dituen erreparazioa eta osatzea.

Testu hau amaitzeko, azpimarratu nahi dugu, justizia, 
bakea eta bizikidetza hitz handiak diren arren, uste 
dugula horiek eraikitzeko modurik onena behetik 
gora egitea dela; izan ere, erakunde publikoei 
dagokien erantzukizuna eskatzeaz gain, funtsezkoa da 
herritarren pentsamenduan eta ekintzetan eragitea eta 
komunitatea eraldatzea. 
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K
oronabirusak tunel luze eta ilun batean sartu 
gintuen negua bukatzen ari zenean. Eta beste 
tunel batzuk zeharkatu beharko ditugu ondo-
rengo hilabete zein urteetan. Ziurgabetasunez 

beteriko bidea. Eta galdera erraldoia: Nola egingo 
dugu?

Ezer baino lehen, joan bedi gure dolumina hilabete 
hauetan gehien sufritu dutenentzat, baita gure eske-
rrik onenak ahalegin nekaezinetan ibili diren milaka 
eta milaka langileentzat.

Konfinamendu zorrotzaren tunela zeharkatzen joan 
zaigu udaberria. Arnas pixkat hartzeko betarik gabe, 
bigarren tunelaren sarbidean gaude, oztopoz beteriko 
bidea. Momentuz krisi sanitarioa apalduta ere, krisi 
sozioekonomiko larria garatuko da, bere ondorio latz 
eta zabalek begirada berriak, erantzun berriak, exiji-
tuko dituzte.

Euskal jendarteak pandemia aurretik zituen arazo eta 
kezkak ez dira desagertu, ez dira konpondu. Orain, 
datorkigunaren tamaina ikusita, arazo eta kezka hauek 
erdi-lurperatuak geratzeko arriskua hor dago, egoera 
larri batzuk enkistatuz. Adibidez, “Konponbiderako 
agenda”, hamarkadako gatazkak utzi dituen ondo-
rioak behin betirako konpontzeko. Eremu hori da 
Foro Sozialaren lanaren ardatza, eta ezinbestekoa da 
etorkizunerako.

Lau urteko ibilbidea beteko du aurten Foro Sozial 
Iraunkorrak. 17 entitatek osatzen dute, STEILAS 
horietako bat dela. Armagabetze zibila eta ETAren 
desegitearen ondoren, 2018tik hiru arlotan antolatu 

Foro Soziala: Konfinamenduak 
etorkizunerako irakaspenak 
utzi dizkigu
Teresa Toda Iglesia.
Foro Sozial Iraunkorreko kidea.

gara: Biktimen eskubideak eta memoria; preso, 
iheslari eta deportatuak; beste esperientzietatik ikasi, 
baita ere genero ikuspegiko zeharlerroa. Lan arlo 
orokorra, ardatz guztian aplikatzen dena, eragile 
ezberdinekin harreman iraunkor eta emankorrak 
landu eta kudeatzeko ezinbestekoa. Orain arte 
egindako lanak emaitzak izan ditu, bereziki biktimen 
eta presoen arloan. Kontaezinak dira maila guztietako 
instituzioetan, edota eragile ezberdinen artean, 
lortutako akordioak -bereziki azpimarratzekoak dira 
euskal sindikatuen artekoak- espetxe politika aldatzeko 
premiari buruzkoak. Beste adostasun batzuk lortu 
dira ere, adibidez, biktima guztiei eskubide berdinak 
onartu behar zaizkiela, edo tortura eta Estatuek 
bultzatutako indarkeriak salatzea.

Azken bi urteetan, biktimen eskubideak izan ditugu ar-
datz nagusietako bat. Zentzu horretan, Hitzorduak an-
tolatu ditugu biolentzia ezberdinetako biktimen artean, 
eta beraien jarrera eskuzabala ekarpen garrantzitsua da 
eraiki behar dugun bizikidetza demokratikorako. 

Bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesuan, hiru 
dira oraindik askatzeke dauden korapiloak:

•  Biktima guztien egia, justizia eta erreparazio es-
kubideak onartu eta gauzatzea inongo diskrimi-
naziorik gabe.

•  Salbuespenezko espetxe politikari bukaera ema-
tea, legedia arrunta aplikatuz; hasteko, pre-
miazkoa den gerturatze prozesua martxan jartzea.

•  Kontakizun guztiak errespetatuko dituen Memo-
ria kritiko inklusiboa lantzea.
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Hitzorduak antolatu ditugu 
biolentzia ezberdinetako 
biktimen artean, eta beraien 
jarrera eskuzabala ekarpen 
garrantzitsua da eraiki 
behar dugun bizikidetza 
demokratikorako.

ren aldetik, gerra erretorika neurririk gabe baliatu da; 
eskubide zibilen murrizketak ekarriko dituen kultura 
sozial belizista indartzeko.

Eta esperientziaz ondo dakigu beti bidezkoa den ez-
tabaida politikoa gogortzeak ondorio zuzenak dituela 
indarkeria-zikloaren ondorioak konpontzeko. Beraz, 
beste momentutan egin duen bezala, Foro Sozial 
Iraunkorrak gomendio batzuk plazaratu ditu, egoera 
berriari hobeto ekiteko lagungarria izango direlakoan:

1.  Premiazkoa da hitza armagabetzea. Eztabaida poli-
tikoan ere jaiste prozesua gauzatu behar da, dauden 
adostasun horiek beren potentzial osoa garatu de-
zaten eta konponbidea oztopatzen ari diren beldu-
rrak atzean utzi eta eragile guztiak horietatik aska 
daitezen.

2. Premiazkoa da bizikidetza demokratikoa eraikitzeko 
dinamiketan sakontzea, gizarte kohesiorako helburu 
eta tresna gisa. Berdintasuna, inklusioa eta pertsona 
guztien giza eskubideekiko erabateko errespetuaren 
balioak funtsezkoa dira gaur egun.

3.  Premiazkotzat jotzen dugu biktimen eskubideen 
gaia edo presoei politika normalizatua aplikatzeko 
beharra (urruntzearen amaiera, lehen fase honetan) 
alderdien arteko gatazkatik ateratzea, eraginkorta-
sunez ekin ahal izateko.

4.  Espero dugu gai honetan erantzukizuna duten eragile 
guztiek (gobernuek, alderdiek eta sindikatuek) ireki 
den aukera hau ulertzea eta baliatzea.

Bere sorreratik bultzatzen duten asmo eta helburuei 
eutsiz, baita egoera berri honen hasiera gogorrak 
utzi dituen baldintzak kontuan hartuta, Foro Sozial 
Iraunkorrak lanean jarraituko du, Foroa osatzen du-
ten partaide guztien ekarpenekin bere ibilbidea sen-
dotzen, eta eztabaidak, proposamenak, gomendioak 
gizartera eramaten akordio eta konponbideak lortze-
ko asmoan.

Bukatu aurretik, biziki eskertu nahi genuke 2016an 
sortu zenetik Foro Sozial Iraunkorrarekin STEILASek 
izan duen eta mantentzen duen konpromisoa. 

Aipatu denez, lehenengo bi puntuetan adostasun zaba-
la eta sendoa dago euskal alderdi, sindikatu eta eragile 
sozial gehienen artean. Hirugarrena, ordea, harrapa-
tuta dago “memoriaren batailan”, interes ezberdinen 
talkan. Bizikidetza orekatuaren oinarriak ezartzeko, 
eztabaida hori gainditzea eta guztion kontakizunak 
onartzea beharrezkoa da.

Konfinamendu garaian, Foroa ez da geldirik egon. 
Barne dinamikan, aukera izan dugu garai berezi ho-
rren ondorioak aztertzeko, baita datorkigun egoera 
berri eta ezezagunari begira jartzeko ere. Eta Foroak 
egoera eta horren ondorioz egiten duen irakurketa sa-
reetan partekatu dugu.

Zentzu horretan, eta gertakizun ilunago batzuk apar-
te utzita, Foroaren ustea da lehentasun humanitarioen 
agenda berri batekin aterako dela gizartea konfinamen-
dutik. Horrek agendan pendiente dauden korapiloak 
askatzeko baldintza hobeak sortuko ditu, gure ustez. 
Hilabete hauetan elkartasunaz ikasi dugu. Subjektu 
handiagoaren parte izatea modu bizian sentitu dugu. 
Eta, batez ere, modu kolektiboan ikasi dugu pertsonen 
arteko bizikidetza, gizarte-kohesioa eta osasuna izan be-
har direla gure bizitzako balio nagusiak.

Sinetsita gaude beti azpimarratu dugun gizarte zibi-
laren paper aktiboa aurrerantzean are garrantzitsua-
goa izango dela. Eta adierazle horiek gure azterke-
tetan eta eztabaidetan sartu behar ditugu datozen 
hilabeteetan.

Hala ere, dena ez da positiboa, puntu kezkagarriak ere 
azaldu baitira : Lehenik, eskubide urraketen eta jarrera 
autoritarioen irudiak, baita “justifikazioak” ere, ikusi 
ditugu egunotan. Bigarrenik, buruzagi politiko asko-
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Historia pixka bat:
Beharrezkoa iruditzen zaigu Hezkuntza Publikoaren 
jatorrietan murgiltzea, COVID-19k sortutako krisial-
ditik sustraitua ateratzeko. Labur-labur ibilbide histo-
rikoa errepasatuko dugu:

•  Landa gizartean nahikoa zen familiarengandik ja-
sotzen zen prestakuntza.

•  Industria Iraultza izan zen eskolaren beharra era-
gin zuena. Gainera, industria-eraldaketaren ga-
raian, Frantziako Iraultzak (1789) pertsona guz-
tien herritartasun-berdintasuna aldarrikatu zuen. 
Horrela hasi zen XVIII. mendean eskolatze-mu-
gimendua mundu guztiarentzako eskubide gisa.

•  XIX. mendean zehar eratu ziren hezkuntza-siste-
mak, herrialdeak industrializatu ahala. Bai Euro-
pan, bai Amerikan, estatuek etengabeko ahalegina 
egin zuten hezkuntza sistema publikoa eratzeko.

•  XIX. mendean, hala ere, jende asko oraindik eskola-
ratu gabe zegoen. XX. mendean, hezkuntzarako de
rrigortasuna ezarri zen; eta honekin doakotasuna.

Hauek dira bada, egun ditugun hezkuntza sistemaren 
osagaiak: jendartearen eskubidea, hezkuntza siste-
ma publikoa (arautua eta homogeneizatua), derrigo-
rrezkoa eta doakoa.

Hezkuntza sistemaren 
garrantzia.
Osagai hauekin Hezkuntzaren garrantzia anitza da, 
zeren eta:

•  Unibertsala izatean, herritar guztiengana ailegatzen 
da, inongo bereizketarik gabe (sexu, jatorri, gizarte-
maila...).

Hezkuntza Publikoa,
ezinbesteko zerbitzua
Araceli Montes Calvo. 

•  Hezkuntza, sistema bat da, tokian tokiko eta 
lekuan lekuko Hezkuntza legeak arautzen duena, 
bere egitura zehaztuz: hezkuntza aldiak, ikasgaiak, 
promozioa, titulazioak...

•  Pertsona guztien derrigorrezko ibilbide akademikoa 
ezaguna da, aldi bakoitzeko curriculumak aipatzen 
dituen arloetan, bakoitzeko helburuetan, edukietan 
eta ebaluazio irizpideetan gauzatua.

•  Haurtzarotik giro hezitzaile eta kulturalaz ingu-
ratzeko eskubidea garatzen da, jatorrizko des-
berdintasunak berdinduz eta aniztasunari kasu 
eginez.

Berdintasun-eskubide unibertsalean Estatuek garatu-
tako sistema, Hezkuntza Publikoa, gizarte kohesio-
rako zutabe bat da. Hezkuntza Publikoa da populazio 
osoaren hezkuntza eskubidea ziurtatzen duena.

XXI. Mendeko pandemia garaia.
COVID-19k eragindako osasun larrialdian, 
Hezkuntzari funtsezko zerbitzuaren izaera aitortu 
zitzaion, baina, osasun neurriei kasu eginez, ikasleak 
etxean geratu behar izan dira. Irakasleek telelana 
burutuz bukatzen ari da ikasturte berezi hau. 
Irakaskuntza ez-presentzialak Hezkuntza sistemaren 
alde ilunak atera ditu. Kontuan hartzeko ezinbesteko 
baldintzak soilik aipatuko ditugu:

Modalitate telematikoak 7.000 bat ikasle utzi ditu 
hasiera batean Hezkuntza sistematik kanpo, ez soi-
lik hezkuntza ekintzei dagokionez; baita norbera-
ren garapenerako guztiz beharrezkoa den hezkuntza 
ere (osasun hezkuntza, babes soziala ematen duen 
hezkuntza, besteak beste) profesionalen begiradeta-
tik at gelditu da. Are gehiago, hezkuntza integraletik 
kanpo ikasle guztiak gelditu dira. Aipamen hau egitea 
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ezinbestekoa da irakasleen funtsa ere aldarrikatzeko; 
eta ez gelditzeko Hezkuntzaren funtsezkotasunarekin 
bakarrik, “home-schooling” deituriko modalitate pri-
batu, araurik gabeko eta segregatzaileari izugarrizko 
negoziorako bidea irekiz. Beharrezkoa da ere irakas-
leen beharra adieraztea, Hezkuntza Departamentuek 
beraiek gaixotutako langile askoren lana ez dutelako 
aintzat hartu ordezkapenak bete gabe utzi dituzte-
nean. Larrialdi egoeran langile kopurua murriztu 
egin da; hau bai dela larria!

Espazio pribatuak, etxeak alegia, hartu du bere gain 
ikaskuntza-irakaskuntza, aldez aurretiko prestakunt-
zarik gabe. Espazio pribatua desberdintasun esparrua 
da, eta bertan izan dira ikasleak martxotik aurrera, es-
kolako jendarterik gabe.

Osasun arduradunek kanpainako ospitaleak eraiki di-
tuzten bezala, hezkuntzako arduradunei kanpainako 
ikastetxeetan pentsatzea eskatu behar diegu, Hezkun-
tzak espazio publikoa berreskuratzeko.

Ikasleez gain, horien guraso eta familiako kide guztiak 
beren zereginekin eta betebeharrekin hartu ditu etxeak 
egun eta gau osoan. Espazioa eta tresnak konpartitzean 
ez da posible izan eskolako ordutegia ezta laneko 
ordutegia betetzea. Horren ordez, ohiko orduetatik 
kanpo, bete dira lan orduak, askotan errutinen 
denboretan eraginez eta ondorioz osasunean. Kasu 
hoberenetan ere, irakasleen lan orduak handitu dira 
gehienetan irakaskuntza telematikoan, modalitate 
honetan ikasle-irakaslearen arteko interakzioak 
denbora luzeago behar duelako prestakuntzan eta 
banakako harremanean. Gutxi izango balitz, hainbat 
kasutan gaixotutako lankideen lanaz arduratu dira 
hainbat irakasle, Administrazioak inongo lotsarik 
gabe utzitako hutsunea bete nahian.

Ikasturte honen hirugarren hiruhilekoan ustekabeko 
osasun larrialdi honetan eman diren erantzunak ikusi-
ta, STEILASek argi eta garbi esan behar du, datorren 
ikasturtearen planifikazioan ez duela jarraitu behar 
(haiengandik ikusitakoaz ikasi badugu) Hezkuntzak 
jatorriz duen garrantzia eta oinarrizko ezaugarriak 
mantendu nahi baldin badira. Funtsezkoak ez diren 
zerbitzuak irekita egoteko egoeran baldin badaude, 
ikastetxeak irekitzeko funtsezko baliabideak ezarri be-
har dituzte Hezkuntza Departamentuek osasun neu-
rriak errespetatuz:

Ez da nahikoa hutsune 
teknologikoa betetzea, jende 
guztiari ez bazaio lekua egiten 
klaseetan, erreferentziazko 
irakasle eta ikasleekin ikasgai 
guztietan, ikastordu guztietan. 
Beraz, larrialdi egoera honetan 
hartutako erabakiak ezin dira 
egonkortu Hezkuntzan, ez 
osasun larrialdiak irauten duen 
bitartean, ezta egoera arruntera 
ailegatzen bagara ere.
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Espazio berriak behar dira, gure ikasgeletako popu-
lazio-dentsitatea gutxituz ziurtasun distantzia gorde 
ahal izateko, baita ikasle guztien hezkuntza eskubidea 
ez urratzeko ere Administrazioek hezkuntza eskaintza 
unibertsala egin behar dute.

Eskola denborak zehaztu behar dira aldi bakoitzean, hi-
giene-neurriak ahaztu gabe. Horrela errutinak normali-
zatuko dira, eta familia-kontziliazioa bere zentzu zaba-
lenean (ez bakarrik ekonomiari lotuta) eman ahalko da.

Irakasle gehiago behar dira osasun neurriak errespeta-
tzeko; baita garbitzaile gehiago ere, eta irakaskuntzare-
kin harremana duten beste lanbideen beharra aurrei-
kusi behar da.

Funtsezko hiru baliabide hauen ezean Hezkuntza Sis-
temak mendeetan zehar lortutako nolakotasunak gal-
duz joango da; galduz doa dagoeneko.

Eskubideen arrakala, jakintzaren arrakala, aukeren 
arrakala dira teknologiaren arrakalaren sustraian. Ez da 
nahikoa hutsune teknologikoa betetzea, jende guztiari 
ez bazaio lekua egiten klaseetan, erreferentziazko irakas-

le eta ikasleekin ikasgai guztietan, ikastordu guztietan. 
Beraz, larrialdi egoera honetan hartutako erabakiak 
ezin dira egonkortu Hezkuntzan, ez osasun larrialdiak 
irauten duen bitartean, ezta egoera arruntera ailegatzen 
bagara ere.

Jatorrietatik egungo pandemiaraino egindako ibilbide 
honetan ezinbesteko argiak eta funtsezko iluntasunak 
erakusten saiatu gara, haietaz guztietaz baliatu behar 
garelako gizartearen zutabea den HEZKUNTZA 
PUBLIKO sendoa eta sendatua ateratzeko, %100eko 
eskolatze tasarekin eta kalitatezko heziketa integrala 
bermatuz, tokian tokiko kultura eta jakintzen trans-
misioa eginez. Lan honetan bakoitzak bere ardurak 
hartzea ere ezinbestekoa da: Hezkuntza Departa-
mentuek baliabide hornikuntza kudeatu behar dute 
eta sindikatuok horren defentsaren alde jokatu behar 
dugu. STEILASek argi dauka eta argi utzi nahi du: 
mendeetan zehar eraikitako eskola eredua ez dugu 
suntsitzen utziko. 
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I
kasleak ikastetxeetara aurrez aurreko saioetara 
bueltatzean, tutoretzak berebiziko garrantzia izango 
du. Beren ahulezia akademikoak indartzera doazen 
ikasleei orientazioa emateaz gain, koronabirusaren 

aurrean ikasleen beldurra eta antsietatea murrizteko 
eta adingabeen artean konfinamenduak sor ditzakeen 
zailtasun emozionalei heltzeko ezinbestekoak izango 
dira tutoreak. Horretaz gain, estigmatizazioaren aurka 
borrokatzeko prebentzio-neurriak hartu beharko 
dituzte, birusaren eraginpean egon direnen aurreiritziak 
eta bazterketa saihesteko. Ildo horretan, eskola-
jazarpenaren aurkako programak eguneratuko dira, 
19-COVIDak eragindako diskriminazioa sumatzeko 
eta geldiarazteko eta diskriminazio hori jasan dezaketen 
pertsonak babesteko. Ikasleak gidatu behar dira 
ikaskideei laguntzeko eta bazterkeria eta beldurra 
saihesteko.

Horiek dira, besteak beste, Hezkuntza Sailak euskal 
eskola osatzen duten eragileei aurkeztu dien ikasturte 
amaierako, koronabirusaren aurka jarduteko protoko-
lo orokorrean jasotako laguntza psikosozialeko neu-
rrietako batzuk.

Protokoloaren 6.5 puntuan honako hau irakurri 
dezakegu: “Oro har, bizi izandako egoeraren salbuespen-
izaerak zailtasunen bat sortu ahal izan du eremu 
emozionalean, eta hori kontuan hartu beharko da irakasle 
guztiek betetzen duten tutoretza eginkizunean. Zenbait 
gai orokor landu behar dira, hala nola, gaixotasunaren 
inguruko ikasleen beldurrak eta antsietateak gutxitzen 
laguntzea eta haien bizitzetan bigarren mailako edozein 
inpakturi aurre egiteko gaitasuna indartzea. Halaber, 
kontuz ibili behar da birusaren eraginpean egon diren 
ikasleak eta langileak ez estigmatizatzeko”.

Psikologoak
ikastetxeetan
Juan Zubia Goikoetxea.
STEILAS.

Ikasleak gidatu behar dira 
ikaskideei laguntzeko eta 
bazterkeria eta beldurra 
saihesteko.
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ondorioz EAEn, DBHko ikasleen %20ak kurtsoren 
bat gutxienez errepikatzen du eta horietatik herenak 
ikasketak uzten ditu.

“Normaltasunetik” irteten direnak eta bilakaera psi-
kologiko egokia izateko laguntza gehigarria behar du-
ten ikasleen aniztasuna gero eta handiagoa da. Talde 
honetan berriki hezkuntza-sisteman sartu diren atze-
rritarrak, dibertsitate funtzional kognitibo, sentsorial 
eta/edo motorra dutenak, gaitasun handikoak, espe-
ktro autistaren nahasmena dutenak, hizkuntzaren 
nahasmendua dutenak, eskolatze berantiarrekoak, 
nahasmendu emozionalekoak (antsietatea, depre-
sioa…), jokabide arazoak edo arreta-defizitagatik eta 
hiperaktibitateagatik nahasmendua(TDAH) dutenak 
aurkituko genituzke.

Eskola-jazarpena eta ziberbullyinga areagotu egin dira, 
eta eragin larria eta negatiboa izan dute biktimengan 
eta erasotzaileengan, bai eta eskola-bizikidetzaren 
kalitatean ere. Egoera honek arazo psikologikoak 
sortzen ditu biktimen %90 baino gehiagotan 
(antsietatea, tristura, bakardadea, isolamendua, auto-
estimu txikia), eta %10 inguruan suizidio-ideiak edo 
saiakerak izaten dira.

Genero-indarkeriaren prebentzioa arreta berezia 
merezi duen gaia da. Lehen Hezkuntzan, “Tratu 
onaren” jokabidea sendotzen ez bada, “tratu txarrarena” 
indartu daiteke. Hala, Bigarren Hezkuntzan, lehen 
bikote-harremanak hastearekin batera, jokabide 
horren lehen adierazpenak ematen dira. Curriculum 
arruntean esku-hartze psikoedukatiboak diseinatzeak 
“tratu oneko” jokabideak ikastea eta jokabide 
oldarkorrei prebentzioz heltzea erraztuko luke.

Gurasoen aurkako indarkeria. Gurasoak beren seme-
alabek egindako erasoen biktima izateari buruzko 
salaketen kopurua gora egiten ari da azken urteotan. 
Adingabeek beren emozioak eta jokabidea erregulatzen 
ikas dezaten, jokabide-jarraibideei buruzko aholkuak 
emango lizkieke gurasoei, eta horrek gurasoen eta 
seme-alaben arteko harremanak hobetzen lagunduko 
luke, Justizia Administrazioak esku-hartzea eskatzen 
duen indarkeriaren muturretara iritsi gabe.

Teknologia berriekiko eta sare sozialekiko menpe-
kotasunak. Hiperkonektibitatea, edozein lekutan, 
edozein ordutan. Nerabe askok ez dute behar bezala 
lo egiten, ez dute atsedenik hartzen. Jarduera garran-

Baina, ikastetxeak prestaturik al daude horrelako 
erronkei aurre egiteko? Eremu emozionalean 
ikasleei lagundu liezaieken profesionalik ba al dago 
ikastetxeetan? Nork hartuko du ardura hori? Irakasleek 
beraien intentzio eta asmo handiena jarri dezakete 
lan hauetan baina ez dira adituak eta diagnosia 
egiterakoan erratu daitezke, baita ondoren etorri 
daitekeen sendabidean ere. Ikastetxeko hezkuntza-
orientazioa eramaten duena Psikologia, Pedagogia edo 
Psikopedagogiako lizentziadun edo graduduna bada, 
gaiari heldu diezaioke eta ikastetxean prebentzio plan 
bat eratu non ikasleak, irakasleak, zuzendaritza eta 
familiak bere baitan hartuko lituzkeen. Zoritxarrez 
lizentziadun edo gradudun horiek gutxiengoak dira 
Hezkuntza-orientazioko zerrendatan, beste hainbat 
espezialitatetatik zerrenda horietara sar baitaiteke.

Hezkuntza sisteman gaur egun 19-COVIDAk eremu 
emozionalean izan dezakeen eragina kontuan hartuta 
eta aurretik haur eta gazteek zituzten arazo psikosozialei 
aurre egiteko, behar beharrezkoa da hezkuntza-
psikologoen presentzia ikastetxeetan. Hauen beharra 
familiek eta ikastetxe publikoetako zuzendariek 
aspaldi adierazitako eskaera bat da. Ikastetxe batzuetan 
Ikasleen Gurasoen Elkarteek ordaintzen dute ikastetxe 
kanpoko psikologo bat beraien seme-alaben ongizate 
emozionala bermatzeko. 19-COVIDak arazo hauek 
areagotu ditzake baina pandemia honen aurretik ere 
arazo hauek egon bazeuden.

Ikasleen behar psikoemozionaletan zentratu banaiz 
ere, irakasle eta familiek ere Hezkuntza-psikologoen 
behar gero eta handiagoa dute. Nork ez du ezagutzen 
“erreta” dauden irakasleen kasurik? Edo seme-alabekin 
egun osoa mokoka dabiltzan gurasorik?

Ikasleen beharrak eta arazoak

Eskola uzteak ez dira muga kognitiboen ondorio 
izaten, arrazoi konduktualen, emozionalen eta/edo 
sozialen ondorioz baizik. Antsietatea, ezaugarri de-
presiboak, muturreko segurtasun-eza, lotsa, inpultsi-
botasuna, ezaugarri obsesibo-konpultsiboak, gutxia-
gotasun-sentimenduak, gabezia afektiboa, heldutasun 
emozionala, autonomia edo norberarekiko konfiant-
za falta dira adierazle nagusienak. Ikasle asko arreta 
psikologikorik gabe eta arrazoi horietara egokitutako 
curriculum-erantzunik gabe geratzen dira; beraz, 
emaitza akademiko txarrak lortzen dituzte. Horren 
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tzitsuak alde batera uzten dituzte, isolatu egiten dira. 
Sare sozialen erabilerak lotura du antsietate eta de-
presio tasen igoerarekin, lo egiteko zailtasunekin eta 
autoirudi arazoekin. Ez dute beren jokabidea kon-
trolatzen, eta horrek beren eguneroko jardueretan eta 
harreman pertsonaletan eragiten du. COVID-19ak 
berekin ekarri duen konfinamenduak arazo hau are-
agotu du.

Droga menpekotasunak. Tabakoa, alkohola edo beste 
droga batzuk kontsumitzen hastea maiz gertatzen 
da adingabeen artean. Kontsumo-patroi horiek 
aisialdiarekin lotuta daude, eta askotan zaildu egiten 
dira denboraren poderioz. Hezkuntza testuingurua 
egokia da prebentzio-programak garatzeko, langile 
kualifikatuak eta programa psikohezitzaileak izanez 
gero. Azken urteotan, droga menpekotasunari, gazteen 
joko menpekotasuna erantsi behar zaio.

Irakasleen beharrak

Irakasleen prestakuntza ezinbestekoak da lehen 
genituen eta COVID-19ak jarri dizkigun erronka 

berrietara egokitzeko. Beharrezkoa da unibertsitateko 
prestakuntza akademikoan gaur egun ez dauden 
gaitasun batzuk jasotzea. Curriculum akademikoan eta 
etengabeko prestakuntzan psikologiak leku handiagoa 
izan beharko luke.

Burnout sindromea edo agortze profesionala aurrei-
kustea eta minimizatzea. Ondoez eta neke emozio-
nalaren, gizarte kontsiderazio faltaren eta estresaren 
ondorioz, irakasleek oso talde zaurgarria osatzen dute 
Burnout sufritzeko, eta horrek eragin larria du irakas-
kuntzaren kalitatean. Horretarako, behar-beharrezkoa 
da laneko gainkarga murriztea, laneko estresak eta 
sindrome hori agertzeak lotura zuzena dutelako, baita 
osasun mental txarraren ondoriozko laneko bajekin. 
Irakasleen prestakuntzan adimen emozionala kontuan 
hartu beharko litzateke laneko estresa prebenitzeko 
eta kontrolatzeko. Zalantzarik gabe, irakasleengan in-
bertitzeak kostuak aurreztuko lituzke gizartean.

Arazoak ikasleekin. Irakaslearen Defendatzailea-
ren azken txostenaren arabera, artatutako kasuetan, 
irakasleekiko arazoak %31 errespetu faltengatik izan 
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ziren, %20 eskolak emateko arazoengatik, %19 zi-
ber-jazarpenagatik, %10 ikasleen arteko jokabide ol-
darkorrengatik, %7 jazarpen eta mehatxuengatik, %3 
erasoengatik eta %2 jabetzaren aurkako kalteagatik. 
Arazo horiek ere Burnout sindromearekin lotura zuze-
na dute.

Zuzendaritza taldeak ere formakuntza beharrean 
daude irakasle eta taldeekin izaten dituzten 
komunikazioak zuzenak eta positiboak izan daitezen. 
Gatazkak konpontzeko eta prozesu berritzaileak 
dinamizatzeko gaitasuna duen zuzendaritza bat behar 
dugu. Izan ere, irakasleen arazo nagusienen artean, 
zuzendaritzarekin dituzten gatazkak izaten dira, guraso 
eta administrazioarekin izaten dituztenen gainetik.

Familiek ikastetxearekin, hezitzaileekin eta hez-
kuntza-komunitateko beste profesional batzuekin 
komunikazio aktiboa izan beharko lukete, seme-
alaben garapen pertsonalari eta eskola-garapenari 
buruzko informazioa, laguntza eta aholkularitza 
lortzeko. Seme-alaben portaera-arazoei aurre egiteko 
moduari buruzko informazioa ere jaso beharko 
lukete, seme-alabek beren etapetan izaten dituzten 
aldaketen aurrean nola jokatu jakiteko.

Aurrez aipatu ditugun arazoei aurre egin nahi 
badiegu (arazo emozionalak eta jokabide-arazoak, 
autismoa, AGHA, indarkeria ikasgeletan, adikzioak, 
irakasleen Burnout...), argi dago beharrezkoa dela 
ikasleek, familiek eta irakasleek horretarako berariaz 
prestatutako profesionalaren laguntza izatea, hau da, 
psikologo hezitzailearena, beste herrialde askotan 
gertatzen den bezala.

Hezkuntza-psikologoaren lehentasunezko eginkizuna 
ikasleen garapen psikologikoa zaintzea eta sustatzea 
da, haren osagai guztietan (psikomotorra, kognitiboa, 
emozionala eta soziala), garapen integrala eta ongi-
zate psikologikoa bultzatzeko. Hezkuntza-esparruan 
hezkuntza sistemako eragile nagusiekin esku-hartzea 
(ikasleak, familia eta irakasleak) eta hezkuntza etapa 
guztietan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, De-
rrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Lanbide Heziketa, 
Batxilergoa).

Ikastetxean, psikologo hezitzailearen funtzioa eba-
luazio psikologikoa egitea, garapen-nahasmenduak, 
desgaitasun kognitiboak eta gaitasun handiak, nor-
tasun-nahasmenduak, portaera-nahasmenduak, na-

Hezkuntza sisteman gaur 
egun 19-COVIDAk eremu 
emozionalean izan dezakeen 
eragina kontuan hartuta eta 
aurretik haur eta gazteek zituzten 
arazo psikosozialei aurre egiteko, 
behar beharrezkoa da hezkuntza-
psikologoen presentzia 
ikastetxeetan.
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hasmendu emozionalak, hezkuntza-premia bereziak, 
ikaskuntza-nahasmenduak eta osasun mentaleko bes-
te arazo batzuk aurreikusi eta diagnostikatzea izango 
litzateke. Horretarako, psikologoak hasierako elkarri-
zketak egingo lituzke, test psikometrikoak, ebaluazio 
psikologikoak administratu, diagnostikoa eta aholku-
laritza elkarrizketak egin eta txosten psikologikoak 
prestatu.

Prebentzio moduan, premia psikologikoei eta 
hezkuntza-premiei buruz egindako diagnostikoei 
erantzuteko, hezkuntza-psikologoak esku-hartze 
psikologikoak garatu beharko lituzke. Esku-hartze 
horiek irakasle-taldeek ikasgela edo ikastetxe mailan 
garatzen dituzten prebentzio-ekintzen eta ekintza 
terapeutiko osagarrien konbinazio batek osatuko 
lukete, ikasleen ongizatea eta garapen integrala, 
eskola-doikuntza eta garapen akademikoa hobetzeko. 
Zuzeneko edo zeharkako esku-hartzeak izan daitezke 
ikasleekin, banaka, taldean edo inplikatutako beste 
eragile batzuekin koordinatuta, bai eta ikastetxeetako 
hezkuntza-laguntzako irakasle espezializatuekin ere. 
Banakako edo taldeko saioen bidez diseinatzen da. 
Planteatzen dituzten beharrei erantzuteko esku-
hartzeak irakasleentzat ere izan daitezke, baita 
familientzat ere.

Arazoek ikastetxearen erantzuteko gaitasuna gaindituko 
balute, dagokion kanpo-zerbitzuetara bideratuko litzate-
ke (osasun mentala, lehen mailako arretako osasun-zen-
troak, gizarte-zerbitzuak...), haiekin komunikatzen ja-
rraitu eta egiten diren jarduerak koordinatuz.

Psikologoak hezkuntzan sartzeak, irakaskuntza eta 
ikaskuntza prozesuak hobetzea, psikologikoki ikasle 
eta irakasle osasuntsuagoak izatea, eskola-giro positi-
boagoa eta seguruagoa sortzea edo familiaren eta esko-
laren arteko harremana sendotzea ekarriko luke.

Aurreko guztia kontuan hartuta, ikastetxeetan gaur 
egun dagoen orientatzaile zerbitzua motz geratzen da 
eta ikastetxearen neurriaren araberako orientazio min-
tegi bat egon beharko luke. Mintegia honako espezia-
lista hauek osatuko lukete:

•  Orientatzaile/kontsultore orokorrak: horiei dagoz-
kie ebaluazio eta esku-hartze ez-espezializatua be-
har duten orientazio orokorreko arazoak, hau da, 
oinarrizko orientazio-lanak.

•  Pedagogian espezializatutako orientatzaileak: kon-
plexutasun espezifikoko arazo pedagogikoak eba-
luatu, diagnostikatu eta aholkatuko lituzketenak 
izango lirateke. Ekintza horien adibide dira erren-
dimendu akademikoa, irakaskuntza eta ikasketa 
hobetzeko irakaskuntza-metodologiak, bai eta cu-
rriculum-egokitzapenen proposamenak ere.

•  Psikologian espezializatutako orientatzaileak: hauek 
Aniztasunaren Arretaz arduratuko lirateke. Haur 
eta gazteen ongizate eta osasun mentalari, errendi-
mendu akademikoari eta ikastetxeetako bizikide-
tza-giroari eragiten dieten arazoak ebaluatu, diag-
nostikatu eta esku hartuko luketenak.

Laburbilduz, Euskal Hezkuntza Sistemak erronka 
ugari ditu, eta horietako asko arazo psikologikoekin 
eta haurren eta gazteen osasun mentalarekin lotuta 
daude. Ikastetxe gehienetan dagoen hezkuntza-
orientazioko eredua ez da behar bezala erantzuten ari 
gertatzen ari diren jokabide-arazo konplexuei. Beraz, 
arlo horretako gabeziak arintzeko, gaur inoiz baino 
beharrezkoagoa da ikastetxeetan psikologo hezitzaileak 
sartzea. 

Iturria: Hezkuntzaren aldeko itun sozial eta politikorako azterketa 
eta proposamenak (2017ko iraila) Psikologoen Elkargo Ofizialen 
Kontseilu Nagusia
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Etxeratek hilero txosten bat plazaratzen 
du euskal presoen egoeraren gaineko 
datuak eta informazioa emateko. 
Nolakoa da egun presoen egoera, zer 
diote datuek?

Etxerat Elkarteak baditu tresna desberdinak euskal 
preso, iheslari eta deportatu eta haien senide eta 
gertukoen inguruko albisteak konpartitzeko, haien 
artean, txostenak. Aurten gainera, beste modu batera 
planteatzen dugu txostenen garapena eta denboraren 
logikari erantzun beharrean, gaien interesei araberako 
lanak prestatzen ditugu.

“Covid-19 espetxeetan” lerroburupeko txostena 
publikatu genuen maiatzaren 14an. Bertan bildutako 
datuen arabera, Euskal Preso Politikoen Kolektiboko 
234 lagun daude espetxeetan, 31 emakume eta 203 
gizonezko. Horietatik soilik 2 preso daude Euskal 
Herriko espetxeetan eta beste 3 espetxe arinduan.

Frantziar Estatuan daudenen presoen %67a, 200 eta 
400 kilometrotako distantzian kokatutako espetxeetan 
daude, Espainian aldiz, presoen %80a, 400 eta 1.000 
kilometrotik gora arteko distantzietan dago.

Datuak datu, garrantzitsua da aipatzea ere, batetik, 
2 ume daudela espetxean momentu honetan haien 
amekin, eta Aranjuezeko espetxean badago emakume 
preso haurdun bat. Eta bestetik, presoek dituzten 
seme-alaba adingabeak 87 dira, “motxiladun umeak” 
hain justu.

Urtzi Errazkin, Etxerat Elkarteko 
bozeramaileari elkarrizketa

Deigarria da ikustea nola azken garaiotan 
aske geratzen ari diren euskal preso 
gehienak, kartzela zigorra osoosorik 
beteta ari direla ateratzen kalera. Arazoak 
izaten ari dira, halaber, gradu aldaketen 
eskaerekin, nahiz eta zigorraren hiru 
laurdenak beteak izan. Ez da kartzela 
politiketan aldaketarik izan?

Espainiako presidentea izendatu ondoren, 2018ko 
udaren hasieran iragarri zuen Pedro Sanchezek 
euskal preso politikoekiko salbuespeneko espetxe 
politikaren aldaketari ekingo ziola. Garai hartan, 
kolektiboko 280 preso ziren, horietatik 230 espainiar 
Estatuko espetxetan. Hiru hilabete geroago, 10 preso 
gutxiago ziren Espainian, 3 gutxiago Frantzian. Urte 
bat eta erdi igaro da jada eta gaur egungo zenbakiak 
ikusirik, gezurra dirudi, baina gauzak ez dira aldatu. 
Salbuespeneko espetxe politika bere horretan dirau 
eta euskal presoak aske geratzen dira zigor osoa bete 
ondoren.

Zergatik? Duela bi urte egiten genuen irakurketa bera 
egiten dugu. Borondate eza nagusi da oraindik ere eta, 
ausardia falta zaio espainiar Gobernuari. 

Gainera, ibilbide juridikoa egiteko bidea oztopatu 
egiten zaie euskal presoei. Egun 157 daude 1go 
graduan, eta 34 preso soilik 2. graduan, eta beste 
3 espetxeratze arinduan. Soilik 4 presoek dute 3. 
gradua.
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Frantzian, 4 presoek dute DPS (bereziki zainduak 
diren presoak) estatusa gaur egun. Eta Frantzian, 
euskal presoen %67a, Euskal Herritik 200 eta 400 
arteko distantziako espetxeetan daude, baina Frantzian 
emakumeak ez dute Euskal Herrira gerturatu 
eta egoera lotsagarri bat jasaten ari da Frantziako 
administrazioaren aldetik, fiskaltzak errekurtsoak 
jartzen dituelako behin eta berriro, bizitza osoko 
zigorra eta gaixo dauden presoen askatasunaren alde 
epaileen hainbat erabakien aurka.

Eta bizitzen ari garen Covid19 izurria 
dela eta, zer nolako eragina izan du 
horrek euskal presoen egoeran eta 
bizimoduan?

Espetxeetan aplikatu diren neurriekin, Espainiako eta 
Frantziako estatuek lortu dute presoak izatea pertsona 
bakartuenak eta, aldi berean, koronabirusaren aurrean 
zaurgarrienak direnak. Espetxean dauden pertsonei 
dagokienez, lehentasunezkoa da haiek espetxean 
edukitzea, haien eskubideak eta Nazio Batuak 
Erakundearen, Munduko Osasun Erakundearen 
eta Europako Kontseiluaren arauak eta gomendioak 
albora utzita. Presoen osasunerako eta bizitzarako 
eskubideak albora utzita.

Espetxeetan normaltasuna ezartzeak euskal preso 
politikoen eta preso urrundu guztien senitartekoak 
baztertuko ditu, zailtasun berriak ezarriz, familiarako 
eskubidea murriztuz eta egonezina, beldurra eta 
ziurtasun gabezia hauspotuz.

Deseskalatze fase honetan, berehala, presoak 
hurbiltzera joan behar da. Izan ere, guztiontzat hain 
gogorra eta zaila izaten ari diren hilabete hauek 
iragatean, euskal gizartea normalizatzen doanean, 
behingoz, zamarik gabe eta sufrikario gehiago sortu 
gabe egin behar du bidea. 

Euskal preso politikoek eta beren senideek 
urteetan pairatutako espetxe politika ankerrak are 
bortitzagoak bilakatu dira orain, pandemia garaian. 
Jakin badakigu gorabeherak izan daitezkeela datozen 
hilabeteetan, senide adindu zein gazteenak kolpatuz 
bereziki, eta gerta daitekeenaren aurrean ozen 
eskatzen dugu presoak lehenbailehen Euskal Herrira 
gerturatzea. 
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Izurrite egoera honen aurrean hainbat 
preso kaleratuak izan dira eta beste 
hainbati zigorra etxean igarotzeko 
baimena ere eman zaio, bai Frantzian 
baita Espainian ere. Baina euskal presoei 
ez zaie halako neurririk aplikatu.  
Ze arrazoi eman dituzte Frantziako eta 
Espainiako Gobernuek horretarako?

Frantziako Estatuak, 11.500 preso inguru askatu ditu, 
eritasunak, kondena amaierak eta behin-behineko egoe-
rak baldintza gisa hartuz eta nazioarteko erakundeen  
gomendioak jarraituz. Neurri hau aplikatzean, espreski 
baztertu dira euskal preso politikoak, askatuak izateko 
baldintzak betetzen zituztenak. Zentzurik gabeko argu-
dio zaharrak eta, batez ere, egun Ipar Euskal Herriko 
instituzio eta eragile politiko eta sozialen gehiengoaren 
borondatearen aurkakoak erabili zituen Justizia minis-
troak, beti ere, garai bateko gatazkari lotutakoak.

Bidenabar, Josu Urrutikoetxea, Ibon Fernandez 
Iradi eta Jon Gurutz Maiza gaizo larri diren presoen 
berehalako askatasuna gauzatu behar da, baita 30 urte 
espetxean bete dituzten Jakes Esnal, Ion Kepa Parot 
eta Frederic Haranbururena..

Espainiako Estatuak ez du inolako antzeko neurririk 
hartu. Litekeena den arren 3. gradua edo baldintzapeko 
askatasun batzuk bizkortzeari ekin diotela, aldaketen 
kopuruak ez du ia eraginik izan; ez da bat etorri 
nazioarteko erakundeen gomendioekin eta, beraz, 
helburuekin.

Nola baloratzen duzue Gobernuen 
jarrera zurrun hori? Ez zen hau arauak 
malgutzearen aldeko jarrera erakusteko 
edo sakontzeko aukera?

Espainiako Estatuak entzungor egin die nazioarteko 
erakunde horiek gomendaturiko neurri espezifikoei eta 
70 baino entitate eta eragile sozial gehiagok egindako 
proposamenei. Bai hola da, espetxe politika bere 
orokortasunean eta, bereziki, euskal preso politiko eta 
haien senideengan aplikatzen duten salbuespeneko 
espetxe politika behingoz alde batera uzteko beste 
aukera galdua izan da.

Frantziako kasuan ere, euskal delegazioak eta Frantziako 
Gobernuak bere garaian adostutako bide orria guztiz 
geldirik dago, batetik epaileak onartutako baldintzapeko 
askatasunak blokeatuak izan direlako eta bestetik, kasu 
honetan, pandemiaren baitan aske gelditzeko aukeraren 
aurrean, euskal preso politikoak baztertuak izan direlako. 

Azpimarratzekoa da dena den, berriro ere, euskal 
gizartearen gehiengoa euskal presoen eskubideen 
defentsan jarri dela osasun krisiaren baitan. Hortaz, 
berdin nazioarte mailako eragile eta pertsona ezagunak, 
zein espainiar Estatu mailako eragile politiko eta 
sozialen gainean, Eusko Jaurlaritzak ere euskal preso 
guztiak Euskal Herriko espetxeetara lekualdatzeko 
eskatu dio espainiar Gobernuari. Eskertu nahi dugu 
ere euskal sindikatuen konpromisoa, berriro ere azken 
ostiraleko elkarretaratzeak errekuperatu orduko 
haien babesa eman digutelako. Eta hori guztiez 
gain, Sare Herritarrak-ek abiatutako “Izan bidea” 
dinamikarekin bat egiten dugu, desberdinen artean 
preso eta iheslarien auzia behingoz bideratzeko.

Presoen hezkuntza eskubidea 
zapuztua geratu zen duela hiruzpalau 
urte, Espainiako Estatuak EHUn 
matrikulatzea galarazi zien euskal 
presoei, nahi izatekotan UNEDen 
ikastera behartuz. Nola dago gaur egun 
auziaren egoera?

Bai, hori horrela da eta oraindik ere eskubide urraketa 
hori mantentzen da. Euskal preso politikoek ez dute 
Euskal Herriko Unibertsitatean eta euskaraz iksteko 
eskubidea bermatuta.

Lanean jarraitzen dugu konponketa bat bideratzeko, 
alegia, euskal presoek EHUn eta euskaraz ikasteko 
aukera izateko. Uste dugu inoiz baino gehiago horre-
tarako baldintza ematen direla. 

Azkenaldi honetan sindikatu guztiek 
bat egin dugu ETXERATen zenbait 
aldarrikapenekin, presoen gaixoen 
askatasuna, hurbilketarekin... Nola 
baloratzen duzue sindikatuekiko 
elkarlana?
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Garrantzi handia ematen diogu Etxerat Elkartetik 
adostasuna dugun gaien inguruan sortutako elkarlanari 
eta bat egiteari. Kasu honetan, euskal presoen egoera 
behingoz konpontzeko eta salbuezpeneko espetxe 
politikarekin amaitzeko, euskal gizarteak, eta bereziki 
sindikatuek horren alde egiten duten guztia ongi 
baloratzen dugu. Eredugarria eta guztiz eskertzekoa da.

Emergentzia egoerak moztu du hilean behin 
“Konponbide garaia da. Orain presoak” lelopean 
sindikalgintzak mantentzen duen dinamika, Bilboko 
Plaza Eliptikoan elkarretaratzearena alegia. Baina ora-
ingoan ere, berriro karea atera garenean, sindikatuen 
babesa sentitu dugu.

Haien desberdintasunak alde batera utzita, 
bizikidetza eta konponbidearen baitan presoak Euskal 
Herriratzearen alde bat eginik, sindikatuek ongi 
marrazten dute euskal gizartearen gehiengoaren nahia. 
Etxerat elkartean argi dugu hori dela bidea, espazio 
berriak irabazi salbuespeneko espetxe politika bertan 
behera uzten laguntzeko.

ETXERAT eta STEILAS Foro 
Sozial Iraunkorraren partaideak dira. 
Zer ematen dio Foroak Etxerati eta 
ETXERATEK Foroari?

Esango nuke, bizikidetza eta preso eta iheslaririk 
gabeko gizartea eraikitzeko ekarpena eta ikuspegi 
orokorra ematen dietela Foro Sozialari sindikatu eta 
bertan parte hartzen duten gainontzeko eragileek, eta 
gure aldetik, euskal preso eta haien senideek pairatzen 
dituzten arazoen berri eman eta bizikidetzan aurrera 
egiteko klabeak ere ematen ditugula 

ETXERATek hainbat mobilizazio eta 
elkarretaratze sustatzen ditu Euskal 
Presoen eskubideen eta hurbilketaren 
alde, tartean Bilbon urtero egiten dugun 
manifestazio erraldoia, beti azken 
aldia izango denaren itxaropenarekin. 
ETXERAT elkarteak ze itxaropen du 
honen inguruan? Mobilizazioekin 
jarraituko beharko da?

Deseskaladaren fase honetan, modu gradualean eta 
determinazio osoz kalean errekuperatzen ari diren 
mobilizazioak eta ekimenak eskertu eta babesten 
ditugu.

Lehen esan bezala, Sarek plazaratutako ‘Izan Bidea’ 
izeneko dinamikarekin bate gin dugu eta uste dugu 
euskal gizarteak bat egingo duela ekimen horrekin. 
Bestetik maiatzaren 29an, Etxeraten ohizko 
elkarretaratzeak, azken ostiralari dagozkionak, gauzatu 
dira berriro ere herri guztietan.

Zoritxarrez, mobilizazioak beharrezkoak dira oraindik 
euskal preso eta iheslarien afera behingoz konpontzeko. 
Ezin jakin oraindik beharrezkoa izango den urtarrileko 
Bilboko manifestazio handi hura, ikusteke dago. Argi 
dagoena momentuz da herri honek baduela griña eta 
indarra arazoak konpontzeko. 

Espainia eta Frantziako gobernuak eta espetxe 
administrazioak salbuespena behingoz alde batera 
uztea eskatzen dugu, gehiago itxaron gabe, gaixo 
dauden presoak eta 65 urtetik gorakoak askatuz eta 
euskal preso politiko guztiak Euskal Herrira ekarriz, 
orain arte egin ez badute ere, krisiaren fase honetan 
posible eta ezinbestekoa delako. 
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Sentencia TJUE 19/3/2020, 
asuntos C-103/18 y 429/18
Carlos Cabodevilla.
Servicios jurídicos STEILAS.

E
l pasado 19/3/2020, se publicó la esperada 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (en adelante TJUE), en relación a la 
posible conversión del personal interino-tem-

poral que hubiera sufrido un abuso en la contratación 
temporal, en personal fijo.

La Sentencia no acaba de ser concluyente, y en gene-
ral, sigue remitiéndose a lo que los Tribunales españo-
les decidan. De todas formas, es posible extraer con-
clusiones interesantes, confirmándose, por una parte, 
la crítica al uso abusivo de la contratación temporal, y 
por otra, la necesidad de sancionar tal abuso.

La principal cuestión a resolver, sobre la que mayo-
res expectativas había puestas, era la posibilidad de 
considerar al personal que ha padecido una situación 
de abuso en la contratación temporal, como personal 
fijo, o por lo menos con los mismos derechos que el 
personal fijo, en todos los aspectos.

El Tribunal no es categórico, aunque concluye que no 
hay una obligación, conforme a la normativa europea, 
de transformar los contratos en fijos. 

A continuación, reflexiona sobre la posibles medidas a 
adoptar en relación a esa situación abusiva, destacan-
do tres: la organización de procesos selectivos destina-
dos a proveer definitivamente las plazas ocupadas por 
temporales, o bien la transformación de los empleados 
públicos a los que se haya nombrado de modo abusi-
vo en el marco de sucesivas relaciones de servicio de 
duración determinada como «indefinidos no fijos», o 
bien la concesión de una indemnización equivalente a 
la abonada en caso de despido improcedente.
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sancionan el fraude con la figura de indefinido no 
fijo, y en el contencioso-administrativo, se hace una 
analogía a esta figura, en cuanto a permanencia hasta 
cobertura definitiva e indemnización al finalizar.

El TJUE considera que esta figura no es sanción 
suficiente. 

Si tenemos en cuenta que la figura del indefinido no 
fijo no es sanción suficiente para el abuso, y que en 
la legislación española no existe una indemnización 
prevista para sancionar el abuso, todo nos llevaría a 
seguir defendiendo que la única medida compensatoria 
posible sería la conversión de la relación en una 
relación fija. 

Pero desde luego, teniendo claro que, hasta ahora, 
los Tribunales de Justicia rechazan esa posibilidad, y 
también siendo conscientes de que la Sentencia del 
Tribunal Europeo de 19 de marzo, en un apunte final, 
indica que según se informa por el Juzgado remitente, 
el acceso a la condición de personal fijo solo es posible 
a raíz de la superación de un proceso selectivo, y desde 
luego, esta Sentencia no manifiesta que tal exigencia 
sea improcedente. 

La Sentencia del TJUE valora 
que, la sanción consistente en 
considerar al personal temporal 
como indefinido no fijo, no es 
suficiente sanción ante el abuso 
en la contratación temporal.

Indica que habrán de ser los Tribunales nacionales los 
que decidan si alguna de esas medidas es adecuada 
para prevenir o sancionar los abusos en la contratación 
temporal.

La medida que parece que más les convence, es la de 
pagar una indemnización, pues convocar procesos 
selectivos no sancionaría el abuso ya realizado, y la 
conversión en indefinido no fijo, no parece sanción 
suficiente pues pueden extinguirse las relaciones por 
la cobertura de la vacante, no deja de ser vínculo 
temporal, y además, el indefinido no fijo tampoco 
disfruta de las mismas condiciones de trabajo que el 
personal fijo.

Una indemnización, equivalente a la del despido 
improcedente, parece que podrían considerar que 
puede ser disuasoria y compensatoria del abuso, pero 
que los Tribunales españoles dirán.

Lo que deja patente la Sentencia, nuevamente, es que 
la actuación de la administración, utilizando relacio-
nes temporales para la cobertura de necesidades es-
tructurales, incurre en fraude y abuso, reprochando la 
falta de procesos selectivos, ya sea por utilizar sucesi-
vos contratos, o por mantener en el mismo puesto de 
trabajo durante años, sin realizar tales procesos.

Y en esta situación, no podemos evitar concluir que, la 
Sentencia puede esgrimirse para reclamar contra el uso 
abusivo de la temporalidad. Efectivamente, hay una 
cuestión que defendemos en nuestras reclamaciones, y 
que la Sentencia del TJUE también valora, y es que, la 
sanción consistente en considerar al personal temporal 
como indefinido no fijo, no es suficiente sanción ante 
el abuso en la contratación temporal.

Y esto sería aplicable al personal laboral y al personal 
funcionario interino, pues en lo laboral las Sentencias 
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Konkordatoaren madarikazioa: 
ad eternum?
Eneko Marín Aparicio.

Vatikanoko estatuaren sustrai 
ustelak

Aita Santua, Erromako apezpiku eta Eliza Katoli-
koaren buru izateaz gain, estatu baten jaun eta jabe da, 
horregatik bere ikurretako bat “Tiara hirukoitza” da.

“Aita Santuen Lurraldea” Erdi Aroan jaio zen, VIII. 
mendean, eta italiar penintsularen erdialdea mende-
ratzen zuen. Aita Santuek lurralde horren gaineko 
subiranotasun politikoa justifikatzeko erabili zuten 
arrazoietako bat “Konstantinoren dohaintza” izan zen, 
ustez Konstantino erromatar enperadorearena, baina 
benetan Elizak egindako faltsutze bat izan zen, Loren-
zo Vallak XV. mendean frogatu zuen bezala.

Aita Santuen Lurraldea 1870ean desagertu zen Ita-
liaren bateratzearekin batera, baina 1929an Letrango 
itunei esker Vatikanoko Hiriko Estatua jaio zen. Be-
nito Mussolinik independentzia politikoa aitortu zion 
Elizarekin harreman onak edukitzearren, lurralde mi-
nimo bat eman zion baina lurraldeen galerak ekono-
mikoki konpentsatu zizkion. Bai, egungo Vatikanoko 
estatua faxismoaren eskutik jaio zen.

Handik 16 urtera, Bigarren Mundu Gerra amaitzean, 
Italiak ez zuen Vatikanoko lurraldetxoa berriz berega-
natu, aliatuek Eliza katolikoarekin ondo konpondu 
nahi izan baitzuten. Horri esker iraun du Europako 
azken teokraziak.

Espainiako Konkordatuak

Konkordatuak Eliza Katolikoaren eta Estatuen arteko 
hitzarmenak dira, bien arteko harremanak arautzeko. 
1953an espainiar estatu frankistak konkordatu berria 
sinatu zuen. Ituna oso onuragarria zen Elizarentzat, 
Espainia estatu “nazionalkatolikoa” baitzen.
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gaur egun onesten da erlijioko ikastaldeak sortzea 
nahiz eta ikasle kopurua ez heldu bete beharreko 
gutxienekoetara; egoera hain da zentzugabea, non gela 
batzuetan ikasle bat, bi edo hiru baino ez dauden.

Espainiar estatuan 14 jaiegun ofizial egon daitezke 
gehien jota, erkidegoek eta herriek bost aukeratu 
ditzakete eta Estatu mailakoen artean aukeratzen 
direnak 13 egunen artean aukeratu behar dira. Estatu 
mailako 13 egun horietatik zortzi 79ko “Konkordatuak” 
zehazten ditu. Beraz, hainbat jaiegun erlijioso ez dira 
bakarrik ohituragatik mantentzen, Elizari emandako 
oparia izan zen berarekiko mendetasunaren sinbolo 
gisa eta Espainia nazio katolikoa izaten jarraitzen zuela 
onartzeko.

Beste ondorioetako bat artzapezpikutza militarraren 
existentziaren jarraipena da. Dirudienez, XXI. 
mendean logikoa jarraitzen du izaten kanoiak 
bedeinkatzea. Nork daki, agian guztion zergekin 
ordaintzen diogu soldata Mateo Txisturi, euskal 
kondaira famatuaren eskopetadun apaizari.

Laikotasunaren oinarrietako bat estatu eta elizaren 
arteko banaketa da. Konkordatuak oinarri hori guztiz 
txikitzen du. Akordio onartezin hori laikotasunaren 
garapena oztopatuko du behin eta berriro.

Trantsizio garaian konkordatu berri bat egitea eraba-
ki zen, terminoak eta itxurak berritu behar baitziren. 
Espainiar konstituzioa 1978ko abenduaren 6an onar-
tu zen eta konkordatu berria (edo, teknikoki hobeto 
esanda, “Akordioak Egoitza Santuarekin”) 1979ko 
urtarrilaren 3an. Akordio berria benetan aurrekonsti-
tuzionala da, hilabete bat itxaron zuten formak man-
tentzeko, besterik ez.

1979ko konkordatua, aldaketa gutxirekin gaur egun 
arte mantentzen dena, 1953koaren berriztapena 
besterik ez da. “Akonfesionala” omen den estatuak 
hainbat eta hainbat pribilegio oparitu dizkio 
Elizari. Baina espainiar konstituzioaren 16. eta 
27. artikuluak irakurriz nabari daiteke benetan 
konstituzioaren izaera, Gonzalo Puente Ojeak 
esaten zuen bezala, “kriptokonfesionala” da, hau da, 
ezkutuan konfesionala.

Konkordatuaren hainbat ondorio

1979an Egoitza Santuarekin egindako Akordioek 
ondorio asko dakartzate. Hezkuntzaren etapa 
gehienetan erlijio katoliko ikasgaia derrigorrean 
eskaintzera behartzen ditu ikastetxeak, esate baterako. 
Horren interpretaziorik eskuzabalena egiten da eta 
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Ez bakarrik Konkordatua

Egia da gaitz guzti horien sustraia ez dela bakarrik 
Konkordatua. Adibide bezala, aipatuko ditugu 
elizaren diru iturri batzuk, gehiegi sakondu gabe.

Gure zergetatik dirua kentzen da Eliza katolikora 
bideratzeko eta gainera, Elizak bere gastuak ere ez 
ditu justifikatu behar. Gobernuek eta administrazioek 
diru publikoaren kontrolean duten utzikeria, Eliza 
katolikoari oparitu nahi zaionean, harrigarria da.

Elizaren beste finantzazio mota bat zerga-salbuespenak 
dira. Ospetsuena da ondasun higiezinen gaineko 
zergen salbuespena (berdin dio zertarako erabiltzen 
den eraikina edo dena delakoa, elizarena bada 
salbuetsita dago), baina ez da salbuespen bakarra.

Elizaren beste ondasun iturri bat inmatrikulazioak 
izan dira. “Aznar legeari” esker , guztion ondasun 
kulturalak diren milaka eraikinen jabe egin da Eliza 
hamarkada pare batetan. “Lapurreta” horren adibi-
derik famatuenetarikoa Cordobako Mezkitarena 
izan da.

Akordioaren izaera juridikoa

Konkordatua berez estatuen arteko akordioa da, 
beraz nazioarteko tratatu bat da. Bere izaera juridikoa 
indartsua da, lurralde osoan bete beharrekoa eta legeen 
hierarkian goi-mailakoa.

Espainiar estatuak lankidetza akordioak sinatu zituen 
1992an eliza ebanjelikoekin, komunitate juduekin 
eta komunitate musulmanekin. Ez zituzten lortu 
eliza katolikoak beste pribilegio, baina “oparitxoak” 
lortu zituzten, erlijio ikasgaian handik aurrera erlijio 
katolikoa ez zen aukera bakarra izango. Lankidetza 
akordio horiek ez dira nazioarteko tratatuak, berregin 
edo desegitea askoz errazagoa da.

Konkordatua, bere izaera juridikoa dela eta, ondo 
babestua dago, baina ezin da onartu pribilegioen 
gotorleku menderaezina izatea. Ez, ez da aldaezina, ez 
da behin betikoa, borondatea badago ez da ad eternum 
izango.

Itun lotsagarri hori bertan behera utzi beharko zen. 
1969ko nazioarteko itunen zuzenbideari buruzko 
Vienako Konbentzioan oinarrituz aukera ezberdinak 

Konkordatua, bere izaera 
juridikoa dela eta, ondo 
babestua dago, baina ezin da 
onartu pribilegioen gotorleku 
menderaezina izatea.
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daude alde batera uzteko Konkordatua. Besteak 
beste, argudiatu daiteke Vatikanoak ez dituela bere 
betebeharrak bete, 40 urtetan ez du pausorik eman 
autofinantzaketan, nahiz eta akordioan espresuki 
aipatzen den hori egingo duela. Alde batek ez baditu 
akordioak betetzen zergatik jarraitu behar du besteak 
berea betetzen? Hala ere, espainiar estatuan ez da 
egon akordio onartezin horiekin amaitzeko saiatu den 
gobernurik.

Bai Hego Euskal Herrian bai espainiar estatuan 
jendartea aldatuz doa, Elizaren boterea jendearengan 
ez da lehen izan zena. Jadanik ezkontza gehienak ez dira 
elizetan egiten, mezetara gero eta jende gutxiago doa 
eta, inkesten arabera, katoliko praktikatzaile kopurua 
gutxituz doa, batez ere katoliko ez-praktikatzaile eta 
fedegabeen kopurua handituz. Baina orain arteko 
gobernu guztiak edo Elizarekin bat etorri dira edo 
beldur izan dira Elizaren botere eta eraginari gizartean.

Erlijioa eta hezkuntza

Erlijioen inguruan eskolak hedatu behar duena 
ezagupenak dira, ez sinesmenak. Ezagupen erlijiosoak 
behar dira, horien eragina historian, artean, filosofian, 
pentsamenduan eta abarretan ikaragarria delako; baina 
erlijioen irakaspena ikuspuntu akonfesional batetik 
egin behar da, eskola ez baita katekesia egiteko lekua.

Sinesmen erlijiosoak dituenak askatasun guztia dauka 
horiek edukitzeko, baina eskola ezin da derrigortua 
izan sinesmenak hedatzera.

Erlijioko ikasgai konfesionalak eskolatik kanpo egon 
behar dira. Onartezina da irakasleak balio pedagogikorik 
gabeko “missio canonica” (edo bere baliokidea 
katolikoaz aparteko erlijioetan) behar izatea, Elizari 
titulazio akademiko bat emateko ahalmen ez-legitimoa 
eskainiz. Onartezina da publikoa ez den erakunde batek 
(kasu honetan erakunde erlijiosoek) inposatzea bere 
curriculuma, gaur egun, tamalez, gertatzen den bezala.

Ipar Euskal Herrian egoera oso bestelakoa da. 
Frantzian, 1905ean, Eliza eta Estatua banatzeko legea 
onartu zen, horri esker amaitu zen erlijio katolikoa 
konfesio ofizial bezala eta bere finantziazio publikoa, 
besteak beste.

Konkordatua indarrean dagoen bitartean, ezin 
izango da ikasgeletatik erlijioko ikasgaia guztiz atera. 

Helburu hori lortzeko oztopo nagusietako bat da. 
Ez da oztopo bakarra, noski, laikotasunaren etsai 
amorratuenak Elizaren buruzagiak eta gizartearen 
indar atzerakoienak baitira. Edozein erlijiok beti nahi 
du dirua lortu eta eskuak sartu hezkuntzan, ezin die 
uko egin bere biziraupenerako funtsezkoak diren bi 
xede horiei.

Bien bitartean hezkuntzan, arauei dagokionez, 
gutxienez bi helburu lortzen saia gaitezke. Helburuetako 
bat ikasle gutxiegirekin ikasgelak sortzea eragoztea 
izango litzateke, beste ikasgaiei aplikatzen den araudia 
aplikatuz. Bigarrena, irakaskuntza publikoan erlijioko 
irakasle-plazak sortzeko behar adina orduz osatuta 
egotea eskatzea izango litzateke; izan ere, batez beste ez 
dituzte lanaldi osoa osatzeko behar diren eskola-orduen 
erdia ere edukitzen, eta egiten dituzten gainerako 
zereginak beste espezialitate batzuetako langileek egin 
ditzakete (gogora dezagun, erlijiokoak ez diren beste 
espezialitateek ez dituztela irakasleak diskriminatzen 
beraien sinesmenengatik). Horretarako, borondate 
politikoa beharko litzateke, orain arte praktikan, 
zoritxarrez, Eusko Legebiltzarrean gehiengoa izan ez 
dena.

Laikotasuna ezinbestekoa da

Eliza eta estatuaren arteko banaketa Ilustrazioan 
indarra hartzen hasi zen, baina oraindik banaketa hori 
urrun dago. Laikotasunak Eliza eta erlijio ezberdinen 
antzinako pribilegioen desagerpena eta kontzientzia 
askatasunaren defentsa ditu oinarritzat.

Laikotasuna ez da sinesmenekiko gorrotoa, faltsukeria 
hori zabaltzen dute pribilegioei eutsi nahi diotenek. 
Jendarte benetan demokratiko eta anitza eraikitzeko 
ezinbestekoa da laikotasuna eta printzipio hori 
derrigorrean eskolan defendatu behar da. Eskola 
publikoa, guztion eskola izan nahi badu, laikoa izan 
behar da nahitaez. 
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