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“Nola eutsi bizitza eta itxaropenari ”

“Elkartasuna beti zabalik” kanpainan oinarritutako bloga apirilean jarri zen martxan, Caritas Bizkaia
konfinamenduan egiten ari zen lanaren berri emateko asmoz. Ezkutuan geratutako errealitateak
azalarazi eta egindako lana aitortzea izan dira helburu nagusiak.
Ekainean Blogak geldialdi bat egiten du, azken asteetako bizitasunaren ostean. Errealitateak proba
gogorra jarri digu maila pertsonalean, erakunde eta gizarte moduan. Proba horren oinarrian dagoen
ikasgaiaren balioak lantzen aritu gara gu kristau komunitatean, urte askotan: “Bizi eta itxaropenari
berdintasun eta justiziaz eustea”. Gure lehentasunak ebaluatu dira, gure erantzuteko gaitasuna
baloratu da, eta gure beldurrei aurre egiteko gaitasuna kontuan hartu da. Egokitzeko talentua eta
sormena ere garrantzitsuak izan dira.
Azterketa honetan gure bizitzaren zentzuaren inguruko galderak planteatu zaizkigu, eta
espiritualtasunaren balio sakona ikusarazi da. Gizartea zaintza-lanetan zentratu da, eta horrek
erakutsi digu isolamendua, bakardadea, sufrimendua eta heriotzari aurre egiteko erresistentzia
badugula.
Caritas gisa, adorez ari gara erantzuten, arin erreakzionatu dugu, eta gure erantzunak eraginkorrak
izaten ari dira. Bide-laguntza ondo ematen ari gara. Hasierako aste intentsuen ondoren, gure
helburua errekonozitu dugu, gure egitekoa zehaztu dugu, eta ilusioz erantzun diogu
Baina azterketa hau burutzen jarraitzen dugu; pertsona bakoitzak, Caritasek, eta gizarte osoak geure
proba egin beharra daukagu.
Har dezagun arnasa, bildu indarra, eta etorkizunari desafio egin. Badakigu zeintzuk diren gure
ahulgune eta mugak, baina gure gaitasun eta indarguneak ere ondo ezagutzen ditugu. Orain da
unea. Ausardiaz, kemenez eta irmotasunez erantzun dezagun. Batak bestearen laguntza daukagu,
eta Jainkoaren bultzada, betiko moduan, pertsona guztion bizi eta itxaropenaren alde.
Eskerrik asko zure konpromisoagatik. Gogoratu zein garrantzitsua den elkarrekin egotea eta lan
egitea, zailtasunei aurre egiteko
Jaso ezazu agur bero bat.

CARLOS BARGOS
Cáritas Bizkaiako Zuzendaria

www.caritasbi.org

AURKIBIDEA

06. Caritasek emandako laguntza ekonomikoen zenbatekoa bikoiztu du
07. Itxaropen argiak
09. Gonbidapen solidarioa
10. Auzobizi, gazteentzako etxea
11. Taperrak Caritas Bizkaiaren jantoki sozialetan
13. Bide-laguntza eraldatzen
14. Gorlizko Harrera Etxeko leihotik
16. Elkartasunak ateak ireki ditu Begoñetxen
17. Egunon Etxea Berrasmatu egin da
19. “Beti zurekin”
21. Emplegurako prestakuntza
22. Gandarias; Etxea, اﻟﻤﻨﺰل, Casa
24. Amilotxak, haurtzaro programa abian
25. Zainketa espiritualerako denbora
27. Etxean bihotza zabaltzen

28. Geratu...non?
30. Etxetik… lan duinaren alde
32. “Krisia gainditzen duenak, bere burua gainditzen du”

www.caritasbi.org

34. Arrisku eta kalteak murriztea
35. Etxepel, alkartasunak parez pare zabaldu ditu ateak
37. Bizimodu jasangarria izateko bidezko merkataritza
39. Pandemia globala, elkartasun globala
41. Berrikuntza elkartasunaren mesedetan
43. Hezkuntza arloko desberdintasunak krisi sasoian
45. Caritas Bizkaiaren Zerbitzu Juridikoa

47. Balkoiko hausnarketak
49. Elkartasuna, itxaropenaren erregaia
51. Ekologia soziala eta konpromiso naturala
52. Krisi honek berdin eragin al digu denoi?
54. Pandemia sasoian elkarri entzutea
55. Eskala garrantzitsua da
57. E-inclusioa
59. Sasoi berriak, baina beti bezain gertu
61. Sarean: Gehiago eta hobeto
63. Eskerrik asko

www.caritasbi.org

3 Apirila, 2020

Caritasek emandako laguntza ekonomikoen
zenbatekoa bikoiztu du
Cáritas Bizkaian badakigu familia asko zailtasunak izaten ari direla egungo
krisiaren ondorioz; bereziki, adingabeak dituztenak eta diru-sarrerarik ez
dutenak. Hori dela eta, apiriletik aurrera ohiko laguntza ekonomikoen
zenbatekoa bikoiztea erabaki dugu. Egungo egoerari aurre egiteko ekintza sorta
bat jarri genuen martxan duela aste batzuk, eta neurri hau ere horren baitan
kokatzen da.

Martxoaren 16an lehendik ere gure arreta jasotzen ari ziren eta Harrerako taldeen bidez laguntza
ekonomikoa bideratzen zitzaien pertsonekin harremanetan jarri ginen, telefonoz (Bizkaia osoan 67 inguru
dira), jakiteko nola aurkitzen ziren; orientazioa emateko eta entzuteko. Gainera, jakinarazi genien laguntza
ekonomikoa jasotzen jarraituko zutela, nahiz eta aurrez aurre ezin egin. Zentzu horretan, boluntario guztien
konpromisoa eskertu nahi dugu, telefono bidez kontaktuan jarraitzeko konpromisoa hartu dutelako eta
egoeraren inguruko informazioa ematen digutelako.
Cáritas Bizkaian laguntzak ordaintzeko aukera ez presentziala eskaintzen hasi gara; telefono mugikorren
bidezkoa. Sistema horren bidez, familiei dirua bidaltzen diegu, gero haiek Hal Cash sareko kutxazain
automatikoen bidez atera ahal izateko. Banku transferentzia bidez egiteko aukera ere badugu. Horrela, krisi
hau sortu baino lehen laguntzen ari ginen prozesuak aurrera eramaten jarraitzen dugu.
Era berean, hainbat telefono mugikorren bidez, eta, batez ere, Cáritas Bizkaiaren zerbitzu zentralen
telefonoaren bidez (944020099), kaltetutako pertsonen deiak eta eskaerak jasotzen ari gara. Eskaera horiei
erantzun eta orientazioa eman ahal izateko, garrantzitsua da familia horiek babesteko Administrazio
publikoak ezarritako neurriak eta Hirugarren Sektore Sozialaren egitekoa ezagutzea. Badakigu pertsona eta
familia asko, hainbat zirkunstantziarengatik, beharrezko estalduratik kanpo gelditu daitezkeela, eta zentzu
horretan lan egin behar dugu.
Harrera zerbitzuaren bidez egindako bide-laguntza mantendu eta beharrizan handiena duten pertsonak
babestu nahian, krisiak eurengan izandako ondorioen berri eman diguten pertsona batzuei ahotsa eman
nahi izan diegu. Horrela erantzun zion pertsona horietako batek gure deiari: “pentsatzen nuen inor ez zela
nitaz gogoratuko; eskerrik asko deitzeagatik eta nola nagoen eta zer behar dudan galdetzeagatik”. Beste
pertsona batek (guk eskatu gabe) egin ahal izan dituen erosketen argazkia bidali digu: “Eskerrik asko,
benetan mila-mila esker. Badakit ez duzuela argazkirik eskatzen, baina ez dakizue zenbaterainoko laguntza
ematen diguzuen”.

MARIMAR ORTIZ
Harrera integraleko arduraduna.
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Itxaropen argiak
Bide berriak urratzen hasteko aukera.

21

Krisi sozialen ondorio sozio-ekonomikoen banaketa desberdintasun sozialen logikaren ikuspuntutik
azaltzen da. Horregatik, ondorio horiek sakonagoak izaten dira eta luzeago irauten dute babesgabetasun
eta gizarte-bazterkeria egoeran dauden talde sozial eta familien artean. Une honetan bizi dugun krisia ez da
salbuespena izango.
FOESSA Fundazioak eta Caritasek Euskadiko bazterkeria eta garapenari buruzko II. Txostena aurkeztu zuten
duela gutxi, eta, datu horien arabera, gure lurraldean 334.000 pertsona zeuden bazterkeria egoeran hainbat
arazoren ondorioz, hala nola pobrezia larria, etxebizitza falta, langabezia, enplegu prekarioa, osasun edo
mendekotasun arazoei aurre egiteko harreman sozialik edo laguntzarik eza, tratu txarrak, eta abar. Beste
360.000 pertsona egoera sozio-ekonomiko prekarioan zeuden. Pertsona horiei ez die onurarik ekarri
2014tik aurrera garatutako susperraldi ekonomikoak. Adingabeak beren kargura dituzten familiak, kasu
askotan ama guraso bakartzat dutenak; ikasketa maila apaleko jendea, mendekotasun egoeran dauden
edota zainketak behar dituzten pertsona edadetuak; eta atzerritar jatorriko pertsonak; horiek dira
zirkunstantzia hauetan kaltetuenak, orokorrean. Horiek dira krisien eragina sufritzen duten lehenak. Horren
lekuko izaten ari gara.
Krisiaren ondorio sozio-ekonomikoek gehiago eragingo diete batzuei, beste batzuei baino. Ezin dugu
iragana aldatu, baina agian etorkizuna gure esku dago, iraganean erabilitako bideak albo batean utzi eta
beste batzuk hartzen baditugu.
Sufrimenduaren, babesgabetasunaren, ziurgabetasunaren eta isolamenduaren esperientzia kolektiboak
berdindu egin gaitu, eta elkartasunean, zainketan, eta pertsonen arteko harremanetan oinarritutako
esperientzia komunitarioak sortzen ari dira. Orain arte ikusezinak izan diren eragile, zerbitzu eta gizarte
eremuen garrantzia berreskuratzen ari gara. Izkutatuta eta aintzat hartu gabe genituen agente, zerbitzu ete
eremu profesional eta sozial anitzen garrantzia berreskuratzen hari gara. Transzendentzia eta
espiritualtasunari ere balioa ematen ari gara, bizitzaren eta erresilientziaren zentzu gisa, etorkizunera
begira indarra eta kontsolamendua emateko.
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Azken finean, krisi sozio-sanitario global bat bizitzen ari gara, eta gizarte gisa hartu beharreko erronka
garrantzitsu batzuk jarri dira mahai gainean:
Bizitza eta pertsonen zaintza erdigunean kokatu dira, orain arte hazkunde ekonomiko eta
kontsumoaren estrategian soilik oinarritutako gizarte ongizate eta norberaren ongizatearen
garrantzian oinarrituta egoen eredu baten barnan geundelarik.
Lotura pertsonal eta komunitarioen baita ere transzendentziaren balioa aurkiarazi digu, loturarik
gabeko gizarte bihurtzeko bidean geunden momentu batean.
Eremu publikoa berreskuratzeko garrantzia azaldu zaigu Guztion Onuraren ideiari lotuta. Aginte
publikoen erantzukizunarekin, gizarte antolatuaren partaidetzarekin eta hiritar guztion
partaidetzarekin eraikitako eremu partekatuaren garrantzia daukagu esku artean.
Ea une mingarri eta ziurgabe hauetan agertzen diren argiak jasotzeko gai garen, itxaropenez bidea argitu
ahal izateko.

ANA SOFI TELLETXEA
Analisi eta Garapen arloko Arduraduna
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Gonbidapen solidarioa
Lehenik eta behin, barkatu atrebentzia. Ondo egongo zaretela espero dut.
Bizitzaren eta munduaren ikuspegi etikoa, eta itxaropen eta justizia nahia
partekatu nahi ditut zuekin. Nahi hori zehatz eta urgenteago bihurtzen da
momentu batzuetan, orain bezala. Izan ere, jende askok mundua gainera
erortzen sentitu du, eta angustia handiko egoerak bizitzen ari da.

Bilboko Elizbarrutiko Caritasek abiatutako “La solidaridad no cierra. Alkartasuna beti zabalik” kanpainaren
berri eman nahi dizuet. Honako loturan ikus dezakezue hobeto: https://lasolidaridadnocierra.eus/
EZiur naiz lerro hauek irakurriko dituzuen guztiok benetako justizia nahi duzuela; legezko neurri
eraginkorren bidez justizia lortzea; atzean inor ez geratzea. Hori izan behar da helburu nagusia, beti. Hala
ere, esperientziak irakatsi digu helburu hori mailaren batean bete arren, egoera zehatzak legean
aurreikusitakoa baino askoz ere konplexuagoak direla, eta administrazioaren zurruntasunaren mende
mugatuta geratzen direla. Beraz, gizarte zibilak legearen aurretik joan behar du beti, egoera berriei
erantzunez eta erantzunak eskatuz. Hori da Caritasen asmoa.
Zoritxarrez, oso hedatuta dago honako ustea: “lo que se necesita no es caridad, sino justicia”. Karitatea eta
justizia etsaiak balira bezala. Eta ez da horrela, inondik inora. Pablo VI Aita Santuak oso argi utzi zuen
honako baieztapenarekin: “la justicia es la medida mínima de la caridad”.

1968an Bogotan predikatutako homilia batean, zera
esan zuen:
¿Estamos seguros de que, frente al mito moderno de la
efectividad temporal, la caridad no es pura ilusión ni
una alienación? Tenemos que responder sí y no. Sí, la
caridad es necesaria y suficiente como principio
propulsor del gran fenómeno innovador de este
mundo imperfecto en que vivimos. No, la caridad no
basta si se queda en pura teoría verbal y sentimental
(Cfr. Mt. 7, 21) y si no va acompañada de otras virtudes,
la primera la justicia, que es la medida mínima de la
caridad, y de otros coeficientes, que hagan práctica,
operante y completa la acción, inspirada y sostenida
por la misma caridad, en el campo específicamente
variado de las realidades humanas y temporales.

Egungo egoerak gainezka egin digu, zentzu askotan. Beraz, gure antolamendu arruntetik harago joan
behar dugu. Zorionez, gobernuak, maila guztietan, kolapso soziala saihesteko neurriak hartzen saiatzen ari
dira. Baina neurri horiek ezin dira leku guztietara heldu. Caritasen kanpaina ez da horren ordezko aukera
bat, baizik eta harago joatea (ir más allá), legezko neurriak heltzen ez diren lekuetara. Esan genezake
justiziaren abangoardia eta elkartasunaren ariketa dela.
Hemen utziko zaituztet, berriro ere atrebentziagatik barkamena eskatuz. Gauza hauek esan beharrak
eman dit zuengana jotzeko adorea.
Bakoitzak daki zer egiten duen, zer egin dezakeen, zer egin behar duen; eta zertan zehazten den hori
guztia. Niri iruditu zait Caritasek eskaintzen diguna kontuan hartzekoa dela; izan ere, 2.500 pertsonako
boluntario sareak oso ondo ezagutzen du errealitatea, eta Bizkaiko txoko guztietara heltzen da. Mila esker
zuen pazientziagatik eta ulerkorrak izateagatik.Zaindu zuen burua eta zuen ingurukoak.

G A S P A R MARTÍNEZ F E R N Á N D E Z D E L A R R I N O A
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Auzobizi, gazteentzako etxea
Egun bizi dugun egoeran honetan, ahal beste denbora pasa behar dugu etxean.
Caritas Bizkaiaren Auzobizi proiektuko 9 gazteak ikasteko aprobetxatzen ari
dira, eta buru-belarri dabiltza horretan, beren errendimendu akademikoa
hobetzeko asmoz. Caritas Bizkaiaren bide-laguntza eta Otxarkoaga
Prestakuntza Zentroko irakasleen ezinbesteko laguntza daukate horretarako,
gaiak ikasi eta fitxak egiteko. Hiru ordenagailu dituzte egitekoak burutzeko.

Martxoaren 13an izan zuten azken eskola eguna Otxarkoagan. Ordutik, astelehenetik ostiralera, 10:00etatik
13:00era eta 17:00etatik 20:00etara, etxeko egongela ikasketa gela bihurtzen da 9 gazte horientzat. Horrela,
gaztelania ezagutzak eta elektrizitate, karrozeria eta soldadura gaitasunak lantzen dituzte. 18 eta 20 urte
bitarteko gazte hauek kalean zeuden duela 2 hilabete. Etxebizitza bat izatea funtsezkoa da bizi-proiektuari
jarraipena eman ahal izateko; enplegu bat lortzeko helburuarekin ikasten jarraitzea aukera ona da
gizarteratzeko eta autonomo izaten ikasteko.
Hiru aste hauetan beren etxea bihurtu da leku hori. Guretzako hain normalak diren eguneroko jarduerak
garatzeko lekua da, esaterako, ohe batean lo egitea, egunero dutxa hartzea, arropa garbitzea, jatekoa
prestatzea, mugikorra kargatzea, konektatuta egotea, telebista ikustea, 20:00etan balkoira irtetea (orain
balkoia dute), ohitura osasungarriak mantentzea…
Igandeak ordutegirik gabeko egun libreak dira, atseden hartzeko, eta larunbatetan jarduera osagarriak
dituzte, hala nola sukaldaritza tailerra, marrazketa, bideo-foruma, puzzleak, karta-jokoak, partxisa, antzara
jokoa, musika entzutea… asko eskertzen dute hori guztia, eta aukera aprobetxatzen dute. Badakite beste
kide batzuek oraindik ez dutela aukera hori. Bizitza soziala egin eta harremanak izatera ohituta dauden
arren, etxebizitza hau beren etxe sentitzen hasi dira orain, eta seguru eta baloratuta sentitzen dira.

LUIS MARI VEGA
Auzobizi proiektuko laguntzailea
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Taperrak Caritas Bizkaiaren jantoki sozialetan
Egoera zaila bizitzen ari bagara ere, gure jantoki sozialek
zabalik jarraitzen dute.

Bilboko Apostoliken jantokian zein Barakaldokoan gure lan egiteko modua aldatu dugu. Normalean, jatekoa
zentroetan ematen dugu, baina martxoaren erdialdetik aurrera taperretan ematen hasi gara. Apostoliken
jantokira 200 pertsona inguru joaten ziren egunero, eta Barakaldokora 70 inguru. Prebentzio neurri
moduan, eguneroko dinamika aldatu egin zen, eta COVID-19 birusaren hedapena saihesteko neurriak hartu
behar izan ziren.
Jantokietan arreta ematen zitzaien pertsona guztien babesa bermatzeko asmoz, pentsatu genuen hori
izango zela aukerarik egokiena; izan ere, ez zegoen espazio nahikorik gomendatutako segurtasun-tarteak
bermatzeko, eta gure lehentasun nagusia gaixotasunetik babestea izan behar zen.
Hortik abiatuta, normalean etortzen ziren pertsonek jatekoa jasotzeko modua aurkitu behar genuen; eta,
era berean, osasun segurtasuna bermatzekoa. Erabaki genuen bi jantokietan taperrak prestatzen hastea,
ordura arte ematen ari ginen menu mota aldatu gabe. Lapiko Catering enpresarekin lanean jarraitu dugu;
jantokietako sukaldeak kudeatzen jarraitzen du eta egoera berrira egokitu da. Martxoaren 13tik aurrera,
lehenengo eta bigarren platera taperrean ematen hasi gara, postrea, ogia, mahai-tresnak, zapia eta ura
gehituta.
Bagenekien neurri hori berez ez zela nahikoa izango; izan ere, pertsonak atean pilatzea saihestu behar
genuen. Beraz, taperra jasotzeko ordutegia zabaldu genuen, pertsonen arteko kontaktua ahalik eta txikiena
izateko. Orain 11:30 eta 14:00ak bitarteko ordutegia daukagu. Gainera, jantokira doazen pertsona guztiak
komunetik pasatzen dira lehenengo, eskuak urez eta xaboiz garbitzeko, prebentzio neurri moduan.
Badakigu garrantzitsua dela egunean otordu bat behintzat bermatuta izatea, baina baita pertsonen
higienea bermatzea ere. Hori dela eta, Bilboko Apostoliken jantokiaren kasuan, dutxa eta garbitegi zerbitzua
zabalik dago. Zerbitzu horren ordutegia ere zabaldu da, jendea talde txikietan sartzeko dutxara, eta
segurtasun distantziak mantendu ahal izateko.
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Gaur egun, dinamika berarekin jarraitzen dugu, Barakaldon izan ezik; izan ere, joaten ziren pertsonetako
asko udal kiroldegian daude orain, eta taperra bertara eramaten zaie, babes zibilaren lankidetzari esker.
Denbora guzti honetan, jantokietara doazen pertsonen kezkei entzuten eta babesa ematenari gara.
Denontzako izaten ari da zaila, baina are gehiago bazterkeria egoeran dauden pertsonentzat, bakarrik
baitaude.
Ezin dugu ahaztu boluntario-talde handia dugula zerbitzu bietan; Apostoliketan 47 dira, eta Barakaldon 34.
Zerbitzu bietan, prebentzio neurri moduan, martxoaren erdialdetik ez dira zuzenean parte-hartzen ari,
baina haien babesa jasotzen jarraitzen dugu, eta hori oso garrantzitsua da langileontzat.
Badakigu boluntario asko penaz daudela une hauetan aurrez aurreko lana egin ezin dutelako, baina oso
gertu sentitzen dugu elkarrenganako babesa. Telefonoz eta posta elektroniko bidez harremanetan
jarraitzen dugu. Espero dezagun hau dena laster pasatzea eta berriro elkartzea.

GEMMA ORBE
Jantoki sozialetako arduraduna.
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Bide-laguntza eraldatzen
Osasun krisi honetan, pertsona batzuek ez daukate inolako laguntza-sarerik.
Giltzako lan-taldea egunez egun egokitzen ari da sare hori izateko,
inguruarekiko duten lotura izateko.

Covid-19 birusaren ondorioz bizi dugun osasun larrialdi honek denoi eragiten digu, baina etxerik gabeko
pertsonengan izaten ari den ondorioak bereziki kezkagarriak dira.
Giltza-Apostolikak taldearen bidez, pertsona babesgabe horiei laguntzen jarraitzen dugu; izan ere, haientzat
gaixotasunak arrisku are handiagoa dakar: bakarrik bizi dira, beste patologia batzuk dituzte, askok ez
daukate bizi- eta higiene-baldintza egokirik… Une honetan, prebentzio mailan ari gara lanean. Zailtasun
ugari dituzte konfinamendu egoeran errutinak eta elikadura ohiturak mantentzeko, eta osasun agintarien
jarraibideak betetzeko. Gainera, pertsonen arteko harremanen garrantzia ere hor dago. Gehienok badugu
norbait telefonoz deitzeko, eta telefonoz deituko gaituena, zer moduz gauden galdetzeko.
Egoera berri honetara egokituz, 35-40 pertsonarekin ari gara telefono bidezko harremana mantentzen.
Gainera, horietako batzuk bizi diren etxeetara bisitak egiten ari gara. Etxe desberdinetara bisita egiteko
ibilbideak ezarri ditugu. Barakaldo, Lamiako, Larrondo, Astrabudua eta Bilbora mugitzen ari gara,
Txurdinaga, Otxarkoaga, Arangoiti eta Peñaskal auzoetara.
Gure bisita edo deia jasotzen duten pertsonak oso eskertuta daude. Elkarrekin, bide zail hau errazagoa
izaten ari da.
Koronabirusaren garaian, sormena oso garrantzitsua izaten ari da. Talde osoa bideo-konferentzia bidez
biltzen da, eta batzordeen bidez lan egiten du: osasuna, aisialdia, eguneroko jarduerak eta boluntariotza.
Horrela, jarduerak antolatzen ditugu eta arreta ematen diegun pertsonekin partekatzen ditugu, WhatsApp
bidez edo aurrez aurre, bisitetan.
Lan egiteko beste modu batzuk ikasten ari gara, egunez egun gure metodoak eraldatzen, egoera berrietara
egokitzeko.

ESTÍBALIZ OTALORA ARIÑO
Giltza-Apostolikak Zerbitzuaren arduraduna
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Gorlizko Harrera Etxeko leihotik
Alarma egoerak bizitza aldatu digu

Ez gara etxetik irteten; ez gaude irakasleekin, kideekin, lagunekin, boluntarioekin. Etxea gure mundu osoa
da orain. Gure aisialdi, eskolaz kanpoko jarduera eta abarrak eten egin dira. Orain etxeko gelak ikasgela,
gimnasio, ludoteka, joko-areto, zinema eta liburutegi bihurtu dira. Teknologiek kontaktu bisuala errazten
digute, aurrez aurreko bisiten ordez bisita birtualak egiten ari gara, eta hainbat baliabide digital erabiltzen
ikasten ari gara.
Baina elkartasuna bidea egiten ari da. Ikastetxe batzuk ezohiko laguntza ematen ari dira, ikasle batzuei
ordenagailuak emanez. Irakasleak ahalegin guztiak egiten ari dira haur guztiek ikasturtearekin jarraitu ahal
izateko, ahalik eta modurik onenean. Etxeko langileek beren ordenagailuak eskaini dituzte egitekoak burutu
ahal izateko. Ikasleak elkarri laguntzen ari dira. Boluntarioak telefonoz jartzen dira harremanetan eta
badago telebista eskaini digun auzokide bat ere: “Zuek asko zarete, nik telebista bat utzi ahal dizuet”. Herri
osoa batu da elkartasun sarera, eta etxean egindako maskarak eman dizkigute.
Langileek beren lana egokitu behar izan dute; bat-batean, irakasle, terapeuta, animatzaile soziokultural
bihurtu dira; zumba, pilates, eta yogako monitore lana egiten dute. Senideen, boluntarioen,
koordinatzailearen eta terapeuten deiak kudeatzen dituzte, osasun gestioak burutzen dituzte,
Ertzaintzarekin harremana mantentzen dute beharrezkoa izatekotan…
Eguneko errutinak hasteko, gure hiru txikiak bederatziak laurden gutxitan hasten dira dantzan, egunari
heltzeko gogoz. Gainerakoek laguntza behar dute. Gelaz gela goaz: “tok, tok. Egun onnnnn”. Bezperan
jarritako gosariko mahaira agertzen dira denak. Aurreko eguneko gertaerak komentatzen ditugu, egunaren
planifikazioa egin… baten bat purrustaka egoten da, eta denon artean animatzen eta motibatzen saiatzen
gara. Umorea ez galtzea garrantzitsua da.
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Ondoren, tenperaturak hartu eta erregistroa egiten dugu. Eskuetan covid-19 “bitxoa” marrazten dugu,
sentsibilizatu eta eskuak garbitzeko lana kontrolatzeko asmoz.
Norberaren garbiketak egin eta gelak txukundu ostean, bi lan-talde egiten dira: haur hezkuntza eta lehen
hezkuntzakoak eremu berean daude eta ordenagailua partekatzen dute. Gainerakoek beren geletan egiten
dute lan. Ordu batean jolastordua, talde osoa elkarrekin. Teknologia arlo guztietara hedatu da, baina tarte
horretan jolas tradizionalak sustatu nahi ditugu: soka-saltoa, pilota, trebetasun jolasak… jolas partehartzaileak, inklusiboak, adin mugarik gabe. Horrela, entretenitzeaz gain, errespetua, lankidetza, arauak
betetzea eta partaidetza sentimendua lantzen ditugu. Une horretan zoriontsu sentitzen gara konpainiaz
gozatzeko espazio libre bat izateagatik.
Bazkalostean, Covid-19 birusaren ondorioei buruzko informazioa ematen dugu; kezkak eta galderak sortzen
dira. Arratsaldez denbora librea dute eta bakoitzak bere jarduera aukeratzen du; telebista ikusten dute,
mahai-jokoetan jolastu, telefono mugikorrarekin… arratsalde erdian planteatutako erronka edo jarduerei
ekiten zaie berriz. Batzuetan grabaketak edo bideo-muntaketak egiten dira. Zortzietan eskerrak emateko
ordua da.
Ekintza horiek guztiak egunero-egunero errepikatzen dira gure gazteak modu osasungarrian garatu
daitezen. Horrela, ahalik eta aukera gehien izango dituzte eskura.
Egun batzuk beste batzuk baino zailagoak dira, baina alaitasuna eta adiskidetasuna mantentzen dira
taldean. Langileek atean uzten dituzte beren egoera pertsonalak eta borondate osoa jartzen dute alaitasun
eta erosotasun guneak sortzeko, betiere, elkarbizitzaren mugak errespetaraziz. Egoera berri honek aukera
bat eman digu eta indarberrituta irtengo gara. Ideia horrek adorea ematen digu taldekide guztioi, eta inoiz
baino gehiago sentitzen dugu etxe hau gurea ere badela.

OLGA LATORRE
Etxeko koordinatzailea
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Elkartasunak ateak
ireki ditu Begoñetxen
Bilboko Gotzaingoak Begoñako espiritualtasun etxearen zati bat laga du
Bilboko Elizbarrutiko Caritasek Begoñetxe proiektua garatzeko.

Begoñetxe proiektuak etxerik gabe eta babesgabetasun egoera larrian dauden 25 pertsona hartzeko lekua
dauka, eta Bilboko Udaleko gizarte ekintza sailarekin batera koordinatutako baliabideetako bat da. Pertsona
horiei oinarrizko beharrizanak estaltzen laguntzen zaie, baita beharrizan emozionalak eta aisialdikoak ere,
Covi-19 birusak eragindako konfinamenduak iraun bitartean.
Lehenengo 10 pertsonak apirilaren 1ean sartu ziren. Gainerakoak tantaka sartzen joan dira, eta apirilaren
5ean bete zen guztiz. Banakako logelak dira, komun propioarekin. Honako zerbitzuak daude barne: jatekoa,
arropa garbitu eta lehortzea, medikazioa kudeatu eta ematea, higiene pertsonalerako produktuak, babes
emozionala, aisialdi jarduerak, eta abar. Gainera, Begoñetxen patio zabala eta lorategiak ditugu, beraz,
paseo batzuk eman ditzakegu, tarte batez behintzat, bizitzen ari garen egoera arraro eta zail hau ahazteko.
Espiritualtasun Etxean bizi diren fraide eta abadeen inplikazioa ezinbestekoa izaten ari da Begoñetxe
proiektuaren garapenerako. Beren laguntzarik gabe ez litzatekeen posible izango. Etxearen antolakuntza
eta logistikaz gain, horietako batzuek beren burua eskaini dute gauean zehar pertsona horiek ikuskatzeko.
Proiektua garatzen duen heziketa taldea Caritaseko 7 langilez eta Bidesariko batez osatua dago. Berriz ere
eskerrak eman nahi dizkiogu Bilboko Elizbarrutiko Caritasi gehien sufritzen ari diren pertsonen aldeko
konpromisoagatik, eta Caritas Bizkaiaren esku jartzeagatik pertsona hauek duintasunez hartu ahal izateko
baliabideak. Mila esker Caritaseko gainerako kideei ere, izan ere, lehenengo egunetan Begoñetxeko
jarduerak ondo garatzeko beharrezko baliabide eta materialak laga eta dohaintzan eman dizkigute.
Azkenik, eskerrik asko Begoñetxe proiektuan parte hartzen duten pertsona guztiei, beren inplikazio eta
jarrera proaktiboagatik, eta egunez egun proiektua aurrera eramateko egiten ari diren ahaleginagatik. Oso
pozgarria da pertsona horiekin proiektu honetan lan egitea.
ESKERRIK ASKO GUZTIOI. #Alkartasunabetizabalik.

SONIA COSTILLAS
Begoñetxe Zentroko koordinatzailea
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Egunon Etxea berrasmatu egin da
Martxoaren 14an, Egunon Etxea proiektuak lan egiteko sistema egokitu behar
izan zuen; izan ere, babesgabetasun eta arrisku egoera larrian dauden 55
urtetik gorako 36 erabiltzaile ditugu, eta egunero elkartzen dira elkarri
konpainia egiteko, baina hori egiteari utzi behar izan diote.

Une horretatik, lan-taldeko kideak inpotentzia eta segurtasun gabezia handiz bertaratu ziren lanpostura,
ordu bete eskasean. Elizbarrutiak garizumaren hasieran egin zigun gonbidapenak mugituta, pertsona
bakoitzaren larruan jartzen saiatu ginen, eta teknikoki plan indibidualizatu deitzen diren horiek egiten hasi
ginen, konexio berri bat aktibatzeko.
Intentsitate emozional handiko egunak izaten ari dira. Minetik kezkara pasatzen gara askotan, baina tartean
indar eta sentsibilitate dosi handiak sartzea lortzen dugu, distantzian sentitzen ditugun uhin horiek jaso eta
erantzuna emateko. Eta erantzun hori harrigarria izaten ari da. Babesgabetasuna segurtasun bihurtzen da,
ahultasuna indar, bakardadea esker onezko hitz. Jose Luisek, berak etxea deitzen dion gelatik, hauxe
helarazi zigun bere teklatuaren bidez: “Oso ondo nago, eta behar den denbora guztian eutsiko diot.
Munduko gizonik zoriontsuena naiz, Egunon Etxea antzerki obrako pertsonaia bezala.
Eskerrik asko telefonoaren beste aldean eta zentroan egoteagatik, gu zaintzen”. Jarraipen deien amaieran
“zuen falta somatzen dut” esaten digute. “Baita guk ere zuena” erantzuten dugu. Erronka handia izaten ari
da denontzat. Horrela, beste behin ere, pertsonen gaitasuna eta potentzialitate ikaragarria agerian geratu
dira.
Sare bizi bat sortu da, segurtasun eta sendaketa haziak ereiten dakiten pertsonaz osatuta. Honakoak dira
eguneroko lanean jasotzen ditugun erantzunetako batzuk: Artekale Farmaziarena; Irene, arduraduna, gure
egoeragatik kezkatuta zegoen azken egunetan eta sei pertsonarentzako medikamentuek prestatu eta
administratzen ari da, eta bakoitzaren etxeetara eramaten dituzte. Sukalde zerbitzua GASCA enpresak
kudeatzen zuen. Orain, catering zerbitzua erabiltzen ari gara, hiriko eta inguruetako 23 lekutara jatekoa
eramanez.
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Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua berez dagozkien lanen artean ez dauden egitekoak burutzen ari da, eta
egonkortasun nahiko ona lortu da. Auzokideen arteko gertutasuna ere garrantzitsua izaten ari da;
esaterako, San Inazioko kiosko baten jabeekin kontaktuan gaude, eta haien bidez komunikatzen gara. Une
honetan proiektuak dituen bi pisuetan 7 pertsona bizi dira. Duela gutxi arte, emakume bat egun osoz
egoten zen kalean, eta Udalak ostatua eskaini dio pentsio batean. Familiak gertuko arreta ematen ari dira,
orain arte ematen ez ziren zainketen bidez.
Lan-taldea zuzeneko arreta ematen ari da, zentroan eta zentrotik kanpo. Gestio eta hitzordu puntualetara
laguntzea, etxeko errutinen jarraipena eta telefono bidezko harremana, gure aliaturik onena une honetan.
Dutxa, garbitegi eta arropategi zerbitzuarekin jarraitzen dugu osasungarritasun baliabiderik ez duten
pertsonentzat. Gainera, zainketa eta kontrol handiagoa behar duten pertsonentzako medikamentuen
prestaketa eta administrazio ekonomikoa egiten ari gara. Talde osoa elkartuta eta sendotuta dago, dena
ematen ari gara pertsonen alde, haiek baitira gure motibazioa, eta maitasunak sormena elikatzen du…
Ilargiraino eta buelta.

MAIKA AGUIRRE
Egunon Etxea Gizarte Proiektuko Arduradun eta Gizarte langilea.
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“Beti zurekin”
Edadetuen proiektuak egokitu egin dira: konfinamendu garaian ere bidelaguntza ematen dugu.

Duela aste batzuk arte, Caritaseko 300 boluntario inguru 400 edadetu ingururekin elkartzen ziren beren
auzo eta herrietan. Planak askotarikoak ziren: etxean edo egoitzan solasean aritu, paseo bat eman edo
kafea hartu, kartetan jolastu, parrokiaren lokalean beste pertsona batzuekin jardueraren bat egin… balio
handiko gauza txikiak dira. Maite, entzun, eta baloratu egiten gaituztela sentitzeko balio dute, ilusioa
mantentzeko eta konektatuta egoteko balio dute, eta, batez ere, lotura mantentzeko. Edadetuen bakardade
sentimendua arintzen saiatzen gara bide-laguntzaren bidez, eta harreman sakon eta berezia sortzen da.
Azkenean, ez daukazu hain argi zeinek laguntzen dion zeini.
Baina birus arriskutsu bat agertu zen, eta kezka handia sortu zuen. Egoitzetako bisitak murriztu ziren,
lokalak itxi, eta, azkenik, etxeetan konfinatuta geratu behar izan dugu. Zientzia fikziozko film batean gaudela
dirudi, XX. Mendeko gerrak eta bestelako zailtasunak bizi izan dituztenak ere harrituta daude.
Ziurgabetasun une hauetan, denok daukagu gure sentimenduak partekatzeko beharra, bizi dugunari eta
bestelako kontu batzuei buruz hitz egiteko beharra. Gainera, elkarrekin egon ezin dugunez, beharra
handiagoa da, eta edadetuen proiektuak egokitu egin dira, “gertu” egoten jarraitzeko.
Telefonoa tresnarik egokiena izaten ari da etxe partikularretan bizi direnentzat. Boluntarioak deiak egiten
ari dira, aurrez aurreko bisiten ordez. Eta dei horiek sarriago egiten dira beste babesik ez dagoela edo
animoak baxu daudela uste dugun kasuetan. Bestelako beharrizanik dagoen ere behatzen dute, baina,
orokorrean, senideak, Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua eta auzokideak arduratzen ari dira erosketak
eramateaz, farmaziara joateaz edo zarama jaisteaz. Deien bidez, edadetuek esaten digute denbora astiro
doala, telebista batzuetan ez dela lagunik onena, entretenitzeko beste gauza batzuk egiten dituztela…
oroitzapenak partekatzen dituzte, eta berriz elkartzen garenerako planak egiten dituzte. Batzuek hobeto
daramate, beste batzuek ez hain ondo… baina denek eskertzen dute deia, harreman berezia baitute
boluntarioekin. Telefonoak itxaropena ematen du eta zauri txikiak sendatzeko balio du egunotan.
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Egoitzetan bizi diren pertsonentzat zirkunstantziak desberdinak dira, eta kontaktu pertsonalizatua zailagoa
da une honetan. Boluntario batzuek astero deitzen dute egoiliarrez galdetzeko. Gainera, zentro batzuetan
badakite zein garrantzitsua den boluntarioekin daukaten harremana, eta bideo-konferentzia bidez
komunikatzeko aukera eman dute. Bilboko Elizbarrutiko Caritasekin batera (Karitate eta Justizia
ordezkaritzak –Osasun Pastoraltza- eta Iragarkunde eta Katekesia), egoitzetan bizi diren pertsonei gutunak
bidaltzeko ekimen bat jarri dugu abian, eta boluntarioak aukera aprobetxatzen ari dira beren lagundutako
pertsonei animoa bidaltzeko.
Edadetuen boluntarioek lan pertsonal eta diskretua egiten dute, eta beti adierazi digute beren taldeak
aurrera jarraitzeko animoa ematen diela. Eta orain ez da gutxiagorako. “WhatsApp taldeak pil-pilean daude”
esan digu kide batek. Abisuak, bideoak, pertsonen animo-egoerari buruzko informazioa… Koronabirusa
gainditu duen 90 urteko emakume batek goraintziak bidali dizkio bere boluntarioari; bera ikusteko gogo
handia duela esan digu. Taldeak elkarri lagundu eta elkar zaintzeko eremuak dira. Beste boluntario batek
idatzi du “taldea baino, familia dirudizue”; beste batek eskerrak eman ditu taldeko partaide izateagatik,
senide baten galeragatik egindako otoitzaren ondoren.
Krisi zorigaiztoko honek ondorioak utziko ditu, zalantzarik gabe. Baina horietakoren bat ona ere izan
daiteke. Gertutasun harremanen balioaren gaineko kontzientzia hartzea, esaterako. Elkar zaintzea eta
elkartasuna.

PILI CASTRO
Edadetuen eta Zahartze arloko arduraduna
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Enplegurako Prestakuntza
Caritasen Enplegu eta Ekonomia Solidarioaren arloko Enplegurako
Prestakuntza Proiektuak berriz ekin die espezialitate soziosanitarioko
prestakuntza ekintzei, Covid-19 birusaren krisiaren ondorioz bertan behera
geratu ostean.

Laneratzea funtsezko elementua da pertsonen gizarteratze-prozesuan. Lanik gabe, pobrezia eta gizartebazterkeria arriskua handitu egiten da. Prestakuntza falta izaten da pertsonek lanik ez aurkitzeko arrazoi
nagusietako bat. Hori dela eta, Caritasek apustu irmo bat egin nahi izan du pertsonei, batez ere
babesgabeenei, enplegu bat lortu ahal izateko prestakuntza emateko. Enplegurako Prestakuntza
Proiektuaren helburua zera da: lanik ez duten edo azpienplegua duten pertsonei Lanbidek egiaztatutako
prestakuntzaren bat ematea, lan baldintza duinetan egitekoak burutu ahal izateko.
Martxoan, osasun-agintariek EAEko prestakuntza zentro guztietan aurrez aurreko irakaskuntza jarduerak
eteteko eskatu zutenean, Proiektua bete-betean ari zen lanean. Asteak aurrera joan ahala, alarma egoera
luzatuz doala ikusita, eta, aldi berean, egoitzetan langile soziosanitario gehiagoren beharra dutela, ikastaro
zehatz batzuei berriz ekitea erabaki dugu, hain zuzen ere, Gizarte Erakundeetan Mendekotasuna duten
Pertsonei Arreta Soziosanitarioa emateko Profesionaltasun Ziurtagiria lortzeko ikastaroak.
Ikasle eta irakasleekin eskolei berriz ekiteko ideia kontrastatu genuen, eta jendea prest agertu da une
honetan jarduera horiek burutu daitezkeen modu bakarrean egiteko, hau da, urrunetik. Hori eginda,
bigarren pauso bat eman beharra egon da: ikasleek teknologia berrien inguruan duten maila eta etxean
duten baliabide mailaren araberako proposamen metodologiko bat egitea. Hau da, prestakuntza edukiak
behar den moduan bereganatu ahal izateko moduko proposamen bat egitea. Erronka handia lantaldearentzat, izan ere, ikasleen arteko arrakala digitala desberdintasun faktore handi bihurtu da. Ikasle eta
irakasleekin batera denontzako aproposa izango den metodologia bat adostuta, apirilaren 20an ekingo zaie
prestakuntza jarduerei.
Eskerrak eman nahi dizkiogu Lanbideri, eskolak berriz hasteko eskainitako erraztasun eta laguntzagatik.
Irakasleei ere eskerrak eman nahi dizkiegu, baliabide teknologiko oinarrizkoekin asko egingo dutelako; eta,
noski, ikasleei; izan ere, haien arteko elkartasunari eta aurrera egiteko gogoari eutsiz, oztopoak gainditu
daitezkeela erakusten ari dira.

ANABEL MARTÍN
Enplegurako Prestakuntza Proiektuaren Arduraduna
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Gandarias; Etxea, اﻟﻤﻨﺰل, Casa
Une honetan horiek dira gure eguneroko bizimoduan entzuten diren hitzak.
Koronabirusak mundua geldiarazi du eta etxean geratu behar dugu. Familian,
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ, partekatzeko momentuak. Aspaldian ez genuen horrelakorik egiten,
eguneroko errutina zoroetan harrapatuta. Orain 24 ordukoa da elkarbizitza,
emozioak, sentimenduak eta bizitza partekatzeko unea.

Gandarias Etxean ere hala da. Bi urte daramatzagu familia eratzen, baina orain inoiz baino gehiago. Gure
gorabeherekin, noski, baina egunez egun birus hau gainditzeko borrokan ari gara.
Ez da erraza izan errutinak markatzea, baina, azkenean, 18 eta 25 urte bitarteko gazte hauek ulertu dute
zein garrantzitsua den etxean ere prozesu pertsonalak garatzen jarraitzea.
Egunero goizeko 10:00etan jaikitzen saiatzen gara. Garbiketekin hasten gara. Esan behar da konfinamendua
hasi aurretik lan nekeza zela, baina orain gogoz egiten dute, eta norbait alferrago dabilenean, elkar animatu
eta laguntza ematen dute, egiteko guztiak ondo burutzeko.
Garbiketen ostean, ikasketa-prozesua etenda duten horiek etxerako lanak egiten dituzte; baten batek
autoeskolako testak egiten ditu, edo lehen denbora faltagatik egiten ez zuten zerbait, rap abestietarako
esaldiak idatzi, esaterako.
Eta gero, askok irrikaz itxaroten dutena. Ogiaren bila joatea. Gogoan dut nagia ematen ziela ogi bila edo
zarama botatzera jaistea. Orain korrika doaz, 5 minutuz bada ere aire freskoa hartzeagatik zoriontsu.
14:30ean denak mahaira. Denen artean mahaia jartzen dute, tresnak jaso, harrikoa egin… baina, batez ere,
polita da bazkalosteko solasaldia. Barre egiten dute, pasadizoak kontatzen dituzte… konfinamenduaren
aurretik ez zuten tarterik aurkitzen. Eguneroko egitekoek ez zuten aukera handirik uzten.
Gero, pelikula edo serieren bat ikusteko ordua da. Pelikulak familian ikusten ditugu, hori da onena:
beldurrezko pelikulak, batez ere… eta nola egiten didaten barre beldurra sentitzen dudanean… baina zein
polita den ikustea nola babesten nauten eta filma aldatzeko aukera ematen didaten, hobeto sentitzeko…
horrelako jendea inguruan, nola ez naiz ba ausartuko beldurrezko filmak ikustera?
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Bitartean, zigarrotxoren bat terrazan, egun hauetarako egokitu dugun espazioan. Eguzkiak egunak alaitzen
dizkigu; egun euritsuetan ortzadarra ere ikusi dugu, eta gogorarazi digu dena ondo irtengo dela. Azkenik,
ezin ditugu ahaztu play partidak. Txapelketak ere egiten dituzte, eta haserrealdi txikiak egoten dira.
Partxisean eta dama-jokoan aritzen gara. Zenbat denbora zen ez genuela horrelakoetan jokatzen? Barre
egiten dugu. Argazkiak eta bideoak egiten ditugu une horiek ondo gogoratzeko, rapeatzen dugu… Gandarias
Etxean artista ugari ditugu!
Eguna amaitzeko, afaria, osteko solasa, pelikula, eta ohera. Koronabirusari aurre egin diogun beste egun
batengatik eskerrak emateko unea.
#DENOKARTEANLORTUKODUGU
#TODOIRABIEN
#LASOLIDARIDADNOCIERRA

ELENA REIFARTH ALONSO
Gandarias Etxeko gizarte-langilea
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Amilotxak, haurtzaro programa abian
Badakigu haurtzaro arloko arrakastaren oinarria aurrez aurreko taldeen
jarduera dela. Hala ere, gure erantzuna egungo konfinamendu egoerara
egokitu behar izan dugu. Teknologia digitalari esker, proiektuan parte hartzen
duten familiekin harremanetan jarrai dezakegu.

Amilotxak du izena Caritas Bizkaiak Gernikan daukan haurtzaro proiektuak.7 eta 10 urte bitarteko 10
haurrek parte hartzen dute. Ostegun arratsaldero elkartzen gara, garapen pertsonal orekatua lortzeko balio
eta jarrerak lantzeko asmoz. Koronabirusaren ondorioz ikastetxeek itxi behar izan zutenean, proiektua
etenda geratu zen. Ikusita konfinamenduak luze joko zuela, familiei whatsapp bidez bidali zitzaien inguruko
gizarte baliabideei buruzko informazioa (Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea, Gurutze Gorria eta Caritas),
zerbait behar izanez gero.
Salbuespen moduan, elikagai banaketa Gizarte Zerbitzuen eta Gurutze Gorriaren artean kudeatzen bada
ere, Gernikako parrokoek Amilotxak proiektuko familietako batzuei elikagaiak banatzeko lanean parte hartu
dute, dohaintza partikular bat jaso ostean. Bestalde, Bikaritza Harrera Zerbitzuaren bidez familietako
batzuei laguntza ekonomikoa eman zaie.
Hasierako kontaktua eginda, “Amilotxak” taldean lan egiten dugun boluntario taldean erabaki genuen
“Zoom” plataforma digitala erabiltzea bilera telematikoak egiteko, gure artean eta haurrekin ere
komunikazioa mantentzeko. Familia batzuetan ez daukate baliabide digital nahikorik kalitatezko
komunikazio bat egin ahal izateko, baina hezkuntza saila laguntza ematen ari da arazo hori konpontzeko.
Une honetan, hiru jarduera-ildo ditugu martxan:
Ostegunetako saioekin hasi gara berriz. Bideokonferentzia bidez elkartzen gara, talde-izpiritua
mantentzeko, mezu kolektiboak bidaltzeko, laguntza beharrak identifikatzeko eta erronkak
proposatzeko asmoz.
Behin eskolako lanetarako beharrizanak identifikatuta, horietako bakoitzarekin banakako
bideokonferentziak egiten ditugu; izan ere, bakoitzaren beharrak ezberdinak dira.
Astero erronka bat proposatzen dugu. Grabatu eta taldera bidali behar dute. Erronka errazak dira,
dibertigarriak eta hezitzaileak, eta familiako beste kide batzuek ere parte har dezakete.
Badakigu aurrez aurreko dinamikak ezin direla ordeztu, baina bizi dugun egoerak ikusarazi digu motibazioa
izanez gero, oztopo guztiak gainditu daitezkeela.

ISMENE MANDALUNIZ JUARISTI
Gernikako “Amilotxak” haurtzaro proiektuaren arduraduna.
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Zainketa espiritualerako denbora
Hartu egunero zure Espiritualtasuna zaintzeko denbora”. “Alkartasuna beti
zabalik” kanpainan egindako gonbidapen honen bidez, Caritasek Jesusen bidelaguntza onartzera gonbidatu nahi zaituzte, Kristau Komunitatearentzako
hain bereziak diren egun hauetan, eta bizitzen ari garen sasoi bitxi honetan.
Garizuma eta Pazko egunak apur bat lausotuta geratu dira, une honetan
ditugun zirkunstantziengatik.

Duela hilabete baino pixka bat gehiago inork ezin zuen imajinatu gure bizi-estiloa hain baldintzatuta
geratuko zenik. Gure errutina, gure eguneroko ohiturak bat-batean eten eta aldatu dira, eta honen
ondorioak ezin dira aurreikusi. Ematen du gure “bizitza-trena” (abiadura edozein zela ere) argirik gabe
geratu eta gelditu egin dela, eta gure gauza guztiak erori eta hankaz gora geratu direla. Egoera honetatik
irten nahi dugu, gauzak jaso eta berriz bere lekuan jartzen joan nahi dugu, geure burua kokatzeko lekua
bilatu… baina ez dakigu noiz eta nola. Gainera, badakigu ezer ez dela berdina izango, eta aro berri bati
ekingo diogula.
Eta horrela, bat-batean, bilatu gabe, gure bizi-esperientziari zentzua emateko aukera berri bat aurkitu dugu.
Bakarka, edo, kasurik onenean, senide gertukoenen laguntzaz aurre egin behar diegun egoera berriak dira.
Emozio berriak sartu dira eszenan, datu eta albisteen tristeziatik, balkoietan adierazten dugun euforiara.
Aukera berri bat dugu honen kontziente izateko: “Jainkoaren hitza entzutea, otoitz pertsonala eta familiarra
gure bidearen oinarriak dira, indarra eta pazientzia ematen dizkigute, eta gure lekutik irten eta besteen alde
egitera bultzatzen gaituzte”. (Gotzainen pastoraltza gutuna, “Paz a vosotros”).
Iluntasun da nagusi, noraezean sentitzen gara. Egoera honetan, gure ikaskuntzak partekatu nahi ditugu, eta
bidea argitzeko ekimen eta ideia berriak martxan jarri. Caritaseko espiritualtasun taldearen izenean,
hausnarketa pertsonala eta otoitza bultzatu nahi ditugu, osasun eta gizarte krisi honen oinarri gisa. Eta,
egiteko horren bidez, gure zentzu minutua bidaltzen dugu. Mugikorrean jasotzen ditugun esaldi,
hausnarketa eta abestiak Jainkoarekin elkartzeko minutuak izan daitezke. Ekintza bakoitzean, gertaera
bakoitzean, min eta alaitasun bakoitzean agertzen den Jainkoa. Minutu bat egunean entzuteko,
errebisatzeko, gogoratzeko, sakontzeko, eskatzeko, eskerrak emateko, indarrak biltzeko, ilusioa
berreskuratzeko…
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Era berean, sasoi honetan Elizbarrutiaren beste ekimen batzuk sortu dira espiritualtasuna lantzeko asmoz,
zailtasunak zailtasuan, Komunitatea inoiz baino sendoago egoteko. Ahaleginak biderkatu egin dira eta
sormena ahal beste aktibatu da, baliabiderik egokienak aurkitzeko: liturgiaren eremuan (irrati, telebista eta
Internet bidezko ospakizunak); deikundearen eta katekesiaren eremuan: gazte eta familiekin lantzeko
materialak, komunitateetan partekatutako otoitzak… Eskaut familiarekin historiako lehenengo Gorka deuna
online ospatzea ere lortu dugu.
Beraz, ez dezagun utzi momentua pasatzen. Bizitzea tokatu zaigun une zail hauetan, eskain diezaiogun
denbora apur bat geure barne-zaintzari. Jesus berpiztuaren alaitasunak tristezia gaindituko du eta
itxaropenez egingo dugu aurrera, Jainkoa gugan agertuko dela jakinda, nahiz ta guk ateak itxita eduki.

MANU MORENO
Caritas Bizkaiaren ordezkaria
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Etxean bihotza zabaltzen
Bihotza handi, indartsu eta eskuzabal mantentzeko errutinak.

Konfinamendua hasi aurreko egunean, senide batzuk amaren urtebetetzea ospatzeko elkartu ginen. Ez
genion elkarri musurik eman, baina mahai baten bueltan eserita egon ginen denok.
Ordutik dena aldatu da: bakoitza bere etxera sartu ginen, eta, nire kasuan, egun gutxi batzuetan bakarrik
geratu nintzen. Bakardadea arintzeko modu batzuk aurkitu ditut etxean: bideo-konferentziak, deiak,
Whatsapp mezuak… jendearekin harremana mantentzen jarraitzeko moduak.
Gainera, aurreko etxeetako bizilagunekin ere harremana egiten ari gara. Egunero ikusten diegu aurpegia,
oraindik hor daudela konprobatzen dugu, aurpegi ona duten… eta txaloen ostean elkar agurtzen dugu.
Gure auzokideak. Nik jende askoren falta somatzen dut: Caritaseko proiektuetara bertaratzen zen
jendearena, esaterako. Askotan gogoratzen naiz haiekin. Etxetik konektatzen diren famatuak eta egongela
eta terrazetan kanta eta dantza egiten duten anonimoak telebistan ikusten ditudanean. Pentsatzen dut nola
egongo ote diren ikusten ez ditudan familia horiek, etxe partekatuetan bizi direnak, orain euritakoak
saltzera irten ezin diren mutilak… horiek ez ditut ikusten, baina gogoan ditut.
Eta zorte handia daukat: egunero jasotzen dut Caritasen itxaropen mezua, eta ia egunero jasotzen dut
Caritas Bizkaia egiten ari denaren berri, “Alkartasuna beti zabalik” kanpaina martxan jarri zenetik. Pertsonen
bide-laguntza bideratzeko arintasuna, ahalegin ekonomiko eta pertsonala… horrek guztiak Caritaseko kide
izateaz harro sentiarazten nau, eta nire kezka arindu egiten du. Badakit hor gaudela eta hor egongo garela,
berritzen, birpentsatzen, baina, batez ere, beharrizan handiena duten pertsonen ondoan.
Nik “Guztion Artean” ekimenean parte hartzen dut, beste askorekin batera, konfinamendu egoeran
erosketak eta gestioak egiteko zailtasunak izaten ari diren pertsonei laguntzeko. Bakarrik dauden pertsonei
konpainia egiten, haiekin hitz egiten. Jende askok bizi du bakardadea.
Nire ustez, egoera hau erronka handi bat da: pertsona askoren babesgabetasun egoeraz kontzienteago izan
behar dugu, eta pertsona horiek ikusarazi behar ditugu. Etxeko bakardadea ez dadila izan geure zilborrari
begira egoteko, baizik eta une hauetan ikusi edo entzun ezin ditugun horiengana gerturatzeko.

MARTA FERRER
III. Bikaritzako Boluntario eta Kontseilaria
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Geratu… non?
Osasun-alarmak eragindako konfinamendu-egoerak gure herri eta hirietako
kaleak hustu ditu, eta etxetik ezinbestekoa baino gehiago ez ateratzeko
dinamika batean sartu gaitu bete-betean. Ez da erraza izaten ari, eta gure
etxean gaude, gure aterpean, gure gauzekin, atseden hartzen dugun
lekuan…“Ohiturak eta errutinak dituzten izaki sozialak gara, mugitzeko
askatasuna dutenak eta konfinamenduak horietako asko hautsi dizkigu”

Etxerik gabeko pertsonek gutxi dute, ez dute etxerik eta geratzen zaien apurra espazio publikoan mugitzeko
askatasuna da, azalpenik eman behar izan gabe, nahi dutenarekin eta nahi duten tokian egoteko. Kontuan
izan behar dugu etxerik gabeko pertsonak ez dutela bizitoki egonkorrik, ezta bizitzeko etxebizitzarik ere.
Baliabide ekonomikorik ez duten edo baliabide horiek behar bezala kudeatzeko zailtasunak dituzten
pertsonak dira; gizartean eta familian erabateko deserrotze-egoerak bizi dituzte, familia-, gizarte- eta
afektibitate-loturarik gabe, laguntza pertsonal eta sozialik gabe, gizartearen dinamikekiko ahulagoak
direnak.
Gizartearen gainerako funtzionamendu-dinamikekin konektatzea batzuetan zaila da etxerik gabeko
pertsonentzat. Eta orain mugitzeko askatasuna desagertu egiten da, eta espazio desberdinetan egon behar
da, ezagutzen ez ditudan pertsonekin, haiekin egon nahi ez dudan pertsonekin, irten ezinik, intimitaterik
gabe, …
Egoera horretan, gero zer gertatuko den jakin gabe, zer gertatzen den ulertu gabe, giltzapetuta egotearekin,
nire zailtasunekin, buruko gaixotasunekin, adikzioren batekin… deseroso.
BesteBi plataformatik, Geratu…non? Kanpaina jarri dugu abian, bizi dugun osasun-alarmako egoera
honetan etxerik gabeko pertsonek dituzten zailtasunak ikusarazteko. Osasun-alarmako eta
konfinamenduko egoera honetan, arreta jarri nahi dugu etxerik ez dutenak egoera hori bizitzen ari diren
moduan. Gutako bakoitzak, Euskadin bizi garen guztiok, etxerik gabeko pertsonenganako begirada
zabaltzea nahi dugu, ez baititugu ikusezin bihurtzen. Pertsona gisa onar ditzagun, herritar gisa, beren
eskubide eta duintasunarekin. Egoera hori denok bizi dugula eta etxean gera zaitezela esaten digutenean,
pertsona batzuei ez die balio lelo horrek; beraz, kontuan hartu beharko lirateke eta ez ahaztu. Zailtasunak
zailtasun, malgutasuna eta enpatia eskatzen ditu, eta komunikabideetatik iritsi den gauza bakarra gatazkak,
isunak, polizia-ekintzak… izan dira.
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Horregatik, ezinbestekoa da bizi dugunetik ikastea. Eskatzen dugu euskal administrazioek modu
eraginkorrean gara dezatela gizarte-zerbitzuen zorro eguneratua eta krisi honen ondoriozko beharretara
egokitua. Gainera, Euskadin etxegabetasuna desagerrarazteko estrategia globala baliatzea, krisi honen
ondorioz etorkizunean gerta daitezkeen egoerei erantzun egokia eman ahal izateko prest egoteko abian
jarri behar diren erantzun berrien katalizatzaile gisa. Egoera bazen kezkagarria konfinamenduaren aurretik,
oinarrizko premien zerbitzuak gainezka baitzeuden eta etxebizitza eskuratzeko zailtasun handia baitzegoen.
Jar dezagun lehentasuntzat komunitatean, gizarte-kohesioan, pertsona ardatz duten zerbitzu publikoetan
inbertitzea, ondo hornituta eta egon daitezkeen egoerei erantzuteko prestatuta.
Ikusi ahal izan dugunez, etxerik gabeko pertsonek bizi dituzten egoerei aurrea hartzeko eta egoera horiek
arintzeko beharrezkoa dena martxan jartzeko gaitasuna izan dugu, onenak ez badira ere. Denboraz eta
aurreikuspenez, etxegabetasuna amai daiteke. Egin dezagun.
PERTSONA GUZTIOK DAUKAGULAKO ETXEBIZITZA DUIN BAT IZATEKO ESKUBIDEA; ETXEGABETASUNA
DESAGERRARAZTEA POSIBLE DELAKO.
#ALKARTASUNABETIZABALIK

JOSEBA GAYA
Etxegabeko pertsonen arloko arduraduna
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Etxetik… lan duinaren alde
Maiatzaren lehena heldu da eta koronabirusaren mende gaude oraindik ere,
mugimendu guztiak mugatuta. Hala ere, etxetik, giza duintasunaren araberako
lanaren gainean hausnarketa egin, posizioak hartu, aldarrikatu, ospatu eta
konpromisoak hartu behar ditugu.

Azken urteetan gure lanbideetan aldaketa garrantzitsuak izaten ari dira, eta gehiago helduko direla ematen
du. Batzuetan robotizazioarekin dute zerikusia, beste batzuetan globalizazioarekin, komunikazio berri edo
teknologia digitalekin.
Eta, bat-batean, mundu mailako pandemia egoera batek ustekabean harrapatu gaitu. Konfinamenduak
gure lan errealitatea irauli du. Orain arte ia ezezagunak ziren baliabideak ezarri behar izan ditugu etxetik lan
egiteko.
Osasun arloko langileen eta funtsezko funtzioak betetzen dituzten beste batzuen garrantzia aitortzen ari
gara, eta, zoritxarrez, milaka eta milaka lanposturen galeraren lekuko izaten ari gara. Azken horiek, batez
ere, prekarietate egoeran dauden pertsonekin gertatzen ari dira, hala nola etxeko langileak, zaintzaileak,
garbitzaileak, nekazariak… askotan modu prekarioan egiten diren lanak, sektore feminizatuak, aitortza
sozialik gabekoak eta soldata baxukoak.
Era berean, harremanen, komunitatearen, sare sozialen eta elkartasunaren garrantzia konprobatzen ari
gara. Balioa galtzen ari diren gizarte egiturak azaleratu egin dira berriz. Egoera horretan heldu gara
maiatzaren 1era. Eta etxean. Momentu ona izan daiteke “Eliza lan duinaren alde” kanpainak helarazten
digun proposamenean sakontzeko.
“Lana emakume eta gizon ororen duintasunaren adierazle izan behar da, gizarte guztietan. Askatasunez
aukeratutako lana, langileak komunitatearen garapenarekin erlazionatzen dituena; langileak
errespetarazten dituena, diskriminazioa saihestuz; familien beharrizanak asetzeko aukera ematen duena,
eta haurrak eskolaratzeko, haiek lan egin beharrik izan gabe; langileak libreki antolatzeko aukera ematen
duen lana, haien ahotsa entzunarazteko gaitasuna izan dezaten; erretirora baldintza duinetan heltzea
bermatzen duen lana” (Caritas in veritate, 63).
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Lana bizitzeko da, pertsonen integritate fisikoa eta psikikoa babestu behar du, gizarte babesa bermatu
behar du, bizitza duina izateko ezinbestekoa baita. Egunotan jende asko erakusten ari da denon
ongizatearen aldeko konpromisoa, eta horrek argi uzten digu printzipio horien alde egiten jarraitu behar
dugula, planteamendu indibidualistak alde batera utziz. Horrekin lotuta, lanerako eskubidea erreklamatu
nahi dugu, eta errenten bermea eskatu: paperik ez daukanaren erregulazioa, pertsona erdigunean jartzea
eta gizarte eskubideak sendotzea.
Eta Caritas Bizkaian beti egiten dugun moduan, lan partekatuko eremuak eraiki behar ditugu, laneratzea
bideratzeko. Aukera gutxien dituzten pertsonen prozesuak sustatu behar ditugu. Bide-laguntza,
prestakuntza eta bitartekaritza lana eman behar dugu, lana bilatzeko orduan aukera berdintasuna
errealagoa izateko. Sareko lana garatu behar dugu, gizarteratze-enpresa gisa, egungo ereduaren ordezko
aukera bat izateko, pertsona, familia eta komunitateei itxaropena emateko.
Amaitzeko, gonbidapen bat luzatu nahi dugu. Gure gizartean lan duina izateko beharra ikusarazteko
ekintzetan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu. Ziur proposamen sortzaile eta irudimentsuak
dituzuela, konfinamendu-arauak errespetatuz, betiere. Konpromisoari eusteko ere eskatu nahi dizuegu.
Egoera zailenean dauden pertsonen prozesuekiko konpromisoa sendotzeko, eta lan duina lortzeko aukerak
bilatzeko.
#alkartasunabetizabalik

GONZALO RODRÍGUEZ AGUIRREGOITIA
Enplegu eta ekonomia solidarioaren arloko koordinatzailea
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“Krisia gainditzen duenak, bere burua
gainditzen du”
Caritas Bizkaiaren Zerbitzu Psikologikoaren bidez pertsona babesgabeenen,
boluntarioen eta hala behar duten Caritaseko langileen osasun mentala
zaintzen jarraitu nahi dugu. Horretarako, gure esku-hartzea egokitu dugu.
Orain, telefonoa, e-posta, bideo-deiak eta Skype dira gertu egoteko moduak.

Krisia baino lehen ere lan egiten genuen familia eta pertsonei arreta ematen jarraitzen dugu. Guztira, 80
prozesu inguru ditugu martxan. Horietatik 55 banakako esku-hartzeak dira, eta beste 25 kasuak haur eta
familiei ematen zaizkien arreta-zerbitzuak.
Kasu batzuetan, prozesu terapeutiko gisa jarraitzen dugu lanean, baina, une honetan, laguntza psikologiko
beharrik handiena krisi-egoeraren ondoriozkoa da. Irizpide argi eta errazak ematen ari gara, harremana
mantentzen ari gara; lasaitasuna, animoa, segurtasuna eta itxaropena ematen. Gure esku-hartze
telematikoarekin batera, gidak, audioak, bideoak eta bestelako materialak lantzen ari gara, beste arlo
batzuekin batera.
Gure proiektua MAI ereduaren barruan kokatzen da (Arreta Integralaren Eredua, “Modelo de Atención
Integral”). Pertsonen oinarrizko beharrizan psikologiko eta emozionalei arreta ematen diegu eta oinarrizko
beharrizanak estalita dauden ala ez behatzen dugu. Ez badaude, Caritaseko edo sareko beste eragile
batzuekin koordinatzen gara, eta horrek sufrimendu emozionala eta gizarte babesgabetasunaren berezko
beste aspektu batzuk arintzen laguntzen digu.
Horrela, etxe batzuetara eskola materiala, liburuak eta material informatikoa helaraztea lortu dugu; gestio
administratibo urgenteak bizkortu dira, hala nola adingabe baten eskolaratzea, erroldatzea, osasun
txartelaren tramitazioa, laguntza ekonomikoak eta janari-txartelak, eta abar. Jarduera horiek ez dira
psikologikoak, berez, baina sufrimendua arintzen eta segurtasuna indartzen laguntzen dute. Gainera,
itxaropena ematen dute, eta krisi honetan laguntza jasotzearen sentsazio hori, gertutasun hori.
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Alarma eta konfinamendu egoeratik, boluntarioekiko kolaborazioa estutu egin da. Boluntario asko ari dira
telefono bidez laguntza emozionala ematen aurretik ere harremana mantentzen zuten pertsonei. Pertsona
eta familien osasun mentalaren zaintzaile dira haiek ere. Egoera konplexu baten barruan egon daitezkeen
arazo emozional larriagoen susmoa hartzen denean, erreferentziazko laguntzailearen bidez, zerbitzu
psikologikoaren arretara bideratu daiteke. Beste batzuetan, zuzenean pertsonarekin jartzen gara
harremanetan diagnostiko bat egiteko, eta, gerora, boluntarioaren eta psikologoaren artean etorkizunera
begirako arreta eta jarraipena adosten ditugu.
Gainera, langile eta boluntarioei eskaintza zabala egin diegu egungo krisiaren ondoriozko edozein egoera
pertsonal kontsultatu nahi badute. Kasu hauetan, beste erakunde kolaboratzaile batzuetara deribatu edo
bideratu daitezke kasuak.
Laburbilduz, uste dut Caritasen egiten ari garen lana aurreko esperientzien –beste krisi batzuk, emergentzia
eta hondamendi egoerak- eta ekintza txiki eta koordinatu askoren emaitza dela. Maitasunez eginak,
elkartasunezko sare sozial baten emaitza.
Krisi hau pasako da, gaurko eguna bihar iragana izango da, eta Albert Einsteinek esaten zuen moduan,
“krisia gainditzen duenak, bere burua gainditzen du”.
#alkartaunabetizabalik

ITXASO OYARZABAL
Zerbitzu psikologikoaren arduraduna
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Arrisku eta kalteak murriztea
Bizitzen ari garen egoera zail honetan, Hontza zerbitzua egoera berrietara
egokitzen ari da, eta orain arteko laguntza sendotzen.

Lehenik eta behin, esango dizuet larrialdi egoera honen ondorioz gaueko 18 pertsonei soilik ari garela
arreta ematen. Kafe eta berotasun zerbitzua aldi baterako itxi behar izan dugu, segurtasun arrazoiengatik.
Zorionez, zerbitzu horietan parte hartzen zuten pertsonetako asko beste baliabide batzuetan daude, eta
horrek lasaitu egiten gaitu.
“Berrasmatzeaz” hitz egiten da azken aldian, eta horixe da, hain zuzen ere, orain egiten ari garena. Pertsona
babesgabeekin lan egiten dugu; adikzioak dituzten pertsonak dira, eta haien zalantzetako batzuk honakoak
dira: “Substantziak lortu ahal izango ditut?”, “Nola moldatuko naiz?”.
Hontza heziketa-taldea kezka eta beldur horiei guztiei aurre egiten saiatzen ari da, eta sareko lana
funtsezkoa dela uste dugu. Zorionez, gurekin koordinatzen diren baliabide guztiak oso garrantzizkoak izaten
ari dira bizi dugun egoerari aurre egiteko; izan ere, pertsona batzuek mendekotasun handiagoa dute,
antsietatearen ondorioz, eta beste batzuk desorekatu egin dira, estres horren eta ziurgabetasunaren
ondorioz. Hiesaren aurkako Batzordea eta Gizakia Fundazioa funtsezkoak izaten ari dira koordinazio-lan
honetan, baina ezin ditugu ahaztu Bilboko Udala, Osasun Mentaleko Zentroak, Basurtuko Ospitalea…
Berrasmatzeaz ari naizenean, ez naiz ari soilik arreta ematen diegun pertsonen bide-laguntzaz, baizik eta
gure arteko lanaz ere. Astero, lankideok bideo-konferentziak egiten ditugu astea nola joan den
informatzeko, errealitate berrien aurreko proposamenak egiteko, estrategiak adosteko…
Ziurgabetasun eta etengabeko aldaketaz betetako egoera honetan, eskerrak eman nahi dizkiot talde osoari,
erabiltzaileei ahalik eta arreta onena emateko inplikazioa, jarrera positiboa eta gogoagatik.
Eskerrik asko bihotz-bihotzetik. Denon artean lortuko dugu.
#alkartasunabetizabalik

LETICIA ITUÑO FERNÁNDEZ
Hontza Zentroko Arduraduna.
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Etxepel, alkartasunak parez pare
zabaldu ditu ateak
Etxepel babesgabetasun egoeran dauden pertsonei arreta integrala emateko
zentroa da. Konfinamenduaren hasiera kolpe gogorra izan zen bertan, bereziki
gogorra, gure jendearentzat latzagoa izango baitzen bakardade eta gabezia
egoera. Egunez egun familia moduan lortzen dugun epeltasun hori ez galtzeko
ahalegin handia egin behar izan dugu.

Beldur eta kezken artean, jarduera plan berri bat garatu genuen. Martxoaren 13an bukatu egin ziren
taldeko gosariak, egunari hasiera emateko errondak, soroa, oilategia, erosketak, bazkariari buruzko
erabakia bateratuak, nork sukaldatuko duen erabakitzea, tutoretzak eta bide-laguntzak, yoga saioak,
saskibaloia, asteroko txangoak, gure txakur Wilmarekin jolas egitea, bazkalosteko solasak, lorategiko
pergolan egotea… Gure zentroa, gure etxea eta bizitza betetzen zuten jarduerak.
Baina pertsonok hemen jarraitzen dugu, eta gogor hasi ginen lanean inor kanpoan ez geratzeko, dena
ahalik eta ondoen joateko. Lehenik eta behin, saiatu ginen gure pertsona guztiek konfinamendua ahalik eta
ondoen bizi zezaten. Beren etxebizitza edo gelak egoera onean zeudela ziurtatu genuen. Baten batek
mugikorrean Internet behar bazuen, horretaz arduratu ginen. Telebistak, bizikleta estatikoak, musika,
pelikulak, eta abar eman genituen, eta WhtasApp talde bat sortu genuen harremana mantentzeko: ideiak
partekatu, sentimenduei buruz hitz egin, txisteak kontatu, musika eta liburuak gomendatu… distantziak
banatzen ez gaituela sentitzeko. Gorputza aktibo mantentzeko gimnasia saioak egiten ditugu online eta
elkarri aurpegia ikusten diogu, baita barre egin ere.
Etxepelen bizitzak aurrera jarraitzen du; pentsio soziala martxan dago hiru emakume errefuxiaturekin.
Horietako batek bi ume ditu bere kargura, eta zentroa alaitasunez betetzen dute. Beste edozein etxetan
legez, babes eta zaintza neurriak oso kontuan hartzen ditugu, eta egunak ahalik eta ondoen pasatzeko
beharrezkoa dena asmatzen dugu. Pozik gaude txikiek lorategiaz eta soroaz goza dezaketelako.
Langileon artean egitekoak banatzen ditugu: pentsioan bide-laguntza ematea, zentroaren mantenimendua,
etxebizitzetara bisita egitea, medikura edo behar den lekura laguntzea, sareko lana hobetzeko
koordinatzea, taldeko bilerak egitea, elkarri laguntzea… pertsonei etxeetan bisita egiten diegu eta Eguzkilore
proiektuko bi etxebizitzetara joaten gara. Egun zazpi pertsona bizi dira bertan. Pertsona batzuei ezin diegu
arreta etxean eman eta Etxepelera etortzen dira. Telematikoki ere lan egiten dugu, egun osoa telefonora
itsatsita… Ondarroara joan behar badugu, baten batek konpainia behar duelako, joan egiten gara.
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Pertsona bakoitzaren egoeran zentratzen gara. Baina onena da haiek ere boluntario eta langileez kezkatzen
direla; badakite guretzat ere konfinamendua ez dela erraza, denok gaudela talde berean. Haiek dira gure
motibazioa elikatzen dutenak, aurrera egiteko indarra ematen digutenak. Hau ere pasako da, eta gauza
berriak etorriko dira.
Gure jendeak krisi egoera honetan gauzak onartzeko gaitasuna, erresilientzia, indarra eta adorea erakutsi
digu. Horrela izanik, prozesu hauetan laguntzea are aberasgarriago bihurtu da guretzat, denok ari baikara
ikasten.
Etxepelen lanak sari itzela dauka. Boluntarioak telefonoaren beste aldean ditugu, eta denon artean osatzen
dugun bihotz handi honen ezinbesteko pieza dira. Denok gaude elkarlotuta.
Angustia eta ahultasunaren aurkako errezeta bikaina daukagu Etxepelen: berriz elkarrekin egoteko
ITXAROPENA.
#alkartasunabetizabalik

ELENA MORCILLO JULIANI
Etxepeleko Gizarte-langilea
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Bizimodu jasangarria izateko bidezko
merkataritza
COVID19aren krisiak airean dauka mundu osoa, salbuespenik gabe. Gure
sistema sozial, osasun sistema eta sistema ekonomikoei proba zail bat jarri die,
eta datuak baino askoz gehiago utzi dizkigu.

Gaixotasuna sufritzen ari diren familiak, senideei agur esan gabe hil diren pertsonak, lanean etengabe aritu
behar izan duten profesionalak, egunez egun gaixotasunaren mehatxupean… baina benetan garrantzitsua
dena ere agerian utzi du: pertsonak. Izan ere, orokorrean, etekin ekonomiko hutsari lehentasuna emateko
joera hartu izan dugu, eta, gainera, esplotazioa, diskriminazioa, botere-abusua, kutsadura eta abar erabili
dira helburu horretarako.
Ekonomia Sozial eta Solidarioak (ESS) eta, ondorioz, Bidezko Merkataritzaren Mugimenduak hamarkadak
daramatza praktika horiek salatzen, eta, orain, inoiz baino gehiago, salaketa hori kapitalismoaren ordezko
aukera bezala planteatu nahi dugu. Osasun krisi honek agerian utzi du zer den benetan funtsezkoa. Duela
hiru hilabete nekazariak ikusi genituen kalera irteten bidezko prezioak, gertuko kontsumoa eta sektorearen
garrantziaren aitorpena eskatuz; izan ere, gizartea elikagaiz hornitzen dutenak dira. Orain, krisiak erakutsi
digu ezin dugula nekazaritza-sektorerik gabe bizi, horregatik, funtsezkoa da ekoizle txikiei babesa ematea,
iraunkorrak izaten eta mundua elikatzen jarraitu ahal izateko. Horretarako, plan integral bat garatu behar
da: kontuan hartu behar dira hornidura kateak, ekoizpen-kateen etekinen banaketa bidezkoagoa,
multinazionalentzako betebeharrak eta kontsumitzaileen kontsumo arduratsuaren inguruko
kontzientziazioa. Horretarako, gure kontsumo mailak egokitu behar dira benetako beharrizanetara, gure
auzo eta herrien oinarria den gertutasun kontsumoaren aldeko apustua eginez.
COVID-19aren pandemiak irakatsi digu elkarren arteko lankidetza funtsezkoa dela denok egoerak gainditu
ahal izateko. Pertsona batzuek maskarak josi dituzte etxean, beste batzuek babes-pantailak egin dituzte 3D
inprimagailuekin, auzokide taldeak pertsona nagusiei laguntzeko antolatu dira, eta negozio batzuek bat egin
dute beren lana berrasmatu era funtzionatzen jarraitu ahal izateko, pertsonei zerbitzua eskainiz. Ekimen
txikiak dira, baina pertsonen zerbitzura jarritako jardueren adibide handiak.
Gaur, maiatzak 9, Bidezko Merkataritzaren Munduko Eguna ospatzen dugu. Aurten ez gara kalera irtengo,
baina gure ahotsa are ozenago entzunarazi nahi dugu, pertsonen eskubideak eta zaintza lana erdigunean
jarriko dituen eredu ekonomiko bat aldarrikatzeko.
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Aurtengo eskaerak honakoetan zentratzen dira:
Pertsonak onura ekonomikoen aurrean. Lan-eskubideak eta bizimodu duina mundu osoko
langileentzat. Bidezko Merkataritza arloko erakundeok adierazi nahi dugu langile guztientzako bizimodu
duina aldarrikatzea funtsezko eskubidea dela. Gainera, gizarte global bidezkoagoa sortzen laguntzen du,
eta krisiaren aurrean sendoagoa. Zentzu horretan, Bidezko Merkataritzaren arloko erakundeen praktika
komertzialak langileentzako ondorio ekonomiko eta sozialak arintzen ari dira.
Kontsumo arduratsua egitea. Bidezko Merkataritza arloko erakundeok kontsumo beharrizanak
benetako beharrizanen arabera egokitu behar direla defendatzen dugu. Langileak eta ingurumena
errespetatuz sortutako produktuak aukeratzea, auzoko dendetan arduraz kontsumitzea, eta gure auzo
eta herrietako gertuko produktuen alde egitea.
Ingurumena errespetatzea. Bidezko Merkataritzako erakundeok ekoizpen eredu berdearen alde egin
dugu, karbono isurpenekiko neutroa.
“Ez ginateke normaltasunera bueltatu beharko, ez baita inoiz “normala” izan. Koronabirusaren aurreko
errealitateak berdintasun eza, baliabideen erauzketa, esplotazioa, deskonexioa eta gabeziak normalizatzen
zituen. Ez ginateke horretara itzuli beharko. Beste egoera bat sortzeko aukera daukagu. Gizatasun eta
naturaren araberakoa”. Sonya Renee Taylor.
#Díamundialdecomerciojusto
#alkartasunabetizabalik

CRISTINA GONZALO
Kidenda
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Pandemia globala, elkartasun globala
Azken asteotan kezkaz eta minez jarraitu ditugu pandemiak gure inguruan
izandako ondorioak, gure lagun eta senideen artean; baina ohartu gara mundu
global batean bizi garela, dena dagoela konektatuta, Caritas Bizkaiaren
Nazioarteko Lankidetza eta Migrazio arloaren bidez egunero ikusten dugun
moduan.

Osasun krisi honekin, are gehiago estutu ditugu Peru, Ekuador, Kongo, Etiopia, Indonesia, Serbia, Libano eta
Haitiko lagunekin ditugun harremanak. Urtean zehar programa eta jarduerak partekatzen ditugu, eta
egunotan ohi baino whatsapp eta mezu elektroniko gehiago ari gara elkarri bidaltzen, egoera ezohiko
honetan eguneroko bizimoduari buruz galdetzeko. Konprobatu dugu pertsonen eta herrialdeen arteko
elkartasuna norabide bikoa dela.
Gure herrialdea epidemiaren foku nagusietakoa denez, gure kideak berehala jarri ziren harremanetan
gurekin, komunikabide eta sare sozialen bidez heltzen zitzaien informazioak harrituta. Gugatik, gure
senideengatik eta gure taldeen egoeragatik galdetzen ziguten. Beren hurbiltasun, enpatia eta adeitasunaren
bidez, familia handi bat garela eta elkarren beharra dugula gogorarazi digute.
Epidemia planeta osoan zehar zabaltzen joan den heinean, herrialde bakoitzean gaixotasuna izaten ari den
bilakaerari buruzko informazioa ematen digute, eta proiektuak partekatzen ditugun komunitateei nola
eragiten ari zaien jakinarazten digute. Gehienek baieztatu dute gobernuek arin erantzun dutela lurreko eta
aireko mugak itxiz, jakin baitakite osasun sistemak ahulak direla eta konfinamendua eta distantziamendu
soziala ez direla hemen bezain eraginkorrak, prebentzio eta kontentzio neurri gisa. Babesgabetasun
handiko errealitatea da haiena, eta kontuan hartu behar da hori: pertsonak kalera irten behar dira
eguneroko soldata irabaztera, ur bila irten behar dira etxean ez daukatelako… Orokorrean, isolamendu
neurriak eragin handia izaten ari dira lan egiten dugun komunitateetan.
Gure kideak prebentzio lan handia egiten ari dira. Pandemia honen inguruko informazioa ematen ari dira,
jarraitu beharreko neurriak azaltzen eta sentsibilizatzen. Batez ere, oso arin hedatzen dela eta higiene
neurriak oso garrantzitsuak direla nabarmendu nahi dute. Komunitate batzuek duten zailtasunetako bat
informazio falta da. Gainera, kutsatzea saihesteko oinarrizko baliabideak ere falta dituzte, hala nola ura,
xaboia edota babeserako ekipoak. Bertan ditugun kide guztiak telematikoki ari dira lanean, eta egunero
gaude harremanetan.
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Oraindik goiz da aurreikusteko nola eragingo dien krisi honek herrialde desberdinetan ditugun jarduerei,
baina, seguru aski, ondorioak garrantzitsuak izango dira; izan ere, pandemia hau orain heldu da, baina
aurretik bazeuden beste arazo batzuk, elikadurarekin lotuak, aldaketa klimatikoaren ingurukoak, lehorte
edo uholdeek eragindakoak. Toki bakoitzean garatzen ditugun prestakuntza ekintzak malgutu egin beharko
dira, hala nola eskubideen, emakume eta indigenen ahalduntzearen eta hondamendi naturalen prebentzio
arlokoak, epidemia honek izango dituen ondorio berehalakoenei erantzuten joateko.
Pandemia globala bada, elkartasunak ere globala izan behar du. Bizkaiko pertsona babesgabeenei
laguntzeko gure inguruan sortu diren ekimenak txalotzen ditugu, pertsona horien beharrizana erdigunean
jarri baitute; baina ez dugu ahaztu behar herritarren funtsezko eskubideak bermatu ezin diren
herrialdeetan gaixotasun hau ondorio larriak izaten ari dela. Pandemia hau aukera bat izan daiteke gure
gizarte eta ekonomia eredua birplanteatzeko. Pertsonak eta beren oinarrizko eskubideak erdigunean jarri
behar ditugu, naturarekin dugun harremana eta hori zaintzeko beharra kontuan hartu, gizarte zibila eta
boluntariotza sendotu eta xumetasunez bizi, beste batzuk, besterik gabe, bizi ahal izateko.

AMAYA RUIZ
Nazioarteko Lankidetza eta Migrazio arloa
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Berrikuntza elkartasunaren mesedetan
Honezkero denok dakigu gauzak ez dira lehen bezalakoak izango. Baina… nork
esaten du okerrago izango direnik? Esaera ezagun baten arabera, helmuga
orok bide berri baten hasiera dakar (Every finish line is the beggining of a new
race) eta Kooperan uste dugu horixe izan behar dela gure jarrera une honetan.

Berrikuntza berezkoa dugu, eta, horrela izanik, une bakoitzean daukagun egoerara eta erronkara egokitzen
gara. Hauxe da, dudarik gabe, ahalegin pertsonal eta profesional handiena eskatu diguna, guk dakigula.
COVID-19ak sortutako egoeraren aurrean, Kooperak egokitzapen lana egin behar izan du bere egiteko
soziala eta ingurumen arlokoa garatzen jarraitzeko. Aldaketak, irizpide berriak eta metodologia berriak
ezarri ditu, betiere, gure egitekoa zein den oso argi edukita, eta guztiaren gainetik, pertsonei garrantzia
emanez, batez ere, pertsona babesgabeenei. Pertsona horiek dira denon elkartasuna behar dutenak, orain
inoiz baino gehiago.
Gure jardueretako batzuetan, hala nola pertsonen zainketa eta etxeko lanak, gure kideak dena ematen ari
dira, eta eguneroko lanean jarraitzen dute. Horretarako, errutinak eta prozedurak aldatu ditugu, eta lana
nekezagoa da, baina pozik gaude etxean dauden pertsona horien ondoan jarraitu ahal dugulako, eguneroko
erritmoari eusteko beharrezkoa baitute laguntza bat.
Badugu beste jarduera bat, noski, gure jarduera nagusia; herritarrek eskuzabaltasun handiz edukiontzietan
uzten dizkiguten arropa, liburu, jostailu eta tresna elektroniko txikiak kudeatzea. Horri dagokionez ere, gure
lan-prozedura moldatu dugu, pertsona guztion segurtasuna bermatze aldera. Horretarako, beharrezko
babes-ekipamendu guztiak erabiltzen ari gara, eta arropa jaso eta tratatzeko prozedura ere behar den
moduan zaintzen ari gara, beharrizan handiena duten pertsonei arropa eta bestelakoak egoera onean
heltzeko.
Ehunka arropa sorta prestatzen ari gara (barruko arropa, praka, gonak, jertse, kamiseta eta bestelakoak,
oinetakoak, berokiak…) eta erakundeek eskatu ahala entregatu ditugu, Caritas, Gurutze Gorria eta bestelako
erakundeek, pertsona babesgabeenei laguntzeko xedez.
Elkartasun lan horretan ari ginen alarma egoera ezarri baino lehen, Koopera Store dendetan arropak
entregatuz. Posible denean berriz ere hasiko gara horrela egiten. Segurtasun neurriak hartu beharko
ditugu, noski, gure dendetako bezero guztiek erosketa segurua eta, betiko moduan, iraunkorra egin ahal
izateko.
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Neurri batzuk berriak izango dira (bezeroek probatutako edo itzulitako arropa modu berezian kudeatzea,
aforoa kontrolatzea, langile eta bezeroentzako babes ekipoak edukitzea…), eta beste batzuk sendotu egingo
dira, hala nola ozono bidezko higienizazioa. Kooperak duela urte asko ezarri zuen neurri hori.
Desinfekziorako egokia da eta ingurumena errespetatzen du (ez du urik kontsumitzen).
Gainera, ez dugu ahaztu behar Kooperaren helburu nagusia bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden
pertsonen laneratze eta gizarteratzea dela, eta ekonomia sozialeko sarea garenez (irabazi asmorik gabeko
kooperatibak, fundazioak), pertsonak dira gure balioa nagusia. Hori da zaindu behar duguna, beste
edozeren gainetik.
Horregatik, tarte honetan gure metodoak eta bide-laguntza emateko moduak egokitu ditugu, laneratze
prozesu bat abian daukaten guztientzat. Une honetan ez hain fisikoa, baina jarraitutasuna eta gertutasuna
betikoak dira. Hezitzaile, teknikari eta laneratze-kideen artean harremanetan egoteko moduetan ere
berrikuntza aplikatu dugu: sistema telematikoak, bideo-deiak, edo telefono-deiak.
Argi dagoena da pertsonak direla lehentasun nagusia, egokitzeko gaitasunik gabe gure proiektuak ezingo
luke aurrera egin. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkizuegu guztioi, ilusioz eta ikuspegi positibo batekin
lan egiten ari zaretelako. Ziur gaude indarberrituta aterako garela.

ENRIQUE OSORIO
Kooperako Komunikazio Arduraduna
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Hezkuntza arloko desberdintasunak
krisi sasoian
Babesgabetasun egoeran dauden haur eta nerabeen desberdintasun egoerak
agerikoagoak dira orain.

2020ko martxoaren 12a, osteguna. Bizkaiko Hezkuntza Delegaritzak ikastetxe guztien behin-behineko
itxiera dekretatu zuen. Haurrak etxera itzuli ziren ondo jakin gabe noiz bueltatuko ziren eta zer gertatuko
zen bitarte horretan. Laster konturatuko ziren egoera luzerako zela, ez zirela opor txiki batzuk, hasieran
uste bezala.
Caritas Bizkaiaren haurtzaro proiektuen bidez lanean hasi ginen gure jarduera egokitu eta familiekin
harremanetan jarraitu ahal izateko. Bagenekien krisi honek eragin handia izango zuela babesgabetasun
egoeran dauden haur eta nerabeengan.
Asteotan konturatu gara familia guztion abiapuntua ez dela berdina, ez ditugula aukera berdinak krisi
egoera honi aurre egiteko unean. Hauek dira elementu nagusietako batzuk:
Telematikoki lan egiteko aukerak txikiagoak dira familia batzuetan: gailu informatiko faltagatik edo
Interneterako konexio faltagatik, alde batetik, eta, bestetik, ezagutza teknologiko faltagatik.
Krisi eta konfinamendu egoerak dakarren estras emozionala kudeatzeko gaitasuna txikiagoa da
familia babesgabeetan. Gaitasun hori murrizten duten hainbat faktore hauteman ditugu:
Baldintza materialengatik kezkatuago daude, eta estresatuago.
Familia askok beldur bikoitza dute: gaixotasunaren beldurra (orokorrean, herritar guztiok daukaguna),
eta egoera administratibo erregularrean egoteagatik atxilotuak izateko beldurra.
Guraso-gaitasunen inguruko autoestimu baxuaren ondorioz, ez dira gai sentitzen.
Heldu bakarra haurren kargura dagoen familietan karga emozionala handiagoa da, ez baitaukate
norekin konpartitu.
Ikastetxeak itxita egoteak curriculum ezagutzen transmisio falta dakar, baina ez bakarrik hori: beste
ikasketa garrantzitsu batzuk ere etenda geratzen dira, hala nola garapen pertsonala, soziala eta
komunitarioa, aurretik ere konplikatuak zirenak.
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Babesgabetasun egoeran dauden etxeetan nabariagoa da gurasoek etxerako lanetan laguntzeko
duten gaitasun falta:
Ikasketa-maila baxuagoko familiek, edota euskara ezagutzen ez dutenek zailtasun handiagoak dituzte
haurrei etxerako lanekin laguntzeko.
Familia batzuetan gurasoek funtsezko egitekoetan egiten dute lan (elikagai-denda txikiak, garbiketalanak, supermerkatuko langileak, osasun langileak…), eta haurrekin egiteko denbora gutxi daukate.
Heldu bakarreko familietan laguntza hori emateko denbora ere murritzagoa da. Hori larriagotu egiten
da haur kopuruaren arabera.
Elementu horiek guztiak kontuan izanda, Caritas Bizkaiaren izenean honako zerbitzuak eskaintzen ari gara:
Telefono bidez entzun eta babesa ematea: zer gertatzen ari zaien jakiteko, bereziki delikatuak izan
daitezkeen egoerak hautemateko eta interesatu ahal zaien informazioa emateko.
Babes emozionala emateko tresnak, haur eta gazteentzat zein helduentzat, egoerari hobeto aurre egin
ahal izateko. Ildo horretatik, laguntza emateko gida-liburu batzuk sortu ditugu eta familiei bidali
dizkiegu. Webgune honetan aurki daitezke: https://lasolidaridadnocierra.eus/recursos/
Proiektu batzuen bidez etxerako lanak egiteko laguntza eskaini da. Helburu bikoitza du honek: ildo
horretan ematen genuen babesa ematen jarraitzea, eta bereziki zaila den une honetan arreta hori
sendotzea.
Abiapuntu horretatik, badakigu oraindik bidea luzea dela, haur eta nerabe asko sufritzen ari diren
desberdintasun egoerei aurre egin nahi badiegu. Horretan ari gara, eta gure lanaren inguruan hausnartzen
eta egokitzen jarraituko dugu, denontzako gizarte eredu bidezkoagoa lortzeko asmoz.

MONIKA MARTÍN
Familia harremanen arloko arduraduna
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Caritas Bizkaiaren Zerbitzu Juridikoa
Zerbitzu Juridikoa koronabirusaren garaietan.
Zuzenbidetik Justiziara zati bat dago.

Caritasen Zerbitzu Juridikoak hogeita hamar urtetik gora darama Bizkaiko harrera-zentro eta komunitatezentroetan babesa aurkitu duten pertsonei aholkularitza ematen. Leku horietan, baten batek beren bizikontakizuna entzun zuen eta abokatu baten laguntza edo aholkularitza behar zutela baloratu zuen. Izan ere,
Justizia Administrazioaren mundua konplexua da.
Zerbitzua garenez, konfinamendu etapa honetan ere hala izaten jarraitu nahi dugu. Une honetan telefono
eta mezu bidez ari gara arreta ematen. Jendeak deitzen jarraitzen du, beren egoera eta administratibo edo
juridikoagatik kezkatuta, edo haien hezitzaile, langile edo boluntarioek eskatzen digute laguntza emateko.
Gure lana, orain inoiz baino gehiago, deitzen duen jendeari entzun, lasaitasuna helarazi eta alarma egoera
honetan onartzen ari diren neurrien inguruko informazioa ematea da. Horretarako, Espainiako Caritas
Konfederazioko intzidentzia taldearen laguntza daukagu. Gainera, ohartu gara orain izapidetze guztiak
telematikoak direnez, sinadura digitalik ez duten pertsona babesgabeenak kanpoan geratzen ari direla.
Gure ardura da hori guztia jasotzea, salatzea, proposamenak egitea eta Justizia arloan eskubideak
gauzatzeko aukera unibertsala eskatzea.
Egun hauetan galdera zehatzei erantzuten saiatzen ari gara.
Zer gertatuko da alokairu-kontratuarekin, ezin izan badut apirileko kuota ordaindu, eta hurrengo
hiletakoa ere ordaindu ezingo badut, eta COVID 19aren inguruko laguntzak jasotzeko baldintzak
betetzen ez baditut?
Nola lor ditzaket jatekoa erosteko laguntzak edo bestelako udal laguntzak erroldatuta ez banago, edo ez
benetan bizi naizen etxean erroldatuta ez banago?
Nola jakin dezaket nire nazionalitate eskaera, egoitza-baimena edo DBE eskaera konponduta dagoen, ez
badaukat Interneterako sarbiderik?
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Zein eskubide ditut kontraturik gabe ari banintzen lanean edo sinatutakoak ez ziren beste baldintza
batzuetan, eta nola jakin dezaket laguntza ekonomikoren bat dagokidan?
Une honetan salaketarik jarri al dezaket? Epaiketa batera deitu ahal didate?
Babesgabetasuna (soziala, osasun arlokoa, ekonomikoa) oso lotuta dago oinarrizko eskubideak garatzeko
ezintasunarekin. Badakigu pertsonen bizitzak arreta integrala behar duela, eta horrela ulertzen du Caritasek bidelaguntza.
Alkartasuna beti dago zabalik, baina komeni da Caritasen aurreko beste kanpaina batzuk ere gogoratzea,
ESKUBIDEAK eta JUSTIZIA aldarrikatzen zituztenak. Izan ere, balio horien bidez lortuko dugu mundu hobea
eraikitzea.
Zati bat daukagu egiteko. Egin dezagun elkarrekin.

GEMMA ESCAPA.
Zerbitzu Juridikoa. Caritas Bizkaia
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Balkoiko hausnarketak
“Quédate en casa” seguramente la frase que más hemos oído en éstas seis
semanas que llevamos de confinamiento. La hemos escuchado en medios de
comunicación, visto en redes sociales…objeto de eslóganes y memes…petición
reiterada de los que realmente han estado en primera línea plantándole cara al
avance del virus y que hemos recogido todos y todas apelando a nuestra propia
responsabilidad y poniendo en valor la dedicación y el esfuerzo de otros y otras
para con los demás. Hacía tiempo que la empatía no estaba tan presente.

“Geratu etxean”. Hori izango da, seguru aski, azken asteetan gehien entzun dugun esaldia.
Komunikabideetan entzun dugu, sare sozialetan ikusi dugu… eslogan eta meme askoren leloa izan da, eta
birusari lehen lerroan aurre egiten egon diren pertsonen eskaera izan da. Denok geureganatu dugu esaldi
hori, denon ardura izan dela sentitu dugu eta beste batzuek ongizate kolektiboaren alde egindako lanari
balioa eman diogu. Enpatia inoiz baino presenteago egon da.
Etxeak ezinbesteko elementu bihurtu dira krisi honetan. Beti izan da aterpe eta babesleku, baina orain ez
diogu arnasarik ematen. Gela bakoitzeko txoko bakoitza aprobetxatu dugu. Gimnasio, lantoki eta jolastoki
bihurtu dugu. Etxeak ez du tarte librerik izan, lehen ikastetxera edo lanera joateko irteten ginenean bezala.
Eta hori gutxi balitz, kaleko bizia balkoietara eraman dugu. Topaketa bertikalerako leku, protesta egin eta
eskerrak emateko leku bihurtu dira. Lau hormen babes-gaitasuna harago joan da: ez ditu barrukoak
bakarrik zaintzen; kanpokoak ere babesten ditu.
Eguzkilore etxeez arduratzen da, baina zuek zarete, erakunde deribatzaileak, langileak, boluntarioak, etxe
horietan bizi diren pertsona eta familiak ezagutzen dituzuenak. Pertsona horiek kokatzen diren kolektiboak
ezagutzen dituzue, badakizue nola ari diren lanean beren bizitzak berreskuratzeko, badakizue zein
gorabehera izan dituzten eta nola lagundu behar diezuen. Badakizue momentu batzuetan etxebizitza
partekatu behar izan dutela, elkarbizitzak dakartzan zailtasun guztiekin… Orain denok gaude giltzapean,
baina ezin dugu ahaztu haien egoera zein den.
Etxeek beti eduki dute beren pultsua. Erabili egiten ditugu, sartu eta irten egiten gara bertatik, beren
erritmoa dute, eta orain, dena etenda dagoela, irmo eutsi behar diote, baina… zer gertatzen da ez badiote
eusten? Zer gertatzen da kristal bat hautsi edo garbigailua matxuratzen bada? Momentu honetan kudeaketa
hori asko konplikatzen da; gertakari horiek ezin dira konpondu, konpontzen dituztenak ere etxean baitaude.
Beldurra ematen digu gertakari horiek gugan izan ditzaketen eraginak, ez jakiteak zenbat denboran eutsiko
dion etxeak.
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Geure burua egoera ezohikoetan aurkitzean, gugan lozorroan zeuden fazeta eta gaitasunak esnarazten
dira. Pertsonekiko konpromisoa eta elkartasuna ernarazten dira, eta ohartzen gara metatutako
esperientziak ere ez duela balio egoera honetan jendearen portaera zein izango den aurreikusteko. Enpatia,
laguntza, adiskidetasuna eta elkartasuna gure artean daude, inoiz baino gehiago. Bakoitzaren eguneroko
egitekoetatik kanpo dauden zereginak hartzen ditugu gure gain, ahal dugun moduan laguntzen diogu
elkarri; esaterako, lanpara bat konpontzen. Jendea prest azaltzen da Adingabeen Etxera laguntzera joateko,
jakinda haurren mundua asko txikitu eta ilundu dela, eta haiekin egon beharra daukagula.
Teknologiak elkarrengana gerturatu gaitu; koordinatzeko eta antolatzeko balio izan digu, jendea nola
dagoen jakiteko. Pantailaren edo telefonoaren beste aldetik konpromisoz betetako erantzunak jaso ditugu.
Batzuek pazientzia handia erakutsi dute beren eskaerak nahi bezain arin bete ezin direla ohartuta. “Ez da
ezer gertatzen, itxarongo dugu”. “Ondo gaude, nola zaudete zuek?”. “Elkarri laguntzen diogu, balkoira irteten
gara txalo egitera”. Etxebizitzetan izaten ziren matxurak konpontzera irteten ziren langileek ere lagundu
digute, batzuetan egoera delikatuetan, eta, beste batzuetan, gerta daiteke bideo-dei bat nahikoa izatea
galdara bat konpontzeko, adibidez.
Azken finean, denok gara komunitate baten partaide. Besteekin batera zerbait osatzen dugu, norbanakoa
baino zerbait gehiago gara. Hori bagenekien, baina egoera honek gogorarazi egin digu. Eta hausnarketa
horrek etxean harrapatu gaitu.

JUANMA SANTIAGO ALONSO.
Fundación Eguzkilore. Etxebizitza Teknikaria.
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Elkartasuna, itxaropenaren erregaia
Inoiz ez genuen imajinatuko talde moduan halako esperientzia
gogorra bizi beharko genuenik. Baina itxaropena badugu!

Hemen gaude berriz Caritaseko kideok, prekarietate egoerak arindu nahian. Gizarteko kide guztiak gaude
konfinatuta, eta denok gara uste genuena baino ahulagoak. “Dejà vu” moduko baten sentsazioa daukagu:
2008ko krisi hartan bizi izan genituen emergentzia egoerak berriz sentitzen eta babesten ari gara. Egoera
horietako asko itzuli dira Caritas Bizkaiara, laguntza eske.
Kristau komunitatea hor dago, gure oinarri nagusia da, baina gizartea anitza da, askotariko pertsona eta
erakundez osatua, eta ohiko lankide ez diren arren, asko gerturatu zaizkigu 2008an bezala, zer behar dugun
galdetzera.
Eta beharrizana handia da. Etxegabetasun egoerak ditugu, adikzioak dituzten pertsonak, langabezian
daudenak, adingabeak, indarkeria egoerak, eskolako jantokiaren beharra zuten familiak… eta hemen gaude.
Dohaintzan jasotzen ditugun objektu material guztiak ongi etorriak dira; horrela, beste laguntza batzuk
emateko lanean zentratu gaitezke: laguntza ekonomikoa, psikologikoa, heziketa arlokoa… eta etxeko
armairu eta hozkailuak janariz betetzeko laguntzak.
Honen asmoa ez da enpresa edo dohaintzen publizitatea egitea. Besterik gabe, pertsona askoren
eskuzabaltasunaren bidez estaltzen ditugun beharrizanak ikusarazi nahi ditugu. Enpresa, kirol elkarte,
ostalaritza zerbitzu, abokatu bulego, aholkularitza eta abarren dohaintzak jasotzen ari gara. Batzuk ekarpen
ekonomikoak dira, beste batzuek beren produktuak eskaintzen dizkigute.
Pizzeria batek astean behin afari ederra prestatzen du hainbat etxetara eramateko, eta bai eskertuta
daudela! Aspalditik gurekin lan egiten duen farmazialari batek hidrogel, termometro eta krema
hidratatzaileak eman ditu dohaintzan, kaleko bizimoduak zigortutako azalak eta gaixotasunak arintzeko.
Horrela, guk zati hori aurreztu ahal izan dugu zentroetan izango ditugun beste beharrizan batzuetarako.
Freskagarriak botilaratzen dituen enpresa bat ere lagun izan dugu… badakizue zer den cola freskagarri bat
desintoxikazio prozesuan daudenentzat?
Bioerregaia ekoizten duen enpresa batek ere dohaintza eskuzabala egin digu.
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Hotel guztiek egun batetik bestera itxi behar izan zuten, eta hozkailuak hustu zituzten, gureak
betetzeko, “behintzat, baten batek aprobetxa dezala…” esanez.
Kontserba-egileek ere hala egin zuten “hemen duzue gure produktua, asko irauten du, proteina da…
hegaluzea, muskuiluak… jantoki sozialetan aprobetxatu ahal izango dute”.
Esnekien fabrika batetik honakoa esan ziguten: “ez gastatu gure produktuetan, guk emango dizkizuegu
gosaritarako gauzak; horrela, beste beharrizan batzuetan gastatuko duzue diru hori”.
Nola pasatzen da konfinamendu bat ia mugimendurik gabe eta gora begira?: gimnasioa, kirol-materiala eta
abar eskaini dizkigute.
Enpresa batzuek beren jarduera berrantolatu dute maskarak eta babes-pantailak egiteko.
Pipa eta snack lantegiak ere prest agertu dira: “zerbait ospatu behar bada… ez dadila halakorik falta!”.
Ziurgabetasun sasoiak dira, egun batetik bestera antolatzen dugu lana, epe erdira begira. Birusak arazoak
emateari uzten dionean, Fernando Simón egunero ikusteari uzten diogunean, bidean berriz ere atzean
geratutako pertsonez arduratzen jarraituko dugu.
Egoera honetan, itxaropena etorkizun eta iraganerako heldulekua da, baina ez da ezerezetik sortzen, gizarte
sareak elikatzen du, pertsona babesgabeenen beharrizanei erantzunez, elkartasunez. Izan ere, elkartasuna
da itxaropenaren erregaia, horiek gabe ez dugu kohesio sozial delako hori lortuko; guk gizatasun
partekatu deitzen diogun hori.

ANA ISABEL DE LA TORRE.
Gizarte Ekintzako arduraduna.
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Ekologia soziala eta konpromiso naturala
Duela gutxi (edo ez hain gutxi) alarma egoeraren berri eman zenean, Biozakin
udaberri-uda sasoiko soroaren une erabakigarri batean geunden.

Hainbat familiako milaka landare genituen, landatzeko forma desberdinetan; etxez etxeko banaketa
zerbitzuan gero eta eskaera gehiago jasotzen ari ginen, baita dendetarako ere, eta bagenekien horrek
guztiak ahalegin handia eskatuko zigula: egiteko asko automatizatzea, denbora kudeatzea, estresa,
koordinatzeko zailtasunak… gainera, ordura arte izandako lan aurreko tailerraren jarduera eten behar izan
zen, eta horrek erraztu egiten zituen lanak, bereziki landatze, ereite eta bilketa lanak.
Horregatik, lehenengo asteko egokitzapen eta kokatze fasearen ostean, eguneroko lanari lasaitasunez
ekiten saiatu ginen; izan ere, ohartu ginen egoera horretan ezin genituela gure ohiko espektatibak bete.
Lanaldi luzeak izan ziren, goizetik gauera, askotan; opor eta librantza egunak atzeratu egin genituen
ekoizpen eta merkaturatze lanei nolabait erantzun ahal izateko. Nahi gabe, kideen artean lelo bat
nagusitzen joan zen, Ibarrako Jose Maria Garmendiak (Txamo) Ekuadorreko arratsaldeko bilera haietan beti
erabiltzen duena: “lehenestea eta partekatzea”. Adiskidetasuna sendotuz joan zen, otzarak eramaten
genizkien pertsonak zaintzeko landareak zaintzearen ardura barneratuta, eta, aldi berean, eguneroko
eskakizunak bete ahal izango ote genituen ziurgabetasunarekin.
Baina bizitza argi-ilunez osatzen da, eta horietan lortzen da esperientzia eta jakintza. Bitartean, lurra are
gehiago maitatzen ikasi dugu, jakin baitakigu bertatik gatozela eta bertara itzultzen garela egoera guztietan,
gure kasuan, laborantza natural eta ekologikoaren bidez, gure bezeroen etxeetara Ama Naturaren argia
eramateko. Gure bezero eta lankideak zaintzeko ardura hori ezinbesteko pizgarria izan da guretzako, elkarri
laguntzeko. Bakoitzari bere otzara eramatean trukatutako hitzen gertutasuna energia-dosi handia da. Gure
otzaretako bakoitza otzara soil bat baino askoz gehiago da, ematen duenaren eta jasotzen duenaren
konpromisoa bat eginda daudenean.
Egunak arin joan ziren, eta, azkenean, berri onak: lankide berri baten kontratazioa, beldurrak eta nekeak
baretzeko, eta proiektu honekin jarraitzeko gogo eta energiak biderkatzeko. Orain badakigu presa ez dela
bidaide ona, baina honek irakatsi digu erresilientzia zer den, edo, Jose Maria Garmendia aitak esaten zuen
bezala, “lehenestea eta partekatzea”.

ASIER ODRIOZOLA CUESTA.
Merkaturatzea eta ekoizpena.
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Krisi honek berdin eragin al digu denoi?
Pertsona babesgabeenen egunerokotasuna

Bizi dugun egoera ezohiko honen ondorioak ezagunak dira dagoeneko: birusak ez du diskriminatzen, baina
kolektibo babesgabeenei bereziki eragiten die. Denok ez ditugu baliabide berdinak krisi honen ondoriozko
beharrizanei aurre egiteko. Batzuek eskubide berdinak ere ez dituzte.
Caritas Bizkaiak 12.531 pertsonari eman zien arreta pasa den urtean. Horietatik 7.341 atzerritarrak ziren,
hau da, kopuru osoaren % 58,5. Zenbaki horrek ez du kolektibo anitz hau guztiz ordezkatzen, izan ere, gure
bide-laguntza egoera babesgabean dauden pertsonei dago eskainia; baina atzerritarrei beren migrazio
proiektua baldintzatzen duen legeria espezifiko bat aplikatzen zaie. Eta, orain, inoiz baino gehiago,
berezitasun hori ondorio negatiboak izaten ari da.
Imajinatzen duzu zure lan eta egoitza baimena lortu ezin izana, Atzerritartasun Legearen baldintzak
betetzen ez dituzulako, eta zure laguntza behar duen pertsona nagusi bat zaintzera eta erosketak egitera
irten behar duzula? Supermerkatura edo lanera joateko irten, eta poliziak baino ez dituzu ikusten kalean.
Konfinamenduaren arauak ez betetzeagatik kontuak eskatuko dizkizuten beldur zara, baina, gainera,
dokumentazioa eskatuko dizuten beldurra ere hor dago. Egoera irregularrean egoteagatik zigor-prozedura
bat has dezakete zure aurka, eta kaleratzearen mehatxua sentitzen duzu beti, ziurgabetasunez betetako
garai hauetan.
Eta zure seme-alaben heziketa? Beste familia batekin partekatzen duzue etxebizitza, gastuei aurre egin ahal
izateko, eta ez daukazue lekurik hainbeste jenderentzako. Familiaren ekonomiak ezin dio aurre egin
Internet ordaintzeko gastuari, eta arrakala digitalak kezka nagusi bat dakarkizu zuri: zure seme-alabak
atzean geratuko dira ikasketa-prozesuan, eta baliteke hilabete hauetan egindako ahalegina nahikoa ez
izatea online eskolekin jarraitzeko baliabideak izan dituztenen mailara heltzeko.
Zure seme-alabentzako etorkizun hobe baten bila etorri zinen hona, eta pobreziaren belaunaldi arteko
transmisioa eteteko funtsezkoa da heziketa.
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Zure kasuan, lana galtzea ez da soilik familia mantentzeko diru-sarrerarik gabe geratzea; egoera
administratibo irregular batera itzultzea da. Baliteke egoitza eta lan baimena berriztatu ezin izatea, eta
baimenik gabe askoz zailagoa izango da etorkizunean lan duin bat aurkitzea. Gainera, alarma egoeran
estatu mailan neurri zehatz batzuk onartu direla entzun duzu, alokairurako, etxeko zerbitzu eta nekazaritza
sektorerako, adibidez, baina egoera erregularrean dauden migratzaileentzako soilik direla konturatu zara.
Eta pentsatu duzu zer izango litzatekeen konfinamendua bakarrik bizitzea, zure senideengandik milaka
kilometrora? Hasieran zugatik zeuden kezkatuta, komunikabideen eta sare sozialen bidez jasotzen zituzten
berriak ez zirelako onak, baina orain zu zara beldur, zure jatorriko herrialdeko sistemak jendearen osasuna
bermatu ezin izango duelakoan. Antsietatea, estresa edo depresioa agertzen dira egoera hauetan.
Birus honek biziaren hauskortasuna erakutsi digu, baina bizi guztien hauskortasun-maila ez da berdina, eta
erantzuna unibertsala izan behar da. Ez dago “haiek” eta “gu”; geure burua zaindu behar dugu ondokoak
zaintzeko, denon ongizatea gure bizirautearen mende baitago.

SUSANA CUESTA
Nazioarteko Lankidetza eta Migrazio arloko arduraduna
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Pandemia sasoian elkarri entzutea

Eta orain, zer?

Astean behin edo hamabostean behin ikusten genuen elkar Caritasen entzute-zerbitzuan. Ordubete
geneuken elkarrekin egoteko, intimitaterako, barrena husteko.
Eta pandemia heldu zen. Eta orain, zer? Hau guztia amaitu arte agur esango diogu elkarri? Beren aurpegiei
begiratu, eta haien hitzak nituen gogoan: Antsietatea, nekea, tristura… batzuetan malkoak eta beste
batzuetan irribarreak; minez, beldurrez, ziurgabetasunez jositako istorioak.
Pertsona batzuk hasi berriak ziren eta ia ez genuen elkar ezagutzen; beste batzuekin hainbat topaketa
genituen eginda. Bizitzari aurrez aurre begiratzeko ausardia duten pertsonak dira, bizitza eskuetan hartu
eta emozio eta egoerak ahal bezala kudeatzen dituztenak.
Orain telefonoa daukagu harremanetan jarraitzeko. Pandemiak elkarrengandik urrundu gaitu fisikoki, baina
ez bihotzez. Jatorrizko arazoei egoera honen berezko batzuk gehitu zaizkie: Elkarbizitzarako espazio txikiak,
irten ezinik, lan falta, arazo ekonomikoak eta antsietatea. Antsietatea ez da bidaide ona; gehiago
sufriarazten digu.
Telefonoari esker, entzun eta partekatu ahal izan dugu. Ez da gauza bera bertan egotea, baina behintzat
gertu mantentzen lagundu digu, entzuten jarraitu eta animoak emateko. Elkarren ondoan egon gara eta
deskubritu dugu, edonola ere, Albert Camus idazle frantsesak arrazoi zuela hau esan zuenean:
“Neguaren gordintasunean, ikasi nuen, azkenean, Nire barruan uda garaiezin bat dagoela”.

CHARO ABAITUA ARANA.
Altzagako entzute-zentroko boluntarioa.
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Eskala garrantzitsua da
Osasun krisiaren inguruan asko hitz egin da, beraz, ezer gutxi gainerako
dezakegu. Idatzi da, komentatu da, bideoan grabatu da, egoerak GIF bihurtu
dira, WhatsApp taldeetan milaka mezu ibili dira…

Krisiaren analista bihurtu gara, eta horrek beste krisi batzuk utzi ditu agerian (agian ez hain aztertuak).
Behin eta berriz errepikatu den ideia bat da birus honek ez dituela bereizten ez mugak, ez klase sozialak, ez
azalaren kolorea, ez sexua… gazte zein helduak kutsatu daitezke (azken horientzat arriskutsuagoa izan
arren).
Baina agerian geratu dira lehendik zeuden desberdintasun egoerak. Konfinamenduak ez digu denoi berdin
eragin. Eta gertu dugun krisiak ere ez du egingo. Goiz da oraindik jakiteko zein mekanismo solidario jarriko
ditugun martxan, zein ekintza burutuko ditugun babesgabeenei laguntzeko. Ez gaude guztiz ziur zein
ahultasun eta beharrizan sortuko diren, baina justiziaren alde lan eginez metatutako esperientziak esaten
digu ez dagoela errezeta ez konponbide unibertsalik. Orain, inoiz baino gehiago, errealitate bakoitzari,
pertsona bakoitzari aplikatutako begirada behar dugu, baina testuinguru eta inguru bakoitza ere kontuan
hartu behar dira.
Hiri/landa-eremu ardatza ezbaian dago. Landa-eremua ez da denontzat leku berean hasi edo amaitzen.
Denok ditugu esperientzia desberdinak eta topiko batzuk irudikatzen ditugu. Batzuentzat, landa-eremua
bizi-kalitatearekin lotuta doa; beste batzuentzat, ez da leku desiragarri; aukerarik gabekoa, aspergarria eta
oso tradizionala delako. Biztanle kopuruarekin erlazionatutako irizpideez, zahartzeaz eta despopulazioaz
harago, espazioaren nozioa subjektiboa da eta baloratu egin daiteke, positiboki zein negatiboki.
Errealitate konplexu eta aldakor honek urteetan erabilgarri izan zaigun binomio bat zalantzan jarri du, eta
orain komeni zaigu hori errebisatzea. Alde txikiak daude kontsumo ohitura, aspirazio eta espektatibei
dagokienez hiri bateko edo herri txiki bateko pertsonen artean. Herrietan jende gutxi bizi da dagoeneko
lehenengo sektoretik. Teknologia berriei esker, Aulestiko gaztetxo batek Bilboko baten erreferente kultural
berberak izan ditzake; jende asko mugitzen da egunero hirira lanera edo ikastera… orduan, zein da
elementu bereizgarria? Zer aukera eskaintzen ditu landa-eremuak pertsona babesgabeenen inklusioa
gauzatzeko?
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Eskala garrantzitsua da. Gutxiago bagara, hobeto ezagutu dezakegu elkar. Bakarrik bizi den emakumeari
aurpegia jartzen badiogu, kaletik agurtzen badugu, keinu horrek konplizitatea sortzen du. Gure auzokoa
zein herrialdetatik etorri den badakigu, errazagoa izango zaigu konexioak aurkitzea. Guraso eta semealabak euria ari duenean non elkartzen diren badakigu, ikus dezakegu nola erlazionatzen diren, eta zein
beharrizan dituzten asma dezakegu. Arreta jartzen badugu, ikuspegia zabaltzen badugu, gehien sufritzen
duten pertsonentzako erantzunak aurkituko ditugu gure komunitateetan.
Caritaseko boluntarioek urteak daramatzate erakusten txikitasunean dagoela gakoetako bat. Caritaseko
harrera zerbitzuan, alfabetatze tailer batean hasten diren harremanak, askotan, eraldatu, finkatu eta
aberastu egiten dira. Egunerokotasunean esanahia hartzen dute, bi pertsona horiek kaletik gurutzatzen
direnean, beren izenez elkar agurtzen dutenean, euskaraz hitz egiten dutenean, irribarre egiten dutenean.
Proiektuen oinarrian nortasuna sortzen duten elementuak daude: itsasoa, lurra, hizkuntza…
Boluntarioek herria ezagutzen dute: auzokideak, ingurua, bideak, abizenak, baserrien izenak, garai batean
bizimodua egitera kanpora joandakoen izenak, asmo horrekin berarekin hona etorritakoenak…
errealitatearen analisia egiten dute eta pertsonen neurrira egindako konponbideak bilatzen dituzte,
erantzun unibertsalen neurrira egindako pertsonak bilatu beharrean.
Xumetasuna, autonomia, konpromisoa eta ilusioa. Horiek dira Caritasek herrietan bultzatzen dituen
proiektuen ezaugarrietako batzuk. Ez dira soilik landa-eremuaren ezaugarriak, baina baliteke leku horietan,
eskala txikiak zentzu handiagoa ematea.
Jarrai dezagun herri solidario eta bidezkoagoak eraikitzen.

ALICIA SUSO
IV eta V Bikaritzetako koodinatzailea
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E-inklusioa
Alfabetatze teknologikoarekin daukagun erantzukizuna.

Azkenaldian esaten genuen, baina osasun krisiarekin argiago geratu da: Arrakala digitalak mugatu egin ditu
jendearen beharrizanak. Interneterako sarbiderik ez izatea desberdintasun sozialaren beste ezaugarri bat
da. Ezagutzen ditugu betiko arazoak: zailtasun ekonomikoak, etxebizitza arlokoak, elikadura arlokoak,
isolamendua, hizkuntza ez ezagutzea, kualifikazio baxua izatea, lana aurkitu edo mantentzeko zailtasunak,
komunitatearen onarpena ez izatea… baina, orain, gabezia teknologikoa ere bazterkeria arrisku bat da.
Konfinamendua pantaila eta wifiarekin bizi izan dugu. Kasu askotan, gure jarduera akademiko eta
profesionalarekin aurrera jarraitzen lagundu digu, baita ingurukoekin harremanetan jarraitzen ere. Baina
etxe guztietan ez dute aukera hori izan; zailtasun handiak sortu dira, sarerik ez edukitzeagatik, edo
erabiltzen ez jakiteagatik. Hau are argiago ikusi da 65 urtetik gorako pertsonen artean eta baliabiderik
gabeko familietako adingabeen artean; izan ere, arrakala teknologikoak isolamendu modu berri batean
kokatu ditu edadetuak, eta adingabeentzat bereziki zaila izan da ikastetxeetan online egin behar izan diren
proposamenei jarraitzea. Landa eremuetan ere oztopo elektroniko hori sufritu dute, hiriguneetan baino
gehiago.
Maiatzaren 16an Interneten munduko eguna izan zen. Horren harira, The Conversation egunkarian
errealitate horri buruzko artikulu bat argitaratu zen. Gure arreta jasotzen duten pertsonek gaitasun digitalak
eskuratzeko garatu beharreko lana jartzen zuen mahai gainean.
Bertan jasotakoaren arabera, “munduko hainbat herrialdek aitortu dute Internet oinarrizko zerbitzua dela,
funtsezko zerbitzuak eskuratzeko daukan garrantziagatik”.
Mencionan que “varios países en el mundo han declarado el Internet como un servicio básico esencial por
la importancia que representa para los ciudadanos en el acceso a servicios fundamentales a través de la red
de redes”.
Gaur egun, zerbitzu publikoek teknologia erabiltzen dute herritarren gestioetarako aukera gisa, baita
eguneroko harremanetarako ere, beraz, denontzako aukera irisgarria izan beharko luke. Digitalizazioa
eskubide bat dela ari gara planteatzen, eta pertsona eta talde guztiak hori lortzera bideratu beharko
genituzke.
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Gaur egun posible da medikuarekin hitzordua Internet bidez hartzea, bankuan saldoak kontsultatzea eta
urrunetik dirua transferitu eta kobratzea, erosketak egin eta etxean jasotzea produktuen salmenta-orrien
bidez. Hezkuntza sistemak irakaskuntza-eredua egokitu du eta irakasle eta ikasleen arteko
harremanetarako
plataformak
ditu,
ikaskuntza
prozesua
sendotzeko.
Gailu
mugikorretan
entretenimendurako edukiak, eduki kulturalak eta bestelako aisialdi proposamenak jasotzen ditugu.
Albisteak berehala jaso ditzakegu, prestakuntza modu telematikoan jaso dezakegu. Enplegua bilatzeko
atarien bidez, lan eskaintzak jaso ditzakegu. Egunero aplikazio erraz eta erabilgarri baten bidez
komunikatzen ikasten dugu. Adibide horiek guztiak inguruan daukagun presentzia informatikoaren
konstatazio txiki bat besterik ez dira.
Capgemini-ko Ikerketa Institutuaren lan baten arabera, gaur egun deskonektatuta egoteak gizartebazterkeriara eraman gaitzake, eta zerbitzu publikoak erabiltzea eragozten du. Denon artean hartu behar
dugu arrakala digitala gainditzeko ardura. Elkarrekin, erakunde pribatu eta arautzaileek, ekintza komunitate
globala eraiki behar dute inklusio digitalaren arloan, sektoreetako beste kide batzuk, mundu akademikoa
eta administrazioak mobilizatzeko, inklusio digitalerako politikak sustatzeko.
Gomendio horiek entzunda, Caritas Bizkaiak ere alfabetatze teknologikoari helduko dio, epe erdirako
helburu moduan. Ikuspegi telematikotik ere sustapen lana egin behar dugu. Gurekin lan egiten duten
pertsonek beren konektibitatea hobetzea, etxeetan banda zabala instalatzea, kontsumo maila baxuak
mantentzea, euskarri, eremu eta programen oinarrizko erabilera ikastea, prestakuntza ez presentziala
praktikatzea, ohiko prozedura elektronikoak burutzea, seme-alabei etxerako lanekin laguntzea. Azken
finean, ezin diogu utzi distantziamendu digitalari gehiago zabaltzen; arrakala hori ixtea lortu behar dugu.

SUSANA PORRAS
Sustapen Sozial eta Pertsonalaren Arloko Arduraduna
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Sasoi berriak, baina beti bezain gertu
Covid-19ak eragindako aldaketa teknologikoak gurekin geratuko dira

Osasun krisi honen ondorioz, pertsonei laguntza emateko moduak berrantolatu behar izan ditugu. Alarma
egoeraren baitan hartutako neurri berriek gure bide-laguntza emateko moduari eragin diote, ezin izan
baitugu betiko moduan aurrez aurreko arreta eman. Baina ez dugu atzera egin, ez gara kokildu. Teknologia
berriak gure ekintzaren parte bihurtu dira, eta lana erraztu digute.
Caritas Bizkaian hainbat proiektu teknologiko jarri dira martxan. Puntualak ez diren proiektuak, gure artean
geratzeko datozenak. Horien artean, honakoak aipatu daitezke:
Online prestakuntza plataforma
Kontuan izan behar da, hemendik aurrera, heziketa lana ez dela soilik aurrez aurrekoa izango. Online ere
egingo dira gauza asko. Caritas Bizkaiak martxan jarri du online prestakuntzarako plataforma, edozein
gailutatik erraz sartzeko modukoa. Horri esker programatutako saio batzuekin jarraitu dugu, eta beste
batzuei ekin zaie.
Tele-lana, ezinbestean
Egungo egoerak ustekabean harrapatu gintuen. Erabakiak arin hartu behar izan dira, horien artean, telelana martxan jartzearena.
Caritas Bizkaian modu antolatuan lan egiten saiatzen gara, komunikazio korporatiboa bideratzen laguntzen
duten tresna eraginkor eta sendoak erabiliz. Horrela, dokumentazioa edozein lekutatik kontsultatu ahal izan
dugu, erakundearen azken berri eta jakinarazpenak eskura izan ditugu, eztabaida-foroetan parte hartu
dugu, iradokizunak bidali ditugu.
Etapa honetan bideo-deien erabilera izugarri handitu da, ezin baitugu jendearekin aurrez aurre egon.
Laguntza ekonomikoak mugikorraren bidez
Telefono mugikorraren erabilerak, batez ere WhatsApp-arenak, komunikazio bide berri bat ireki du; horri
esker, gure artean lotura mantendu dugu, eta gure bide-laguntza lana egin ahal izan dugu. Bide-laguntza
hori ez da lehenengo deiarekin bukatzen, egoeraren jarraipena egiten da, gertutasun eta babes lotura hori
sortuz.
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Eman dezake telefonoz hitz egitea hotzagoa dela, eta gu hoztasun hori nolabait gainditzen saiatu gara;
adeitsu izaten saiatu gara, eta telefonoaren beste aldean egon den pertsonari argi utzi nahi izan diogu
arretaz entzuten ari garela, eta gure esku dagoen guztia egingo dugula bere egoera arintzeko. Bide-laguntza
hori ez da lehenengo deiarekin bukatzen, egoeraren jarraipena egiten da, gertutasun eta babes lotura hori
sortuz.
Aurrez aurreko kontaktua eduki ezin izan badugu ere, elikadura eta bestelako oinarrizko beharrizanak izan
dituzten pertsonei erantzuna ematen saiatu gara. Laguntza ekonomikoak kudeatzeko sistema berri baten
bidez, dirua mugikorrera bidali ahal izan dugu, eta hartzaileak berehala eta modu seguruan jaso du.
Onuradunak mezu bat jasotzen du mugikorrean, esanez laguntza prest daukala eta kutxazainean atera
dezakeela.
VoIP bidezko telefonia
Proiektu hau garapen-fasean dago, laster ezarriko da. Azken urteotan telekomunikazioen mundua irauli
duen teknologia berritzailea da. Horrela, Internet bidez telefono-deiak egin daitezke. Sistema hori
erabiltzeko arrazoi nagusietako batzuk: kostu baxua, eta deiak edonondik egin eta jaso ditzakegula,
aplikazio erraz baten bidez. Aplikazio hori edozein PC, Mac edo gailu mugikorretan instalatu liteke.
Amaitzeko, esan dezakegu aurre egiten ari garen egoera honek aldarazi egin dituela pertsonen arteko
harremanetarako tresnak eta baliabideak, baina gure azken xedea berdina da: gure lanaren zentroa
pertsona da, eta gure bide-laguntza gertutasunean eta emozioan oinarritzen da.
Orain arte inpertsonaltzat genituen teknologia berriak bihotzez estali ditugu.

BEATRIZ MENOYO.
Informatika Arduraduna.
IÑIGO CORTÁZAR ESTIVALIZ
Gizarte Zerbitzu eta Harrerako Arduraduna.
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Sarean: Gehiago eta hobeto
Bizi-Bete proiektuen esperientzia pandemia garaian.

Bizitzen ari garen egoera honen ondorioz, hainbat jokabide, egoera eta ekintza aldatu behar izan dira.
Edadetuei bide-laguntza emateko proiektuetan, boluntarioak edadetuekin elkartzen ziren. Metodologia hori
egoera berrira moldatu behar izan zen, gure helburua mantentzen jarraitzeko: Bide-laguntza eman,
partekatu eta beharrizanei erantzuna ematea.
Zehazki, BIZI BETE proiektuetan (Irala, Zazpi Kaleak eta Basauri) aurrez aurreko topaketak egiten ziren gure
lokaletan, baina alarma egoera indarrean jartzearekin batera, gure ateak itxi behar izan genituen. Ezinezkoa
izango zen aurrez aurre elkar ikustea, baina zerbait egin behar genuen gure arteko harremana
mantentzeko, ereindako lotura hori elikatzen jarraitzeko. Birusak ezin zigun hori ere kendu. Beraz,
boluntario taldeko kideok formula berriak aztertzen hasi ginen.
Sebastián Morak esaten zuen moduan (urte askotan Espainiako Caritaseko zuzendari izandakoa): “Krisi
honek erakutsi digu bakarrik ez garela ezer, babesgabetasuna zaindu behar dugula…”. Krisi honetan gehien
erabili den tresna, hau da, telefonoa baliatuz, buru-belarri hasi ginen lanean, eta gure edadetu maiteei
astero-astero deitu diegu, batzuetan bi aldiz; eta beste kasu batzuetan, egoera bereziki delikatuetan, deiak
egunero ere egin ditugu. Eta ez dira soilik boluntarioak arduratu deiak egiteaz, edadetuak eurak ere haien
artean egon dira harremanetan, edota haiek izan dira boluntarioei deitu dietenak. Horrek argi erakusten
digu, egoera zailetan, gure onena ematen dugula.
Gutunak idatzi eta mandalak margotzera ere animatu ditugu, esaterako, haiek baino are egoera zailagoen
dauden edadetuei bidaltzeko, egoitzetara. Elizbarrutiaren eta Caritasen ekimena izan da, egoitzetan bizi
diren edadetuengana hurbiltzeko helburuarekin. Elkarri animoak emateko benetan gauza politak idatzi
zituzten. Eskuzabaltasun-keinu ederra izan da.
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Homerok zera esaten zuen: “Ez dira alferrik ahulenak, beren indarra batzen bada”. Eta hori saiatu gara
praktikara eramaten. Elkartasun sareak ehundu dira. Boluntario askok ere baditugu urte batzuk, eta gauza
batzuetan ezin dugu askorik lagundu, baina esperientzia daukagun arloetan bai. Bagenekien zer zen
pertsona askorentzat senideak eta lagunak ezin ikustea; eta aspektu afektibo hori zaintzea oso
garrantzitsua da. Horretan datza gure esku-hartzea.
Pertsonekin garatutako loturari esker, beren beharrizanak identifikatu ahal izan ditugu, eta horiei erantzuna
emateko bideak aurkitu ditugu (Caritaseko beste proiektu batzuk, sareak, Gizarte Zerbitzuak, osasun
arloa…). Pertsona batzuek medikura joateko laguntza behar izan dute, entretenitzeko libururen bat, puntua
egiteko artileak, laguntza psikologiko profesionala edota eguneroko bizimodurako gestioak.
Gainera, Deustuko Unibertsitateko eta Oviedoko Unibertsitatearekin bat egindako Ossó Aita Fakultateko
ikasleen laguntza izan dugu. Telefono bidez, aspektu kognitiboak landu eta “gimnasia mentala” egiteko
jarduerak burutu dituzte gure edadetuekin.
Edadetuek bataila asko bizi izan dituzte, eta esperientzia horrek emandako pazientzia eta egonarria
transmititu dituzte. Etxean aldi baterako sarrarazi gaituen egoera honi kemen handiz eutsi diote. Haietako
askok erakunde publikoen babesa ere jaso dute, telefonoz deitu baitiete laguntza eskaintzeko: Zer moduz
zaude?, Zerbait behar duzu? Caritas ere erakunde horiekin koordinatu da, beste laguntzarik izan ez duten
pertsonei baliabide gehiago dedikatu ahal izateko.
Laburbilduz, une zail hauetan saretzen joan den baliabide multzoak erakusten du elkarrekin lan eginez gero,
egoerei buelta eman ahal zaiela, eta gizarte bidezkoago bat posible dela.

CARMEN BADIOLA Y Mª JESÚS LANCIANO
Bizi-Bete Irala proiektuko boluntarioak. Edadetu eta Zahartze Arloa
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Eskerrik asko
Otsailean jakin genuen birus ezezagun bat hainbat herrialdetan kalte handiak
eragiten ari zela. Laster jakin genuen COVID-19 zuela izena, koronabirus.
Birus horrek dena hankaz gora jarri du, etxean giltzapetu gaitu, ustekabean
harrapatu eta beldurtu egin gaitu. Baina, hala ere, ez gaitu geldiarazi.
Kontrakoa.

Martxoaren erdialdera Eusko Jaurlaritza Caritasekin harremanetan jarri zen, “Guztion artean” laguntza
behar izan dute, hala nola erosketak egiteko, zarama ateratzeko, medikazioa izeneko elkartasun sarea
elkarlanean garatzeko. Ekimen horren bidez, 70 urtetik gorako adina duten edota desgaitasunen bat duten
pertsonen oinarrizko beharrizanei erantzuna eman nahi izan zitzaien. Izan ere, pertsona batzuek ez
daukate nork lagundu. Pertsona bereziki babesgabeak dira eta eguneroko beharrizanak lortzeko, gestioak
egiteko, eta abar. Gainera, beren kezkak partekatu eta informazioa jasotzeko erreferentziazko pertsona bat
izatea oso garrantzitsua da, batez ere, salbuespenezko egoera honetan.
Asmo horrekin, bi telefono linea egokitu dira; Gurutze Gorriak kudeatu du bata, eta Caritasek bestea.
Telefono horiek bi dei mota zentralizatu dituzte: batetik, boluntario moduan lan egiteko interesa adierazi
duten pertsonenak, eta, bestetik, laguntza eskatzeko deitu duten pertsonenak. Bi hilabetetan, Caritasen
telefonoa zortzi orduz egon da erabilgarri, asteko egun guztietan, eta 800 deitik gora jaso dira. 571 pertsona
azaldu dira laguntza emateko prest (76 arabar, 118 gipuzkoar eta 377 bizkaitar). Horietako bakoitza
elkartasun keinu bat izan da. Gaizki pasatzen ari direnei laguntza emateko prest agertu diren pertsonak.
Partaidetza eta lankidetzarako espazio bat bilatu dutenak. Eskertuta sentitu diren pertsonak. Animoa eta
konfiantza transmititu duten pertsonak. Dei bakoitza energia dosi bat izan da. Gainera, 238 dei jaso ditugu
laguntza eske; horietako 29 Arabatik, 46 Gipuzkoatik eta 163 Bizkaitik. Horietako bakoitzaren atzean
ahultasun egoera ugari izan dira, eta guk enpatiaz eta arduraz entzun diegu. Egoera horiei erantzuna
ematen saiatzeko, Caritasekin orain arte lan egin duten boluntarioak eta beren burua eskaintzeko deitu
duten pertsona berriak mobilizatu dira.
Batzuek zein besteek erakutsi dute elkartasuna ez dela eten. Batzuetan keinu txiki eta xumeak baino ez
dira, baina horiek dira pertsonengan eta gizartean benetako aldaketak eragiten dituztenak. Alkartasuna beti
zabalik.

MAVI LAISECA
Boluntariotza arloko Koordinatzaile Nagusia eta Arduraduna
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