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ETA ORAIN, ZER?
COVID-19ak LAGA DIGUNA





Eta orain, zer?
Hori da gehienok buruan darabilgun galdera. COVID-19ak 
eragin duen krisi sanitario, ekonomiko eta kulturalak ezustean 
harrapatu gaitu eta, behin hasierako sustoa pasatuta, galdera 
eta zalantzaz betetako etorkizuna laga digu aurretik pande-
miak: nolakoa izango da gure bizitza hemendik aurrera? Noiz 
arte gorde behar izango dugu distantzia soziala? Noiz arte 
jantzi beharko dugu maskarilla?…

Komunikabideon kasuan, lehen mailako zerbitzu izendatu 
gaituzte eta ahal dugun guztia egin dugu lanean jarraitzeko, 
besteak beste, herritarrei pandemiaren inguruko informazio 
zuzen eta eguneratua helarazteko. Euskal hedabideek egin-
dako ahalegin horrek erantzun paregabea izan du herritarren 
aldetik eta kontsumoak gora egin du euskarri guztietan, baina 
bereziki digitaletan. Trafiko hazkundea orokorra izan da, 
mundu mailakoa, baina euskarazko komunikabideen kasuan, 
lortutako emaitza horiek berebiziko garrantzia dute eta etorki-
zunera begira erronka eta aukera berriak iradokitzen dituzte.

Oro har, aurrerantzean ere sektore estrategiko gisa aintzat 
hartuak izateko arrazoiak ez dira falta. Osasun-krisi honetan, 
legez, oinarrizko sektoretzat hartuak izan gara. Parean baina, 
pandemiaren aurrean hartutako erabakiek, zuzenean edo 
zeharka, diru-iturri desberdinetan murrizketak eragin dituzte, 
eta horrek jada bizi izan ditugun eta gainditutzat eman nahi 
ditugun garai ilunak ekartzen dizkigu gogora.

Kosta ahala kosta lortutakoari eutsi behar zaio, eta ahal den 
heinean lortutakoa hobetzeko pauso berriak eman. Hori da 
sektorearen egonkortasuna bermatzeko eta berarekin euska-
raren normalizazio prozesuan pauso esanguratsuak emateko 
bide bakarra. Lan asko eta ahalegin handia egin da gauden 
tokiraino iristeko eta hasitako bidea emankorra izaten ari da. 
Jarrai dezagun elkarlanean bidea egiten eta gaindi ditzagun 
etor daitezkeen traba eta oztopoak elkarrekin. Denok batera 
lortuko dugu!
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Badirudi, gainera, berba 
hotien arteko jolasetik 
irtengo dela udako kan-

painarako goiburua. Sailbu-
ruak esandakoaren arabera, 
herritarren erdiek baino gehia-
gok esan dute gertu, “helmuga 
seguruetan” geratzea nahiago 
dutela eta, horregatik, Turismo 
Sailak esperantza dauka Me-
diterraneo aldera joaten diren 
euskal herritar asko erakarri-
ko dituztela aurtengo udarako.

Perezen arabera, Arabak, 
Bizkaiak eta Gipuzkoak oso 
posizio ona dute turismoaren-
tzat sortu diren “aukera berriak” 

beraien alde jartzeko, “top 10 
zerrendaren barruan daudela-
ko. Ez gara eguzkiaren eta hon-
dartza turismoaren ordezkari, 
baina ezaugarri jakin batzuk 
ditugu beste erkidegoetako tu-
ristak erakartzeko”.

Etxe inguruko turismoari 
begiratuz gero, aurten 10 urte 
betetzen dituen Euskal Kostal-
deko Geoparkearen eskaintza 
garrantzitsuenen artean dago, 
proposamen eta irteera plan 
ugarirekin. Hala ere, eskaintza 
hori COVID-19aren ondorioz 
bizi dugun errealitate berrira 
moldatu behar izan dute eta 

ohiko eskaintzaren barruan 
zeuden jarduera asko momen-
tuz ezin izango dituzte garatu. 
Hala ere, horien tokia betetzeko 
bestelako proposamen batzuk 
lantzen ari dira eta, horien ar-
tean, garrantzi berezia hartu-
ko dute naturarekin lotutako 
planek.

Geoibilbideetaz gozatzeko 
proposamen berriak
Orain dela egun gutxi eman 
dute ezagutzera Euskal Kos-
taldeko Geoparkeko geoibil-
bideetaz gozatzeko proposa-
men berria. Deba, Mutriku eta 

Zumaian ondare naturala eta 
kulturala ezagutzea helburu 
duten geoibilbideen sarea sei 
ibilbidek osatzen dute eta, ho-
riek ezagutzera emateko, PDF 
interaktiboak egin dituzte, mu-
gikorrean deskargatu eta era-
mateko: “Geoparkearen ondare 
geologikoa ezagutu eta merezi 
duen garrantzia emateko sortu 
da material hau eta PDF forma-
tuan daude eskuragarri, erabil-
tzaileak mugikorrean deskar-
gatu eta ibilbidea egiten duen 
bitartean gainean eramateko. 
Material hau orain arte zeuden 
geoibilbideen gida liburua eta 

Etxetik gertuko turismoari 
itxaropentsu begira

Orain dela gutxi egindako adierazpenetan esandakoaren arabera, Sonia Perez Eusko Jaurlaritzako Turismo 
sailburuak itxaropentsu begiratzen dio udari eta, mugak zabaltzearekin batera, turistak poliki-poliki ailegatzen 
hastea espero dute. Hala ere, jakin badakite urrutiko turismoa berreskuratzeko gehiago itxaron beharko dela. 

Horregatik, aurtengo udan behintzat, barne turismoaren aldeko apustua egingo da batez ere. Sailburuaren berbetan, 
“turismoak segurtasuna behar du irteera lekuan eta helmugan. Horregatik, lan egin dezagun barne turismoari begira 
bitartean, tokiko helmugekin” Ildo horretan, egun bateko edo biko egonaldiak sustatuko dituzte, “etxetik ateratzeko, 

baina etxetik atera gabe”.

Aurtengo udan gure inguruan ibiliko diren turisten perfila aldatu egingo dela aurreikusi dute Eusko Jaurlaritzako 
Turismo Sailean: gertuko bisitariak eta egonaldi laburrak espero dituzte.
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panelak osatzera dator, ibilbi-
deetan zehar dauden interesgu-
neak modu erraz baina zehatz 
batetan ezagutzeko”.

PDFak Geoparkearen web-
gunean (geoparkea.eus) dau-
de eta ibilbidea egiteko behar 
den informazio guztia aurkitu 
daiteke: abiapuntua, iraupena, 
hasiera puntura iristeko beha-
rrezko argibideak, interesgu-
neak eta ibilbidearen mapa 
interaktibo bat, besteak beste.  

Geoibilbide hauetan, Algorri-
ko altxor geologikoa, Elorriaga-
ko biotopoko behatoki handia, 
Sakonetako senadi eta labar ba-
satiak, Lapariko flysch beltza, 
Olatz harana eta Zumaian hasi 
eta Deban amaitzen den Talaia 
ibilbidea ezagutuko dituzu (az-
ken honi flyscharen ibilbidea 
ere deitzen zaio). 

Ibilbideak balizatuak eta in-
terpretatuak daude, eta luzera 
desberdinak dituzte, kilometro 
eta erdikoa laburrena eta ha-

malau kilometrokoa luzeena; 
materiala euskaraz, gaztelaniaz 
eta ingelesez dago eskuragarri.

Inguruko zuhaitzak ezagutzen 
Horrez gain, Europako Geo-
parkeen Astearen baitan, Deba, 
Mutriku eta Zumaiako hirigu-
ne barruko zuhaitz bereziak 
ezagutzeko ibilbide birtualak 
sortu ditu Euskal Kostaldeko 
Geoparkeak. Deba, Mutriku 
eta Zumaian norberak bere ka-

buz egin ahal izateko moduko 
ibilbideak dira, hiru bat kilo-
metrokoak, eta helburua herri 
barruko biodibertsitatea eza-
gutzera ematea da. Ibilbideak 
euskeraz daude eta familian, 
lagun artean edo bakarka egi-
teko diseinatuta daude. 

Azaldutakoaren arabera, “bi-
sita mapa bati jarraituta egingo 
da eta bertan dago markatuta 
zuhaitz bereziak non dauden 
kokatuta. Zuhaitz bakoitzak 
bere informazio-fitxa dauka, 
testua, irudia eta audio batez 
osatuta. Ibilbideak egiteko ma-
pak zuzenean Geoparkearen 
webgunetik deskargatu daitez-
ke, edota Google Maps aplika-
zioan ireki”.   

Herri bakoitzerako proposa-
tzen den paseoa bertako Turis-
mo Bulegotik abiatzen da eta 10 
bat zuhaitz ezagutzeko aukera 
ematen du: “Guztira 23 espezie-
tako 28 zuhaitz identifikatzeko 
aukera izango duzu”. ■

Mugikorrean 
deskargatzeko 
moduko PDF 
interaktiboak 
eta ibilbideen 
mapak prestatu 
dituzte

Euskal Kostaldearen 
Geoparkeak bere 
ohiko eskaintza egoera 
berrira moldatu behar 
izan du eta bakoitzak 
bere kabuz, lagunekin 
edo familian egiteko 
moduko ibilbide eta 
planak prestatu ditu.
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Eibartarrontzat eta kan-
potik etortzen diren as-
korentzat aski ezaguna 

da Ixua. 1969an zabaldu zi-
tuen ateak jatetxeak, mendi 
bidez Eibar Bizkaiarekin lo-
tzen den goialde horretan. 
Mende erdian bertako sukal-
dea eskualdeko erreferentea 
izan ondoren, orain dela urte bi 
boutique-hotela zabaldu zuten 
bertan. Luxuzko giro goxo eta 
lasaia aurkituko dute bisitariek 
landa-gune horretan eta turis-
tei gustatu zaie aurkitzen duten 
proposamen berria. 

Hotela kudeatzen duen Ro-
berto Azpillagak dioskunez, 
“martxoaren 14an itxi behar 
izan genuen, derrigortuta, eta 
maiatzaren 11n zabaldu genuen 
berriro, jatetxea behintzat”. Ins-
talazioak duen terraza handiak 
aukera bikaina eskaini die orain 
arte bertan izan diren guztiei: 
“Espazioari esker agindutako 
distantzia gorde ahal izan dugu 
mahairen artean eta espero bai-
no hobeto abiatu gara berriro. 
Eguraldiak ere lagundu digu 
lehenengoko egunetan, baz-
kariak kanpoan egin ahal izan 

ditugu, eta dugun inguru ederra 
guztien ahotan izan da”. Jate-
txearen espazioa ere egokitzen 
joan dira “eta langileak ere ba-
nan-banan eta jornada erdira 
inkorporatzen. Guztiak ERTEn 
izan dira; emaztea, bestalde, 
autonomoa da. Hoteleko zerbi-
tzua, bestalde, etxekook jarraitu 
dugu egiten”.

Hoteleko erreserbak jaus-
ten joan dira, “irailera artekoak 
%90ean”. Atzerritarrak izaten 
dira ohikoenak Ixuaren kasuan, 
Herbehereak, Frantzia eta Bel-
gikatik datozenak: “Iragaitzez 

Herriko turismoari eusteko 
ahaleginak eta bi egiten

Pandemiak arlo askotan izan badu eragina, kalterako jakina, turismoari zelan eraso dion begibistakoa dugu guztiok. 
Gurean ere, modu batean edo bestean, aurre egin behar izan diote egoerari eta aurrera zelan jarraitu asmatzeko 
lanean dihardute. Ixua eta Sosola ditugu Debabarreneko erreferente, jendeari zerbitzu onena eskaintzeko gogoz. 

Roberto Azpillagak eta Esther Gisasolak egoera berezi honi zelan diharduten aurre egiten kontatu digute,
“ziurtasun ezaren aurrean” asmatzeko ahaleginean.

“Kanpoalde 
zabalak 
distantziak 
gordetzea 
ahalbidetzen du 
eta eguraldiaz 
gozatzea”

Aurreko otsailean Eusko Jaurlaritzako eta Debabarreneko Udaletako ordezkarien bisita jaso zuen “Txikitasunetik Handi” 
proiektuan parte hartu duen Ixua Hotelak. 
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etortzen dira, gau bateko ego-
naldia egitera eta bidea jarrai-
tzera”. Espainiatik ere bisitari 
asko jasotzen dituzte, “hiru-lau 
gau pasatzera, Eibarrek duen 
kokapenak erakarrita”. Orain 
hasi dira deiak ere jasotzen, 
“estatutik, jakina, atzerrikoen 
kasuan agintariek hartzen di-
tuzten erabaki eta neurrien ara-
berakoa izango baita”. Hala ere, 
atzerritarrak etortzea “aurten 
oso zail” ikusten du Azpillagak, 
“batzuk oraindik euren erreser-
ba kantzelatu ez badute ere”. 
Eskaintza berriak ere martxan 
ipini behar izan dituzte Ixua-
koek, prezioak-eta jaitsiz. Au-
rreikuspen handirik ez da au-
sartzen egitera, baina espero 
du uztaila amaierarako “zeozer 
argitzen joatea”.

Sosolan ere ekiteko prest
Sosola landa-turismoko hotela 
2002tik dago martxan, Amaña-
tik gora dagoen XVI. mende-
ko monumentu historikoan. Ia 
urte osoan izaten ditu beteta 
bere logelak eta gune berde eta 
menditsuez gozatzeko aukera 
eskaintzen die bisitariei. Esther 
Gisasola da bertako arduraduna 
eta gaur egungo egoerak sortu-
tako zalantzei zelan egin aurre 

asmatu nahian aurkitu dugu. 
“Martxoaren 12an laga behar 
izan genion zerbitzua eskain-
tzeari. Erreserba piloa genituen 
ordurako, egunero beteta, urri-
ra arte bai gutxienez”. Ordutik 
geldirik dago asuntua: “Eibartik 
Eibarrera ez dira etorriko ba? 
Zortzi-bederatzi egunetarako 
lotutakoak ere kantzelatu egin 
behar izan ditugu”. Geldial-
di honetan, dena dela, ez dira 
besoak gurutzaturik egon, eta 
eguzki-plakak ipintzeko balia-
tu izan dituzte egunok. “Lehen 
ura berotzeko genuen bakarrik, 
baina kontsumoa ere handitzen 
joan da eta fotoboltaikoak ipini 
ditugu orain”. 

Bestela, Debabarreneko bes-
te landa-turismoko jabeekin 
ere izan da harremanetan eta, 
dioenez, “guztiok gaude an-
tzerako bidegurutzean: inon-
go ziurtasunik ez dugu lanean 
hasteko, ez dakigu nondik nora 
joko duen kontuak. Krisia ez 
da joan, hemen dago, gure ar-
tean”. Hainbat arazo ikusten 
ditu “hasten garenerako. Guk 
buffeta ere prestatzen dugu: 
jaki gozoak, gaziak eta kafea-
rekin… horko protokoloak… 
gauza asko dira zalantza sor-
tzen dutenak”.  

Abuztuan Espainiatik etorri-
tako bisitariak jasotzen baditu 
ere, “urtean zehar atzerritarrak 
izaten dira nagusi, mundu guz-
titik datozenak gainera”. Ipa-
rraldetik jende asko datorrela 
dio Estherrek, eta ez ditu ahaztu 
nahi “alemanak eta ingelesak. 
Hona datozenak orokorrean 
lau-sei egunerako etortzen 
dira”. Hainbat toki eta ibilbi-
de ezagutzeko proposamena 
jasotzen dute Sosolan bertan 
eta bisitariek asko eskertzen 
dute hori. Bestalde, ez pentsa 
jendeak telefonoz edo zuzenean 
jotzen duela bertara: “Booking 
bilaketa plataformaren bidez 
jartzen dira gurekin harrema-
netan batez ere, bertan gure 
bezeroek egindako iruzkinak 
eta agroturismoaren kalitateari 
eskainitako puntuak jasotzen 
baitira”. Horko azken emai-
tzek 9’3ko puntuazioa eman 
diote Sosolari, goi mailan ko-
katuz mundo mailan. Norma-
lean atseden pixka bat izaten 
badute ere neguan, aurtengoa 
ikusteko dago. 

Hori bai, gure herriaren eder-
tasuna zalantzan jartzen duten 
horiek ez lukete halakorik izan-
go Sosolan edo Ixuan gaua ber-
tan pasatuko balute. ■

“Geldialdi 
tarte hau 
beharrezkoak 
genituen eguzki-
plakak ipintzeko 
aprobetxatu 
dugu”

Euskal Herriko hiriburuetatik distantzia gutxira egoteak bisitari asko ekartzen ditu Sosolara, bertan atseden lasaia hartu eta 
inguruneak ezagutzeko aukeraz gozatzeko.
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Eibarko Udalak antola-
tzen dituen udaleku ire-
kiak airean daude orain-

dik. Haur eta Gazteria sailetik 
diotenez,  gaia sakonean azter-
tzen dihardute eta aste honetan 
hartuko da udalekuen inguru-
ko erabakia.

Bitartean Astixa, hainbat ur-
tetan herriko udalekuen ardura 
izan duen enpresa, erabakiaren 
zain dago udalekuen inguru-
ko plangintza guztia zehazte-
ko. “Eusko Jaurlaritzak pauta 
batzuk markatu arren, udal 
bakoitzak erabakiko du herri 
bakoitzean zer egingo den uda-
lekuekin”, esan digute Astixa-
koek. “Eibarko Udalak orain-
dik ez du erabakirik hartu eta 
horren beharra dugu. Aste ho-
netan zehar zerbait jakitea es-
pero dugu”.

Maiatzaren 5ean udaleku ire-
ki ezberdinetan aurre-matriku-
la egiteko epea zabaldu zen eta 
701 haurrek eman dute izena: 
592 umek ‘Oporrak Afarike-
tan’ programan, 84k ‘Udan jola-
sean’-en, 21 animatu dira ‘Firin 
Faran’-era eta 4k aukeratu dute 

‘Umiak Firin Faran’. Udalekuak 
egiten badira, aurre-matriku-
la egin dutenek behin-betiko 
matrikula aurrez aurre egin 
beharko dute. “Beharrezkoa 
dugu haurraren gurasoen edo 
legezko tutorearen sinadura eta 
baimena izatea”, dio udalak ohi-
ko galderak erantzuteko pres-
tatu duen dokumentuak (eibar.
eus webgunean dago ikusgai).

Dokumentu horren arabera 
udalaren nahia udalekuak egi-
tea da, baina egitekotan gauza 
asko daude erabakitzeko orain-
dik: egutegia, ordutegia, egi-
taraua, antolakuntza… “Uda-
lekuak egiten badira, ez dira 
orain arte egin direnak bezala-
koak izango”, diote Astixakoek. 
“Gure esku dagoenarekin ahal 
dugun guztia egiten dihardugu, 
baina ez dakigu alperrik izango 
den ala ez”. Beraz, udalekuak 
aurrera badoaz, den-dena prest 
edukitzeko gogor egin beharko 
dute lan Astixakoek.

Mitxeleta prest
Mitxeleta aisialdi taldea ere 
zehaztapen batzuen zain dago 

oraindik, baina udalekuekin 
aurrera jarraituko dutela esan 
digute. “Hori espero dugu 
behintzat”, diote.

Printzipioz hamar lagune-
ko taldeetan antolatuko dira. 
“Hala ere, ofizialki ez dakigu 
zein neurri hartu behar ditugun 
maskaren erabileraren, segur-
tasun-neurrien eta horrelakoen 
inguruan”, diote. Aste honetan 
gai horren inguruko informa-
zioa lortzea espero dute gura-
soei gauzak argi lagatzeko.

Egoera berezia izan arren, 
jendea animatu egin da Mitxe-

letak antolatzen dituen udale-
kuetan parte hartzera. “Joan 
den astean jendeak informa-
zio gehiago izan zuen eta la-
gun gehiago apuntatu ziren”, 
esan digute. Momentuz aurre-
ko urteetan baino jende gu-
txiagok eman du izena, baina 
ekainaren 12ra arte egongo da 
zabalik izena emateko epea 
(aisiamitxeleta@gmail.com, 
629015890, 697532570).

Mitxeletak bost astetan ba-
natu ditu udalekuak: 1. astea 
ekainaren 29tik uztailaren 3ra, 
2. astea uztailaren 6tik 10era, 3. 
astea 13tik 17ra, 4. astea 20tik 
24ra eta 5. astea 27tik 30era. 2 
eta 5 urte artekoek jolas sentso-
rialak, sukaldaritza, ipuin-kon-
taketak, antzerki-ikuskizunak 
eta olinpiada txikiak egingo 
dituzte, besteak beste. “Txi-
kiak herriko parkeetara joan-
go dira”, diote Mitxeletakoek.

6 urtetik 10 urtera artekoek, 
bestetik, jolas kooperatiboak, 
eskulanak, ginkanak, olinpiada 
handiak, eta abar egingo dituz-
te. Iazko egitarauarekin aldera-
tuz ez dituzte irteerarik egingo, 

“Udal bakoitzak 
erabakiko du 
herri bakoitzean 
zer egingo den 
udalekuekin”

Udaz gozatzeko gogoz
Hainbat hilabetez etxetik irten gabe, lagunekin elkartu barik, eskolara joan ezinda eta parkean jolastu ezinik egon 

ondoren, herriko haurrek ilusioz begiratzen diote ate joka dugun uda sasoiari. Koronabirusaren amesgaiztoa atzean 
laga eta gozatzeko momentua izango da eurentzat, nahiz eta uda berezia izango den. Egoera okertzen ez bada, 

udalekuak zain dituzte.
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“hasiera batean ez behintzat”, 
eta Eibarko toki ezberdinetan 
ibiliko dira.

Ingelesa praktikatzeko aukera
Zorionak ludotekak eta Neka-
ne Pastor hizkuntza-akade-
miak udan ingelesa praktika-
tzeko aukera eman dute azken 
urteetan. ‘Summer camp’ de-
lakoa antolatzen dute eta aur-
ten inoiz baino ilusio gehiago-
rekin dihardute prestatzen. 
“Haurrek sasoi gogorra pasa 
dute itxialdian. Erakundeek 
umeak ahaztuta izan dituzte 

eta gogo asko dugu eurekin 
ondo pasatzeko”, esan digu 
Zorionak ludotekako Ainhoa 
Muniategik. “Haurren bizi-
tza asko aldatu da eta euren-
tzat oso garrantzitsua da beste 
umeekin harremana izatea, 
jolastea, eta abar”.

Astixak eta Mitxeletak be-
zala gauza batzuk zalantzan 
dituzte oraindik, baina gau-
zak ondo bidean ekainaren 
29tik uztailaren 24ra egingo 
dituzte udalekuak 5 eta 12 urte 
arteko umeentzat. “Eta data 
horiek gehiago luzatu behar 

badira, aztertuko dugu”, dio 
Ainhoak. Hori bai, zehaztutako 
ordutegiarekin (09:00etatik 
13:30era) zorrotz aritu beharko 
dira segurtasun-neurriak ondo 
betetzeko. “Gauzak ondo egiten 
direla ziurtatu behar dugu eta 
zentzu horretan zorrotzak izan 
behar dugu”.

Aurreko urteetan egin beza-
la, astero gai bat aukeratuko 
dute eta horren inguruan hain-
bat ekintza egingo dituzte. “Iaz, 
adibidez, gorputz mugimen-
duaren inguruko ekintzak egin 
genituen eta capoeira egiten 

zuen pertsona bat etorri zen, 
munduko dantzak ikasi geni-
tuen, eta abar”, dio Ainhoak.

Ekintzak kalean egiten saia-
tuko dira, baina euria egingo 
balu Zorionak ludotekan edo 
Nekane Pastor akademian 
egingo lituzkete. Gehienez 15 
laguneko taldeak osatuko dira 
eta segurtasun-neurri guztiak 
hartuko dituzte.

Aurreko edizioetan astean 
behin txango bat egin ohi zu-
ten, baina otsailetik erreser-
ba eginda eduki arren (Bilbo-
ko Itsas Museora, adibidez), 
oraindik ez dakite joan ahal 
izango diren. “Ez dakigu zehaz-
ki autobusean nola joan gaitez-
keen, zenbat lagun, zein neurri 
hartuta… Dena dela, Eibarren 
duguna ikusteko aprobetxa-
tuko dugu”, Ainhoak dioenez.

‘Summer camp’-ean izena 
emateko epea zabalik dago eta, 
interesa edukiz gero, Nekane 
Pastor akademiarekin (info@
idiomasnekanepastor.com, 
625134161, 650069674) edo 
Zorionak ludotekarekin (lu-
dotekazorionak@gmail.com, 
688876518) harremanetan jar-
tzea nahikoa da.

Umeek gozatzeko sasoia hel-
du da. ■

“Erakundeek 
umeak ahaztuta 
izan dituzte 
itxialdian eta 
gogo asko dugu 
eurekin ondo 
pasatzeko“

Zorionak ludotekak eta Nekane Pastor akademiak antolatzen duten 
’Summer camp’-ean irteerak egitea espero dute.

Mitxeleta aisialdi taldekoak herriko toki ezberdinetan ibiliko dira udan.
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Antzinatasunean (hau da, 
martxoaren 14ra arte) 
irribarre txiki batek ia 

guztia konpondu zezakeen, 
baina maskararekin ez dago 
irribarrerik. Zeozertan okertu 
bazara, edo zeozer txarto egin 
baduzu, aurpegiaren goiko 
aldea geratzen zaizu bakarrik 
hori konpontzeko. Agur giza 
lubrifikatzaileari. Maitasun-
amodio toxikoaren antza du 
maskarekin izan dugun idi-
lioak: eurekin ezer jakiterik ez 
genuen sasoitik urrezko pre-
zioan erostera pasatu ginen, 
gero toki batzuetan gure NAN 
balitz erabiltzeraino, azken al-
dian doan eskuratu badeza-
kegu ere. Hasieran maskara 
zeramatenek guretzat ia ikus-
tezinak ziren, kaleko mobilia-
rioaren pareko; orain guztiok 
bihurtu gara mobiliario horien 
zati. Eta gure burua behartuta 
ikusi dugu begiak eta bekainak 
erabiltzera edozer gauza adie-
razteko, eta besteen begiradei 
erreparatzen diegu haiek uler-
tzeko ahaleginean. Begietara 
begiratzeko erreparoa zutenek 

sasoi bateko aho eta masailen 
itzuleraren zain egongo dira.

Azkenean, ohitu ere egingo 
gara. Daramagula ere ahaztu-
ko zaigu eta ez gara jabetuko 
adierazpen-bide garrantzitsua 
galdu dugula. Seguraski, dena 
dela, maskararena baino gogo-
rragoa egingo zaigu distantzia 
sozialarena: distantzia batera 
berba egitea deseroso eta estre-
santeago egiten zaigu, batez ere 
gure kulturan intimitatea eta 
estimua gertutasun fisikoare-
kin adierazten dugulako. Luze-
ra jota, besarkada bat gehiago 
botako dugu faltan irribarre 
bat baino.

Balkoitik balkoirako agurrak
Distantziari eustearekin koro-
nabirusaren hedapena gutxi-
tzen dugula jakinarazi diguten 
honetan, badira kultura batzuk 
gu baino aurreratuago daude-
nak arlo horretan, agur egiteko 
kontaktu fisikorik behar ez du-
tenak. Wai, Saalam, Namasté 
eta erreberentzia izan daitezke 
hedatuenak, baina ez dira ba-
karrak. Thailandiako wai-k, 

besteei irekitzeaz gain, bake bila 
gatozela adierazten du: burua 
zertxobait jaitsi eta eskuak ba-
tzen dituzte bular parean. Bu-
dismoaren eta hinduismoaren 
eragina du eta errezatzeko eta 
barkamena eskatzeko ere era-
biltzen da. Islamiar kulturako 
saalam-a praktika espiritua-
larekin ere lotzen da: As-sala-
mu alaikum bakea zurekin esan 
nahi du eta hori esaten duenak 
aldi berean eskumako eskua 
bihotzera eramaten du. Isla-
miarrentzak oso keinu berezia 
da, sakratua, arima bihotzean 

dagoelako. Namasték milaka 
urtetako antzinatasuna du In-
dian eta esku-azpiak elkartu 
eta gorantza eramanez egiten 
da, burua zertxobait makur-
tuz. Errespetua eta esker ona 
adierazten du, gure energiari 
eutsi eta aurrekoari ez kentze-
ko asmoa. Yoga noizbaiten egin 
dutenek klasea amaitzerakoan 
egiten dutena. Erreberentzia, 
azkenik, Japoniatik datorkigu 
eta klaseen arteko aldea mar-
katzeko erabiltzen zen, batez 
ere nobleen artean. Gaur egun 
beste zentzu bat dauka eta askoz 
ere zabalduago dago: gorputza 
eta burua makurtzen dira 15 bat 
gradutan, besoak aldamenean 
daudela, eta errespetua adieraz-
ten du batez ere.

Bestelako agur motak
Mendebaldeko herrietan es-
kuak estutzea eta besarkadak 
ematea dira ohikoenak per-
tsonen arteko agur gisa, airera 
botatako musu eta besteekin. 
Herri batetik bestera aldeak 
izan badira ere: Errusian in-
darrez heltzen zaio bestearen 

Luzera 
besarkada bat 
gehiago botako 
dugu faltan 
irribarre bat 
baino

Maskarak eta distantzia jokoan
Normaltasun berria maskara dantza da. Aurpegi erdia ezkutuan dugula ahalegintzen gara bizitza 

normaltasunez eramaten, orain arte elkar ulertzen ginen moduan jarraitzea zailagoa bihurtu bada ere.
Egun askoz gehiago kostatzen zaigu ohiko aurpegiak ezagutzen, aurpegi erdia ezkutatzeaz gain,                             

batzuen kasuan eguzki betaurrekoek beste erdia tapatzen digutelako.
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eskuari. Gure ingurutik zenbat 
eta gehiago urrundu, orduan 
eta agur bereziagoak (guretzat) 
aurkituko ditugu: Tibetean, 
esaterako, mingaina ateratzen 
dute. Monjeek hasi zuten tra-
dizioa eta gero herritarren ar-
tean zabaldu zen; IX. mendeko 
kondaira batetik dator, min-
gaina beltza zuen errege gaizto 
baten kontura. Groenlandian                
kumika dute, maite dituzte-
nekin eta gertuenekin bakarrik 
erabiltzen duten agurra; sudu-
rra eta goiko ezpaina bestearen 
masailera eramaten dira eta 
sakonki inhalatzen dute. Zee-
landa Berrikoa da hongi-a, eta 
maorien etnia polinesiarretan 
dago zabalduta: eskua elkarri 

eman eta, begietara begiratuz, 
bestearengana gerturatzen dira 
sudurrak eta kopetak ukitze-
raino. Malaisian eskuak batu 
eta baten atzamar-puntak bes-
tearenarekin ikutzen dira, gero 
bihotzera eramateko; emaku-
mea eta gizonezkoa badira tar-
tean, emakumeak hasiko du 
mugimendua. Afrika hegoalde-
ko Zimbabwen txaloak izaten 
dira protagonista agurtzera-
koan: toki batera iristen denak 
txalo bat joko du, eta hartzai-
leak birekin erantzungo dio, 
eta Mozanbiken hirurekin. Eta 
arabiar penintsulako Omanen 
sudurrak elkartzen dituzte, bai-
na gizonezkoen artean baka-
rrik; emakumezkoen edota sexu 
desberdinetakoen artean txarto 
ikusita dago agur hori.

Maskarak ohikoak Ekialde 
Urrunean
Zergatik daramatzate hainbes-
te urtetan “maskara jantzita” 
Japonian, Txinan eta Hego Ko-
rean? Hemen ez dugu ohitura 
hori izan behartu ez gaituz-
ten arte, baina aipatutako he-
rrialde horietako metroko eta 
kaleetako irudietan askotan 
ikusi ditugu normaltasunez 
eramaten dutela. Zer dela-eta 

horrelako aldea? Kultura kon-
tua da bakarrik? Errespetua 
badago tartean, baina baita 
osasun kontua ere. Herrialde 
horietan kontzientzia gehiago 
dago (sendagileek erabiltzen 
badute, ez kutsatzeko, zergatik 
ez besteok?) eta ez dute gai-
xotasun larri bat izan behar 
maskara jartzeko: gripea edo 
katarroa izatea nahikoa dute 
horrela jokatzeko. Errespetu 
faltatzat jotzen dute birus bat 
izan eta beste bati kutsatze-
ko arriskua ez saihestea. Hala 
ere, badago bigarren arrazoi 
bat ere: airearen poluzioa. 

Udaberrian urtero Mongo-
liako Gobi basamortutik eta 
Txinako Loess goi-lautadatik 
haize indartsuek arrastaka 
eramaten duten harea hauts-
partikuletan bihurtzen da Ja-
ponia eta Korean. Herrialde 
horietan jendea ohituta dago 
euren aplikazioetan kutsadu-
ra-maila kontsultatzera eta, 
altua bada, maskara jartzera. 
Edozein alergia agerraldire-
kin, gauza bera. Indonesian 
ere kutsadura klimatikoari au-
rre egiteko erabiltzen dituzte: 
motorrak eta autoak asko era-
biltzen dira eta poluzioa nagu-
si da bertan, ohikoena izanik 
maskarak supermerkatuetan 
saltzea. Singapurrek, ordea, 
garbiegia izatearen ospea du, 
eta jendea arduratuta dago 
bakteria eta kutsatze kontue-
kin, obsesionatzeraino ia. 

Ezin dugu ahaztu, ezta, az-
ken hamarkadotako pandemia 
gogorrenek Txina eta Japonia 
erasotu izan dituztela. Batez 
ere, Txina dugu protagonista 
eraginkorrena: gaur egungoa 
gutxi balitz, 2003ko SARS-ak 
eta 2009ko A Gripeak herrial-
de hura izan zuten iturburu eta 
kasu gehien jasan izan zuten 
bertan. ■

Ekialdean 
maskarak 
eramateak 
osasunarekin  
eta poluzio 
arazoekin du 
lotura gehien

Korean jendeak euren aplikazioetan kontsultatzen du airearen kutsadura-maila.
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Laster hogei urte beteko ditu 
Berbetanek, euskera prak-
tikatzeko programak. Eus-

kera ikasten ziharduten askok 
euskera norekin praktikatu ez 
zutela-eta, gabezia horretaz ja-
beturik jarri zituen martxan 
mintzapraktikako taldeak …eta 
kitto! Euskara Elkarteak. Izena 
emateaz bat, irudia ere eman 
zion egitasmoari, eta irudi hori 
izan du ikur eta bidelagun urte 
hauetan guztietan. 

Berbetan da egitasmoaren 
izen nagusia, eta orain dela urte 
batzuk etorri ziren aldaerak, 
guraso, heldu, gazte edo taber-
nari izan, mintzapraktika-erak 
eskaintzeko orduan ez baitago 
eredu bakarra. Horrela jaio zi-

ren Gurasoak Berbetan familia-
giroa euskalduntzeko, Denda-
riak eta Ostalariak Berbetan 
herriko establezimenduetan 
euskeraren erabilera bultza-
tzeko eta Euskeraz Primeran! 
kanpaina, denda eta tabernetan 
urtean zehar hainbat ekimen 
antolatzen dituen ekimena.

Baina sasoi berrietara egoki-
tu behar zela eta, honela diote 
mintzapraktika-egitasmoaren 
arduradunek: “Ia hogei urte 
eman ditugu aurreko logoti-
poekin, egin dute eta bete dute 
beren funtzioa, eta orain alda-
tzeko ordua ailegatu da. Goitik 
behera aldatu diogu progra-
mari irudia eta logotipo be-
rriarekin ekingo dio hurrengo 

ikasturteari. Erabat apurtuko 
du lehengoarekin, irudi mo-
dernoago eta aktualagoarekin 
jantzi dugu”. 

Gauzak ondo bidean, ikas-
turte hasieran aurkeztuko ditu 
elkarteak logotipo berriak eta 
2020/21 ikasturterako antolatu 
dituen ekimenak. “Urrian ber-
balagunak aurrez aurre elkar-
tzeko moduan egotea espero 
dugu, eta guraso berbalagu-
nentzat eta haien familientzat 
antolatu ditugun ekitaldiak 
egin nahiko genituzke. Ikas-
turte honetan ekitaldi asko laga 
behar izan ditugu egin gabe, eta, 
beraz, hurrengoari ekiteko go-
goz gaude”, diote egitasmoaren 
dinamizatzaileek. ■

Irudi berriarekin hasiko du 
hurrengo ikasturtea BERBETAN 
mintzapraktikako egitasmoak

Hasieratik bidelagun izan duen irudiari agur esango dio Berbetan programak, eta irudi berriz jantzita 
etorriko zaigu datorren ikasturtean. “Modernoagoa eta sasoi berriekin bat egiten duen logotipoa” 

dela diote programaren arduradunek. 

Lehengo irudiari agur esan eta itxuraldatuta etorriko zaigu Berbetan irailetik aurrera.
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Online saioetatik  
aurrez aurrekoetara

Mintzapraktikako taldeetan euskeraz ondo hitz egiten du-
tenak euskera praktikatu beharra dutenekin elkartzen 
dira, aurrez aurre, taberna batek eskaintzen duen giro 

informalean. Baina martxoaren erdikaldeaz geroztik etenda egon 
dira elkartze horiek, halabeharrez. 

Egoeraren jabe, eta askorentzat euskeraz hitz egiteko aukera 
bakarra mintzapraktikarena dela aintzat harturik,…eta kitto! Eus-

kara Elkarteak euskera online praktikatzeko aukera eskaini zien 
berbalagunei. Oso ondo erantzun diote proposamenari eta zortzi 
bat taldek jardun dute online. Gainera, aurrez aurrekoen maizta-
sunari eutsi diote eta astero-astero elkartu dira nor bere egun eta 
orduan. Eta horrela jardun dute orain dela gutxira arte, berriz ere 
aurrez aurre elkartzeko aukera izan duten arte. Pixkanaka-pixka-
naka euren ingurune naturalera itzultzen ari dira berbalagunak.

Nola moldatu zarete online saioetan? 
Hasieran oso arraroa egin zitzaigun; gure taldeak ez du inoiz 
kalerik egiten, astero-astero elkartzen gara, eta bat-batean etxe-
tik eta ordenagailu bidez elkartu behar izatea… ez zen erraza 
izan, baina horretara ere egokitu ginen.
Eta itzuli zarete aurrez aurrekora. Zelakoa izan da berriz el-
kartzea?
Sekulako poza hartu genuen. Taldekide guztiak irrifartsu geunden, 
ilusioz beteta, umeak bezala. Terraza batean eseri ginen, eta lagun 
artean euskeraz hitz egiten gustora egon ginen. Datorren astean 
berriro elkartzeko irrikitan gaude. Online saioak ondo daude, 
baina aurrez aurreko moduko ezer ez dago munduan.

Juanan Formoso programako berbalagun “beteranoenetakoa” 
dugu. Urteak daramatza euskera praktikatzeko taldeetan, 
eta “lagun-kuadrillan” moduan sentitzen da taldekideekin. 
Oso harreman estua sortu da euren artean eta, astean behin 
berbalagun-taldean elkartzeaz gain, jarduera ugari egiten 
dituzten euren kabuz, adibidez, sanblas opilen lehiaketa. 
Konfinamenduan ere ez dute kalerik egin eta, online izan bada ere, 
astero elkartu dira. Joan den astean berriz elkartu da taldea aurrez 
aurre, pozik elkartu ere.

“Online saioak ondo 
daude, baina aurrez 
aurreko moduko ezer 
ez dago”

<<< JUANAN FORMOSO  •  Berbalaguna  >>>

Juanan eskumatik hasita bigarrena.
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Gure bizimodua goitik 
behera aldatu da, egun 
batetik bestera dena 

gelditu da, baina, aldi berean 
ezer  ez da gelditu. Aurrez au-
rre eman ez ditugun orduak 
telefonoz, bideo-deietan, In-
terneten… eman ditugu; bai-
na ez da gauza bera, inondik 
inora ere! Izaki sozialak gara, 
elkarren beharra dugu, eta iza-
ki sozialak egiten gaituen ele-
menturik garrantzitsuenetakoa 
hizkuntza da, komunikazioa, 
alegia. Besarkada eta musuak 
ikonoengatik ordezkatu ditugu, 
kafe baten inguruko berbaldiak 
bideo-deiengatik. Gure lehen-
go bizimodua kopiatu nahi izan 
dugu, eta denbora hori beste 
era batera betetzen saiatu gara, 
baina lortu dugu? Denborak 
esango digu guzti honetatik 
zerbait ikasi ote dugun, zer-

baitetan hobeak ote garen, zer 
zokoratu dugun…

…eta kitto! Euskara Elkartea 
elkarte bizia da; batetik, baz-
kide eta herritarrentzat eza-
gunak dira elkarteko langile 
eta zuzendaritzakideak, eta, 
bestetik, gure jarduna oso he-
rritarra eta kalekoa da, hau da, 
aurrez aurrekoa, soziala.

Zu, irakurle, bazkide, herri-
tar zara …eta kitto! Euskara 
Elkartearen arima eta bihotza, 
baina oraingo honetan zu hori 
baino gehiago izatea ezinbes-
tekoa da. Hezurdura sendoa, 
burmuin argia, muskulu in-
dartsuak eta koloretako azalak 
behar ditugu aurrera egiteko.

Egoera ez da erraza, inoren-
tzat. Martxoaren 14an gure 
ohiko jarduera erabat aldatu 
behar izan genuen, gauzak bes-
te era batera egiten jarraitzeko, 
haria ez eteteko eta harreman-
bideei zabalik eusteko. 

Astero heldu gara zuen 
etxeetara. Lehenengo astee-
tan era digitalean, aldizkaria 
etxeetan banatzeko segurta-
sun-neurri guztiak bermatuta 
egon diren arte horrela egin 
dugu. Eta baldintza guztiak 
betetzen direla ziurtatu du-
gunean hasi gara berriz ere al-
dizkaria zuen etxeetan bana-
tzen. Baina ez hori bakarrik, 
banaketarik egin ez dugun 
aste horietan diseinua berri-
tu dugu, erakargarritasuna, 
modernotasuna eta erabilga-
rritasuna hobetuz. Etenik ez 
da izan, beraz.  

Mintzapraktika-taldeek ere 
ez dute asteroko errutinarik 
galdu, eta bideo-dei eta wha-
tsapp bidez jarraitu dute eus-
kera praktikatzen. Gurasoak 
Berbetaneko familiei umeekin 
euskeraz aritzeko eta euskera 
eta gozamena lotzeko hamaika 
gauza eskaini dizkiegu: bingoa 
online, magia-erronkak, su-
kaldaritza, aitxitxa-amamei 
zuzendutako mezuak, esku-
lanak, ipuin musikatuak, ma-
gia-saioak… Zein ondo pasatu 
dugun! Batzuetan ez dakigu 
geuk bete ditugun zuen orduak 
edo zuek bete dituzuen gureak.

Esfortzu handia egin dugu 
zerbitzuetako sektorean; Eus-

"Baina ez 
dugu etsiko, 
badakigulako 
zuek ere ez 
duzuela etsiko, 
eta elkarrekin 
lortuko dugu"

Koronabirusak  
mundua aldatu du, 
betiko?
Nola aldatu den guztia aste batzuetan… Orain dela hilabete batzuk nork esango 
zigun horrelako egoera batean egongo ginenik. 2020. urtea ez dugu erraz ahaztuko, 
ezta komeni ere!
Otsailaren 6an hasi zen urtea aldrebesten, eta ordutik aurrera inoiz pentsatu ez 
ditugun egoerak bizi izan ditugu; etxetik irten gabe denbora luzez egon behar izan 
dugu, eta, bien bitartean, hildakoak, beldurra, larritasuna, samina… Egitasmoz eta 
ideiez beterik zetorren urtea bat-batean okertu zitzaigun.
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“Benetan zaila 
da egoera 
elkartearentzat, 
eutsiezina.
Urtarriletik hona 
gure sarrerak 
ia zerora etorri 
dira”

keraz Primeran! ekimenaren 
bitartez bertakoa aldarrikatu 
nahi izan dugu. Dendak, taber-
nak, akademiak, ileapainde-
giak, estetika-zentroak… itxita 
egon direnean babesa ematen 
eta ilusioari eusten saiatu gara, 
beti ere euskeratik. Jakin bada-
kigulako, orain dela guztia be-
rreraikitzeko momentua, baina 
gauzak beste eredu batetik be-
rreraiki behar ditugu, Internet 
bidezko erosketak alde batera 
laga eta gure herriko denda eta 
tabernetan kontsumitu behar 
dugu, eta kalitatea eta konfian-
tza aldarrikatu behar ditugu. 
Eta, gure kasuan, euskerak be-
reziki galdua duen lekuaren 
zati bat, behintzat, berresku-
ratu behar dugu.

Sektorea  ahal izan dugun 
guztia zaintzen eta laguntzen 
saiatu gara, eta, bide batez, 
herritarron arteko kohesioa 
lantzen ahalegindu gara eta 
euskera zokoratuago gelditu 
ez dadin indar guztiak jarri 
ditugu. Zenbat ordu eman di-
tugu zuetako askorekin telefo-
noz, egoerari buruz hitz egiten, 
euskerari buruz hitz egiten, 
eta etorkizuna, momentuaren 
arabera, grisean edo koloree-
tan marrazten… Zuon, herri-
tarron erantzuna itzela izan da 
benetan! Zelako partaidetza 
handia izan duten #Eibarren-
Badakagu eta #nikEibarren-
gastaukot kanpainek, eta zein 
betegarria eta pozgarria izan 
den ikustea denok garela gai 
lelo baten atzean dagoena uler-
tzeko, gaztelerazko itzulpenen 
beharrik gabe. Baina ateak za-
baltzeko momentua heldu de-
nean ere hor egotea nahi izan 
dugu, zuekin, orain arte bezala, 

sare sozialen bitartez zabaltzen 
dituzuen mezuetan eta zuen 
establezimenduetan jartzen 
dituzuen kartel eta oharretan 
euskerari lekua ematen.

Eta, bien bitartean, elikadu-
ra osasuntsuaren gaineko saioa 
antolatu dugu online, Illuna-
barrian programaren barruan. 
Eta idatzita zeuden Ipurterre 
Ipuin eta Gutun Lehiaketako 
lanen ebazpena eta sari-ba-
naketa ere egin ditugu, online 
horiek ere.

Baina, tamalez, nahi genuen 
guztia ezin izan dugu egin, bi-
dean gelditu dira hainbat 
proiektu, ideia eta ekimen, eta 
horrek esan nahi du hainbat 
pertsona ere bidean gelditu 
direla.

Baina ez dugu etsiko, badaki-
gulako zuek ere ez duzuela etsi-
ko, eta elkarrekin lortuko dugu.

Orain inoiz baino gehiago 
behar dugu betidanik izan du-
gun bazkide eta herritarren 
babesa, inoiz baino gehiago 
behar zaituztegu.

Irabazi asmorik gabeko el-
kartea izanik, egoera ekonomi-
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ko zail honetan ezin dugu beste 
enpresa txiki batzuek eskatu di-
tzaketen dirulaguntzak eskatu, 
guretzat bide hori itxita dago. 

Gu ez gara enpresa bat, ez 
dugu irabazirik, eta galerak es-
taltzeko ezin dugu irabazietatik 
tira egin. Ezin dugu zuen par-
taidetzarik gabe aurrera egin, 
zuek ere gure proiektuetako 
parte zarete-eta. Izan berbala-
gun, tabernari, irakurle, guraso 
berbalagun zein ume, bertso-
saioetako entzule zein bertso-
paper lehiaketako lehiakide, 
Sagardo Eguneko bezero zein 
sagardo eguneko zerbitzari, 
Ipurterre ipuin-lehiaketako 
partaide zein epaimahaiko 
kide, Txikitto!ko irakurle zein 
ikastetxeetako irakasle, San-
ta Agedako abeslari zein kale 
kantoiko entzule, itzulpen zer-

bitzua behar duen dendari edo 
gilda-lehiaketan parte hartzen 
duen tabernari zein bezero… 
ZUEK motorra ZARETELAKO 
GARA gu IBILTARI.

Benetan zaila da egoera el-
kartearentzat, eutsiezina. Urta-
rriletik hona gure diru-sarrerak 
ia zerora etorri dira, publizita-
teko sarrerarik gabe ia-ia, bes-
telako zerbitzuetako sarrerarik 
gabe, inolako dirulaguntzarik 
jaso gabe eta gure ohiko ditu-
iturri diren ekimenak egiterik 
izango ote dugun jakin gabe 
(Kittonbola, Sagardo Eguna…).

Egoera zail honen aurrean, 
elkartea bizirik eusteko arnas 
eta babes bila joko dugu he-
rritarrongana datorren bari-
xakuan hasiko dugun kanpai-
naren bitartez.

Zu ZARELAKO gara. ■

"Egoera zail honen aurrean, 
elkartea bizirik eusteko arnas 

eta babes bila joko dugu 
herritarrongana"



Ezinegona, imajinazioa, konstantzia, zoramena… hitz horiek erabiltzen dituzte 
erreportaje honetako protagonistek martxotik gaur egun arte bizitzen ari garen 
alarma-egoera definitzeko. Neurriak denontzat berdinak izan arren, gutako 
bakoitzari modu batera eragin digu: ikaslea izan, lan egoera bat edo beste izan… 

COVID19-a,
errutina 
hankaz gora

>>>>

Kazetaria: Malen Illarramendi Beitia

Lerro hauetan zehar hainbat esperientzia partekatuko ditugu itxialdi honek eragin 
dituen bizipenak ezagutarazte aldera. Horretarako, June Ibarloza, Jone Ayarza, 
Maite Riko eta Iker Umerez gazteen testigantzak izango ditugu hizpide. 
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JUNE IBARLOZA
Selektibitatea egingo duen 
ikaslea

“Selektibitatea uztailaren 6tik 
8ra bitartean egingo dugu. Guk 
San Juanetarako libre egon nahi 
genuen, baina tira... Horiek ere ez 
dakigunez nola ospatuko diren...”

IKER UMEREZ
Erizaina eta ikaslea

“Gu izan gara egoera hau 
aurrera atera dugunak, beraz, 
etorkizunari begira arlo honetan 
murrizketarik ez izatea eta 
osasun langileok ditugun lan- 
baldintzak hobetzea espero dut”

JONE AYARZA
Etxealdia Italian pasatu duen 
gaztea

“Hasieratik izan dut garbi hemen 
geratu nahi nuela. Etxealdian 
zehar Eibarrera bueltatzeko 
pare bat aukera eskaini 
dizkidate, baina hemen geratzea 
erabaki dut”

MAITE RIKO
Telelana egiten diharduen 
irakaslea

“Asko eskertzen da egindako 
lanaren inguruan eskerrak eta 
erantzun positiboak jasotzea. 
Egun gogor hauetan gogoz lan 
egiteko bultzadatxoa ematen 
dizu”

Zer diote mahai-inguruko kideek?

Martxoaren 14tik gaur egu-
nera dirauen alarma-egoerak 
oso bizipen ezberdinak eragin 
ditu. Denok egon gara etxean 
“preso”, baina kasuan kasuko 
egoera ezagutu beharra dago 
ikusteko COVID-19ak mutu-
rreko egoerak  sortu dituela. 
Zenbait kasutan, esaterako, 
lana galtzea, ERTEak, lan-jar-
dun murrizketak… ekarri ditu; 
beste zenbaitetan, ordea, lanez 
lepo ibili behar izatea. Ikaske-
tei dagokienez, batzuk presio 
handirik gabe aritu dira kla-
seetan, eta beste askok, aldiz, 
urtea galtzeko beldurra izan 
dute. Aipatutako kasu horieta-
ko bakoitza ordezkatzen duten 
gazteak bildu ditugu osasun-
alarma honek nola eragin dien 
azal diezaguten. 

Ikasle eta irakasleen  
ikuspuntua
Gazteenetik hasita, aurten se-
lektibitatea egingo duen June 
Ibarloza daukagu gurekin. Ba-

txilergoko bigarren urtea egin 
bitartean, modelo-lanetan ere 
aritzen da, baina COVID-19ak 
goitik behera aldatu du bere 
egunerokotasun hori: desfi-
leak eta argazki-saioak bertan 
behera geratu zaizkio, eta bere 
etorkizuna baldintzatuko duen 
azterketa ere, selektibitatea, 
kolokan dauka. 

Nolanahi ere, hasieran pen-
tsatu baino erosoago sentitu da 
June ikasketa kontuetan; izan 
ere, irakasleen aldetik lagun-

tza eta enpatia jaso dute, eta 
horrek egoera eramangarria-
goa egin die ikasleei. Hala ere, 
“ikasturtea itxi eta selektibita-
tea egin arte urduri jarraituko 
dut; ez naiz lasaituko”. 

Oraindik zehaztasunak fal-
ta zaizkien arren, badakite 
uztailaren 6tik 8ra bitartean 
egingo dutela azterketa, ins-
titutuan bertan izango dela, 
eta azterketa-ereduak hauta-
tzerakoan, ohi baino aukera 
gehiago izango dituztela. Bere 

iritziz, selektibitatean EAEko 
ikasle guztiek izango dituzte 
aukera berak, azterketa hori 
oso objektiboa delako. Desber-
dintasuna ikastetxe bakoitzak 
azkeneko ebaluazioan erabili-
tako irizpideekin etor daiteke; 
esaterako, batzuk malguago 
jokatuko dute eta beste batzuk 
zorrotzago.

Bestalde, Jone Ayarza dugu. 
Konfinamendua etxetik kilo-
metro askotara, Italian (Flo-
rentzian) hain zuzen, pasatu 
duen 22 urteko gaztea. Eras-
museko esperientzia bizitzeko 
asmoz joan zen beste herrial-
de batera eta mundu mailako 
pandemia honek bertan ha-
rrapatu du. 

Hala ere, nahiz eta konfina-
menduan zehar etxera buel-
tatzeko aukera eman dioten, 
berak bertan geratzea erabaki 
du, eta ez da hartutako eraba-
kiaz damutzen. Familia eta la-
gunak faltan botatzen dituela 
onartu digun arren, ez pentsa 

“Etxea lantoki, 
deskonektatzeko 
lekua, eta ikasteko 
gunea bihurtu zait. 
Ez da erraza izan 
egokitzea” Maite

“Ikasturtea itxi 
eta selektibitatea 
egin arte, urduri 
jarraituko dut;  
ez naiz lasaituko” 
June
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prisa handirik duenik Eibarre-
ra bueltatzeko. Honela diosku: 
“Etxean sartuta egon eta gero, 
Italiatik bidaiatzeko asmoa 
daukat, eta uztailaren amaie-
ran edo abuztuan itzuliko naiz”.

Joneri zaila egiten zaio Ita-
lian zein fasetan dauden zehaz-
tea; hainbeste dira etengabean 
egiten dituzten aldeketak eta 
ezartzen diren neurriak ne-
keza egiten zaiola horiek guz-
tiak barneratu eta argi izatea. 
Gainera, faseak ez omen dira 
modu berean antolatu Italian 
eta Euskal Herrian, herrialde 
bakoitzak bere prozesua jarrai-
tu baitu, lekuan lekuko datuei 
erreparatuz.

Maite Riko irakaslea da Gas-
teizko haur-eskola batean, eta 
telelanean aritu da bere jardu-
na egiten. Ez zaio lan erraza 
iruditu hain haur txikiekin au-
rrez aurreko kontakturik izan 
gabe klaseak aurrera eramatea; 
are gutxiago, teknologiaren 
munduan buru-belarri mur-
gildu behar izatea. Irakaslea 
izateaz gain, ikaslea ere bada 
Maite, eta gradu bat ikasten 
ari da online bidezko modali-
tatean, eta kasu horretan ez du 
aparteko aldaketarik sumatu. 

Dakigunez, Gasteizen aste-
bete lehenago itxi ziren ikas-
tetxeak, eta irakasleek tarte 
hori aprobetxatu zuten aurrei-
kusten zen egoera berrirako 
materiala egokitzeko. Dena 
dela, etxealdia hainbeste luzatu 
denez, prestaketa lanetan ari-
tu behar izan dira etxetik ere. 

Maitek azpimarratzen du, 
oro har, nahiko gogorra egin 
zaiola itxialdia. “Etxea lanto-
ki, deskonektatzeko lekua eta 
ikasteko gunea bihurtu zait”. 
Kontuan hartuta lehen oso 
denbora gutxi ematen zuela 
etxean, aldaketa sekulakoa 
izan da eta egokitzea ez zaio 
erraza egin. Halere, Maitek 
nabarmendu du gurasoen zein 
umeen jarrera positiboak jaso-
tzea oso lagungarria izan zaiola 
lanean gogotsu aritzeko. 

Ikasle gisa, ordea, aldaketa 
txikiagoa egin zaio, lehen ere 
online bidez ikasten baitzuen. 
Klaseak jarraitzeko erabiltzen 
dituzten plataformekin gora-

behera batzuk izan ezik, denak 
bere horretan jarraitu du. 

Osasun arloa borrokaren  
epizentroa
Guztiz bestelako egoera bizi 
duen 22 ,urteko erizaina da 

Iker Umerez, borroka honetan 
lehen lerroan aritzea tokatu 
zaiona. Eibarko Ospitalean 
dihardu koronabirus kasue-
kin lanean, eta oso gertutik 
bizi izan du birus honek era-
gindako kaosa. Urgentzia eta 

Emergentzia Masterra ikasten 
ere badabil, ahal duen moduan 
lana eta ikasketak uztartuz.

Esan gabe doa osasun-lan-
gileen lan egiteko modua izu-
garri aldatu dela azken hileo-
tan. Ikerrek azaldu digunez, 
“aurreikusita geneukan baino 
askoz ere lanegun gehiago izan 
ditugu, askotan 10-11 egunez 
jarraian lan eginez”. Horrez 
gain, beharra ikusita, ospita-
leko langile-plantila bikoiztu 
egin behar izan da. Hala ere, 
betebehar asko egin gabe ge-
ratu diren sentsazioa du eri-
zainak. 

Horri guzti horri egoeraren 
inguruko ezjakintasuna eta 
erantzukizuna gehitu behar 
zaizkio: protokoloak etenga-
bean aldatu, lanean nola jo-
katu jakin ez, lan eta estres 
maila askoz handiagoa, era-
bili beharreko materiala eta 
hartu beharreko higiene -neu-
rriak… Dudarik gabe, horrek 
guztiak izugarrizko presioa eta 
lan-karga dakarkie osasun lan-
gileei. Nolanahi ere, denbora-
rekin, egoera berri honetara 
ohitzen joan dira ezinbestean, 
elkarri sostengua emanez, eta 
talde-lana bultzatuz. 

Etxealditik  
deskonfinamendurako jauzia
Gure protagonisten hitzetan, 
konfinamenduan zehar eibar-
tarron jarrera eredugarria izan 
da orokorrean, neurriak zo-
rrotz bete baititugu. Deskon-
finamenduaz galdetuz gero, 
aldiz, iritzi kontrajarriak dituz-
te. June eta Maiteren kasuan, 
egoki baloratzen dute Eibarren 
izan dugun jokaera, nahiz eta 
arauen zailtasunak batzuetan 
arau-hausteak egitera eraman 
gaituen. Ikerrek, ostera, bes-
telako ikuspegia du: segurta-
sun-tartea ez da errespetatu, 
ordutegiak ez dira bete, jende 
larregi bildu da terrazetan eta 
zenbait gunetan…

Aurrera begira, 
jokatu dezagun 
arduraz, egoera ez 
da txantxetarako eta. 
Denok batera lortuko 
dugu!

“Etxean sartuta 
egon eta 
gero, Italiatik 
bidaiatzeko asmoa 
daukat, eta uztail 
amaieran edo 
abuztuan itzuliko 
naiz” Jone

“Aurreikusita 
geneukan baino 
askoz ere lanegun 
gehiago izan 
ditugu, askotan  
10-11 egunez 
jarraian lan 
eginez” Iker
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Podcast-a  
entzun nahi?
Mahai-inguru honen PODCAST edo audio 
grabazioa Spotifyn  eta iVooxen entzun eta 
deskargatu daiteke. Plataforma horietan gazteON 
izenarekin aurkituko gaituzu. Oso modu errazean!

Podcast-a ingelesetik datorren hitza da (IPOD 
eta BROADCAST). Mugikor eta ordenagailuetatik 
entzun daitekeen multimedia fitxategi honek 
indar handia hartu du azken bolada honetan. Hori 
ikusita, gazteoneko atala ezin da atzean geratu, 
eta grabazio hauekin martxan jarri da.

COVID19-a, 
errutina hankaz gora

Sartu zaitez etakitto.eus web orrian, 
eta bertan aurkituko duzu 

mahai-inguru honen grabazioa

Zein ikasbide atera dituzte gazteek?

“Esaten digute pertsona guztiok 
berdinak garela gaitz honen 
aurrean, edonori eragin ahal 
diola, asko dutenei eta ezer ez 
dutenei. Baina, kasu honetan 

ere, gizarte mailan dagoen 
arrakala ekonomikoa oraindik 

nabarmenago gelditu da”

“Egoera honetan osasun 
arloko langileon artean 

elkarlana ezinbestekoa izan 
da; inoiz baino talde-lan 

gehiago egin dugu, gainerako 
lankideei sostengua emanez. 

Hori da gure lanaren 
oinarria”

“Zure bizitza momentu 
batetik bestera guztiz aldatu 

daiteke, zure plan guztiak 
bertan behera geratuz. 

Etsigarria izan da, uneoro ari 
zirelako arauak aldatzen”

“Teknologia berrietan 
mulgiltzeko eta trebetasuna 

hartzeko balio izan dit egoera 
honek. Pertsonekin aurrez 
aurreko kontaktua izatea 

ezinbestekoa da niretzat eta, 
orain hori ez daukagunez, 

asko baloratzen dut”

JUNE IBARLOZA

IKER UMEREZ

JONE AYARZA

MAITE RIKO

Spotify iVoox
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PERIKO IRIONDO EKHI BELAR

PERIKO IRIONDO
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  MARKEL ZUGAZARTAZA
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AMAIA RENOBALES EDURNE ARROYO

EDURNE ARROYO
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MALEN JAINAGA

MALEN JAINAGA
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MALEN JAINAGA

RAY MUÑOZ
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Hasteko, unibertsitatean nola 
ari zarete moldatzen egoera 
berezi honen aurrean? Nola 
eman dituzue klaseak? Nola 
egingo dituzue azterketak 
edo ebaluazioak?
Pandemiak sorpresaz harra-
patu gaitu, gainerakoak be-
zala, eta lan handia eginda 
eta ahal izan dugun moduan 
moldatu gara. Aurrez aurreko 
klaseak bertan behera geratu 
zirenean, web-konferentzia 
bitartez ematen hasi ginen, 
Blackboard Collaborate sis-
tema erabiliz. Horrez gain, 
EHUk eGela irakaskuntza ku-
deatzeko plataforma ezarrita 
zuen aspalditik (Moodleren 
tresna ezagunean oinarritu-
ta), eta hor, ikasteko edo ira-
kurtzeko materialak kargatu, 
galdetegiak osatu, lantegiak 
antolatu, lanak entregatu eta 
kalifikatu, komunikazioa bi-
deratu eta irakaskuntzan oso 
interesgarriak diren beste 
hainbat funtzionalitate dau-
de. Plataforma horren bermea 
izan dugu momentu oro. Bes-
talde, egoera hau dela medio, 
unibertsitateak ebaluazioa la-
nen bitartez edo sistema ani-
tzak erabiliz egiteko aholkatu 
digu; irakasgaiak gainditzeko 
pisu guztia azken azterketan 
jartzen duen ebaluazio mode-
loa saiheste aldera.

Itxialdia ia egun batetik beste-
ra ezarri zen. Irakasleak nola 
egokitu zarete egoera berrira? 
Klaseak modu telematikoan 
emateko prestakuntza jaso 

“Urrutiko irakaskuntzan ikasleen 
automotibazioa eta disziplina oso 
garrantzitsuak dira”

<<<  TERESA AGIRREAZALDEGI  •  EHUko irakaslea  >>>

Teresa Agirreazaldegi eibartarra irakaslea eta Irakaskuntza Argitalpen Zerbitzuko zuzendaria da EHUn. COVID-19ak 
bat-batean hankaz gora jarri du unibertsitatearen jarduna, baina lan handia eginez egoera bideratu ahal izan dute, 
eta ezarritako helburuak bete dituzte. Datorren ikasturtera begira ez dakite nola moldatuko diren.

USUE EGUIA FERNANDEZ DE RETANA
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duzue? Irakasgaien edukia 
moldatu behar izan duzue?
Unibertsitateak lehenengo 
momentutik eskaini zizkigun 
ikastaroak, eta nik bi egin di-
tut: klaseak modu telemati-
koan emateko lehen aipatuta-
ko sistemarena, eta galdetegien 
inguruko beste bat. Bestalde, 
tresna informatikoek arazoak 
emanez gero, horiek konpon-
tzeko laguntza handia izan 
dugu hilabete hauetan. Hala-
ber, irakasgaien edukiak mol-
datu behar izan ditugu, kon-
tuan harturik taldeen tamaina, 
praktika mota eta abar. Ikas-
taroaren planifikazioari ahal 
zen neurrian eustea erabaki 
nuen, dena aldatzeko beran-
du zelako, baina, era berean, 
ebaluatzeko moduak eta eba-
luatuko ziren lanak zabaldu 
ditut. Ikasleen ziurgabetasu-
na uxatzen ahalegindu naiz, 
erabakiak goiz hartuz eta in-
formazioa lehenbailehen kon-
partituz. 

Honek guztiak nola baldin-
tzatu du irakasleen jarduna? 
Ezarrita zenituzten helburuak 
bete izan ahal dira?
Lan handia izan da, tentsio 
handikoa. Gainera, lana egi-
teko egoera ez da beti erraza 
izan, familia askotan sufrimen-
dua eta kezka egon da hilabete 
hauetan, eta dago orain ere; eta 
irakasle askok, irakaskuntzaz 
gain, beste ardura eta lan-zama 
batzuk dituzte. Horrez gain, 
telelana egiten denean esparru 
mugatua konpartitu beharra 
dago etxekoekin, eta ez da beti 
erraza izaten. Ebaluazioa ez da 
amaitu, baina, gauzak horre-
la, helburuak ondo bete direla 
esango nuke. Ez hori bakarrik, 
bizi-esperientzia inportantea 
izan da guztiontzat, eta hez-
kuntza-komunitatea horren 
inguruko hausnarketa egiten 
ari da.

Eta ikasleei nola eragin die?
Modu askotan. Lehen aipa-
tu ditudan familietan izan di-
ren eta izaten ari diren egoera 
gogorrei, ikasleen zailtasun 
propioak gehitu behar zaiz-
kie: ziurgabetasuna, eta horrek 

eragindako urduritasuna, onli-
neko probek sortzen duten ten-
tsioa, ez gainditzeko beldurra, 
ikasteko zailtasunak, motiba-
zio falta, disziplina-arazoak…; 
eta, hori gutxi balitz, adin ho-
rretan hain garrantzitsua den 
sozializazioa, mugatuta.

Ikasle guztiek izan dute urru-
neko ikasketak egiteko au-
kera? Ikasle batzuk atzean 
geratu dira egoera honen on-
dorioz?
Zailtasunak zailtasun, klase 
telematikoetan ikasle kopuru 
handia mantendu da kurtsoa 
bukatu arte, baita ariketak edo 
laborategiko lanak entregatze-

ko orduan ere, eta konpondu 
ditugu antzeman ditugun ara-
zo partikularrak. Beharbada, 
kurtso hasieran ebaluazio ez-
jarraitua egiteko eskatu zuten 
ikasleak geratu dira apur bat 
galduta, eta hainbatek ezohiko 
ebaluaziorako utzi dute ira-
kasgaia.

Ikasturte hau ez da amaitu 
oraindik, baina datorren ikas-
turtera begira lanean jarri 
zarete?
Momentu honetan irakasleok 
ez dakigu ezer hurrengo kur-
tsoari begira, unibertsitatea-
ren aldetik ez dugu inongo ko-
munikaziorik jaso. Beraz, erne 

gaude etor daitekeenari aurre 
egiteko eta, horretarako, hila-
bete hauetako esperientzia oso 
baliotsua izango zaigu.

Modu telematikoan egiten 
jarraituz gero, nolako ondo-
rioak izan ditzake?
Lehen irakaskuntzarako plata-
forma eta teknologiak aipatu 
ditut, baina EHU ez da urru-
tiko unibertsitate bat, eta ti-
tulazio gehienek bertaratzea 
eskatzen dutela esango nuke. 
Komunikazioko graduetan, 
adibidez, horrela gertatzen 
da telebista eta irratiko labo-
rategietan. Berdina izango da 
beste hainbat titulaziotan. Ho-
rregatik, egoera txarrean ere, 
irailetik aurrera ikusiko dugu-
na behin-behineko moldaketa 
bat izango da, nire ustez.

Zer galtzen da ikasketak modu 
telematikoan eginez gero?
Modu telematikoan, irakasle-
ikasle eta ikasleen arteko ko-
munikazioa eta elkarreragin 
handia galtzen da. Halaber, 
urrutiko irakaskuntzan, ikas-
keta-prozesua arrakastatsua 
izateko, ikasleen automoti-
bazioa eta disziplina oso ga-
rrantzitsuak dira eta, ikasketa-
prozesua errazteko, irakasleok 
metodologia egokiak ezagutu 
eta aplikatu beharko ditugu. 
Horrez gain, egoera berriak az-
ken azterketaren erlatibizazioa 
ekarri du, gaur egun modu tele-
matikoan ezinezkoa baita ho-
rren baldintzak ehunetik ehun 
bermatzea. Hori dela eta, eba-
luaziorako sistema osagarriak 
edo berriak jarri dira eta jarriko 
dira martxan.

Eta zer irabazten da?
Garraiorik gabe, denbora eta 
dirua irabazi dugu eibartarrok. 
Erosotasuna ez hainbeste; 
etxeko zapatiletan gaude la-
nean, baina esparrua konpar-
titu behar dugu gainontzeko 
etxekoekin, eta hori, askotan, 
ez da erraza izaten. Gainera, 
ezohiko elementuak sartzen 
dira tartean (postaria, telefo-
no-deiak, garbigailua…), eta 
sarearen eta informatikaren 
menpe gaude.

“Modu 
telematikoan 
irakasle-
ikasle eta 
ikasleen arteko 
komunikazioa 
galtzen da”

“Unibertsitateak 
ebaluazioa 
lanen bitartez 
edo sistema 
anitzak erabiliz 
egiteko aholkatu 
digu”
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Gertatu zaizue inoiz norbaitekin hizketan deseroso sentitzea 
asko hurbiltzen zitzaizuelako? Distantzia fisikoa etengabe 
zaintzen ari gara egunotan. Kontzienteki ari gara, larrialdi honi 
aurre egiteko neurri nagusietako bat horixe baita, gure arteko 
distantzia zaintzea. Baina honen aurretik ere neurtzen genuen 
tartea, gehienetan oharkabean egiten bagenuen ere. 

Proxemika du izena elkarrekin komunikatzerakoan gure arte-
ko espazioa eta distantzia nola erabiltzen dugun ikertzen duen 
alorrak. Edward Hall antropologoak sortu zuen diziplina hau 
1968an. Antropologoek ikusi zuten munduan barrena kultu-
ra batzuetan gertuago eta beste batzuetan urrutiago kokatzen 
zirela elkarrizketetan parte hartzen zuten pertsonak. Kultura 
berean ere, norbanako guztiak ez dira neurri berean egokitzen. 
Gainera, pertsonen arteko distantzia afektiboak ere eragiten 
du distantzia fisikoan; ez gara berdin kokatzen bikotearekin, 
lagunarekin, ezagunarekin edo ezezagunarekin hitz egiteko. 
Elkarrizketaren formatoak ere eraldatzen ditu distantziak: ba-
dago tartea lagunarteko giro informala izan ala lan harreman 
formala izan, eta dendaria eta bezeroaren artekoa ala epailea 
eta akusatuaren artekoa izateak ere eragiten du alderik. 

Gertatu zaizue inoiz norbaitekin hizketan hasi eta elkarriz-
ketak iraun bitartean hainbat metro mugitu zaretela ohartzea? 
Ohikoa izaten da hori bakoitzak elkarrizketa horretan bilatzen 
duen distantzian diferentzia dagoenean. Batek gertutasun 
handiagoa bilatzen du eta oharkabean pausotxoak ematen ditu 
aurrera. Besteak ordea, tarte gehiagoren beharra sentitzen du, 
pausoak egiten ditu atzera. Biak oharkabean aritu daitezke, bai-
na batek aurrera eta besteak atzera, konturatu gabe mugitzen 
doaz espazioan. Esaten dutenez, ONUren pasillo luzeetan punta 
batetik bestera mugitzen dira kultura desberdinetako hiztunak. 

Gure proxemia, harremanetarako darabilgun distantzia-
neurria, hankaz gora joan zaigu COVID19 pandemia honen 
eraginez. Orain distantzia berriak finkatzeko ahaleginean ari 
gara. Aurretik erabiltzen genituenak baino tarte handiagoak 
mantentzen ikasten ari gara. Baina lehengo neurriak indarrean 
ditugu eta, maiz, distantzia zaindu beharra ahaztu eta gertu-
ratu egin garela ohartzen gara. Egoera hau luzatzen bada, eta 
itxura du hala izango dela, distantzia berrietara ohitzen joan-
go gara, eta gerta daiteke datozen urteetarako gure proxemia 
kulturala eraldatzea.

Distantzia berriak 

“Lehengo 
neurriak 
indarrean 
ditugu eta, maiz, 
distantzia zaindu 
beharra ahaztu 
eta gerturatu 
egin garela 
ohartzen gara"

Oier Araolaza
Oier Araolaza

MALEN JAINAGA
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Asier Ezenarro
Asier Ezenarro

Mintzagai da esatea krisialdietan denok jasaten ditugula nekeak. 
Hori inoiz ez da izan horrela. Banketxeek eta enpresa elektrikoek 
ez dituzte lortu, agian, 2008ko krisialdi ekonomikoaren ostean 
ere mozkin ikaragarriak? Azken hilabeteotan ere bada irabazle 
izendatu ditzakegunak: gure bizimodu berrirako entertainment-
-a eskaini dutenak, Netflix enpresa kasurako. Larrialdi erdian 
adituek pentsatzen zuten 7 milioi lagunetan igoko zela plata-
forma horretako harpidetza, baina azkenean kopurua bikoiztu 
egin zen. Azken hilabeteotan ere askotan entzun dugu "disto-
pia" hitza. Baina errealitatea zineman edo telesailetan ikusten 
dena baino askoz gogorragoa da, eta askoz ilunagoa izango da 
bide honetatik jarraitzen badugu. Zientzalariek ohartarazten 
gaituzte, norantz goazen azalduz natura suntsitzen badugu. 
Lotura handia dagoela pandemia honen eta lurra nola balia-
tzen dugunaren artean. Eta klima aldaketak pandemia honek 
sortutako baino ondorio beldurgarriagoak ekarriko dituela ja-
kinarazi digute. Michael Lowy filosofo eta ikertzaileak askotan 
esan du honakoa bere hitzaldietan: “Munduko tenperatura sei 
gradu igoko balitz, Danteren infernua  horren ondoan picnic 
bat besterik ez da izango”.

Bigarren mundu gerraren ondoren kapitalismoa birmoldatu 
egin zen. Erakunde berriak sortu ziren: Nazioarteko Diru Fun-
tsa, Munduko Bankua, Merkataritzaren Munduko Erakundea... 
eta mendebaldean "urrezko 30 urteak" izan ziren, kontsumoa-
ren eta ekonomiaren igoeraren urteak. Gero 70eko krisialdia 
etorri zen eta kapitalismoaren erantzuna neoliberalismoa izan 
zen, langileen eskubideak murriztuz, hondamen ekologikoa 
areagotuz eta gure bizimodua aldatuz. 2008ko krisialdia beste 

kolpe handia izan da langileentzat, denda txikiak zutenentzat, 
eta abarrentzat. Pandemia hau hasi baino lehenagotik entzuten 
ziren ahotsak esanez krisialdi berri baten aurrean geundela, eta 
COVID-19 aitzakia bihurtu daiteke beste murrizketa batzuk 
abian jartzeko, langileen aurkakoak izango direnak hain zuzen. 
Pandemiaren aurretik baldintzak zeuden krisi berri batentzako 
baldintzak bazeuden, COVID-19a lehergaia besterik ez da izan.

Badago kapitalismoaren barruan korronte bat, anarkokapi-
talismoa deitzen dena, guztia pribatizatuta egon beharko zela 
defendatzen duena. Estatua Hobbessen Leviathana dela esaten 
dute eta "askatasuna" pribatizazioa dela. Bakoitzak sinatu behar 
dituela kontratuak hornitzaileekin eta konpainiekin. Agur osa-
sun eta heziketa publikoari. Hori da proposatzen dutena. Ingu-
rumenari inongo begirunerik eskaini gabe, noski.

Nolakoa izango da sartuta gauden krisialdi honen "irteera"? 
Datorrena gogorra izango da eta, aurreko krisialdiekin konpa-
raketa eginez, ezaugarri berriak izango ditu gainera. Egia da 
ere borrokak ikusten direla munduan zehar egoera honi buelta 
emateko, egia den moduan naziorteko harremanetan birmol-
daketa bat sortu daitekeela. Berri ona izan da Iranek Venezue-
lari petrolio laguntza ematea eta Eurasiako "bloke" bat egotea 
AEB-ei aurre egiteko. 

Zelako ezaugarriak izango ditu "mundu berri" honek? Uto-
piaren alde (arrazoi utopikoa, Ernst Blochen esanetan) urratsak 
emateko prest gaude? Edo distopia kapitalistaren zain egongo 
gara? Orain arte... Netflix garaile.

Netflix garaile

“Datorrena gogorra 
izango da eta, 
aurreko krisialdiekin 
konparaketa eginez, 
ezaugarri berriak 
izango ditu gainera"

MALEN JAINAGA
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Nola aztertzen duzu itxialdia 
arlo soziologikotik?
Itxialdia hasi zenean egoera 
anomiko bat zetorrela ikusi 
genuen, ezezaguna den horren 
aurrean ez dakigula nola ondo 
jokatu. Adibidez, ikusi genuen 
supermerkatuetan erosketa 
masiboak egiten zirela, jendeak 
ez zekiela ondo zer gertatu-
ko zen, eta abar. Beldur maila 
altuko egoera zen. Gizarteak 
errutinak antolatuta edukitzea 

behar du zer egin behar den 
jakiteko. Asteak pasatu ahala 
egoera lasaitzen joan zen, erru-
tina batzuk antolatu zirelako.

Itxialdia ezartzeko erabakia 
ona izan zen?
Itxialdia ezartzeko neurria ber-
dina izan da guztiontzat, baina 
ez digu guztioi berdin eragin. 
Analisian faktore soziologi-
ko ezberdinak sartzen badira, 
eraginak oso ezberdinak izan 

direla ikusten da. Klase arteko 
eta genero-ezberdintasunak 
handiagotu egin ditu, adibidez. 
Batetik, analisian klasearen 
bektorea sartuz gero, ikusten 
da ez dela gauza bera itxialdia 
etxe handi batean edo pisu txiki 
batean pasatzea. Eta bestetik, 
genero-indarkeria kasuak asko 
hazi dira. Hiri eta herri arteko 
dikotomia soziologikoari begi-
ra, erabakiak hiri handietan 
pentsatuz hartu dira. Eta, ho-

rrez gain, erabakiak hartzeko 
orduan helduak hartu dira ain-
tzat eta ez haurrak. 

Aurretik gizartean zeuden 
arazoak azaleratu dira pan-
demiarekin?
Gizarteak joera historiko lu-
zekoak diren dinamika batzuk 
ditu. Adibidez, klase eta genero 
arteko ezberdintasunak. Koro-
nabirusak lurrikara txiki bat 
eragin duen neurrian, lehen 

Koronabirusak mundua astindu du eta orainaldi nahasi honetan zalantzaz beterik irudikatzen dugu etorkizuna. 
Zientzialariek, medikuek, politikariek eta ekonomialariek zeresana izan dute pandemiaren kudeaketan. Baina 
zer gertatzen da soziologiarekin? Jokin Bergara soziologoak COVID-19k gizartean eragin duen lurrikara ulertzen 
lagundu digu.

“Berdintasunaren eta justizia 
sozialaren aldeko korronte bat 
zabaldu da pandemiarekin”

<<<  JOKIN BERGARA  •  soziologoa  >>>

Koronabirusak gizartean eragin dituen ondorioen berri eman digu Jokin Bergarak.
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zegoena modu basatiago ba-
tean erreproduzitu du (adibi-
dez, pertsona nagusiak erre-
sidentzietan abandonatzea). 
Baina era berean, beste aldea 
bilatuz eta baloratuz, zaintza-
lanen balio soziala igo egin da, 
osasungintza publikoa egotea 
kontsentsu sozial baten ondo-
rioa dela ikusi da, enpresak de-
mokratizatzearen ideiak zabal-
du dira, langileen kaleratzeak 
egin ordez ABEEEak egin dira, 
hau da, estatuaren interben-
tzioarekin… Horrelako gauza 
batzuk ikusi ditugu, dinami-
ka neoliberalari kritika egiten 
dioten korronteetatik datozen 
gauzak eta kontsentsu soziala 
eduki dutenak. Berdintasu-
naren eta justizia sozialaren 
aldeko korrontea zabaldu da, 
lehen ez zegoena.

Pandemia gauza berria izan 
da guztiontzat. Nola eran-
tzun dugu?
Koronabirusak gizartean zeu-
den beldur, angustia eta paniko 
dosi altuak askatu ditu. Horren 
erakusle dira balkoietako jo-
kabide faxistak, baina ez hori 
bakarrik; modu autoritarioen 
gorakada egon da, poliziak iku-
si ditugu kalean, multa pila bat 
jarri dute, estatuaren erabate-
ko zentralizazioa egon da, eta 
birusak zaplaztekoa eman dio 
euskal autogobernuari eta agur 
esan diogu.

Arin egin diogu uko gure as-
katasunari?
Soziologiak epidemia kasuak 
aztertu ditu, hau da, horrelako 
krisi sanitarioen aurrean gizar-
tearen erantzunak nolakoak 
izaten diren. Lehenengo efek-
tua da ez dakizunaren aurrean 
dakienari delegatzen diozula 
erabakitzeko ahalmena. Ez-
jakintasunaren aurrean askoz 
zintzoagoak eta obedientea-
goak bilakatzen gara. Erakun-
deekiko mesfidantza-tasarik 
altuena dugun sasoi historikoa 
da, baina kasu honetan era-
kundeek ezarritako neurriak 
ondo bete ditugu. Lehen jain-
koak produzitzen zuen egia 
eta orain zientziak. Bestetik, 
ekonomiaren eta zientziaren 

diskurtsoen arteko talka fron-
tala egon da. Atzetik gizarte 
zientziak egon dira, “gu ere he-
men gaude” esanez.

Beldurra da gure etsai na-
gusia?
Gauza baten inguruan guk ez 
badakigu ezer, zientziari itsu 
egiten diogu kasu. Gaur egun 
zientzia da jainkoaren aho-
tsa. Bestetik, krisialdi sozial 
eta ekonomikoa datorren neu-
rrian, beldurrak gu gure baita-
ra biltzea eragiten du eta bes-
tearekiko elkartasun mailak 
asko jaistea. Beldur hau kla-
se sozial zaurgarrienen aurka 
areagotu daiteke (etorkinak, 
zaharrak…). Hala ere, distan-
tzia soziala existitzen zen da-
goeneko. Askoz gehiago hur-
biltzen gara gure klase sozial, 
etniko eta kulturalekoenga-
na. Hesi automatikoa jartzen 
dugu ijitoekin, marokoarrekin 
edo beste kultura batzuetakoe-
kin. Koronabirusarekin beste 
aldagai batzuk sartu daitez-
ke zaku horretan orain: gaixo 
egon direnak, zaharrak, txi-
natarrak…

Pandemia amaituko da, bai-
na eragin dituen arazo eko-
nomikoek jarraituko dute. 
Nola ikusten duzu?
2008ko esperientzia dugu 
ikusteko zein ondorio sozial 
eta ekonomiko ekartzen di-
tuen. Soziologiatik esan deza-
kegu desberdintasun sozialak 
eta klase diferentziak eragin 
handia dutela krisiaren on-
dorioetan. Norberaren kapi-
tal ekonomikoa, soziala, kul-
turala… sartzen dira jokoan. 
2008ko krisiak erakutsi zuen 
sektore sozial jakinetan dela 
erasokorrena: emakumeetan, 
gazteetan eta etorkinetan. Se-
guruenik datozen urteotan po-

brezia- eta langabezia-tasen 
igoera ikusiko dugu. Lupaz 
begiratu beharko dugu zein 
neurritaraino iristen den hor 
sortuko den sufrimendua, eta 
horrek zein ondorio politiko 
eta sozial edukiko dituen.

Segurtasunaren izenean eman 
dugu gure inguruko infor-
mazioa?
Askatasuna-segurtasuna diko-
tomia horretan oso gauza arris-
kutsuak ikusi ditugu. Nahiago 
dugu seguru sentitu, eta segu-
ru sentitzeko modurik onena 
Txinara begira jartzea da (gure 
mugikorretan aplikazio bat 
edukitzea nondik ibili garen 
esateko, adibidez). Arriskua 
da teknologia digitalek zure 
bizitza baldintzatu dezaketen 
kultura sartu dezakezula. Txi-
nan sistema sozialen kreditua 
dute eta politika sozialak ho-
rren bidez egiten dituzte. 500 
puntura arteko sailkapena da 
eta zure jokabideen arabera 
puntu gehiago edo gutxiago 
dituzu. Sailkapenaren goian 
bazaude estatuak utziko dizu 
zine batera joaten, lanpostu bat 
edukitzen edo auto bat erosten; 
eta beherago bazaude, ez. Oso 
arriskutsua da. Herritar eredu 
bat nahi dute erreproduzitu, 
baina hor askatasuna galtzen 
da. Guztiok ez gara modu bate-
koak, gure sekta propioa edu-
kitzeko eskubidea izan behar 
dugu besteena errespetatuz.

Arazo handien aurrean bakar-
ka baino taldean aritzea ga-
rrantzitsuagoa dela ikusi da?
Soziologia XIX. mendearen 
amaieran sortu zen. Gizartea 
nekazaritza eta abeltzaintza 
mundutik hirietara pasatzen 
ari zen, iraultzak eta prozesu 
politiko gatazkatsuak gerta-
tu ziren…, eta jendeak gerta-

tzen zena jakin nahi zuen. So-
ziologiak hasieratik esan du 
animalia sozialak garela eta 
antropologikoki bestea beha-
rrezkoa dugula gure beharrak 
asetzeko. Kontua da sistema 
ekonomiko jakin bati gehiago 
interesatzen zitzaiola gizar-
tean indibiduoaren diskur-
tsoa zabaltzea, eta hor dugu 
90. hamarkadan Margaret 
Thatcher eta Ronald Reaga-
nen sasoian Thatcherrek esan-
dakoa: “Indibiduoak daude, ez 
gizartea”. Hori liberalismo-
tik dator eta neoliberalismoak 
gehiago hauspotu du. Hau da, 
gure artean akordioak egiten 
ditugun pertsona askeak gare-
la, merkatuaren lege ikusezi-
na eta hori guztia. Pandemia 
honek erakutsi digu indibiduo 
bezala gure artean akordioak 
egiten hasiko bagina, ez lukee-
la funtzionatuko. Erabaki es-
truktural batzuk unibertsalak 
izan beharko lirateke, guztioi 
eragiten digutenak. Talde be-
zala erantzuteak krisi sanita-
rio baterako, krisi ekonomiko 
baterako eta beste problema-
tika sozial batzuei erantzuna 
emateko balio du..

Pertsona hobeagoak edo txa-
rragoak irtengo gara pande-
miatik?
Trantsizio sozioekonomikoa 
eta klima-aldaketa dira gure 
mendeari dagozkion gai na-
gusiak, gure biziraupena da-
goelako jokoan. Pandemiatik 
hobeak edo txarragoak izaten 
irtengo garen? Justizia sozial 
eta ekologikoaren biderantz 
joango garen galdetuko nuke, 
bidegurutze hori dagoelako. 
Aukera materiala baldin ba-
dugu, alperrik da ardura indi-
bidualari deitzea (ez egin he-
gan, ez kontsumitu haragia 
bost aldiz astean, birziklatu…). 
Erabaki estruktural batzuk ez 
badaude, berriro eroriko gara 
aurreko kontsumo-eredura. 
Nahiz eta gure askatasuna 
pixka bat urratu, arazo lodiei 
erantzuna emateko erabaki es-
trukturalak hartu behar dira. 
Kontua da erabaki estruktural 
horiek interes ekonomiko ba-
tzuen aurka daudela.

“Trantsizio sozioekonomikoa eta 
klima-aldaketa dira gure mendeari 
dagozkion gai nagusiak, gure 
biziraupena dagoelako jokoan”
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Internet bidez aurkeztu behar 
izan dituzte aurten 48. Udako 
Ikastaroak. Kepa Sarasolak 

ekitaldi birtualaren hasieran 
esandako moduan, “koronabi-
rusak gure bizitzak hankaz gora 
jarri ditu eta baita UEUren egi-
tasmoa ere. Eta, tartean, Udako 
ikastaroak. Duela aste batzuk ez 
genekien egin ahal izango ge-
nituen, baina azkenean #Elka-
rEkin aurrera egiteko erronka 
jarri diogu gure buruari. Zer-
gatik? Udako Ikastaroak UEU-
ren nortasuna, balio-erantsia 
eta marka direlako; dena on-

line ezin delako eman; aurrez 
aurrekoaren ezaugarrienga-
tik; udakoetan bizipenen bi-
dez ikasten delako; udakoak 
gogoeta guneak direlako. Hau 
guztiagatik, egoera distopiko 
honek sortzen dizkigun arazoak 
aukera bihurtu, ausartak eta 
sortzaileak izan, eta 48. Uda-
ko Ikastaroen eskaintza bere-
zia osatu dugu. Gure eskerrik 
beroenak eman nahi dizkiegu 
garai hauetan hau posible egin 
duten antolatzaile eta babesle 
guztiei. Ilusio handiz aurkezten 
dizuegu aurtengo edizioa eta 

bertan parte hartzera gonbida-
tzen zaituztegu, osasun neurri 
guztiak hartuta, noski”.

Ikastaroei buruzko xeheta-
sunak Irati Iciar Udako Ikasta-
roen arduradunak eman zituen 
ondoren: “Aurrez aurrekoaren 
aldeko apustua egiterakoan, es-
kaintza birmoldatu behar izan 
dugu, ikastaro gutxiago anto-
latuta. Guztira 17 jarduera, 12 
ikastaro eta 5 jardunaldi izango 
dira. Bestalde, tokiei eutsi egin 
diegu Eibar, Baiona eta Iruñean 
eta Donostia eta Usurbilgo au-
kerak, berriz, elkarlanetik sor-

UEUren Udako Ikastaroak, 
#ElkarrEkin aurrera

Koronabirusak baldintzatutako egoeran, UEUk Udako Ikastaroen eskaintzarekin #ElkarEkin  aurrera egiteko erronka 
jarri dio bere buruari eta eguenean egin zuten aurkezpena Kepa Sarasola UEUko zuzendariak eta Irati Iciar UEUko 

Udako Ikastaroen arduradunak, UEUren Youtubeko kanalean. Bizi dugun egoerara egokitu behar izan du UEUk bere 
eskaintza: datak moldatu eta, ekainetik irailaren hasiera bitartean, 17 ikastaro eta jardunaldi antolatu ditu Eibar, 

Iruñea, Baiona, Usurbil eta Donostian. Guztiek 10 euroko prezio sinbolikoa izango dute..

“Ikastaroak 
beste batzuetan 
izaten 
direna baino 
laburragoak 
izango dira eta 
osatuko diren 
taldeak txikiak”

Aurreko eguenean egin zuten 48. Udako Ikastaroetarako prestatu duten eskaintzaren aurkezpena Irati Iciarrek  
eta Kepa Sarasolak. Oraingoan, egoerak behartuta, internet bidez egin behar izan dute. UEU
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tu dira. Eta datak ere egoki-
tu ditugu. Eibarren (UEUren 
ikastetxe nagusian), Donostian 
eta Usurbilen uztailaren 13ko 
astean egongo gara, Iruñean 
(Ezpeleta jauregian) abuztua-
ren 31n eta irailaren 1ean eta 
Baionan (Eusko Ikaskuntzako 
eta IKER zentroko egoitzetan) 
irailaren 4an”.

“ZientziaK eta Euskara” jar-
dunaldi birtualak emango dio 
hasiera aurtengo Udako Ikasta-
roen edizioari, ekainaren 18tik 
aurrera. Hala ere, ikastaroeta-
rako aukeratu duten formatoa 
aurrez aurrekoa da. Iciarren 
berbetan, “Udako Ikastaroen 
bereizgarria da aurrez aurreko-
tasuna, harreman pertsonalak 
akuilatu eta komunitatea sor-
tzea baitute helburu”. Edozein 
modutan ere, COVID-19aren 
pandemiak sortu duen egoera-
ren aurrean, ikastaroak emate-
rako orduan segurtasun neurri 
zorrotzak jarraituko dituztela 
argi laga nahi dute. Bestalde, 
edizio honetan ikastaro labu-

rrak izango dira, 6-10 orduta-
koak, eta osatuko dituzten tal-
deak ere beste batzuetan baino 
txikiagoak izango dira (10 lagun 
gehienez).

Markeskuarako eskaintza
Eibarren, UEUren egoitza na-
gusia den Markeskua jauregian 
emango dituzten ikastaroak 
lehen astean (uztailak 13-17) 
izango dira, baita Donostian eta 
Usurbilen egingo dituztenak 
ere. Baina ikastaroen aurretik, 
uztailaren 10ean, Matematika-
ri Euskaldunen IV. Topaketa 
(Matetop IV.) egingo dute gure 
herrian. Antolatzaileen berbe-
tan, “2013an antolatu genuen 
UEUko Matematika sailetik 
Matematikari Euskaldunen I. 
Topaketa. Horren ostean, bi-
garrena etorri zen, gero hiruga-
rrena eta aurtengoa IV.a izango 
da. Matematikari euskaldunak 
asko gara eta eremu ezberdine-
tan dihardugu lanean. Hala ere, 
sarritan, ez dugu jakiten alboko 
matematikariak zertan dihar-

duen. Hain zuzen, horretarako 
antolatzen dugu topaketa hau: 
elkarren berri izateko, matema-
tikari berriak ezagutzeko eta 
posible bada elkarlanari bide 
emateko. Parte hartzera ani-
matzen den orok bere jardunari 
lotutako edozein gai aurkezteko 
aukera izango du, hau da, bes-
teei zertan dabilen azaltzeko 
aukera”.

Uztailaren 13an emango dute 
“BERRIA multimedia: kaze-
taritzaren praktika berriak” 
ikastaroa Markeskuan. Eta toki 
berean eskainiko dute “Euskal 
Curriculumaren garapen inte-
grala: EKI” izenekoa, uztailaren 
13an eta 14an. Uztailaren 15ean 
emango den “Euskal ahokota-
suna eta irudimena: ondarea, 
sormena eta transmisioa” izen-
burukoan dagoeneko taldea 
bete egin dela jakinarazi dute 
(hala ere, itxaron zerrenda za-
baldu da).

Eta uztailaren 16rako, be-
rriz, hitzordu bikoitza presta-
tu dute:  batetik “Informazio 
eta Dokumentazio Kudeatzai-
leen VI. Bilkura: Tokiko Bildu-
mak. GLAM erakundeek eta 
komunitateek tokiko memoria 
elkarrekin eraikitzen” egin-
go da (09:30etik 14:30era). 
Eta ia aldi berean, 10:00etatik 
13:00era, berriz, “2020.urtea. 
Ahaztu dugu Hondakinen %50 
birziklatu behar direla?” min-
tegia. ■

Egoera ezohikoa 
dela ikusita, 
hartu dituzten 
neurriak ere 
ezohikoak dira: 
aurten ikastaro 
guztiek prezio 
berdina izango 
dute: 10 euro

Udako Ikastaroetako 
arduradunak aurkezpen 
ekitaldian nabarmendu 
zuenez, “#ElkarEkin leloari 
zukua atera diogu. Eskaintza 
hau ez litzateke posible 
izango gure bidaideen 
gogo eta inplikaziorik 
gabe: UEUko sailak, Berria, 
IkasElkar, ALDEE, Jakin eta 
Usurbilgo Udala, EWKE eta 
Tabakalera, Topagunea, Iker 
zentroa, Iratzar fundazioa, 
Eusko Kultur, KoopFabrika, 
UEUren inguruko hainbat 
norbanako, Bizkaiko Foru 
Aldundia eta Euskararen 
Erakunde Publikoa”.
Bestalde, hainbat udalek 
beraien herritarrei 
dirulaguntzak ematen 
dizkiete, tartean Eibarko 
Udalak. Horren inguruko 
informazio zehatza 
jasotzeko begiratu www.
eibar.eus helbidean. 

48. Udako Ikastaroetarako 
matrikulazioa: 

• Matrikulazioa zabalik dago 
eta izena emateko aukera ez 
da itxiko ikastaroa hasi arte.

• Izen-ematea UEUren webgu-
netik egiten da:  www.ueu.eus

• Ikastaro guztiek prezio 
berdina eta bakarra izango 
dute: 10 euro. Salbuespeneko 
matrikula-prezio berezia da-
goenez, ez da ohiko deskon-
turik aplikatuko.

Jarraitu ikastaroen berri 
ondoko kanaletan: 
• Facebook: www.facebook.

com/udakoeuskalunibertsi-
tatea 

• Twitter: @ueu_orokorra
• Mastodon: @ueu_orokorra@

Mastodon.eus
• Instagram: @ueu_orokorra
• ueu365 bloga: www.unibert-

sitatea.net/blogak/ueu365/
• traolak: #UI48 #ElkarEkin 

Eibarren egingo 
diren ikastaroen 
artean “BERRIA 
multimedia: 
kazetaritzaren 
praktika berriak” 
izenburukoa 
dago. Horrez 
gain,laugarrenez 
egingo dute 
matematikari 
euskaldunek 
topaketa gure 
herrian.
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Kulturak COVID-19aren 
aurretik zuen testuingu-
ruari dagokionez, joera 

positibo bat identifikatzen da 
azterlanean, batez ere kontzer-
tuetan eta arte eszenikoetan. 
COVID-19aren aurreko egoe-
raren balorazioei dagokienez, 
azpimarratu beharra dago 
pertzepzioak positiboak direla 
agente gehienen kasuan: egoe-
ra ona edo oso ona zela adie-
razi duten agenteak %57 dira 
(%40,2k ona eta %17,1ek oso 
ona). Aitzitik, agenteen %20
ren ustez, krisiaren aurreko 
egoera txarra edo oso txarra zen 
(%14,5en eta %5,6ren ustez, 
hurrenez hurren). “COVID-19a 
kultura-adierazleen zati handi 
baten bilakaera positiboaren 
testuinguruan agertu da”, jaso 
da txostenean.

Aurreikuspenak
Inkestaren emaitza orokorrei 
dagokienez, eta urteko diru-
sarrerak zenbatetsita, aurrei-

kusitako galerak %40,8ra iris-
ten dira batez beste, agenteek 
2020rako aurreikusten zituz-
ten diru-sarrerekin alderatu-
ta. Enpleguan izandako eragin 
negatiboa %43,2koa izan da 
(kaleratzeak, ERTEak eta beste 
neurri batzuk eragin negatibo 
gisa hartuta), baina eragina izan 
den kasu guztien %10ean baino 
ez da egon kaleratzerik. Hala-
ber, eragileen %67,5ek pande-
miak jardueran eragin sakona 
edo erabatekoa izango duela 
aurreikusten dute.

Kultura-jarduerari dagokio-
nez, jarduerak %82ko behera-
kada izan du batez beste, eta jar-
dueraren parte txiki batek eutsi 
ahal izan dio (barne-jarduera, 
baliabide digitalen bidez egin 
daitekeena, abian dauden pro-
dukzioekin edota plangintzare-
kin zerikusia duena eta abar). 
Era berean, lehen jasoaldian 
aztertutako aldian, inpaktua 
handiagoa izan da produktu 
fisikoen salmentan (liburuak 

batez ere), establezimenduak 
itxi izanaren ondorioz (zehazki, 
liburuen eta diskoen salmentak 
% 62,49ko beherakada izan du). 
Zuzeneko jarduerari dagokio-
nez, kasu gehienetan jarduerak 
atzeratu dira, datarik jarri gabe. 
Txostenak adierazten duenez, 
“programatzaileek bertan behe-
ra uztea saihesteko boronda-
tea dutela erakusten du horrek, 
ziurgabetasunak eta azken as-
teotako informazioan gertatu 
diren aldaketek data berriak 

finkatzeko aukera nabarmen 
zaildu badute ere”. Etorkizu-
neko kontratazioen aurreikus-
penek ere %80,4ko beherakada 
jasotzen dute batez beste.

Inkestan parte hartu du-
ten eragileek beren kultura-
proiektuen bideragarritasun 
ekonomikoa aztertzeko garaian 
garrantzirik handiena duten 
gastuak ere aipatu dituzte. 
Garrantziaren araberako hu-
rrenkeran, honako hauek dira: 
zerga-betebeharrak, langile-
gastua, hornidurak eta, azke-
nik, kontratatutako kanpoko 
zerbitzuak.

Kulturako langileek balia-
tu dituzten neurriei dagokie-
nez, inkestaren lehen jasoaldia 
egin zen unean honako hauek 
izan ziren azpimarratuenak: 
telelanari lotutako soluzioak, 
aldi baterako enplegu-erregu-
lazioko espedienteen eta zer-
ga-betebeharren malgutzea eta 
beste administrazio-prozedura 
batzuk. ■ 

Liburu eta 
diskoen 
salmentak 
%62,49ko 
beherakada        
izan du

Kultura arloko diru-sarrerak %40 
txikiagoak izatea aurrikusten da

Kulturaren Euskal Behatokiaren txosten batek dioenez, kultura-arloko agenteek aurreikusi dute urteko diru-sarrerak 
COVID-19a hedatu aurretik espero zituztenak baino %40,8 txikiagoak izango direla. Azterlana Eusko Jaurlaritzako 

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak bultzatu du, krisiak kulturaren esparruan izan duen eragina neurtzeko. Kultura 
adierazleak zein adierazle ekonomikoak aurkezten dira, eta COVID-19a hedatu aurreko egoeraren irudi globala eta 

sintetikoa eskaintzen da. Halaber, sektoreko agenteek erreakzio gisa egin dituzten ekimenak aztertzen dira.






