
Osasunaren eta Eskubideen aldeko Auto karabana irailaren 26an, lau 

hiriburuetatik. Osasun krisia norberaren eta gizartearen eskubideak murriztu 

gabe kudeatu behar da 

Gaur Bilbon, OSASUNA ETA ESKUBIDEAK taldeak prentsaurreko bat eman du, gure gizartean 

une honetan gehien kezkatzen gaituzten gauzei buruz hitz egiteko. Besteak beste gai hauek 

aipatu dira: 

1. Ez gaude ados orain arte eraman den osasun politikarekin 

 

• Euskal Herri zein mundu mailan aditu asko ez dator bertsio ofizialarekin bat, euren iritzia 

ez dabiltza kontuan hartzen eta euren ahotsak isilarazi dituzte debate zientifikoari ateak 

itxiz. 

• Osasun publikoan egindako murrizketekin eta herritarrok jasaten ari garen arreta 

eskasarekin. 

• Pertsona nagusiek zahar etxeetan jasan duten eta jasaten ari diren utzikeriarekin 

• Gure seme-alabek sufritzen ari diren distopiarekin eta izan duten erabateko 

konfinamenduarekin. 

• Komunikabideek herritarren artean sortu duten eta sortzen ari diren izuarekin.   

• Martxotik hona sufritu ditugun eskubideen murrizketekin. 

• Musukoekin ibili behar izanarekin. 

• Poliziaren errepresioarekin, herritarrak babesteko daudela gogorarazi nahi diegu. 

• EHU-UPVk test fidagarriagoak egin zituen, Eusko Jaurlaritzak Osakidetzarekin akordioa 

sinatu eta gero testak albo batean gelditu dira. 

• Itzelezko zentsura dago. Herritarrek beste bertsio batzuk entzuteko eskubide guztia 

daukate. Honen kontra hitz egin duten mediku edo aditu askok ondorioak pairatu dituzte, 

kale gorrian gelditu dira, ez gaude bat ere ados. 

• Aditu askoren ikerketen arabera gripearen txerto mota bat jarri dutenen eta hildakoen 

artean erlazio zuzena dago eta ez dute txerto hori merkatutik kendu nahi. Datuen arabera 

bai Europan zein estatuan erlazio hori betetzen da. Konfinamendu zorrotzak izan dutenek 

ere hildako tasarik handiena izan dute. 

2. Eskaerak 

a. Eusko Jaurlaritzari:  

• Ikerketa batzorde independientea eta gardena sor dezala, krisi honen gestioa eta erabili 

diren neurriak egokiak izan diren edo ez argitzeko. Orain indarrean dauden neurrien 

balioa, eta hauen indargabetze plana definitu dadila. Deseskalada plana indarrean ipini 

adierazle argiekin. Noiz itzuliko gara gure benetako bizitzetara? Edo eta bizi baldintza 

hauek ezarri nahi dituzue? 

• Gure zahar etxeetan bizi izan diren egoerak argitu, auditoria egin.  

• Ilegala izan zen konfinamenduaren inguruan azalpenak emateko. 

• Nagusien egoitzako eta eskoletako zentzugabekeriarekin amaitzeko. 



 

b. Osakidetzari: 

• Bere buruaren ospea errekuperatu dezala. Indar eta adorez bete dadila eta kudeatu 

dezala krisi hau euskal herritarrok merezi dugun bezala. Lotsagarri lagatzen ari gaitu 

munduaren aurrean. 

• Gai honen inguruko ikerketa serioa eta independentea egiteko. Mundu mailan 

osasunaren inguruko hainbat aditu bertsioa ofizialaren kontra daudela ikusita debate 

zientifiko bat eskatzen dugu. Bertsio ofizialarekin bat ez datozenei ahotsa emateko. 

• Osasungintzan murrizketak zergatik egiten ari diren publikoki azaltzeko. 

• Arreta telefonikoa baztertzeko eta aurrez aurreko arreta berriz ere martxan jartzeko. 

• Gardentasuna. EHU-UPVk atera zituzten testak publikoki zergatik baztertu duten 

azaltzeko. 

c. Hedabideei:  

• Hedabideen bitartez sartzen duten beldurra gelditzeko. Dagoen zentsura modu 

bortitzean gelditzeko. 

• Ahots kritikoei egiten dieten zentzura berehala geratzeko 

• Kazetariei, gai honen inguruan gehiago ikertzeko eta informazioa kontrastatzeko. 

Ez daitezela Main Stream-aren transmisio erreminta hutsa izan. Gremio bezala 

lotsagarri ari zarete. 

d. Osasun arloko profesionalei: Euskal Herrian sortu den osasungileen taldean (Egiaren 

aldeko osasungileak) parte hartzeko eta gaia behar bezala ikertzen laguntzeko.  

e. Herritarrei:  

• Ondo informatzeko hedabide ofizialetik kanpoko informazioa ere entzuteko eta 

informazio osatua eskuratzeko. 

• Antolatzeko, auzo mailan edo sareen bidez.  

• Mugimendu kritiko honetan parte hartzeko, ez gara ukatzaileak. Baieztatzaileak, 

ikertzaileak, galderagileak eta zalantzadunak gara, bertsio ofizialetik kanpo dagoen 

iritzia kontuan hartzen duen eta kontuan hartzea nahi duen jendea gara.   

f. Aldundiei: 

• Zerga politika ez aldatzeko aberatsen alde paradisu fiskalak sortuz aurten ikusten ari 

garen bezala. 

OSASUNA ETA ESKUBIDEAK TALDEA 

Informazio gehiago: osasunaetaeskubideak@gmail.com 

 


