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Adituak bat datoz: umeek eta gazteek
beharrezkoak dituzte euren arteko
harremanak, osotasunean garatzeko.
COVID-19aren ondorioz, behar hori 
ase gabe dute. Konfinamenduaren
ondorioak ikertzen ari dira hainbat
ikerlari. Bestalde, eragileak udalekuak
egiteko aukerak aztertzen ari dira, baina
agintariek ez dute finkatu irizpiderik.

Kalean,
baina 
ez aske

Natalia Salazar Orbe

S
ei astez etxetik

atera gabe egon

dira, eta hainbat

adituk salatu

dute umeen eta

gazteen beha-

rrak ez direla hartu kontuan pan-

demiari aurre egiteko protokolo-

ak ezartzean. Orain bai, kalera

ateratzen dira; astelehenaz geroz-

tik, denbora mugarik gabe, gai-

nera; baina orain gutxi arte, ordu-

beterako baimena besterik ez

dute izan. Hala ere, ezin dute 

lagunengana nahi bezala eta aske

gerturatu. Nerabezaro aurreko

garaian daudenentzat, sasoi hori

da lagun taldeak osatzekoa eta

gurasoengandik askatasun apur

bat hartzekoa. Ezinezkoa dute,

ordea, COVID-19arekin. Adituek

ohartarazi dute horrek gabezia

handiak  sortzen dizkiela.

«Ez naiz ausartzen esaten epe

luzera garapenean arazoak izan-

go dituztela, baina bai momentu

honetan haien izateko era aldatu

egin dela, helduena aldatu den

moduan: norbaitekin topo egiten

dugu, eta distantzia bat manten-

tzen dugu. Gainera, ez dute argi

zer egin dezaketen eta zer ez, guk

geuk ere askotan ez baitaukagu

argi. Egoera oso aldakorra da, eta

haientzat ez dago mezu argirik».

Nahia Idoiaga Mondragonen

hitzak dira.  Psikologiako dokto-

rea da, eta EHUko irakaslea.

Hainbat aditurekin batera, iker-

keta bat egin du konfinamen-

duan umeek zeintzuk gabezia

izan dituzten aztertzeko. Orain

galdeketak egiten ari dira, argi-

tzeko 18 urtera arteko ume eta

gazteek zer beharrizan duten ase

gabe, kalera denbora mugekin

aterata —astelehenera arte, 14

urtera arteko gazteek ordubeteko

muga zuten— eta lagunekin

segurtasun distantzia zaindu

beharra izanik. Kontuan izan

behar da, gainera, 14 urtetik

beherako gaztetxoek ezin dutela

kalera atera heldu batek lagun-

duta ez bada.

Ume txikiengan zein nagusia-

goengan, denengan izango du

eragina urruntze fisiko horrek,

Idoiagaren ustez. «Egia da nagu-

siek konfiantzazko beste gune

batzuk behar dituztela, eta eurak

bakarrik elkartu. 8 urtetik aurre-

rakoak ohituta daude eskolan-eta

euren kontura ibiltzera. Beraz,

autonomia kentzen diegu».

Txikienengan ere arazoak sor-

tu ditu egoerak, ordea. «Nagusi

horiek euren arteko harremana

nolabait mantendu ahal izan

dute, bideo deien bidez. Txikie-

nen artean harremanak garatze-

ko era ez da berba egitea soilik.

Askoz ere gorputz mugimendu

handiagoa izaten dute, eta ez dau-

de ohituta bideo deien bidez ber-

ba egitera. Orduan, bereziki txi-

kienentzat, arlo digital hori ez da

laguntza handia, eta harremanak

ez dira izaten ari haiek behar du-

ten modukoak».
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Oso garrantzitsu deritzo Ur-

txintxa eskolak gaztetxoei euren

artean egoteko aukera eskaintze-

ari: «Inoiz baino behar handiagoa

dago udako jarduera eskaintzak

lantzeko, kalearekiko, naturare-

kiko eta herriarekiko harremana

berreskuratzeko; berdinen arte-

an egoteko, jolasteko eta hortik

ikasteko; arnasa hartzeko, goza-

tzeko, beldurretik zaintza kolek-

tibora eta maitasunera salto egi-

teko. Euskararen arnasgune ere

badira udako jarduerak, eta ho-

rren beharra ere nabaria da».

Ohiko udalekuez bestelako es-

kaintza prestatu beharko dute,

ordea, «haurrek eta nerabeek ka-

learekin harreman positiboa be-

rreskura dezaten». Izan ere, esan

dutenez, «konfinamenduan as-

kori beldurrean oinarritutako

mezuak helarazi dizkiegu».

Zailtasunak zailtasun, Gautegiz

Arteagako Baratze baserri eskolak

udaleku itxiak eskainiko ditu.

Cristina Cela zuzendariak azaldu

du zer-nola egingo duten: «PCR

probak egingo dizkiegu umeei,

begiraleei eta bertan aritzen diren

guztiei, sartu aurretik. Udalekua

handik atera gabe egingo dugu.

Berrogeialdian bezala egongo ga-

ra bertan, baina jarduerak eta jo-

koak egingo ditugu elkarrekin».

Badaki probek kostu handia du-

tela. Hala ere, era horretan «ume-

ak lasai ibil daitezke euren artean

jolasten normaltasunez, distan-

tziarik zaindu beharrik gabe».

Umeek behar hori dutela esan du. 

Udaleku publikoek askoz pre-

zio txikiagoak dituzte beharra

duten familientzat, eta merkea-

goak ere badira. Pribatuetan ez

dute horrelako aukerarik.

Umeentzat eta gazteentzat «el-

karrekintza soziala guztiz fun-

tsezkoa» dela azaldu du. «OMEk

osasuna definitzen du alderdi fisi-

ko, emozional eta sozialak har-

tzen dituen plano baten moduan.

Eta arlo sozialean gabeziak dituz-

te». 

Gazteek euren artean harre-

manak garatzeko leku aproposa

dira udalekuak. Aurten, baina,

kolokan daude. Arabako, Bizkai-

ko eta Gipuzkoako foru aldun-

diek bertan behera utzi dute Uda-

lekuak 2020 programa. Gainera-

ko eragileak zer eta nola eskain

dezaketen aztertzen ari dira, bai-

na «ezjakintasuna» salatu dute.

Bizkaiko Urtxintxa Eskola da ho-

rietako bat: «Ez dakigu zer segur-

tasun neurri egon behar den, zen-

bateko taldeak osatu behar diren,

zer baldintzatan… Horrek edozein

egitasmo martxan jartzeko zailta-

sun nabariak dakartza». 

Tokian tokiko aisialdi taldeek

udako jarduerak gauzatzeko as-

moa badutela esan dute, «baina

ez dago inongo bermerik admi-

nistrazio publikoak aurrera egi-

ten utziko diela; eta, utziz gero,

zein baldintzatan izango den. Ez-

jakintasun handia dago, eta ad-

ministrazioaren irizpide falta».

Konfinamendu betean 1.500

galdetegi egin zituzten 2 eta 14 ur-

te arteko ume eta gazteen egoera

ezagutzeko. Orain, 2 eta 12 urte

arteko ume eta gazteentzako gal-

detegi bat eta 12 eta 18 urte arteko-

entzako beste bat zabaldu dituzte,

neurriak arindu ostean zer-nola-

ko gabeziak dituzten argitzeko.

KideOn-en webgunean daude.

Etxetik atera gabe zeudela

umeek eta haien familiek eran-

tzundako galdetegietatik ondo-

rioztatu dute lau planotan izan di-

tuztela gabeziak: emozionalean,

sozialean, fisikoan eta akademi-

koan. Idoiagak eman ditu azalpe-

nak, eta, haren ustez, ondorioeta-

ko asko konfinamendu neurriak

arindu direnera estrapolatzeko

modukoak izango dira. «Batzue-

tan erantzuten zailak diren beldu-

rrak dituzte. Haserrea sumatu du-

te, gertatzen ari dena ez dutelako

ondo ulertzen, eta askotan gura-

sook ere ezin diegulako ondo azal-

du, guk ere ez ditugulako ulertzen

gauza asko. Bakardade sentimen-

duak ere agertu dira umeengan:

eurek harremanetarako beste era

bat behar dutelako. Bakarrik sen-

titzen dira. Eta, orain, elkar ikusi

arren, ezin dute lehengo harre-

man motarik eduki». 

Atera dira.Astelehenaz geroztik, ordu mugarik

gabe egon daitezke umeak kalean, baina

segurtasun tarteari eutsita. IDOIA ZABALETA / FOKU

Ibai Maruri Bilbao

A
razo bat ikusi zuten, eta

ondorioak arintzen aha-

legindu ziren. «Ume as-

ko daude euskararekin duten

kontaktua guztiz galdu dutenak

konfinamenduaren ondorioz. Gu

ez gara konponbidea, baina bai la-

guntza bat», azaldu du Koldo Lo-

pezek. Bilboko Elkartasun Saree-

tatik mintzapraktika programa

bat ipini zuten abian martxoan.

Lehenengo, Deustu aldean, eta

handik, Bilboko beste auzo ba-

tzuetara ere zabaldu dute. Getxo

eta Algorta aldean ere sortu dute

umeekin euskaraz berba egiteko

boluntario sarea. Hala, Bilboalde

osorako sarea sortzea dute helbu-

ru. Baina, horretarako, boluntario

gehiago behar dituzte. Euskal He-

rri osora zabaldu dute deialdia.

https://labur.eus/VoQ5vhelbi-

dean bete behar da izena emateko

formularioa. 

San Ignaziokoa da Lopez. «Ba-

genekien Deustu aldeko auzo

hauetan badaudela ume asko fa-

milia erdaldunetan, eta kezka ge-

neukan». Klaseak bertan behera

geratu ziren, maiatz edo ekainera

arte. Gero, udako oporrak. Udaz-

kenean epidemia itzultzeko arris-

kua ere kontuan hartu zuten.

«Hurrengo urtera euskara oso

robotiko batekin iritsiko diren

ume asko izango ditugu. Hau da,

euskara guztiz ahaztuta ez, baina

oso minduta». Zaila iruditu zi-

tzaien umeei Natur Zientziekin

edo Gizarte Zientziekin lagun-

tzea, umea ezagutu barik. Baina

posible ikusi zuten mintzaprakti-

ka programa bat sortzea. «Horre-

gatik hasi ginen Deustualdean

boluntarioak lortzen eta aldi be-

rean eskolekin hitz egiten, haien

bidez interesa izan dezaketen fa-

miliak bilatzeko. Bikoteak sortu

genituen: boluntario bat, ume ba-

tekin». 

Umeak eta boluntarioak eraba-

kitzen dute zenbat aldiz hitz egin-

go duten astean, eta zertaz. Lope-

zek, esaterako, San Ignazioko 6

urteko neska bat du mintzaprak-

tika bikotekide. «Hitz egiten du-

gun bitartean, batzuetan, Dorae-

mon ikusten dugu ordenagai-

luan». Bideo dei bidez egiten dute

berba gehienek, baina baita tele-

fonoz ere. «Bakoitzaren baliabi-

deetara egokitzen gara». Kontak-

turako telefonoa beti da gurasoe-

na, umearen segurtasunerako.

Auzoz auzoko sareak
Programaren egitura auzoetan

dago. Hau da, auzo bakoitzak

bere boluntario sarea dauka, au-

zokoa den koordinatzaile bate-

kin. Izan ere, Lopezek nabarmen-

du du bateko eta besteko erreali-

tateak ezberdinak direla eta

horietara egokitzen direla. «San

Frantziskon, esaterako, bolunta-

rio askorentzako arazo nagusia da

txoko lasai bat aurkitzea. Han tal-

de txikiagoa dira, eta asko komu-

nikatzen dira boluntarioen arte-

an. Deustuko testuingurua beste

bat da. Horregatik pentsatu ge-

nuen deszentralizazioa oso ga-

rrantzitsua dela».

Auzo bakoitzeko sarea ardura-

tzen da ikastetxeekin harrema-

netan jartzeaz, guraso elkarteen

edo zuzendaritzen bitartez. Ho-

rrela izaten dute mintzapraktika

beharra izan dezaketen umeen

berri. Une honetan 500 gaztetxo

inguru dabiltza, beste horrenbes-

te boluntariorekin. Eskola gehia-

gorekin ere hitz egin dute, eta

ume kopurua handitzeko modua

dute. Baina, horretarako, bolun-

tarioak behar dituzte. Orain arte

elkartasun sareetan topatu dituz-

te, baina dagoeneko ez dira aski.

Horregatik egin dute deialdi ire-

kia. Edonola ere, badakite ez du-

tela premia guztia aseko. «Guk

laguntzen dugun ume bakoitze-

ko, hamar daude inorekin euska-

raz hitz egiteko aukerarik gabe».

Konfinamenduan euskaraz hitz egiteko aukerarik
ez duten umeentzat mintzapraktika programa bat
dute Bilboko Elkartasun Sareek. Boluntario gehiago
behar dituzte, ume gehiago hartu ahal izateko.

Euskararekiko
loturari eusten

Guk laguntzen dugun
ume bakoitzeko, beste
hamar daude inorekin
euskaraz hitz egiteko
aukerarik gabe»
Koldo Lopez
Bilboko Elkartasun Sareak

‘‘

8 urtetik gorakoak
ohituta daude eskolan-
eta bakarrik ibiltzera.
Beraz, autonomia 
kentzen diegu»
Nahia Idoiaga Mondragon
Psikologian doktorea, EHUko irakaslea

«Inoiz baino behar
handiagoa dago udako
jarduera eskaintzak
lantzeko, berdinen
artean egoteko,
jolasteko»
Bizkaiko Urtxintxa Eskola

«Berrogeialdian bezala
egongo gara bertan,
baina jarduerak eta
jokoak egingo ditugu
elkarrekin»
Cristina Cela
Baratze baserri eskolako zuzendaria

‘‘



Ibai Maruri Bilbao

Txintxirri ikastolakoak etzirako
Ibilaldia antolatzen ibili dira iaz-
tik. Baina, COVID-19aren pande-
miaren ondorioz, euskaltzaleak
ezingo dira Elorrion elkartu. Ipar
Euskal Herriko ikastolek Herri
Urratsekin egin bezala, Bizkaiko-
ek ere sarean ospatuko dute:
www.ibilaldia.euswebgunean,
11:00etan. Ordu biko saio berezi
bat egingo dute. Bertsoak, musi-
ka, magia, dantza eta bestelako
ikuskizunak izango dira. Ikasto-
lako guraso, ikasle, langile eta ira-
kasleek hartuko dute parte. Beste
ikastoletako ikasleak ere animatu
dira, eta arte eta ikuskizunen
munduko lagun asko ere agertu-
ko dira. Jai fisikoa, benetakoa,
urriaren 18an egingo dute, apala-
go bada ere. Azken asteetan «no-
raezean» sentitzen direla esan du
David Cobosek (Elorrio, 1975),
ikastolako zuzendariak. 
Zer aldarte du ikastolak Ibilaldia

ia prest zuela erabaki hau hartu

behar izan ondoren?

Oraingo beheraldia gainditzen ari
gara —eta oso ondo, esango nuke
nik—, urrira begira ipinita. Gurean
ohituta gaude horretara; gauzak
ez dira sekula errazak izan. Ikas-
tola txikia gara, azken hamarka-
detan zailtasun handiak gainditu
dituena. Aurreko Ibilaldi biak ere
—1999koa eta 2006koa— osasun
eta ekonomia egoera onetan egin
ziren, eta oso arrakastatsuak izan
ziren, baina lan handia izan ziren
gure ikastolarako, oso txikia zela-
ko orduan. Laurogei bat familia
izango ziren sasoi hartan Elorrio-
ko ikastolan. Gogorra izan zen.
Urrira begira gaude, gauzak mol-
datzen, jakinik ez dagoela gure es-
ku eta balitekeela orduan ere egin
ezinik geratzea. Horrek ere ez gai-
tu hondoratuko.
Kezka hori baduzue, beraz?

Denok dakigu zein den egoera, eta
aurreikuspenen barruan hori ere
badago. Koldo Tellituk ere [Ikas-
tolen Elkarteko lehendakariak]
hala esan zuen joan den asteko

prentsaurrekoan. Irailean zehar
ikusiko dugu zein den egoeraren
bilakaera, eta bertan behera gera-
tu behar badu urrikoak, ba, gera-
tuko da, penaz bada ere. Orduan
ikusiko da datorren urteko maia-
tzerako utz daitekeen edo zer
egingo den. Ahalegina, behintzat,
egin beharko litzateke, osasun eta
segurtasun neurriak beteta eta
berme guztiekin.
Ikastolen jaiek jende asko era-

kartzen dute. Oraingoz horrela-

korik ez da aurreikusten bereha-

lakoan behintzat. Nolako jaia an-

tolatzen ari zarete urrirako?

Ez daukagu guztiz definituta. Ez
dago gure esku erabat. Ez dakigu
jende pilaketak baimenduta
egongo diren ordurako. Baina ba-
dakigu, baimenduta baleude ere,
distantziak, higienea eta bestela-
ko neurri asko hartu beharko di-
rela. Egiteko aukerarik egongo
bada, aurten ere Ibilaldia jai bat
izango da. Baimenduta balego

ere, jende askoko jaia —40.000-
50.000 lagunekoa— oso gaitza
izango da. Beraz, badakigu edo-
zein kasutan ere jai txikiagoa
izango dela, bestelako jai bat. 
Egun berean Araba Euskaraz ere

ospatuko da. Euskaltzaleak er-

dibana jasoko dituzue.

Hori ere aurreikuspen horren bai-
tan sartzen da. Jai handirik ezin
bada egin, eta jai txikiak aurreiku-
sita, jendeari aukera bi emanez
gero, kudeaketa hori errazagoa

da, ez baitaukazu horrelako masi-
fikaziorik. Arazo iruditu dezakee-
na konponbide ere izan daiteke,
masifikaziorik ez edukitzeko.
Gipuzkoan, Kilometroetan ere-

dua aldatzen dabiltza aspaldion.

Bizkaian ere ereduz aldatzea

ekarriko dute pandemia honek

eragindako aldaketek?

Gu, printzipioz, ez gaude eredu
berri bati begira. Gure asmoa,
pandemia etorri izan ez balitz, Ibi-
laldi normal bat egitea izango za-
tekeen. Normalakomatxo artean
jarriko nuke, duela hogei urteko
eta gaur egungo Ibilaldia ez dira
igualak eta. Gizartea aldatu den
neurrian, ohiturak aldatu diren
neurrian, Ibilaldiak ere aldatuz jo-
an dira. Ez dago duela urte mordo
bateko kopururik. Eta tipologia
ere aldatu da: gaur egun gazteak
etortzen dira, trenez edo autobu-
sez, janaria eta edaria etxetik
ekartzen dutela. Parte hartzeko
eredua ere aldatuz joan da. Ez da-
kit Kilometroetako eredu berria
beste herrialdeetara etorriko den.
Gainera, ikastola bakoitzak auke-
ra dauka bere planteamendua
egiteko; egokien uste duen mo-
duan antolatu dezake: edo aurre-
tik ekitaldi gehiago antolatu eta
egunean bertan zerbait arinagoa
antolatu, edo egunean bertan in-
dar guztiak egin. Bakoitzak era-
bakitzen du, baina normalean
funtzionatu duena kopiatzen da.
Eredu honek funtzionatu izan du,
eta gure asmoa hori zen. 
Ibilaldia jai bat da, baina baita

proiektu batzuk finantzatzeko

iturri garrantzitsu bat ere. Aur-

ten iturri hori apalduko da. 

Badakigu ez dugula aurreikusita-
koa lortuko. Hein handi batean
dirua aurretik iristen da: enpre-
sak, laguntzaileak, erakundeak,
babesleak... Materialak ere sal-
tzen dira; iazko ekainetik ari gara
jaietan, ferietan eta ikastoletan
saltzen. Martxotik saldu ezinik
egoteak eragingo du. Onlineden-
da martxan jarriko dugu datozen
egunetan, aurrez aurreko sal-
mentak orekatzen saiatzeko.

«Egiteko aukerarik
egongo bada, aurten ere
Ibilaldia jai bat izango da»

David Cobos b Elorrioko Txintxirri ikastolako zuzendaria

Ibilaldia urrira atzeratuta, orduko jaia berrantolatzen dabiltza Txintxirri
ikastolan. Cobosek esan du egoera zailei aurre egiten ohituta daudela,
aurretik ere beste bi Ibilaldi antolatu zituztelako, laurogei bat sendirekin.

TXINTXIRRI IKASTOLA
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Euskaldunak
galerak aurreikusi
ditu lehenengoz

BILBO bEuskalduna jauregiak 95

milioi euroren eragina izaten du

Bizkaiko ekonomian. Baina mar-

txotik itxita dago, eta udan ere

motel ibiliko da, besteak beste,

Aste Nagusiko ikuskizun han-

dien faltan. Hala, arduradunen

arabera, aurten 20 milioi euroren

eragina baino ez du izango, eta

aurreikusi dute urtea galerekin

bukatuko dutela eta aldundiak

diruz lagundu beharko duela.

%5,02
KIDE GUZTIAK LANGABE ZIAN

DITUZTEN SENDIAK BIZKAIAN

AIS Group aholkularitza enpresak

emandako datuen arabera, Bizkai-

ko familien %5,02k kide guztiak

langabezian dituzte. Ohartarazi du

balitekeela datozen aste eta hila-

beteetan kopuru horrek gora egi-

tea, egun aldi baterako enplegu

erregulazioan dauden langile as-

kok langabezian amaitzeko arris-

kua baitute. Bizkaian ia 90.000 

behargin daude horrela.

%4,6
TRAFIKOAREN BEHERAKADA

BILBOKO PORTUAN

Iazko lehen lauhilekoarekin alde-

ratuta, Bilboko Portuaren trafikoa

%4,6 jaitsi da aurtengoan. Guztira,

11,4 milioi tona izan dira.

Esportazioak, okerrago. Behera-

kadarik adierazgarriena esporta-

zioetan igarri da: %10 egin dute

behera, eta inportazioak %1,5 jaitsi

dira. Edonola ere, Errusiarekin,

AEBekin eta Mexikorekin dagoen

salerosketak gora egin du.

Ibai Maruri Bilbao

Bizkaiko enpresak ezkor daude:

oro har, iruditzen zaie kostata be-

rreskuratuko dutela COVID-19

gaitzaren krisiak eragindako jar-

duera galera. Soilik %13k uste

dute jarduera azkar berreskura-

tuko dutela; %43k epe ertainean

dute itxaropena, %36k susmoa

dute oso motela izango dela, eta

%7k ez dute uste lehengora itzuli

ahal izango denik. Bizkaiko Foru

Aldundiak egindako inkesta ba-

ten emaitzak dira horiek. Herrial-

deko jarduera ekonomikoari nola

eragiten dion jakiteko, Beaz foru

sozietatearen bitartez, lurraldeko

enpresen egungo egoera neurtu

du, ebaluazio galdetegi baten bi-

dez. Industriako eta zerbitzueta-

ko 250 enpresak hartu dute parte.

Koronabirusaren krisiak ez die

neurri berean eragin enpresa

guztiei. Batzuek jarduera geldia-

razi behar izan dute, hornidura-

katea eten zaielako. Hain zuzen

ere, inkestari erantzun dioten en-

presen %37,75ek adierazi dute

arazo hori. Oro har, hiru faktorek

izan dute eragina: batetik, pande-

miaren ondoriorik latzenak jasan

dituzten herrialdeetako horni-

tzaileek jarduera bertan behera

utzi behar izan dute; bigarrenik,

hornitzaile batzuek aldi baterako

enplegu erregulazioak egin behar

izan dituzte; eta, hirugarrenik,

zenbait lehengai hornidurarik

gabe geratu dira mundu mailan.

Zerekin ez ezik, norentzat lan

egin ere ez dute izan. Enpresen

%86k ohi baino eskaera gutxiago

jaso dituzte; zehatzago, %82k

adierazi dute martxoko eta apiri-

leko eskaera zorroa aurreko hila-

beteetakoaren erdia edo txikia-

goa izan dela. Soilik %0,8k esan

dute eskaera gehiago jaso dituzte-

la. Zerbitzuen eta aholkularitza

teknologikoaren arloko enpresak

dira, eta gaur egun enpresa eta

erakunde gehienek dituzten be-

harrizanekin bat datorren es-

kaintza bat egiten dute: eraldake-

ta digitala, zibersegurtasuna, nor-

bera babesteko ekipamenduak...

Soilik enpresen %3,6k esan

dute bizkor erreakzionatzeko

gaitasuna izan dutela. Prozesuak

egokitu dituzte, bezeroei telela-

nez erantzuten jarraitzeko. Hain-

batek konponbide berriak garatu

ditu, helburutzat duten merka-

tuaren egungo arazoei erantzun

ahal izateko. Egokitzapen horri

esker, enpresa horietako gehie-

nek ez dute jarduera eten behar

izan, eta enpresa bakar batek bai-

no ez du finantzaketa bide berrie-

tara jo behar izan.

Hain zuzen ere, %33,73k eraba-

ki dute enpresaren egoitza fisikoa

ixtea eta bezeroei telelanez eran-

tzutea. Erabaki hori hartu duten

gehienak teknologiaren, zerbi-

tzuen edo ingeniaritzaren arloko-

ak dira. %44,57k instalazioak er-

dizka ixteko erabakia hartu dute.

Hau da, telelanean jardun dute

administrazioko, merkataritzako

eta ingeniaritzako sailetan edo

bulego teknikoetan dabiltzan be-

harginek. Ekoizpen lantegiak,

berriz, zabalik mantendu dira,

baina, zenbait kasutan, txandak

egin dira, pilaketak saihesteko. 

Eragina langileengan
Galdekatuen %27,71k aldi batera-

ko enplegu erregulazio espedien-

te bat tramitatu behar izan du.

Horietatik %26 ezinbesteko kasu

bezala onartu dira. Kasu gutxi ba-

tzuk kenduta, ABEEE partzialak

dira —lan taldearen zati bat, edo

lan talde guztia, baina lanaldiaren

zati batean—. Gaitzak ere erasan

die langileei: enpresen %26,50ek

langileak gaixoaldian izan dituzte

COVID-19a dela eta. Zenbait en-

presak arazoak izan dituzte langi-

leentzako norbera babesteko eki-

pamenduak eskuratzeko, horni-

dura falta egon delako.

Likidezia arazoak izan dituzte

%47,79k, eta diruzaintza kudea-

tzeko beste neurri batzuk hartu

behar izan dituzte: besteak beste,

hornitzaileekin beste baldintza

batzuk negoziatu dituzte, ordain-

keta fiskalen luzamendua eskatu

dute, eta administrazio publikoek

aktibaturiko finantzazio bide be-

rriak eskatu dituzte. Gutxi gora-

behera herenek eskatu dituzte di-

putazioaren,Jaurlaritzaren eta

Espainiako Gobernuaren lagun-

tzak. Hamarretik seik aurreikusi-

tako inbertsioak atzeratu dituzte.

Soilik enpresen %13k uste
dute ohiko jarduera azkar
berreskuratuko dutela
Diputazioak inkesta bat egin die enpresei, COVID-19aren krisiaren
eragina ezagutzeko b %37k zailtasunak izan dituzte ekoizpenari eusteko

Arcelor Mittalen ACB altzairutegia, martxoan, geldirik. MARISOL RAMIREZ / FOKU

«Ipini diren
laguntzak ez dira
nahikoa, eta lortzeko
gainditu behar den
burokraziak behar
dugun arintasuna
kentzen die»
Tamara Yagüe
FVEM metalgintza patronaleko burua

«Zailtasun egoera
batean, enpresen
kostuak sozializatu
ditugu. Egoera
hobetzean, ahalegina
eskertu eta laguntza
itzuli behar lukete»
Joaquin Arriola
EHUko Ekonomia Politikoko irakaslea
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PARAJETIK
Igor Elordui Etxebarria

Eta nik txoria

nuen maite

L
ehenengo txoritxoa de-
sitxuratu zuten. Gero
audientzien kaiolan bi-
zitzera kondenatu zu-

ten. Jada entzun ere ez da egiten
txoritxo papargorriaren kantua.
Urkullu lehendakariak hautes-

kundeak uztailaren 12an egingo
zirela iragarri zueneko prentsau-
rrekoa zuzenean igorri zuen
ETBk bere bigarren kateko albis-
tegian, Teleberri-n. 
Beste modu batera esanda: 

Urkullu lehendakariak, bere 
kabineteak, bere komunikazio-
taldeak eta bere aholkulariek,
tartean EiTBko zuzendari ohi bat
eta ETBtik pasatutako hainbat
kazetari, Teleberri-rekin kointzi-
diarazi zuten prentsaurrekoa, 

albistegiak zuzenean eman 
zezan, arratsaldeko 15:00etan.
Zalantzagarria da lehendaka-

riaren agerraldia telebistako al-
bistegira egokitu izana. Zalantza-
rik ez duena, ostera, zera da: 
ETBren lehen katea, euskarazko
katea, baztertu egin zuela EiTBk
bere bigarren katearen, espaino-
lezko katearen, mesedetan. Ha-
rrigarria? Munduko beste edo-
zein herrialdetan izango litzate-
ke, bai, harrigarria, telebista
publikoak bigarren katea, eta ez
lehenengoa, lehenestea. 
Eta hemen ere harrigarria

litzateke zintzo eta irmo beteko
balitu EiTBk bere estilo liburuan
jasotzen dituen irizpideak zein
bere administrazio kontseiluak

2018ko azaroaren 27an onartu
zuen Lerro Estrategikoak eta
Proiektuak 2017-2020 txostena.
Horrela dio azken honetan, 
EiTB Zerbitzu publikoaren 10

eginkizun ataleko 2. eginkizu-
nak: «Euskara sustatzea gero eta
elebidunagoa den gizarte batean;
hala, euskararen normalizazioa,
prestigioa eta bizitza publikoan
duen presentzia bultzatuko
dira». Eta ildo estrategikoetan:
«EiTBk ahalegina egin behar du
euskarazko eskaintza sustatze-
ko; izan ere, kontuan hartu
behar du gizarteak berak pauso
handiak eman dituela euskara-
ren jakintzaren eta erabileraren
arloan».
Baina gertatzen dena da pasa

den astean ETB1ek bere historia-
ko ikusle-daturik eskasenak izan
zituela: % 0,8 (aurreko astean
baino oraindik 0,4 gutxiago). 
Domeka eguerdiko Gaur Egun
albistegiak 11.000 ikusle baino ez
zituen izan, eta 3.000 gauekoak

(Teleberri-k eguerdian 160.000
eta 155.000 gauean). Noski, 
halako datuekin nola egingo
zuen, bada, lehendakariak 
Gaur Egun-en aldeko hautua?
Pilota, txirrindularitza... azken

batean zuzeneko kirola kenduta,
zer geratzen zaio ETB1i ikusleak
ematen dizkiona? Meza eta ma-
riatxiak? Sentitzen dut, batez ere
oso maila handiko aktore eta
profesionalak daudelako tartean,
baina konfinamendu-sasoian
programa berriak ezelango pla-
nifikazio barik estreinatzeak ez
du egoera konpontzen. 
Bada, ikusle-datuei men egitea

bada kontua, ken dezatela ETB1
behingoz, utz dezatela hiltzen
papargorria. Pasa ditzatela Ilaski,
Amaia, Xabier... ETB2ra, espai-
nolez ere ederto egin baitezakete.
Eta horrela, agian, egunen bate-
an, Lapitz, Iantzi eta enparauak
ere euskaraz egiten jarrita, ETB2
kate euskalduna izango da pro-
gramazioa batere aldatu barik.

Pasa ditzatela Ilaski,
Amaia, Xabier...

ETB2ra, espainolez
ere ederto egin

baitezakete. Eta
horrela, agian,
egunen batean,
Lapitz, Iantzi eta
enparauak ere
euskaraz egiten

jarrita, ETB2 kate
euskalduna izango
da programazioa

batere aldatu barik

Irudiab Bilbo

Atzoko eta gaurko
«kolpatuenei» omenaldia
Gatzaren matxinadan (1631-1640) jazarritako bizkaitarrak omendu ditu

asteon Bilboko EH Bilduk, lore eskaintza batekin. Gatzaren zergaren igo-

eren kontrako protestez harago, Bizkaiko foruen aldeko herri altxamen-

dua izan zela adierazi dute. Osasun krisiak eragindako gaur egungo

egoerarekin parekatuta, politika publikoen bidea aldatzeko  eskatu dute.

Eta «krisiak gehien kolpatutakoak» izan dituzte gogoan. EH BILDU

AHTaren azterketa

bat eskatu du

Abadiñoko Udalak

ABADIÑO bAHTaren lanek Aba-

diñotik Atxondorako errepide-

an izango duten eraginari bu-

ruzko segurtasun auditoria bat

eskatu dio Abadiñoko Udalak

lanon ardura duen aldi baterako

enpresa elkarteari. Azterketa

egin zuen elkarteak, baina se-

gurtasun auditoriarik gabe.

Igandean, berriz, manifesta-

zioa egin zuten Atxondon hain-

bat herritarrek.  «Herriari entzu-

teko» eskatu zioten udalari:

«Herri bizi bat nahi dugu, kutsa-

durarik gabea, osasuntsua, lan-

da eremuekin eta elkarte bizie-

kin». Orain arduramanifestua

ere aurkeztu zuten, AHTaren in-

bertsioak garraio publikora eta

politika sozialetara bideratzeko

eskatzeko. 

Maskarak doan

banatzeko eskatu

du Berri-Otxoak-ek

BARAKALDO b «Maskarak doan

eskuratzea bermatu gabe ho-

rien erabilera derrigortuta, be-

rriz biktimizatzen dira gizarte-

bazterketa arriskuan, egoera

prekarioan edota nahikoa diru

sarrerarik gabe bizi direnak.

Egoera horrek birritan zigor-

tzen ditu herritar horiek».  Hala

mintzatu da Berri-Otxoak baz-

terketaren aurkako plataforma.

«Batetik, norbere osasunerako

babes neurri eraginkorrik ez

dutelako planteatzen. Bestetik,

jada pobretuta dauden euren

ekonomien gainean jartzen du-

telako gastu hori. Askok ezin

izango diote aurre egin».  Hori

dela eta, eskaera zuzena egin

diete erakunde publikoei: ho-

rien erabilera inposatu dutenez,

maskarak doan bana ditzatela

eskatu diete.

Platafomak kontsumitzaileen

eta erabiltzaileen erakundearen

datuak ekarri ditu gogora. Ho-

rien arabera, bi helduk eta bi

adingabek osatutako familia

batek hilean 110 euro gastatu

beharko ditu egunero maskara

erabiltzeko. «Baliabiderik ez du-

tenek ezin dute ordaindu». Datu

adierazgarria eman dute euren

argudioak indartzeko: «Bara-

kaldon, gutxienez 1.400 herrita-

rrek Elikagai Bankuaren lagun-

tza behar dute otorduak egin

ahal izateko».

870
ZENBAT PENTSIODUNEK EGIN
DUTEN PROTESTA ASTEON
870 pentsiodunek hartu zuten par-

te astelehenean hemeretzi herri-

tan egindako elkarretaratzeetan.

Kalitatezko sistema. Gizartea

eta, bereziki, mendeko adinekoak

behar bezala artatzeko kalitatezko

sistema publikoa eskatu dute.

Douleur Dolor izan
da nagusi II. BBK
Soinuak lehiaketan 
BILBO bDouleur Dolor Lezama-
ko bikoteak irabazi du Bizkaian
erroldatutako artistentzako II.
BBK Soinuak lehiaketa. Sei talde
finalisten maketak entzun oste-
an, Nize eta Gurebato aukeratu
dituzte bigarren eta hirugarren,
hurrenez hurren.



Ibai Maruri Bilbao

U
rtean gehienez,

bizpahiru aldiz

elkartzen dira:

hirutan gizonez-

koak, eta bitan

andreak. Topaketa batetik beste-

ra gutxienez bi hilabete igaro

behar dira. Hori da odol emaileek

elkartearen autobuseko langilee-

kin duten harremanaren maizta-

suna; odola ematera joaten dire-

nekoa. Bizkaiko Odol Emaileen

Elkartearen datu basean 100.000

bizkaitar dauden arren, 45.000

inguru dira emaile aktiboak. 18

eta 65 urte artean dituzte, hori

da-eta emaile izateko baimendu-

tako adin tartea.

1997an sortu zen Bizkaiko Odol

Emaileen Elkartea, aurretik zeu-

den Bilboko Ospitale Zibileko

Odol Emaileen Elkartea eta Biz-

kaiko Odol Emaileen Anaidia

batu zirenean. «Osasun arloak

hasieratik parte hartu arren, el-

kartea herritarrek sortu zuten»,

gogoratu du egungo presidente

Anton Cabok. Berak azaldu du zer

helburu duen elkarteak: «Osa-

sun sistema odolez hornituko du-

ten emaileak aurkitzea». Eta az-

ken urteotan bilatze lan horretan

buru-belarri dabiltza; izan ere,

gero eta gaitzagoa egiten zaie pre-

miei erantzutea.

Hori azaltzeko faktore bi aipatu

ditu. Batetik, gaur egungo egoera

sozioekonomikoa: «Nik 60 urte

ditut. Gaztea nintzenean, ikaske-

tak amaitu eta berehala aurkitzen

zenuen lana, erosten zenuen

etxea, osatzen zenuen familia eta

lortzen zenuen nolabaiteko egon-

kortasuna. Baina, gaur egun, 35

urte dituen gazte baten errealita-

tea oso aldakorra da. Eta horrek

eragina dauka: gaitzagoa da jen-

deak zerbaitekin jarraitutasunik

izatea». Bigarren faktorea: Cobo-

ren belaunaldia jaiotza tasa han-

dia zegoenean sortutakoa da, bai-

na ordutik nabarmen egin du be-

hera ume kopuruak. Hala, 65

urterekin emaile izateari utzi be-

har diotenen lekukoa hartzeko

gero eta gazte gutxiago dago.

«Paradigma aldaketa betean

gaude orain. Berba egiteko mo-

dua eta komunikatzeko modua

aldatu behar ditugu. Orain ez

digu balio lehengo hizkerak. Bes-

te bide batzuk topatu behar ditu-

gu eurengana hurreratzeko». 

Emaile fidelak
Odol emaileen elkarteek noizean

behingo emaileak baino gurago

dituzte fidelak. «Ez dugu odol

poltsa bat nahi, bizitza osoan

emaile izango den jendea bai-

zik». Jarraitutasun horrek ber-

matzen die emailearen kalitatea.

«Sarri ematen duen horrek badu

konpromiso bat ahal duen guz-

tietan emateko, bizitza osasun-

tsua mantentzeko, gehiegikeria-

rik ez egiteko, eta egiten dizkio-

gun odol analisiei esker hori

guztia, neurri batean, kontrolatu-

ta dugu». Odola eman bezperan

atseden hartu behar du emaileak,

eta ondo hidratatuta eta gosea

aseta joan behar du hitzordura.

Odol emaileen elkarteko auto-

busa Bizkaiko 72 herri nagusieta-

ra joaten da. Egutegia antolatzen

dute emaileek urtean bizpahiru

aldiz eman ahal izateko. Dena

den, emaile gehienak unibertsita-

teko eta Lanbide Heziketako ikas-

le eta irakasleak eta enpresetako

beharginak izaten dira. Enpresa

handi batek 2.000 poltsa ematen

dizkie hilean, esaterako. Eta, az-

ken bi hilabeteetan, populazio

osoa etxean konfinatuta egon de-

nean, nabaritu dute euren falta.

«Egun batetik bestera, ikastetxe-

rik eta enpresarik gabe geratu gi-

nen. Asko jaitsi zen bildutako odol

kantitatea, baina baita eskaera

ere, ebakuntzak-eta bertan behe-

ra geratu zirelako». 

Arabak, Bizkaiak eta Gipuzko-

ak elkarrekin kudeatzen dute

odola Galdakaoko Ospitalean da-

goen Euskadiko Odol eta Ehunen

Bankuan. Hiru herrialdeetan

egunean 450 odol poltsa behar

izatetik 320 poltsa behar izatera

igaro ziren. «Gutxiago izan arren,

kostata lortu ditugu; lan asko

eginda. Telefonoz deitu diegu

emaileei, eta udalen laguntza ere

izan dugu herritarrak mobiliza-

tzeko. Herrietako plazetan auto-

busa jartzea ere ez da erraza izan,

sarreran ilara sortzea saihestu be-

har izan dugulako».

Konfinamendua arintzearekin

batera, emaile gehiago izatea es-

pero dute. Baina oso astiro ari dira

normaltasunera itzultzen. Bitar-

tean, odol premia lehengo egoe-

rara bueltatu da, Osakidetza eba-

kuntzak egiten hasi delako berri-

ro. Ozta-ozta ari dira eskaerari

erantzuten. Horregatik, odola

ematera joateko deia egin du.

Gaur, berbarako, Bilboko Plaza

Biribilean eta Etxaniz Suhiltzaile-

aren plazan, Bakioko Udaletxe

plazan, Etxebarriko San Antonio

kiroldegian eta Getxon, Areetako

Xake plazan, egongo dira. Bihar,

berriz, Bilbon, Castaños kalean

eta Deustuko Done Petri plazan.
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Bizkaiko Odol Emaileen Elkarteko kide aktiboak urtean bizpahiru aldiz joaten dira
odola ematera. Azken urteetan gehiago kostatzen zaie emaile berriak topatzea.

Ospitaleetako zainak

Emakume gazte bat odola ematen, Bizkaiko Odol Emaileen Elkarteko autobusean. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

1997an sortu zen
Bizkaiko Odol Emaileen
Elkartea, aurretik
zeuden beste elkarte bik
bat egin zutenean

Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako ospitaleek
guztira 450 odol poltsa
inguru behar izaten
dituzte egunero


