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Iñaki Etxeleku 

«Egun aski akigarriak dira», ai-

tortu du Marie-France Agerre

Baionako ospitaleko erreanima-

zio zerbitzuko erizainak, azken

lanegunak aipatuz. Aste gaiztoan

sartuak dira COVID-19 gaitzak

azkarki joak diren erien zaintzan.

«Momentua da. Naski beharko

dugun prest izan».  

Igandetik etorriak dira Ekialde

Handia eskualdetik COVID-19

eritasunak joak diren sei pertso-

na. Horra arte, bederatzi kasu zi-

tuzten Baionan. Hamabostetan

ziren astelehenetik, hogei oheko

erreanimazioan. Geroztik, be-

rriak sartu dira. Lehen ondorioa

atera du Agerrek: «Kristoren jen-

dea mobilizatu du bat-batean. Ze-

ren lau jende behar da bederen bi

orenez, eri berria arribatzen dela-

rik hartaz okupatzeko». Lehenik,

anitz denbora behar dute arta-

tzaileek kutsatuak ez izateko pus-

ken janzteko prestakuntzan.

«Gainera, kinka larrian dira. Ha-

tsarekin arrunt gaizki dira. Denak

lokarturik atxikiak dira, koman,

makinen artean». 

Erien profilari buruzko beste

ondorio batzuk atera dituzte os-

pitalean. «Iduriz, eritasun horrek

kutsatzen ditu aiseago 60 urte in-

guruko jendeak; eta, beste berezi-

tasun bat: gehienbat jende poto-

loak. Gizenago direnek, iduriz,

gaizkiago jasaten dute, medikuek

diotenez. Eta gizon gehiago,

emazte baino». Baieztatu dute,

bestalde, jada eritasun kroniko-

ren bat duten jendeek pairatzen

dutela gehiago. «Kinka larrian

heldu direnek badituzte patologia

iraunkorrak, partikularki hantu-

razko eritasunak, hala nola jun-

turetako hezueria, poliartritisa.

Koronabirus hori gaizki bizitzeko

lehenagotik hor ziren arrazoiak».

Itomena ttipitzeko, lokartuak

dira eriak. Odolerat doan oina-

rrizko kateter baten bidez, loka-

rrarazteko droga batzuk ematen

dizkiete. «Hatsa ezin hartuz dira,

eta erraten diegu: ‘Lokarraraziko

zaitugu, hatsa behar baituzu ho-

beki hartu, eta makinen azpian

emanen zaitugu’». Lokarturik

mantentzeko, bi droga erabiltzen

dira, eta horiek aski ez badira, ku-

rare batzuk. «Kurareak gihar gu-

ziak perlesiatzen ditu, gorputza

aiseago aireztatzeko eta makina

errazkiago jasan dezaten». Ho-

rrekin, artamendu nagusia oxige-

noa da, biriketara helarazten

dena mekanika dela medio.

«Hodi bat badute petxuetara joa-

ten dena, eta makinak airea ekar-

tzen die anitz oxigenorekin. Usu,

ez dute aski; hain dira gaizki, non

azota monoxidoa ere behar baitu-

te, petxuetako odol zainen zabal-

tzeko eta albeoloak hobeki airez-

tatzeko». Hirugarren teknika bat

erabiltzen dute erreanimazioetan

hats bahidura horien jabaltzeko:

ahuspez etzatea. «Bost lagunen

artean itzultzen ditugu ahuspez

jartzeko; hola egoten dira hama-

sei orenez, eta horri esker gibelal-

deko petxuko albeoloak irekitzen

dira. Emaitza ikusgarriak ekar-

tzen ditu». Gero, segipena da ga-

rrantzitsuena. Odolean zenbat

oxigeno den izartzea. Hori hobe-

tzen bada, mekaniken petik ate-

ratzeko bidea erakusten du. 

Erremedioen aldetik, antibioti-

koak erabiltzen dituzte, «arrasta-

tzen ahal baitute birusaren aitzi-

natzea; infekzioa ttipitzeko. Ez

dute birusa hiltzen; beraz, ez dute

sendatzen, haatik». Mar-

seillan ez bezala, Baionan

erabaki dute klorokina

famatua ez erabiltzea,

bihotzekoen beldur. 

Duela hamabost egun

sartu zen erreanimazioan

lehen kasua, eta Agerrek

dio luzerako egon daitez-

keela sendatu artean.

«Pentsatzen dugu sar-

tzen diren guziak hilabete baten-

dako hor ditugula, hatsa bere gain

hartu artean». Halere, adinak

eragina du. Duten gazteenak 42

urte ditu —autobus gidaria—, eta

zaluago hobetzen da. «Alta gaiz-

kiago izanik, hobeki aitzinatzen

da, oraino aterea ez bada ere».

Noiz arte
Agerrek arrangura nagusi bat du.

Eri kopuru batetik goiti noiz arte

iraun dezaketen erritmo horre-

tan, ahal gehiagorik ez bada ezar-

tzen. COVID-19aren artatzeak

jende gehiago eskatzen du.

Usaian, erizain bakoitzak hiru eri

ditu bere gain erreanimazioan;

hor bi eritara jautsi behar izan du-

te. Arta laguntzaileentzat, berdin.

Hots, artatzaile gehiago behar da.

«Hori dut beldurrik handiena.

Baionako ospitaleko zuzendaria

ari izana da erraten: ‘39 erreani-

mazio arte hartzen ahal ditugu’.

Nik uste dut ez dela jenderik aski

izanen 39 erirendako. Gure buru-

zagiari erran diot: ‘Langile aldetik

ez dugu iraunen’». Erretretan zi-

renak eta zerbitzutik aspaldi joa-

nak zirenak deiturik ere.

Horri gehi materiala. «Gure

farmaziakoak hasiak zaizkigu

erraten: ‘Laster hau eskastuko

zaigu; laster hura’». Bereziki, ar-

tatzaileek gerizaturik lan egiteko

puskak. «Ez gara jendeez okupa-

tzen ahalko gure osagarria arris-

kutan ematen badugu». Gehiago

dena, Akitania Berrian berean ku-

tsaduren gorena ez dela hunki

oraino iduritzen zaio erizainari.

Beraz, laster ohe guziak beterik

gerta daitezkeela lurraldean bere-

an hunki jendeekin. Hetsialdi

hastapen horretako dudengatik,

kasu egiteko neurriak arinki bete

direlakoan, badaiteke asteburuan

berean eri gehiago agertzea. 

Ospitalekoek orain zenbait

egunendako materiala badute,

baina Agerre arrangura da kan-

poan eri artatzen eta garraioan

dabiltzanentzat. «Hiriko medi-

kuak, hiriko erizainak, suhiltzai-

leak, anbulantziak ez dira aski ba-

bestuak. Horiek dira lanjerrean,

ez baitizkiete ematen behar diren

maskak eta istorio». 

Izan auto istripu ala beste,

usaian erreanimaziora heldu di-

ren zauritu larriak hartzen dituz-

te, momentukoz. COVID-19 gai-

tzarentzat, hogei lagunetaraino

joan daitezke erreanimazioan, eta

beste dozena bat har ditzakete

ebakuntza gelan. Zazpi ohe geldi-

tzen zaizkie erreanimazio sailean,

beste gisako errekontruentzat.

Hor ere, ez da argi noiz arte.

«Egun guziz erraten digute be-

harbada horiek guziak Belarrara

eramanen dituztela». COVID-19

ez direnak pribatura joatea, hots.

Biharamuna
COVID-19 izurria bentzutzen bal-

din bada, krisi garai hauetan ospi-

taleko eta osasun saileko langile

guzientzat entzuten diren ele

ederrek biharamunik izanen du-

tenik ez du uste Agerrek. Urte zai-

lak izan dituzte orain arte zuzen-

daritzan diren kontulariekin, ohe

kopuruak eta artatzaile lanpos-

tuak kendu baitizkiete. «Ez dut

uste estimu gehiago ukanen du-

gula gure ospitaleko zuzendarie-

tarik, batere. COVIDa hasiz ge-

roztik, gure zerbitzuan ez dut ho-

rien zango bat ikusi; ez Glanes

zuzendaria, ez Pourriere giza ba-

liabideetako arduraduna. Ez da

batto jin ikusteko nola garen. Ez

dira ohartzen nola ari garen lane-

an. Beraz, ez dut gure zuzendarie-

tarik fitsik espero!». Berriz ere

ekonomia solasekin agertuko

zaizkiela usnatzen du. «Ikusiko

duzu betikora itzultzen garelarik

erranen digula jende gutiagoreki-

lan egin beharko dela. Erranen

digu milaka euro gastatu ditugula

COVID horrendako».

Ezagupena erien eta haien as-

kaziengandik dutela dio erizai-

nak. Baita elkartasuna erakusten

dieten pizza egile, jatetxe edo bo-

lanjeriengandik, eskaintzen diz-

kieten hazkurriak lekuko. 

Zenbait astez karraskan ari be-

harko dutela badaki erreanima-

zioko langileak. «Hilabete baten-

dako badakigu geldi-geldia ariko

garela. Pentsatzen dut iraunen

duela aferak. Agian ez da nehor

zenduko eta erreusituko dugu.

Horrek plazer eginen dit, zinez:

lehena ikusiko dudalarik xutik

partitzen zerbitzutik».

Erreanimazioko zenbait berri

COVID-19 gaitzak larri utzi eriak emendatu zaizkie Baionako ospitaleko erreanimazio
zerbitzuan bMarie-France Agerre erizainak gauzak nola doazen esplikatu du

‘Gau eta egun borrokan gara COVIDen kontra, lagun gaitzazue, etxean zaudete’ diote ospitaleko erizainek. STEPHANIE MAUREL

Pentsatzen dugu sartzen diren
guziak hilabete batendako 
hor ditugula, hatsa bere gain
hartu artean»
Marie-France Agerre
Ospitaleko erreanimazioko erizaina

‘‘
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Joanes Etxebarria Maule

M
edikuntza psi-

ko l o g i koko

zentroek, le-

kuan-lekuan,

Baionako ospi-

tale psikiatrikoak ez duen hurbil-

tasuna eskaintzen diete paziente-

ei: badira halako zentroak Haz-

parnen, Kanbon, Maulen, Dona-

paleun, Biarritzen, Donibane

Lohizunen, Angelun eta Baionan,

mediku, psikiatra, psikologo, eri-

zain eta laguntzaile sozialekin.

Koronabirusari egokitzeko

neurriak hartu behar zirelarik,

horien hestea proposatu zuen

ARS eskualdeko osasun erakun-

deak. Zailtasunetan izanen ziren

pazienteak Baionara igortzea zen

ideia, Donapaleukoetatik hasirik

—Maulekoa Paueko ospitaleari lo-

tua baita—. «Gure beldurra zen

berdin koronabirusa apaltzea bai-

na beste eritasunak emendatzea;

birusagatiko heriotza kopurua ti-

pitzea baina suizidioak emenda-

tzea»; Antton Moustirats Doniba-

ne Garaziko erizainaren ustez,

«lotsagarria» zen hori pentsa-

tzea, «hilen lehian sartzea» bes-

terik ez baitzuen ekartzen.

Baina medikuak oldartu eta gu-

txieneko zerbitzu bat mantentzea

kausitu dute: Donapaleuko zen-

troa itxi da, baina Donibane Gara-

zik ateak «irekiak» ditu, larrial-

dientzat bederen; bestela, telefo-

noz lan egiten dute gehienik. Ospi-

taleko psikiatria zerbitzua indartu

beharrez, aldiz, langileen erdiak

Baionako ospitalean ari dira lane-

an orain. Horietan da Moustirats:

«Langile kopurua emendatzen

dugu, eta iduri zait normaltasune-

ra iristen ari garela, lehengoa ez

baitzen normala; orain arte hiru zi-

ren, 24 pazienterentzat». 

Donibane Garaziko zentroan,

aldiz, ohiko sei langileetatik hiru

ari dira momentu hauetan. Beste-

ak beste, Frantxoa Urdanpilleta

erizaina: «Medikuarekin eta psi-

kologoarekin hartuak ziren hi-

tzordu guztiak ezeztatu ditugu.

Segitzen dugu erremedioak eta

pikurak egiten, hori ezin baita

ezeztatu edo gibelatu ere. Gero,

anitz lan egiten dugu telefonoz».

Joan den uztailean argitaratu

erreportaje multimedia batean 

—Euskal Irratiekin elkarlanean—,

Ipar Euskal Herriko Hitza-k age-

rian utzi zuen zentroko paziente-

ak sozializatzeko egiten duten

eginahala. «Funtzio hori arrunt

gelditua da», Urdanpilletaren

erranetan, sukaldaritza eta pala

tailerrak taldean egiten baitziren

eta «osasun mailan logikarik ez

luke horrekin segitzeak». 

Konfinamendua eta paranoia
Erran gabe doa, psikiatrikoan ere

pazienteak konfinatuak dira, izan

etxean ala ospitalean. «Konfina-

mendu fisikoa ez da beti arazo

handiena; batzuk bakarrik bizi

dira, ez dira etxetik ateratzen eta

azken finean konfinamendu hori

ezagutzen dute», Urdanpilletak

dioenez. Baina ezinbestekoa zaio

pazienteekin harreman iraunko-

rra ziurtatzea, telefonoz bada ere:

«Adibide bat emateko, astero

heldu den eri batek deitu du aste

honetan, ateraldiak eta jendeare-

kin dituen harremanak murrizte-

ko, galdetuz ea bere erremedioak

etxetik kudeatzen ahal dituenez.

Eskaera hori egokia da, bistan

dena, testuingurua ikusiz; baina

ezin da, bere delirioekin lanjerosa

bailitzateke».

Aipatzen duen adibidean beza-

la, beste paziente batzuek ere be-

ren patologiak «nahi gabetarik

baztertzen» dituzte, Donibane

Garaziko erizainaren erranetan.

Baina koronabirusak ez ditu be-

ren eritasunak desagerrarazi, eta

telefonoa etengabe joka ari da:

«Behar dute belarri bat eta sos-

tengu moral bat».

Baionako ospitalean konfina-

mendua zerbitzuan berean egiten

ari dira. Hango lan taldea azkar-

tzera igorria, Antton Moustirats

egoera «normalizatuaz» mintzo

da, bitxiki, salbuespen egoeraren

erdian: «Zerbitzuan pazienteen

arreta normala da orain. Lehen

ezin zen hori egin; pazienteak zai-

netan ziren arretarik ez zutelako,

eta ondorioz gu ere bai». Langile-

goan orain arte hutsunea zena le-

kuko medikuntza psikologikoko

zerbitzuetako langileek bete dute.

Langile berri horiek beharrez-

koak dira egoera kudeatzeko: zi-

garretak erosteko ere baimenik

ez, kanpora joateko txanda gutxi

batzuk, jantokiaren berrantola-

keta segurtasun neurriak erres-

petatzeko... «Kopuruz gehiago

gara eta hobe da, konplikatua iza-

nen zen bestela», Moustiratsen

ustez. 

Gainera, eskizofrenia paranoi-

koa sufritzen duten pazienteen

delirioak asetzeko bada bazkarik

koronabirusaren inguruan sor

daitezkeen konplot teorietan.

Paziente batzuentzat ulergaitza

bilakatu da alerta egoera, erizai-

nak dioenez: «Guk baditugu

maskarak, eta haiek ez; ‘zerga-

tik?’, pentsatzen dute». Paziente

batek egun hauetan atera behar

zuen futbol partida bat jokatze-

koa zuelako. Antton Moustirats:

«Ez du ulertzen ez dela futbolik ez

deus. Kanpoan gertatzen dena ez

dute ikusten eta bizitzen. Saiatzen

gara telebista sobera ez ematen,

eta funanbulistak bezala saiatzen

gara erraten nola den kanpoan».

Oraingoz ez da kasu positiborik

deklaratu zerbitzuan, baina, hala

gertatuko balitz, badute nora era-

man: adiktologia zerbitzua hustu

dute koronabirusa luketen pa-

ziente psikiatrikoak han konfina-

tzeko. Erran bezala, hutsik da

oraingoz. Langileen babes neu-

rrietan, mediku eta erizainek

oraingoz behar dituzten maskara

eta bestelakoak badituzte, erizai-

nak dioenez, baina idazkari eta

gizarte laguntzaileek ez. Ironiaz

ihardukitzen du Moustiratsek:

«Idazkari eta gizarte laguntzaile

horiek ez dakit maskarak eta txa-

loak merezi dituztenez».

Bi erizainak epe laburrean

murgilduak dira orain, egunean

egunekoan, gerokoak geroko

utziz. Halere, argitzen zaizkie epe

ertain edo luzeagoan izanen diren

arrangurak. Urdanpilletak uste

du Donibane Garazin urteetan

egin tailerrak bertan behera uzte-

ak kalteak eraginen dituela: «So-

bera goiz da errateko, baina bis-

tan da epe luzeago batean eragina

ukanen duela; batzuentzat zaila-

go izanen zaie berriz ateratzea.

Azken hilabete eta urteetan era-

mana izan den lanaren ondotik...

berdin batzuk gibel joanen dira».

Moustiratsen analisiaren ara-

bera, lanak eragin estres gutiago

ikusiko da segur aski, «baina bes-

te bortizkeria mota batzuk sor-

tzen ahal lituzke konfinamen-

duak». Bortizkeria matxista ho-

rietarik bat, haurrekikoa bestea.

Haurren medikuntza psikologi-

koko zentroak, helduenak ez be-

zala, itxi dira: «Haurrekin aparta-

mentu sozial batean edo etxe ba-

tean konfinatua izatea jadanik ez

da erraza nornahirentzat; haurra

berezia delarik, edo eri, oraino

zailago». Egoerak sor lezakeen

bortizkeriaz beldur da.

Distantzia doi bat hartu, eta

Christophe Prudhomme mediku

frantsesaren salaketarekin ere bat

egiten du Moustiratsek, orain sor-

tu nahi diren oheak lehen kendu

zirela erratean: «Badira urteak

salatzen dugula, eta orain ohar-

tzen gara mugan garela».

Medikuntza psikologikoko zentroak ixtekotan zen osasun erakundea, baina delibero
horren kontra borrokatu dira medikuak. Langile batzuk ospitaletara igorri dituzte.

Psikiatria konfinamenduan

Donibane Garaziko medikuntza psikologikoko zentroan egiten ziren tailer guztiak ezeztatuak dira. J.E.
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Iñaki Etxeleku 

D
onpaleuko le-

hen mailako

eskola publi-

koan eredu

elebiduneko

irakaslea da

Arño Aizagerre. Burasoei astean

behin lan batzuk igortzen dizkie

haurrentzat. «Aski konplikatua

da, gehienak ez-euskaldunak iza-

ki. Konkretuki, burasoei igortzen

dizkiet lanak, gehi laguntzak eus-

karaz». Mezu elektroniko bidez

egiten da trukaketa, eta arazo

handirik gabe joaten dela dio. Hiz-

kuntzarekin lan gehigarri berezia

harturik, halere. «Tresna elebi-

dun batzuk igorri dizkiet, buraso-

ek ikus dezaten 40 erraten dela

berrogeieta holako gauzak. Ara-

zoak baldin badituzte, galderak

egiten ahal dizkidate. Aski ibil-

molde sinplea da».

Bizkitartean, etxe batetik bes-

tera baldintzak ez dira berak.

«Haurren artean, batzuek badute

bakarrik aitaren edo amaren sa-

kelako telefonoa Internetekin.

Anitzek ez dute inprimagailurik.

Jadanik eskolak ez daki desber-

dintasun sozialen, kulturalen

ezabatzen, baina hor areagotzen

dira». Kinka berezia izanik, Aiza-

gerrek ez du nehor hertsatu nahi:

«Hautu bat egin dut: ez ditut be-

hartzen lanen itzultzera, momen-

tu honetan bakoitzak egiten baitu

ahal duena».

Aizagerreren eskolako burasoa

da Marina Cuine, eta egunero

haurrekin daramatza Internetez

igorri eskolako lanak: «Entsea-

tzen gara eskolako erritmo baten

atxikitzen: 09:00etan hasten

gara; 10:30 irian pausatxo bat egi-

ten dugu, eta berriz hasten eguer-

di arte. Baina zaila da, ez baitira

eskolan bezain adi. Etxean dira,

beraz lasaiago». Nahiz haurrek

ulertua duten egoera: «Ulertu

dute ez zirela bakantzak eta segi-

tu behar zela erritmoarekin ira-

katsia izan zaiena ez gal-

tzeko». 

Ohartzen zaio irakas-

leen ofizioak duen ga-

rrantziari. «Pazientzia

handia behar da. Bi bai-

zik ez ditut, beraz batek zerbait

ulertzen ez badu aise esplika da-

kioke, baina zinez aparteko ofi-

zioa da. Ikasi behar da ez kexa-

tzen». Argi du, gainera, beren ka-

suan heltzen direla, astia baitute.

«Nago anitz lan egiten duten bu-

rasoek nola egiten duten; ez dira

eskola maila berak ere haurren la-

na segitzeko. Ez dakit irakasleek

nola berreskuratuko dituzten

haurrak eskolara itzultzean». 

Baionako Oihana ikastolako

irakasle eta zuzendaria da Odile

Hiriart. Eskolako lanak prestatu

eta igortzeaz gain, eskola bera ku-

deatu behar du. Bere ikasgaien

igortzeko esplikatu du nola anto-

latu den: «Helbide elektroniko

bat ireki dut klaseko burasoen-

tzat. Ikastola hetsi aitzin, tarrapa-

tan, ahal bezainbat material eta

berrikusketa lan prestatu eta igo-

rri nituen. Geroztik, Interneten

Hetsaldiaren egoera berezian lan egiten dute irakasle eta ikasleek. Lehen mailan, irakasleek esplikazio
eta laguntza franko helarazten diete burasoei haurrekin aritzeko. Bigarren mailan, berriz, harremana
zuzenagoa da ikaslearekin. Tresneria berriek ez dute betetzen, haatik, klase zuzeneko lana.

Pantailak ez dezake ordezka

Murgiltze ereduko edo eredu
elebiduneko irakasleek lan
doblea dute euskara ez dakiten
etxeetara laguntza bidaltzen

‘Pronote’ plataforma erabiltzen dute

irakasle frankok lanen bidaltzeko. HITZA
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bidez trukatzen dugu. Lehen ha-
mabost egunak izan dira egokitze,
gogoetatze denbora. Ideiak xer-
katuz».
Ama-aitek haurrarekin molde

iraunkorrean lan egiteko gisan
prestatu du materiala. «Batez ere
hizkuntzan, ahozkoa eta idatziz-
koa; irakurketa eta idazketari bu-
ruz. Arlo bakoitzarentzat azaldu
diet zein diren helburuak eta hau-
rra nola laguntzen ahal duten».
Hor ere bi hizkuntzetan, familia
gehienek ez dakitelako euskaraz.
Aholkuen artean, funtsera nahi

izan du joan: «Lasaituz eta oroita-
raziz etxeko bizitzan haurrak gai-
tasunak garatzen ahal dituela: an-
tolaketan, garbiketan, xintxuke-
tan, sukaldaritzan. Balia dezaten
haurrarekin holako gauzetan ari-
tzeko. Presiorik gabe. Haurrareki-
ko harreman goxoa lehenetsiz».
Familien ahalen aldetik, Hiriar-

tek badaki Seaskako egoera ez de-
la eskola guzietakoa. «Seaskan ez
dugu, beharbada, eskola publiko-
etan den publiko desberdin guz-
tia. Sozial mailan pixka bat zailta-
sunetan diren familia batzuk ba-
ditugu, baina oro har publiko
maila onekoa da». 

liak kontent dira. Arranguratuak
ere bai, zer pasatuko den gero.
Baldintza zailagoak dituzten

ikasleen oihartzunik baduzue?

Badira. Material aldetik ordena-
gailurik ez dutenak, edo Interne-
ten eremu zurian direnak. Per-
manentzien bidez, posible da do-
kumentuak eskuratzea ikaste-
gian. Aste honetan agertu dira eri-
tasunak ere. COVID-19 duten
ikasle batzuk baditugu, eta aita-
amek ere. Kasuan-kasuan ari ga-
ra. Psikologo bat dugu eskolan,
deietan sartzen dena. Familien-
tzat dugun mezu inportanteena
hau da: lasaiki hartzea. Presiorik

ez ezartzea. Onginahia atxikitzea.
Gero ere eskolara itzultzean ikusi-
ko dugu nola joan den dena. Egoe-
ra honek ez dio nehori kalte egin
behar. Lehentasuna da harreman
pedagogiko bat atxikitzea, baina
irakaspenak, dena den, ez dira
eginen eskolan bezala. 
Egoera honek usteak hautsiko

ote ditu irakasleei buruz?

Eskolari buruzko ikuspegia, epe
batez segurik, hobetuko da; fami-
liek arras ongi ikusten dute ez dela
inprobisatzen, egiazko ofizio bat
dela. Usaian nornahik bere bu-
ruari baimentzen dio iritzi baten
ukaitea hezkuntzari buruz. Alta,
ene mekanikariari ez diot sekula
iritzi bat emanen autoko motorra
aztertuko didalarik. Uste dut be-
girada zuhurragoa etorriko dela.
Beste gauza interesgarria: urrun-
dik lan egiteko tresna horien era-
biltzen ikasi dugu hamabost egu-
nez azken bost urteetan baino
gehiago —batzuek jada bazerabil-
tzaten—. Ikasleekin lan egiteko
moldean, eta beren autonomia
lantzeko, gauzak aldatuko ditu.
Historia irakasle gisa nola azter-

tzen duzu egoera berri hau?

Historiaren ikuspegitik hartzeak
laguntzen du distantzia hartzen,
zuhurtziaz. Halakorik ez genuela
biziko uste genuen, alta perspek-
tiban jar daiteke beste gertakari
batzuekin. Gehiago menperatzen
ez dugun denborari buru egin be-
har diogu. Uste genuen inguruan
dugun guztia menderatzen ahal
genuela. Ez da egia gehiago; ez di-
tugu ez oraina, ez geroa gehiago
menderatzen. Orain arte dena au-
rreikusten genuen. Aurreikusia
ez zena aldi bakarrekoa zen, eta
mugatua espazioan. Historiatik
so eginez, erran dezakegu jada
gertatu dela halako egoera eze-
gonkor bat. Beraz, anormaltasun
normal batera garamatza. Bu-
ruan sartzen digu gauza bat: jasa-
nen ditugun halako gertakarien
lehen atala dela. Heldu gisa, egu-
nerokoan funtsezkoena zaigune-
ra lotzen gaitu; harremanetan,
gauza soilagoetara.

I. Etxeleku 

Largenten Historia eta Geografia-
ko irakasle izateaz gain, zuzendari
da Philippe Maite (Donazaharre,
1970). Hetsaldia hasiz geroztik, 
joan-jinak egiten ditu ikastetxera.
Ikastetxera joaten segitzen du-

zu, kudeaketagatik?

Bai, baina bereziki baditugulako
egun guziz hamabi haur zaintze-
ko, aita-amak ospitalean, medi-
kuntzan edo zahar-etxeetan ari
baitzaizkie lanean. Beraz, behar
da irakasle edo langile bat haien
zaintzeko eta ikastetxeko ardura-
dun bat. Bestela, etxetik ari naiz,
telelanez, jakinez emazteak ospi-
talean lan egiten duela. Familiako
antolaketa ere behar da segitu, hi-
ru haurrekin: bat kolegioan, bi li-
zeoan. Behar da hats.
Plataforma numerikoak erabil-

tzen dituzue ikasleei lanen bidal-

tzeko, eta komunikatzeko?

Bai, bideokonferentziak ere pix-
kanaka garatu ditugu. Ez da kur-
tsoen emateko; gehiago galderen-
tzat eta harreman soziala egiteko
ikasle eta irakasleen artean. In-
portantea zen lotura bat ematea.
Bestalde, irakasle bakoitzak ha-
mabi familia deitzen ditu astero,
puntu bat egiteko. Iduriz, fami-

«Familientzat
mezu hau dugu:
lasaiki hartzea»

Philippe Maite b Largenteko zuzendaria

Lehen mailatik lizeora, 1.500 ikasleko eskola
giristinoa da Largente, Baionan. Osasun saileko
burasoen haurrak hartzen dituzte itxialdian.

I.E.

Ospitalean bezala, irakaskun-
tzan ere badu urteak ahalen mu-
rriztea deitoratzen dutela ofizio-
koek. Koronabirus garaiko ele
ederrez ez da fidatzen Aizagerre:
«Ez dut esperantzarik ez irakasle-
ek ez erizainek aldaketa handirik
ikusiko dutenik. Orain ari dira
erraten: ‘O, zer lana egiten du-
zuen’ eta… Beldur naiz sekuentzia
hori pasatu eta promesa eder ho-
riek oro bazter utziko dituztela».

Bigarren maila
374 ikasle dira Baionako Bernat
Etxepare lizeoan. Maite Karrere
matematika irakaslea da sail oro-
korrean, eta haiek ere Interneteko
tresnak erabiltzen dituzte, hauek
ere, ikasleekin komunikatzeko.
«Saretu gara posta elektronikoa-
ren bidez, edo telefonoen bidez;
Whatsapp taldeak sortu ditugu
irakasleen arabera. Helbide elek-
troniko eta plataformetan uzten
ditugu lanak, eta gero komunika-
tzen zuzenki ikasleekin. Bideo
konferentziak ere egiten ditugu».
Lehen egunetan ikasleak doi bat
izutu zirela dio. «Ikasleek hasta-
pen batean lanaren metaketa az-
pimarratzen zuten. Behar izan
dute egokitu. Etxean aritzea ba-
karrik edota gelan besteekin ez
baita gauza bera». Unai Harluxet
zientzia terminaleko ikaslea da,
hain zuzen, Etxeparen. Ez du
gehiagokorik kexu iduri kinka
berrian: «Bitxia da; pixka bat be-
rria da, denentzat bezala. Lagune-
kin mintzo gara, jokoak egiten di-
tugu elkarrekin. Lanentzat, jaiki-
tzen ahal naiz pixka bat beranta-
go, lanak egiten ditut etxean tran-
kil; badut laguntza. Ez ateratzea
da desberdintasun handiena».
Tresneria berrien erabiltzera

beharturik, horien garapena ira-
gartzen dutenez ez du argi Karre-
rek. «Horretara doa, gehiago era-
biltzerat. Ez du kentzen gure lana-
ren oinarria dela harreman zuze-
na, joan-jin zuzena ikasleekin.
Gero, tresneria hori guzia osagarri
gisa baliatzea izan daiteke, bai».
Hain zuzen, ikasleekiko lotura
zuzen hori zaio eskas lana buru-
raino eramateko. «Biziki muga-
tua da horrela. Frustragarri da.
Usaian, batzuk ez badira mintzo
ere, aurpegietan ikusten duzu
zertan diren, eta laguntzen ahal
dituzu. Ariketak bidali dituztene-
an, zaila da zuzenketa xeheki egi-
tea eta ikustea ulertu duten».
Baxoa du aurten Harluxetek.

Nola iraganen den ez jakiteaz ez
da arrangura: «Egiazki, ez nau
baitezpada kezkatzen. Etorkizu-
nari begira, eskolek ikusten dute-
na da txostenean sartu notak. Jus-
tu konfinamenduan sartu baino
lehen sartuak genituen».



Ipar Euskal Herriko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400

karaktere baino gehiago izan behar, eta Ipar Euskal Herriko Hitzak mozteko eskubi-

dea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Lisses

karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: ieh@hitza.eus.

%

‘Hitza’, ‘Herria’, ‘Kazeta’, Kanaldude eta
Radiokultura eragile jakinetan sartu dira

BAIONA bAurten ere berritu dute EEP Euskararen Erakunde Publiko-

aren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko hitzarmena, «bide telematikoz».

Aurten ere, 1.930.000 euro emanen dituzte Ipar Euskal Herrian eus-

kara garatzeko ezinbertzekoak diren eragile eta egitasmoentzat, baina

berrikuntza bat gehitu dute diru laguntzetan: orain artekoez gain, ber-

tze sei eragile lagunduko dituzte hitzarmen bidez, zuzenean. Horien

artean dira Ipar Euskal Herriko Hitzaastekaria, Kazeta.eusataria,

Herriaaldizkaria, Radiokultura web irratia eta Kanaldude herri tele-

bista. UEU Udako Euskal Unibertsitateak ere jasoko du dirua modu

horretan. Beste eragileen deialdirako boltsa, berriz, ttipitu dute.
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MARRAZKIRITZIA If

Irudiab Biarritz

Tokiko ekoizleei baliatu
zaie krisi sanitarioa
Idoki, EHLG eta ELBk abiatu www.lekukoa.comegitasmoak sekulako

arrakasta du. herritar frankok erantzun dio tokiko ekoizleei janaria manatu

eta autoz bila joateko Drivesistemari. Laborariek aitortu dute tokiko haz-

kurri saltegietan ere salmentak azkarki emendatu direla.GUILLAUME FAUVEAU

«Laborari paketa
bada merkatuetan
bezeroak dituztenak,
zer gisaz debekatu eta
ez supermerkatuak»

Dorothee Nabarra
Laboraria

-%47
AZOTA DIOXIDO APALTZEA

Akitania Berriako Atmo erakunde-

ak, bereziki auto trafikoak eragin

aireko kutsaduraren bilakaera

neurtu du. Konfinamendua hasi ai-

tzin eta ondotiko zenbakiak kon-

paratuz, Baionan, %47 jaitsi da

azota dioxido heina hamabost

egun barne. Martxoaren 17tik

abiatu hetsaldiak ekarri jardueren

murrizteak ondorio zuzena izan du

aire kalitatean. Azota dioxidoa de-

larik, auto ke bideetarik jalgi kutsa-

tzaile nagusia. Beste partikula ba-

tzuek diraute, haatik, zenbait jar-

duera oraino mantenduak baitira.





IPAR EUSKAL

HERRIKOHITZA

OSTIRALA, 2020ko apirilaren 3a b0.50 €

Zuzendaria/Directeur de publication: Iñaki Etxeleku. Argitaratzailea/Editeur: SARL Euskal Komunikabideak. 

Egoitza nagusia/Adresse: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona / 3, rue des Lisses, 64100 Bayonne. 

Inprimategia/Imprimerie: Bidasoa Inprimatzeko Zentroa SA Sansinenea erreka, A1 sektorea, 20740 Zestoa (Gipuzkoa). 

Lege gordailua/Depot legal: SS-1527-2010 / ISSN 2491-1666. Batzorde parekidea/Commission paritaire: 0623 C 90915. 

Tel: 0559-25 62 20. Fax: 0559-25 43 03. Posta e.: ieh@hitza.eus

Joanes Etxebarria

I
zan abokatu ala zuzenbi-
deko irakasle, Frantziako
prentsan geroz eta boz
gehiago altxatzen dira sal-
buespen legediaz dituzten

duda eta kezkak ezagutarazteko.
Raphael Kempf Parisko abokatu
penalistak joan den astean Le
Monde egunkarian plazaratu iri-
tzi artikuluan argiki idatzi zuen:
osasun larrialdiaren legea
«ezohiko bezala aurkeztua iza-
nik ere, irauteko egina da».
Artikuluan, joan den urtean

argitaratu zuen liburuaren hari-
tik, Frantziako historiaz aipame-
na egiten du: 1898an, anarkisten
kontrako legeekin, Leon Blum
beldur zen «denen oinarrizko
askatasunak urratuko» zituztela,
«eta historiak arrazoi eman dio»,
abokatuak dionaz. 2015eko aten-
tatuen ondotik, larrialdi egoera-

ren aitzakiarekin hartu delibero-
ak ez ziren behin-behinekoak
izan, Kempfek aztertu duenez.
2017an «bi urterentzako zuzen-
bide komunean integratu» ziren,
baina konfinamendua hasi aitzin
«jakin genuen indarrean segi-
tzen ahalko zuketela gero ere».
1955eko apirilaren 3ko legea-

ren segida zen duela bost urteko
atentatuen ondokoa. Edouard
Philippek berak egin zion errefe-
rentzia Aljeriako gerra garaiko
«zuzenbide komuneko larrialdi
egoera» hari, gaur egungo osasun
larrialdi egoeraren legedia aur-
keztean. Independentista aljeria-
rren kontra erabiliak izan ondo-
tik, aro berrietan, «salbuespen
egoeretako» legeak nasaiki balia-
tu izan dira militante ekologista,
manifestari eta musulmanen
kontra.
Mediapart agerkari digitalak

zuzenbidean adituak diren hain-

bat irakasle bildu ditu preseski
koronabirusaren testuinguruan
zabaltzen ari den delitu bat azter-
tzeko: «Besteren bizia arriskuan
ezartzea». Zigor kodearen 223-1.
artikuluak honela dio, zehazki:
«Urte bateko presondegiarekin
eta 15.000 euroko isunarekin zi-
gortuko da besteren bizia zuzenki
arriskuan ezartzea, edo zauritu
edo elbarritasun iraunkor bat era-
gitea edo mutilatzeko arriskuan
ezartzea, zuhurtasun edo segur-
tasun obligazioak inposatzen di-
tuzten lege edo arauak nahitara
urratuak direlarik».

«Besteentzako arriskua»
Frantziako Estatuan geroz eta
kasu gehiagotan baliatzen ari dira
delitu hori konfinamendua ez
errespetatzeagatik. Atxilotuak
dozenaka izan dira, konfinamen-
dua ez errespetatzeagatik behin
eta berriz isunak jaso eta gero. Are

gehiago, auzibideak ere ireki dira
(gutxienez bi pertsona delitu ho-
rrengatik zigortuak izan dira).
Bobigny hiriko prokuradorea,
Fabienne Klein-Donati, lehene-
tan izan da «besteren bizia arris-
kuan ezartzea» auzipetuei lepo-
ratzen, eta berak onartzen du
«zaila» dela «delitu horren be-
reizgarriak agerian uztea». Deli-
tua «beste» baten presentzian
egin dela frogatu behar baita, dio-
enez. 
1992tik Zigor Kodean sartu zen

legea zertarako pentsatua izan
zen zehazten du Nanterreko Uni-
bertsitateko irakasle Marc Toui-
llierrek: «Kontziente izanik age-
riki besterentzat lanjerosak diren
portaerak dituzten gizabanakoak
gogorki zigortzea da helburua,
nahiz ez duten jokabide horren
ondorioak beren gain hartzeko
intentzio fermurik». Konkretu-
ki, delitua errepideko portaera

lanjerosak zigortzeko baliatua da
gehienetan (abiadura handian
gidatzea, su gorri bat ez errespe-
tatzea...), istripurik eragiten ez
dutenentzat. Bestelako adibideak
badira: segurtasun neurriak
errespetatzen ez dituen ihiztaria,
langileei kaskorik ez ezartzea gal-
detzen dien xantierreko xefa,
besteak beste. 
Nancyko fakultatean konfe-

rentzia irakasle den Jean-Baptiste
Thierryren ustez, konfinamen-
duaren kasuan «arau haustea
desbideratua da jendarmearen
beldurraz eta atxiloaldiaren aitzin
gaztiguaren beldurra baliatze-
ko». Koronabirusarekin, gainera,
konfinamenduaren araua urra-
tzen duten gehienek ez dakite bi-
rusa baduen ala ez. Horretan da-
tza «eztabaida honen egiazko
zailtasuna», Touillieren ustez.
«Segurtamenez erratea pertsona
bat arrisku bat dela besteentzat.
Alta, segurtamenak du errepre-
sioa manatzen». 
Ildo beretik doa Jean-Baptiste

Perrier Tourseko Unibertsitatean
zuzenbide pribatuko eta zientzia
kriminaleko irakaslea: «Absolu-
tuan, agiririk gabe ateratzen den
pertsona sano bat ez da agiriare-
kin eri dena bezain arriskutsua».
Osasun larrialdiaren legeak, hale-
re, beste neurri bat eskaini die
agintari judizialei: 30 egunean
laugarren aldiz zigortua dena sei
hilabeteko presondegi zigorrera
eta 3.700 euroko isuna pagatzera
zigor lezakete.
Raphael Kempf abokatuaren

ustez, alta, «medikuen iritzia eta
zentzu ona aise nahikoak lirate-
ke» eri den norbait bere etxean
egotera behartzeko. Bere anali-
sian urrunago joanez, abokatuari
iduri zaio norbanakoentzat hartu
bortxa neurriek, «alferrekoak»
izateaz gainera, gobernuaren
ikusmoldea agerian uzten dutela:
«Gobernu honek uste du herrita-
rrak soilik diziplinaren eta bor-
txaren bidez kudeatzen ahal di-
tuela». 
30 egunetan jasotako laugarren

zigorraren ondorioz presondegi
zigorra ezartzeak ere larritzen du
Kempf: «Arau hausleak preson-
degira igortzea gobernuak bete
nahi dituen helburuen kontra
egitea litzateke: kondenatua ku-
tsatua izateko arriskuan ezartzen
du, eta birusa espazio hetsi horie-
tan barreiatzea ere arriskatzen
du». Azkenik, epaileek beren bu-
legoko sekretuan deliberoak har-
tzeko ukan berri duten baimen
bereziaz ere kritikak egiten ditu,
«iraunkorrak» bilakatzeko du-
ten arriskuaz ohartaraziz.

Frantziako hainbat aditu arranguratuak dira salbuespen legediak irekitzen dituen
bide berriekin. Zuzenbide ikuspegitik, neurri batzuk maingu eta lanjerosak lirateke.

Errepresioari ateak irekitzen

Osasun salbuespenari lotu legediak indartu egiten du, besteak beste, konfinamendua errespetatzen ez dutenen kontrako errepresioa. GUILLAUME FAUVEAU


