
Konfinamendua 
lehen pertsonan 

Bizipenak eta 

lekukotzak 

Nafarroako emakumeetan izaniko inpaktua eta ondorioak 
 

 



 
 
 
 

Izenburua: 

KONFINAMENDUA LEHEN PERTSONAN: BIZIPENAK ETA LEKUKOTZAK. 

KONFINAMENDUAK NAFARROAKO EMAKUMEETAN IZANIKO INPAKTUA ETA 

ONDORIOAK. 

 
 

Sustatzailea: 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA. INAI/NABI. 

 
 
 

Ikerketaren egilea: 

IBAIN CONSULTORIA SL. 

Egilea: SARA IBARROLA INCHUSTA 

Diseinua eta ilustrazioa: MERCEDES CORRETGE 

Aitzinsolasa: SOLEDAD MURILLO DE LA VEGA 

 
 

Eskerrik beroenak: 

Egoera hagitz desberdinak izanik, lan hau eratzeko konfinamendua zer-nola bizi duten 

kontatu diguten emakume guzti-guztiei. Era guztietako emakumeak eskertu nahi ditugu: 

adinekoak, telelanean jardun dutenak, indarkeriaren biktimak, ijitoak, desgaitasunen bat 

dutenak, etxeko langileak, migratuak, landa inguruneetan bizi direnak, konfinamendu garaian 

etxerik ez zutenak, sistema sanitarioan edo funtsezko zerbitzuetan lan egiten dutenak, 

negozioa itxi behar izan dutenak, zainketa lanak desberdin zatitzearen ondorioz erabat 

akiturik geratu direnak, behartsuenak, etab. Era guztietako errealitateak, lehendabiziko 

pertsonan emaniko kontakizun baten parte direnak: emakumeena. 

 
 
 

Argitaratzen duenak babesten du lan hau, eta, berau erabiltzeko, iturria aipatu behar da: 

Nafarroako Gobernua, Nafarroako Berdintasunerako Institutua. 

 
 
 

Lege gordailua: NA.164-

2021. 2020. urtea 



 

Aurkezpena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Istúriz García, 

Nafarroako Berdintasunerako 

Institutuko zuzendari 

kudeatzailea. 
 

 

2020ko martxoaren 14tik maiatzaren 2ra bitartean, herritarrek errealitate 

berria bezain ustekabekoa bizi izan zuten: etxeko konfinamendua. 

Espainiako Gobernuak lehen alarma-egoera deitu zuen, pandemia 

geldiarazteko eta COVID-19aren transmisioa kontrolatzeko. Gertaera hori 

mugarri historikoa izan da Nafarroan bizi garen gizon-emakumeontzat. 

 
Une horietan, Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren kezka nagusietako 

bat izan zen, osasun segurtasuna bermatzeaz gainera, gure erkidegoan bizi 

diren emakumeen eskubideek ez izatea atzerapausorik, aurreko krisialdietan 

gertatu zen bezala. Simone de Beauvoir-ek berak ohartarazi zigun erne 

egotea garrantzitsua dela, honako hau idatzi zuenean: “Ez ahaztu inoiz 

nahikoa izanen dela krisi politiko, ekonomiko edo erlijioso bat emakumeen 

eskubideak berriro duda-mudan paratzeko. Eskubide horiek ez dira inoiz 

eman behar eskuratutzat. Erne egon behar duzue bizitza osoan”. 

 
Beharrezkoa zen egoera berezi horri genero ikuspegiz erantzutea, ikuspegi 

feminista baliatuz, eta beharrezkoa zen kontu egitea, emakumeen eta 

gizonen arteko arrakalak ez areagotzeko pandemiaren ondorioz. Esparru 

horretatik, jakintza sortzea da Nafarroako Berdintasunerako Institutuak 

bultzatutako lan honen helburua, eta, xede horretarako, bestelako ikuspegi 

bat hartzen du aintzat: Nafarroan COVID-19aren krisian konfinaturik egon 

diren emakumeen testigantzek emanikoa. 

 
Gure gizartean nonahi ageri zaigu androzentrismoa, eta huraxe izan da 

nagusi gertakari historikoen diskurtsoan eta interpretazioan. Historiak 

ikusezin bihurtu ditu sistematikoki emakumeak eta emakumeek gizarteari 

egindako ekarpenak: batzuetan oharkabean; ez, ordea, beste askotan. 

Horregatik, lan honetan xehetasun handiagoz azalduko den bezala, ekintza 

zehatzak behar dira emakumeen historia gizateriaren historiaren parte izan 

dadin laguntzeko. Ikerlan hauxe bera, konparazio batera. 
 

Bestalde, ezin da ahaztu emakumeak ez direla berdinak beren artean. 



Generoa beste egoera batzuekin lotzeko moduaren arabera (enpleguarekiko 

harremana, etnia, emakumeen aurkako indarkeriaren bizipena, seme-alabak 

izatea, desgaitasuna, familiaren konfigurazioa, adina edo jatorrizko 

herrialdea), hagitz desberdinak izan dira konfinamenduari aurre egiteko 

eduki dituzten baliabideak. Hurbilketa intersekzional hori ere kontuan hartu 

dugu lan honetan. 

 
Alderdi anitz hartu behar ziren kontuan, gerora ekonomia eta gure gizartea 

suspertzeko prozesu bateratu bat abiarazi ahal izateko; hau da, Nafarroa 

Suspertu Plana martxan jartzeko. Aurreko krisietan ikusia genuen 

emakumeak gibelean geratu zirela, eta oraingoan ezin genuen onartu 

halakorik. 

 
Nafarroako emakumeak lehen lerroan aritu dira pandemia garaian: 

osasunean, hezkuntzan, gizarte laguntzan, garbiketetan, elikaduran eta etxe 

barruko zein kanpoko zainketetan. Orobat, konfinamenduan izaniko 

indarkeria egoerak eta zainketen krisia jasan eta bizi izan dituzte, eta horrek 

areagotu egin du telelanarekin duten arrakala. 

 
Egoera horiek guztiak ezagutu behar ditugu esku hartu ahal izateko, krisi 

honek Nafarroan bizi diren emakumeengan izan duen inpaktu ekonomiko, 

sozial eta emozionala aztertzeko. Halaxe lortuko dugu, batetik, ondoriook 

gaindituko dituzten zeharkako politikak diseinatu ahal izatea, eta, bestetik, 

lan honen tankerako ekintza konkretuak gauzatzea, guztia ere protagonismo 

handiagoa emateko eta emakumeok ahalduntzen laguntzeko. 

 
Tarte hau aprobetxatu nahi dut 51 emakume horietako bakoitzari eskerrak 

emateko, lan honetan parte hartu izanagatik eta bere bizipen indibidual eta 

kolektiboei balioa emateagatik. Haien begirada nahitaezko abiapuntua dugu, 

COVID-19ak Nafarroako gizartean izaniko inpaktuaren gaineko analisia 

lagungarri izan dadin emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkor eta 

egiazko baten bidean aitzina egiteko. 
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Aitzinsolasa 
 

Arriskuarekin adosten: 
emakumeak pandemian 

 

 

Espainiako ekonomiak 2020. urtea hondamendi natural baten antzeko 

atzeraldiarekin itxi duela kalkulatzen den egoera honetan (España, la 

Economía del país ante el 2021 txostena. BBVA argitalpena), premiazkoa da 

azterlan berritzaileak sustatzea, erabaki politikoek informazio fidagarria izan 

dezaten oinarrian. COVID-19ak pentsaezinak ziren aldaketak ekarri ditu, eta 

ez dugu aldez aurreko ikaskuntzarik erreferentzia gisa hartzeko. Jarraipen 

epidemiologikoari dagozkion eguneroko portzentajeak izanik ere, eguneroko 

bizimodua zer-nola bizi den pentsatu baino ezin dugu egin, murrizketa 

pertsonalez betetako gizarte eremu batean. 

 
Hori dela eta, txalotzekoak dira Konfinamendua lehen pertsonan: bizipenak 

eta lekukotzak. Nafarroako emakumeetan izaniko inpaktua eta ondorioak eta 

halako azterlanak, hagitz erabilgarriak baitira politika publikoak diseinatzeko. 

Ederki daki hori Eva Istúriz Garcíak, ideiaren bultzatzaile eta erakunde 

publiko baten arduradun den aldetik: Nafarroa Suspertu Plana bultzatzeko, 

nahitaezkoa da emakumeek konfinamenduan izaniko egoera ezagutzea, 

ondoren esku hartu ahal izateko. 

 
Nafarroan, emakumeak dira biztanleriaren gehiengoa, % 50,58 (EIN, 2019). 

Ikerketa honetarako, profil sozialen arabera aukeratu dira, ez kopuruaren 

arabera; azterketa ardatzen inguruan hautatu dira pandemiaren eragin 

suntsitzailea ulertzeko. Hori lortzeko, berdintasun politika publikoetan aditua 

den Sara Ibarrola Inchustak zuzendutako talde fidagarri batek metodologia 

kualitatibo bat aukeratu du, emakumeok bizi diren eszenatokien aniztasuna 

nola deskribatzen duten ikertzeko. Umberto Eco hizkuntzalariak esan 

zuenez, ziurtasun zientifikoa lege edo portzentajez osaturik dago, baina 

ziurtasun sozialak nahitaez ezagutu behar ditu gizabanakoek euren 

zirkunstantziak deskribatzeko baliatzen dituzten esanahiak. 

 
Azterlan honek diseinu egokia hautatu du, Nafarroako Foru Komunitateko 

baliabide erabilgarriei buruzko informazioa konbinatu baitu dibulgazio asmo 

argiarekin, hala nola elkarren bermerako ELKARGI edo SONAGAR 

hitzarmenak. Adibidez, zertan datzan aldi baterako enplegu erregulazioko 

espediente bat, edo zer alde dagoen mutualitateko laguntzaren edo jarduera 

uzteko laguntzaren artean. Aurkikuntza garrantzitsuenak, ordea, eguneroko 

bizitzako xehetasunetan daude, eta horien bidez izanen dugu gizarte batek 

pandemiari aurre egiteko duen heldutasunaren berri. 

 
Ikusiko dugu nola bizi izan dituzten guraso bakarreko familiek Estatuko 

prozeduren gabeziak (etxebizitzen gaineko inkestaren arabera, ama 

bakarreko familia deitu beharko genieke, % 86 baitira halakoak), bateraezin 

egiten baitute edozer enplegu, ordukakoa izanik ere, dirulaguntza bat 

eskuratu ahal izateko. 
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 Edota emakume migratzaileek pisu bat arrotzekin partekatzen dutenean: 

kasu horietan, arazoa ez da leku eskasia, ezpada beharturiko 

elkarrekintzaren zailtasuna. Azterlan honetan bilduriko emakumeen 

ezaugarri komuna da egiaztatzea emakumeek baliabideak asmatu egiten 

dituztela deus ez dagoen tokian. Badakite nahitaezkoak direla, nahiz eta ez 

dituzten halakotzat hartzen, nahiz eta batzuetan definizio horrek haien aurka 

egin. Izan ere, gaixotu direnean edo birusak kutsatu dituenean, egoera 

desegokitzat hartu izan da; kezka handiagoa sortzen dute haien familien 

premiek sendatze klinikoak berak baino. Nolanahi ere, egia da zernahi 

gaixotasun dela eragozpen larri emakumeon kasuan, bai baitakigu familiaren 

euskarri direla. 

 
Beste arlo batera eginik, hagitz garrantzitsua da lehen eskutik jakitea zer-

nolako lotsa sentitzen den Cáritasera, Gurutze Gorrira edo Elikagaien 

Bankura jotzeko ilaretan. Imajinatuko ote genuen zer esan nahi duen 

laguntza eskatzeak eta umiliazio sentimendua aldean izateak? Beharra 

onartzeak errudun sentitzea dakar berekin, egoera hori porrot pertsonalaren 

froga balitz bezala bizitzea, egiturazko akats gisa ikusi beharrean. 

Mentalitate liberalaren emaitza da hori, pentsatzea nahikoa dela ahalegin 

pertsonala gizarte mugikortasuna areagotzeko. Ez al litzateke zilegi gai horri 

buruzko kanpaina bat? Bai zerbitzu horiek behar dituztenentzat, bai oraindik 

ere duintasuna posizio sozial altuaz gozatzearekin lotzen dutenentzat. 

 
Herritarrek etxeko itxialdia ulertu zuten arren, erronka bat izan zen, soldata 

egonkorra dutenentzat izan ezik (2,6 milioi baino ez enplegu publikoan). 

Alabaina, emakume autonomoek adierazten dute kontraesana dagoela hiru 

hilean behingo aitorpen zehatz baten eta jarduera ixteagatik soldatarik ez 

jasotzearen artean, eta horrek bikoiztu egiten du emakumeon etorkizunaren 

gaineko ziurgabetasuna. 

 
Eskala sozial baxuenean ageri dira baldintza okerrenak, baina hantxe 

hedatzen dira baldintza kaskar horiek gainditzeko estrategiak ere. Etxean 

diren hiru liburuak partekatzea, edo wifi sare bat desaktibatzen duten 

etxejabe zuhurrak jasan behar izatea, nahiz eta ederki jakin zer esan nahi 

duen horrek egunero eskolako lanak egin behar dituztenentzat. Beste kasu 

batzuetan, desgaitasunen bat duten seme-alabak izatea, eta, gainera, 

Internetik gabe, mugikorra baliatuz konexio elementu bakar gisa. Erabateko 

heroia izan behar da etxeko lanak telefono mugikorraren bidez egiteko, eta 

pazientzia handia behar da adingabeek ez bertan behera uzteko eguneroko 

egitekoak. 

 
Emakume ijitoen kasuan, lehen aldia zuten lan telematiko batean, baina, 

horretaz gainera, estreinakoz heldu zioten planifikatzeko ohiturari ere, 

egunean-egunean bizitzeko ohitura izaki. Komunitate horretan, auzotarren 

arteko elkarrekintzetan, azoka txikietan eta kaleko salmentan oinarritzen da 

lan jarduera, eta, beraz, ez dago behar adinako bizigarritasunik, bazterturiko 

talde guztietan ohikoa den moduan. Ijito etniakoak dira Nafarroako guztizko 

biztanleriaren % 1,2 (Nafarroako Ijitoen Garapenerako Estrategiaren 

arabera). Emakumezko ijito gazteena da balentriarik handiena; izan ere, 

beren bizi aukerak defendatzen dituzte, eta ez dute inolaz ere nahi tradizioak 

etorkizun profesional eta pertsonala kinkan jar diezaien. 
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Konfinamendua kaiola klaustrofobiko bihurtu zen tratu txarrak jasan dituzten 

emakumeentzat, denbora luzeagoa eman baitzuten erasotzailearekin bizitzen. 

Izan ere, halako harrapariek indarkeriaren klandestinitatea emaztea 

degradatzen jarraitzeko baliatu ohi dute. Emakume horiek argi eta garbi 

kontatzen eta ausart aski onartzen dute errazagoa dela droga kontsumitzeari 

uztea bikotekideari dioten mendekotasuna gainditzea baino. 

 
Denbora beti dago kronometraturik, baina denbora subjektiboan gure 

aldartearen arabera hautematen dugu: batzuetan geldoa, eta beste batzuetan, 

berriz, bizkorra. Arrazoi horiengatik, asmatu egin behar da entretenimendua: 

patioak atontzen dira eta, lehen deus ez zegoen tokian, futbol zelai bat sortzen 

da. Jolasa balkoia bezain arnasbide garrantzitsua da. Guztiok txalo egiteko 

ordu zehatz bat finkatzea, azken buruan, etxeko endogamia arintzen zuen 

ekintza kolektiboa izan zen. Egia da denbora gutxiago eman dugula joan-

etorrietan eta garraioak askoz gutxiago baliatu ditugula, baina, paradoxikoki, 

online lanak areagotu egin du lanaldia. 

 
Ikerlan honek erakusten du hori klase sozialen adierazle dela: kualifikazio eta 

prestakuntza maila handiena dutenek heltzen ahal diote telelanari –lan 

merkatuko parterik zoriontsuenak–. Pandemiarekin, seme-alaben presentzia 

etengabeak gainkarga handia ekarri die emakume guztiei. Emakume 

kazetarientzat, gizarte-langileentzat eta funtzionario publikoentzat, besteak 

beste, konektibitatea aparteko denbora da, eta ez dago alderatzerik beren 

bikotekideek eskainitakoarekin. Lehendabiziko aldea emakumeen 

eskuragarritasuna da, etxe barruan ateak irekita eta prest egon behar dute, 

norbaitek haien beharra izanen balu ere. Ez molestatzea, berriz, familien 

eskarien aitzineko muga maskulino bat da. Bigarren desberdintasuna 

laguntzaren definizioa da, etxeko gainerakoen lankidetza maila neurtzeari 

dagokionez. Hartara, zaintza-lanak nozitu egiten dira, lo orduak kenduz 

administratzen dira; eta eginbeharren espiral horren barruan, emakume 

adiskideen arteko bideokonferentziak bat eginik jarraitzeko solasaldiak dira, 

partekaturiko festa bat. 

 
Beste muturrean, bakarrik bizi diren adineko emakumeak, birusari buruzko 

albisteekin larriturik daudenak, ongi baitakite beren adinak arrisku-taldean 

kokatzen dituela. Horretaz gainera, elkarreragin maila dute. Seniderik ikusi 

gabe eta, gainera, beren onerako. Egoitzei buruzko irudiak eta hildakoen 

kopurua ziren pertsona horiek eguneroko bizitzako zero gunea. Garrantzitsua 

litzateke komunikazio politikoan mezu lasaigarriak helaraztea herritarrei, haien 

adin taldeak kutsadurarekin eta horrek dakarrenarekin lotuta jarraitzen baitu. 

 
Hauxe zioen Margaret Mead-ek, antropologo gisa egindako oharretan: 

ezezaguna onartzen ahal duten pertsonak behar ditugu, eta, horretarako, 

horien ezbeharrak nola definitzen dituzten jakin beharra dago. Horixe bera lortu 

nahi izan du ikerketa honek: emakumeen esperientzia pertsonalak informazio 

baliagarri bilakatzea, eta, jakina, akuilu izatea administrazio publikoentzat. 

 
Soledad Murillo de la Vega 

Soziologiako irakaslea. Salamancako Unibertsitatea 
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Emakumeen 

bizipen eta 

lekukotzei 

protagonismoa 

ematearen 

garrantzia 

2020ko martxoaren 13tik maiatzaren 2ra 

bitartean, herritarrek errealitate berria bezain 

ustekabekoa bizi izan zuten: konfinamendua. 

Koronabirusaren edo COVID-19aren 

transmisioa geldiarazteko eta kontrolatzeko, 

eta, hartara, pertsona guztiei osasun arreta 

bermatzeko, Gobernuak alarma-egoera 

deklaratu zuen. Horren ondorioz, herritar 

guztiak etxean konfinatu behar izan zuten, eta 

debekaturik eduki zuten oro har irtetea, 

salbuespen batzuekin (elikagaiak edo botikak 

erostea, larrialdiei aurre egitea, 

“funtsezkotzat” jotako kasuetan lanera joatea, 

eta abar). Neurri horrekin batera, urruntze 

soziala bultzatzeko beste murrizketa batzuk 

ere ezarri ziren, hala nola joan-etorriak 

debekatzea, ikastetxeak eta “funtsezkotzat” 

jotzen ez diren establezimenduak ixtea 

(jatetxeak, kafetegiak, negozio txikiak, hala 

nola ile apaindegiak edo arropa dendak, 

aisialdi zentroak, eta abar), eta debekaturik 

egon zen, halaber, ospakizun erlijiosoak 

egitea, beilatokietara joatea eta elkarrekin bizi 

ez diren pertsonak elkartzea. 

 

Konfinamenduak emakumeen eta gizonen 

bizitzetan mugarri izan den istorioaren hasiera 

markatu du. Historia hori ez da amaitu lan hau 

egin dugun unean, eta krisi globala eragin du 

hainbat alorretan, hala nola osasunean, 

zaintzetan, gizartean eta ekonomian, bereziki 

emakumeen artean. 

 

Lehendabiziko konfinamendu hura da ikerketa 

honen ardatza. Azterlan honek, garai horri 

buruz sorturik dagoen eta/edo sortzen ari den 

informazio guztiaz harago, jakintza helarazi 

nahi du, bestelako begirada bat txertatuz; hau 

da, Nafarroan konfinaturik egon diren 

askotariko emakumeen esperientziak ematen 

duena, bai eta haien bizipenek eta 

testigantzek erakusten dutena ere. Begirada 

jakin horrek, ikuspegi teoriko eta zientifikoago 

batetik, ondoren aipatzen diren elementuak 

ditu oinarrian. 
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COVID-19ak sorturiko egoerak pertsona 

guztiei eragin die. Guzti-guztiei. Hala ere, 

inpaktua desberdina izan da emakumeen eta 

gizonen artean, areagotu egin baititu 

emakumeen aurkako desberdintasun 

diskriminatzaileak. Beste modu batera 

esanda: kontua ez da emakumeak 

kalteberagoak direla pandemiaren ondorioz, 

baizik eta bizi dugun botere harreman 

hierarkikoen ereduan, mendekotasun egoeran 

daudenez, desberdina izan dela 

konfinamendu garaian haien bizipena, baita 

itxialdi horren ondorioak eta inpaktua ere. 

 
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 

oraindik eraginkorra ez izateak eta 

desberdintasunaren ebidentziak desabantaila 

egoeran paratzen ditu emakumeak edozein 

krisialditan, eta horrek ondorio larriak eragiten 

dizkie emakumeen bizitzei. 2020an 

Nafarroarako argitaratutako azken Genero 

Berdintasunaren Indizeak jasotzen du, 

adibidez, Foru Komunitateari 30 puntu 

geratzen zaizkiola erabateko genero 

berdintasuna lortzeko, 1etik 100era bitarteko 

eskalan. Zifra hori ez da datu isolatua, eta bat 

dator Europar Batasuneko estatu kideen 

banaz besteko zifrarekin (67,4 puntu 2019an). 

Europar Batasunaren 2020-2025 aldirako 

Genero Berdintasunerako Estrategiak 

adierazten duen bezala, berdintasunaren 

arloko aurrerapenak “ez dira saihestezinak, 

ezta atzeraezinak ere”, eta pandemiak atzera 

egitea ekarri du berekin, emakumeek 

munduan herritar gisa dituzten eskubideei 

eragiten dieten gaiei dagokienez. 

 
Egiaztatu da emakumeak lehen lerroan egon 

direla COVID-19ari emaniko erantzunean, 

emakumeak baitira osasun arloko eta beste 

zerbitzu batzuetako langile gehienak. 

Funtsezko zerbitzu horien artean ageri dira 

beste pertsona batzuen zaintzarekin zerikusia 

dutenak, baina ez eremu publikoan bakarrik, 

baizik eta “betebeharraren eta 

gogobetetzearen artean” ere bai 

(Lagarde M., 2003), eta lan gainkarga 

handiarekin, baita etxe barruan ere. Gainera, 

emakumeek dihardute subsidiariotasunean 

gure gizarte ereduan, eta konfinamenduaren 

esperientziak berriro ere egiaztatu du 

subsidiariotasuna, ezkutuan geratzen dena, 

nahitaezkoa dela bizitzak jarraituko badu. Nor 

egoten dira elikagai bankuen ilaretan? 

 

 
Erraz ulertuko dugu proportzioz kanpo 

eragiten diela salbuespenezko egoera horrek 

emakumeei, horri guztiari gehitzen badiogu 

haien soldatak baxuagoak direla, emakumeon 

enpleguak prekarietate handiagoa duela, lan 

bizitza ezegonkorragoa dutela, eta, beraz, 

apalagoak direla emakumearekin lotutako 

eskubide ekonomikoak (adibidez, langabezia 

prestazioak edo pentsioak), eta, gainera, 

beste pertsona batzuk eta haien proiektuak 

zaintzen dituztela, haien aurka erabiltzen den 

indarkeria mota bat bizi dutela –emakume 

izate hutsagatik–, eta, horren guztiaren parte 

eta ondorio gisa, pobreagoak direla. 

 
Baldintza eta baliabide urriagoak 

 
Argudiatu dugunez, emakumeen eta gizonen 

arteko abiapuntuko desberdintasunek 

azaltzen dute emakumeek izan dituzten eta 

oraindik ere dituzten baldintzak eta 

baliabideak, oro har, okerragoak izatea 

ezarritako gobernu neurriei aurre egiteko. 

 

 
Hala ere, desberdintasunok ez dira areagotu 

modu berean emakume guztien artean. 

Kontuan izan behar dugu emakumeak 

askotarikoak direla eta desparekotasun 

handia dagoela horien artean, guztiek genero 

baldintza bera duten arren. Kasu batzuetan, 

emakume izate hutsak dakarren 

diskriminazioari beste diskriminazio batzuk 

gehitu behar zaizkio. Hala, generoa eta beste 

kategoria batzuk lotzeko moduaren arabera, 

kalteberatasun egoera desberdina izan da 

batzuentzat eta besteentzat konfinamendu 

garaian. Testigantzetan ikusiko dugun bezala, 

erabakigarria izan da konfinamendua zer 

ezaugarritako etxebizitzetan edo guneetan 

igaro duten, enplegu mota –gogoratu, 

adibidez, nola eragin duen etxeko langileen 

lege estaldurak  

1. Zergatik emakumeak? 
Desberdintasunak 
areagotzea emakumeen 
eta gizonen artean 
Konfinamendu garaian 
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alarma-egoeran–, aldi horretan diru-sarrera 

egonkorrak izatea, etnia, administrazio 

egoera, emakumeen aurkako indarkeria 

jasatea, desgaitasuna, familiaren 

konfigurazioa, adina, harreman sozial eta 

afektiboen sare bat izatea, jatorrizko 

herrialdea, eta abar. Faktore horien guztien 

ondorioz, emakume bakoitzak bere moduan 

bizi izan du konfinamendua. 

 
Emakumeak 
aritu dira 

lehen 
lerroan 

COVID-19ari 
erantzuten 

 

 

 

 

 

Edozein gertakari historikoren kontakizuna 

egiten denean –hala nola pandemiarena eta, 

zehazkiago, itxialdiaren esperientziarena–, 

helarazten den informazioa ez da neutroa 

izaten, ezta erabat objektiboa ere; izan ere, 

hizpide dugun eremuan, kontatzen denak 

tasun androzentriko nabarmena du. 

Androzentrismoak berekin dakar gizonak eta 

maskulinotasuna neurriz kanpo balioestea, 

hau da, haien esperientzia, gizonek egin 

dutena, unibertsaltzat hartzea, eta edozein 

errealitate aztertzeko parametro gisa baliatzea 

–kasu honetan, konfinamenduaren gaineko 

analisia egiteko–. Maskulinoa hartzen denez 

gizakiaren paradigmatzat, historia kontatzeko 

eta bizi arrastoa uzteko modu horretan –

ondarea–, uste izaten da emakumeak ere 

horren barnean hartzen direla. 
 

Emakumeek kontatzen dutena, haiei gertatzen 

zaiena, kezka sorrarazten diena eta haien 

lorpenak ez dira horren agerikoak eta aitortuak, 

ez lehen eta ez orain; izan ere, patriarkatuan –

gure eredu politiko, sozial, kultural eta 

ekonomikoan–, ez du estimu eta begirune bera 

batzuek eta besteek egiten dutenak. Azterlan 

honen helburua ez da deskribatzen den horretan 

sakontzea, baina bai adieraztea, historia 

kontatzeko modu hori aldatzen ari den arren, 

beharrezkoak direla ekintza zehatzak genero 

ikuspegia kontuan hartzeko eta emakumeen 

historia ez dadin izan eranskin huts bat, 

ezpada gizateriaren historiaren parte bat. 

Esparru horretan, aitortzen da emakumeak 

guztiaren protagonista baliokide direla (baita 

konfinamenduaren esperientziarekin loturik 

ere); hori horrela, lan honek “pertsonala 

politikoa da” ikurritz feminista jasotzen du, eta 

azpimarratu nahi du hemen aztertzen den 

alderdia ez dela pandemia bera, baizik eta 

Nafarroako emakumeen bizitza pandemiaren 

une jakin batean: konfinamendu garaian, 

alegia. Edonola ere, konfinamendua 

errealitate hagitz desberdinetan igaro duten 

emakumeen lekukotza zehatzak jasotzen 

diren arren, horiek ikusarazte hutsak 

zilegitasuna ematen baitio haien bizipenari. 

 
Lan honek, oro har, politika publikoak hobeki 

orientatzea ahalbidetzen duten elementuak 

ematen ditu. Zergatik? Beste hainbat 

arrazoiren artean, sortzen ari den krisi 

sanitarioa, soziala eta ekonomikoa delako 

pandemiaren ondorioetako bat, hainbat iturri 

ofizialek jakinarazi dutenez. Zerbait ikasi dugu 

2008an hasitako aurreko krisialdi 

ekonomikotik: emakumeentzako aukerak 

murriztu egin zirela, eta, beraz, premiazkoa 

dela berariaz egindako esku-hartze publiko 

bat, emakumeen errealitateak ez ezik, 

pandemiak eragindako krisiak haien bizitzetan 

duen inpaktu desberdina ere kontuan hartuko 

duena. 

2. Emakumeak, 
konfinamenduaren 
esperientziaren 
protagonista 
Nafarroan 
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Zer beste balio ematen dute 

emakumeen bizipen eta lekukotzek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pandemia garaiak oro har eta lan honek 

aztertzen duen konfinamendu garaiak izaniko 

ezaugarri nagusia, hain justu, COVID-19ak 

izaniko inpaktuaren gaineko informazioa 

eskuratzea izan da, hainbat zehaztasun 

mailarekin eta batez ere pertsonen 

osasunarekin loturik. Krisia hasi zenetik, 

egunero-egunero eman dira datuak 

autonomia erkidego guztietan: kutsatze 

berriak, COVID-19aren ondoriozko heriotzak, 

egindako testak, koronabirusak eragindako 

ospitaleratzeak, intzidentzia metatua edo 

zainketa intentsiboen unitateko ohe 

erabilgarrien kopurua. Pandemiak pertsonen 

osasunean eta sistema sanitarioan izaniko 

eraginari buruzko informazio estatistikoa ez 

ezik, haren inpaktu sozial eta ekonomikoari 

buruzko informazio espezializatuagoa ere 

ematen da. 

 
Eztabaidaezina da pandemiaren inpaktuari 

eta bilakaerari buruzko datu estatistiko argi eta 

fidagarriak izatearen garrantzia, eta 

funtsezkoa da, gainera, batez ere datu horiek 

testuinguruaren araberako azterketa egiten 

badute (beti azpiko aldagaiak, datuok 

azaltzeko). Ildo horretan, lan honen 

abiapuntua da datuak berak eta datuon 

oinarrian dauden beste informazio estatistiko 

eta zientifiko batzuk ezagutzea. Datuen 

kasuan, gainera, ikusten da asko ez direla 

estatikoak, pandemiari buruzko zifrak 

etengabe aldatzen ari direla, eta badituztela 

komunikatzeko eta zabaltzeko beste bide 

batzuk. Lan honen ardatza da emakumeek 

konfinamendu garaiari buruz emaniko 

esperientziak eta testigantzak balioestea, 

kontuan hartuta beste informazio 

kuantitatiboago hori osatzen dutela eta, aipatu 

den bezala, aberastu egiten dutela. 

 
 
 
 
 
 
 

Lehen pertsonan egindako testigantzei 

esker, irakurtzen edo entzuten duenak 

konektatu eginen du kontatzen denarekin. 

Datu bat zirraragarria eta adierazgarria izan 

daiteke, baina errazagoa da lekukotasun edo 

bizipen batekin konektatzea eta modu 

indibidualean ikastea. 

 
Emakumeentzat, beste emakume batzuen 

esperientziak –hala nola itxialdian bizi 

izandakoak– aukera ematen du historiarekin 

eta narratibarekin identifikatzeko. 

Emakumeontzat, baliagarria da beste 

emakume batzuen lekukotzak eskuratzea, 

ikusteko, konparazio batera, nola sentitu diren 

gainkargaturik ikastetxeak itxi zituztenean, 

telelanean aritu beharragatik eta, aldi berean, 

seme-alabak zaindu behar izateagatik. Horri 

esker, haien esperientzia indibiduala 

esperientzia kolektibo bihurtzen da. Bakoitzak 

ikusten du berari gertatu zaion hori beste 

emakume batzuei ere gertatu zaiela. Aldaketa 

hori mugarri eraldatzailea da, beharrezkoa; 

izan ere, desadostasuna edo eztabaida pizten 

du emakume izateagatik sorturiko 

esperientzia pertsonalaren gainean, eta, horri 

esker, genero kontzientzia handiagoa hartzen 

da arian-arian, baita konfinamendu 

garaiarekin loturik ere. Elkarrizketetan parte 

hartu duten emakumeen arteko solasak berak 

indartu egin du haien genero kontzientzia. 

 
Emakumeen kasuan, egiazko 

emakumeak ezagutzea, gertukoak, norbera 

erraz identifikatzeko modukoak, 

Bizipena: Bizipena pertsona bati gertatzen 

zaion esperientzia, gertaera edo ekintza bat 

da. Haren nortasuna konfiguratzen laguntzen 

du, eta jakintza handiagoa eskuratzen du 

inguruabar edo egoeren gainean. 

 
Lekukotza: Lekukotza zerbaiten baieztapena 

da, eta egitate baten egiazkotasuna 

erakustearekin edo bistaratzearekin dago 

loturik; kasu honetan, lehen pertsonan bizi 

izan delako. Lekukotzak egiazkotasuna 

ematen dio baieztatzen denari. 

3. Bizipenen eta 
lekukotzen balioa, 
datuak direnean 
ardatz nagusia 



 

beren bizitzetan garrantzitsuak diren emakumeez 

harago, beharrezkoa eta positiboa da. Pandemia 

garaian bizitzeko eta izateko beste modu batzuk 

esperimentatzeko eta arakatzeko aukera ematen 

duten emakumeak; eredu horietatik ikasteko 

aukera izanen dute, haiengandik espero zituzten 

agindu patriarkalak irauli dituztelako, eta, hala, 

emakumeon inguruan kokatzen ahalko dira, 

lehentasun handiagoa emanez beren desio eta 

ongizateari. Beste emakume batzuen testigantzek 

erakusten dute batzuetan menderatze eta 

diskriminazio gertaerei aurre egitea bakarrik 

geratzen dela. Egiaztapen horren ondorioz, 

baliteke beren esperientzia berregitea eta 

mobilizatzea, beste inork ez dezan bizi haiei 

gertaturikoa, ez beraiek berriz, ez beste emakume 

batzuek. 

 
Konfinamendu garaian, lekukotzek esperientzia 

apartekoak ematen dituzte, emakume bakoitzak 

bere egoera eta posiziotik kontatu dituen bizipen 

paregabeak. Eta ikusgarri egin behar dira horiek 

guztiak. Celia Amorós filosofoak hauxe idatzi zuen 

horrekin loturik: “Aintzatespen zeremoniak 

gizonen gauzak dira, gune sinboliko bat markatzen 

dute, gizonezkoena, protagonismo sozialerako 

lekua, hain zuzen. Emakumeok hasiberriak gara 

aintzatespen zeremonietan, agian baldarrak” 

(Amorós C. 2006). Hori horrela, lan hau 

konfinamendu garaiko emakumeei eginiko 

omenaldi bat ere bada, emakumeok aitortzeko eta 

memoria feminista egiteko modu bat. 

 
Kasu honetan emakumezkoen bizipenek 

eta lekukotzek, azaldutako arrazoiak direla medio, 

bihotza jartzen diote konfinamenduari. Mercedes 

Sosak abesten zuen bezala, mundua aldatzeko 

nahitaezkoa da

Herritar gisako eskubiderik gabe –Errenta 

Bermatua kasu–, baliabide publiko sendorik ezean 

eta egoera desberdinetarako berariazko gobernu 

neurrien faltan, konfinamenduak are ondorio 

suntsitzaileagoak izanen zituen emakume 

askorentzat. Azkenik, lekukotzetan ikusiko den 

bezala, egoera horrek agerian uzten du gizakiok 

elkarrekiko mendekotasuna dugula, eta, eragile 

publiko eta komunitarioen babesaz gainera, 

familiaren, bizilagunen, lagunen edo pertsona 

anonimoen laguntza eta babesa inflexio puntua 

izan da konfinamendu garaian izaniko 

esperientzietan. 

bihotza; ildo horretan, lekukotzek gure bizimoduari 

eta antolamenduari buruzko irakaspenak uzten 

dituzte, eta, mundua aldatzeko ez bada, 

besterengan pentsatzeko gonbita egiten dute. 

Kontakizunetan garbi geratu denez, 

konfinamenduak erakutsi du bizirik irautea dela 

lehentasuna, halako egoera latzetan. 

Pertsona guztiok gara zaurgarriak; beharrezkoak 

ditugu zaintza eta maitasuna. Pandemiak agerian 

utzi du, berriz ere, emakumeek eusten diotela 

zaintza sistemari, eta, gainera, sektore horretan 

enplegua badute, gaizki ordainduta dagoela eta 

babes guti dutela. Horretaz gainera, nabarmen 

geratu da 
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Lan hau metodologia batez ere kualitatibotik 

abiatuta garatu da. Lehen mailako iturrien 

bidez aztertzen diren eremuak COVID-19ak 

sorturiko egoerari eta horrek emakumeengan 

duen eraginari lotutako beste dokumentu iturri 

batzuetatik datozen arren (txostenak, 

artikuluak, azterlanak), metodologia hori 

erabiltzeak sor ditzakeen mugak arintzeko, 

kontuan hartu behar da, aurreko atalean 

ohartarazi dugun bezala, hemen ematen den 

informazioak ez duela ordezten 

konfinamenduari dagokionez egin den beste 

bat, baizik eta informazioa osatzea eta 

hobetzea dela xedea. Nolanahi ere, 2020ko 

martxotik maiatzera bitartean izaniko 

konfinamendua salbuespenezko egoera bat 

markatu duten esperientzietako bat baino ez 

da, pandemia garaiaren une jakin bat bakarrik, 

zeina oraindik ez baita amaitu lan hau egiteko 

garaian. 

 

Erabilitako ikerketaren metodologiari eta 

teknikei dagokienez, honako hau nabarmendu 

behar da: 

 
Lan honek ahozko kontakizunetatik 

eskuratutako elementu asko ditu, ahozko 

testigantzak erabiltzen dituen zientzia 

historikoaren espezialitate bat, iraganeko 

gertakari bat berreraikitzeko iturri nagusi gisa. 

“Iturri historiko gisa bizirik dagoen 

lekukotasunak garrantzi handiagoa du 

gertakari eta pertsona nabarmenekin hertsiki 

lotuta dagoenak baino; egunerokoa eta 

kulturala ere barnean hartzen ditu, alderdi 

partikularrak sozialean kokatuz” (Barela L., 

Minguez M. eta García Conde 

 

Lan 

metodolo

giaren 

gainean 

2009). Ahozko historian, lan honetan 

erabiltzen diren lekukotzetan agertzen diren 

hiru gai gurutzatzen dira: subjektibotasuna, 

indibidualtasuna eta memoria kolektiboa. 
Emakume bakoitzak konfinamenduaz duen 

oroitzapena subjektiboa dela eta bera bakarrik 

irudikatzen duela aitortuz gero, lekukotzen batura 

osatzen da eta esperientzia horren kontakizun 

kolektiboa egiteko aukera izanen dugu, eredu 

sozial desberdin eta hierarkiko batean emakume 

izateak dakarren ikuspegitik. 

 
Subjektibotasunak eta ondorengo beste 

inguruabar batzuek konfinamenduaren 

bizipenaren oroitzapenean eragin ditzaketen 

joerak saihesteko, talde elkarrizketa guztiak 

konfinamendu garaitik bi hilabetera bakarrik egin 

dira, 

2 
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alegia, 2020ko uztailaren lehen astean. Dena 

dela, memoriak oroitzapenak hautatzen dituen 

arren, “ahozko lekukotza batek pertsonen 

itxaropenen berri ematen du, haien 

ekarpenak, sentimenduak, desioak eta abar, 

eta erakusten du pertsona baten bizitza 

gizarte hori ulertzeko atea dela” 

(Mariezkurrena D., 2008). 
 

 

Testigantzak jasotzeko, talde 

elkarrizketaren teknika erabili da, dagoeneko 

adierazi den bezala. Taldeko bederatzi 

elkarrizketa egin dira, erdiegituratuak, 

konfinamendu garaian sakondu nahi ziren eta 

aldez aurretik identifikatu ziren errealitateak 

partekatu dituzten emakumeei. 

Elkarrizketetan, emakumeek 

konfinamenduaren gaineko lekukotasuna 

eman dute, egoera hori bizi izan duten 

pertsona berezi gisa. Baina, era berean, 

konfinamenduaren errealitate bera kolektiboki 

partekatu duten emakume gisa ere hitz egiten 

dute, adibidez, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekukotza guztiak, 

negozioa itxi behar izan dutenak. 

Informatzaileak emakume arruntak dira, 

anonimoak, egunerokotasunean oinarriturik 

kontatzen dute beren bizipena, eta 

elkarrizketetan aldi horri buruzko galdera 

orokorrei erantzuten diete (emakume bakar 

batek gai baten berri eman dezakeenean 

bakarrik egiten dira galdera zehatzak). 

Elkarrizketa guztiak grabatu ziren, 

emakumeen baimenarekin, ondoren 

sistematizatzeko eta aztertzeko. Nafarroan 

bizi diren 51 emakumek parte hartu zuten lan 

honetarako egin ziren talde elkarrizketetan. 

 
 
 

Talde elkarrizketa bakoitzean 

parte hartu duten emakumeek 

partekaturiko errealitateak 

hitzez hitz jaso dira. Hori horrela, zatiak eta 

esaldiak hitzez hitz erreproduzitzen dira, 

informatzailea aipatu gabe (izenak agertzen 

badira, inoiz ez dira benetakoak), eta ez da 

ematen emakumeok identifikatzea 

ahalbidetzen duen daturik. Lantzen diren 

gaien arabera, erreproduzitzen diren 

elementuak egindako talde elkarrizketetatik 

etor daitezke. Hitzez hitzezkoen informazioak 

transmitituriko narrazioa egiten duen 

pertsonaren esperientzia baino ez du 

adierazten. Hitzez hitzezko adierazpenen 

jatorria aipatzen ez bada ere, aztertzen diren 

ezaugarriak dituen emakume batena da beti 

lekukotza. Esate baterako, 65 urtetik gorako 

emakumeei buruzko kapituluan, lekukotza 

guztiak emakume talde horretatik datoz. 

 
Informazioaren egiturari dagokionez, 

taldekaturik ematen da, konfinamendu garaian 

genero desorekak nola areagotzen diren 

aztertzeko balio duten aldagai handietako batzuen 

arabera. Hala, zainketez gainera –zeina 

zeharkako aldagaia baita–, eta erabiltzen diren 

beste aldagai espezifikoago batzuez aparte –hala 

nola diru-sarrerak eta horien jatorria, osasun 

egoera edo migratzailearen estatusa, adibidez–, 

kapituluetan aztertzen diren aldagai nagusien 

artean ageri dira etxebizitza, 

1. Emakumeen aurkako indarkeria bizi izana 

pandemia garaian edo aurretik. 

 
2. Ijitoak izatea eta irabazi asmorik gabeko 

Nafarroako ijito elkarte bateko kide izatea. 

 
3. Zaintza-lanetan aritzea (kontratuarekin eta 

kontraturik gabe) eta migratuak izatea. 

4. Telelana seme-alaben zaintzarekin 
bateragarri egitea. 

 
5. Norberaren konturako enplegua izatea eta 

jarduera utzi behar izatea konfinamendu 

garaian. 

 
6. Nafarroako emakumeen elkarteak 

ordezkatzea, Nafarroako Berdintasun 

Kontseiluan kide bat izendatuz. 

 
7. Alarma-egoera dekretatzen den unean 

etxebizitzarik ez izatea. 

 
8. 65 urte baino gehiago izatea. 

 
9. Pobrea izatea eta konfinamendu garaian 

prestazio ekonomikoak jaso izana. 



 

telelanean aritzea eta aldi berean beste 

pertsona batzuk zaindu behar izatea, jarduera 

bertan behera uztea (autonomoen eta negozio 

txikien jabeen kasuan), emakumeen aurkako 

indarkeria, ijito komunitateko kide izatea, 

adina (65 urtetik gorakoa izatea) eta pobrezia 

(etxeko langileei bereziki erreparatuko diegu 

puntu horretan). Sar zitezkeen beste aldagai 

garrantzitsu batzuk ere, baina, lan hau 

zedarritu eta landu ahal izateko, neurriak 

ezarri behar zitzaizkion, eta, beraz, 

beharrezkoa zen horien inguruan ardaztea 

azterketa. 

 

Guztira 51 
emakumek esku 
hartu dute, guztiak 
Nafarroan bizi 
direnak 

 

Aipatutako aldagaietako bakoitza bereizita 

aztertuko dugu kapitulu banatan. Kapitulu 

bakoitzari ekiteko, aurkezpen orokor bat 

eginen da, eta, bertan, genero teoria eta 

analisia oinarri hartuta, hurbilketa bat eginen 

dugu. Sarrera gisa balio duen aurkezpen 

bakoitzaren ondotik, analisi teorikoago horri 

loturik dauden lekukotasunak agertuko dira, 

zeinak gaika antolatuta aurkeztuko baititugu. 

Kapitulu batzuen eta besteen helburua da 

emakumeen konfinamendu esperientziek 

kontakizun formatua izatea, jarraitu daitekeen 

eta iradokitzailea den sekuentzia narratibo bat 

ematea, “kontakizunaren mendean 

erortzeko”. Kapitulu guztiak bata bestearekin 

loturik daude, eta emakumeen testigantzak 

dira haien ardatz. Lekukotza horiek, gainera, 

kapitulu batean ematen diren arren, beste 

batzuetan ere sar daitezke; izan ere, gerta 

liteke kapitulu bakoitzak alderdi bat baino 

gehiago lantzea, konfinamenduan 

emakumeen kalteberatasuna areagotu izana 

azalduz. 

Azkenik, atal honetan adierazi nahi 

dugu lan hau Nafarroako herritar guztien 

eskura paratu nahi dela. Aldez aurretik 

aurkezten den informazioa erabilgarria eta 

ulergarria izatea nahi dugu; beraz, zehaztasun 

zientifikoa galdu gabe, nahita zaintzen da 

edukien aurkezpena eta horien hedapena, 

edozein pertsonak gozatu eta ikasi dezan lan 

soziologiko honen bitartez. 

Hona joan: aurkibidea 
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3 
 

Etxebizitza duina eta egokia izatea ez da 

desio hutsa, eskubide konstituzionala baizik, 

eta konfinamenduak desberdintasun argiak 

markatu ditu pertsonek garai horretan 

izandako bizitzaren kalitatean, ongizatean eta 

segurtasunean. 
 

 

 

 

Etxebizitzak 

harturiko 

esanahi 

berria eta 

etxebizitza 

bat 

izatearen 

garrantzia 

Etxebizitza batek konfinamendu garaian izaniko 

pisua eta balioa aztertzerakoan, lehenik eta 

behin azaldu behar da etxebizitzaren esanahia 

ez dela berdina emakumeentzat eta 

gizonentzat. Etxebizitza, bizi izateko dugun 

gune pribatua, patriarkatuan emakumeei 

berezko gisa esleitzen zaien lekua da. 

Esleituriko tokia dute, hau da, tokatu egiten zaie, 

nahiz eta beraiek aukeratu ez, eta hantxe 

kokatzen dira, emakume gisa duten 

“eginbeharrean”. Etxebizitzan gauzatzen dira 

etxeko lanak eta zaintza-lanak, bizitza 

antolatzeko eta sostengatzeko eginbeharrak, 

eta emakumeei naturalizatzen zaizkie lan 

horiek, familietan eta familien barruan. Hori dela 

eta, gune publikoarekin alderatuta –hau da, 

gizonei esleitzen zaien gunea– etxebizitzak 

irudikatzen duen guneak ez du 

errekonozimendu bera, ezta balio sozial bera 

ere. Gainera, emakumeek zaintza-lanetan 

denbora gehiago ematen dutenez, etxebizitzak 

balio eta esanahi desberdina du 

emakumeentzat, eta, banaz beste, emakumeek 

igarotzen dute denbora gehien etxebizitzan. 

 
Konfinamendu garaian, lanaren sexu banaketa 

nahastu egin zen, bai eta aldatu ere etxebizitzen 

funtzioa eta antolaketa ere, etxeotan egon behar 

izan baitute guztiek, nola emakumeek hala 

gizonek, kutsatzeak saihesteko eta bizitzak 

babestu eta zaintzeko. Hori horrela, ikusten 

dugu “pandemiak hainbat faktore eta erlazio” 

ukitzen dituela, gune pribatua antolatzeko 

moduari loturik. “Krisia areagotu egin da, 

emakumeak eta gizonak guneen, ordutegien eta 

egutegien arabera antolatuta baitzeuden, 

1. Etxebizitzak 
konfinamendu garaian 
hartzen duen esanahi 
berria: aldez aurreko 
hausnarketa orokorra 
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eta orain aldatu egin dira horiek. Bat-batean 

gizonek okupatu dute mundu pribatua, 

eguneroko bizitza” (Lagarde M. 2020). 

Konfinamendu garaiko egunerokotasun horren 

kudeaketa berria, gune pribatuko gizonen aldi 

baterako okupazio hori barnean hartzen duena, 

emakumeen eta gizonen esku utzi da, eta 

desadostasunak eta elkarbizitzarako asmoak 

sortu ditu bientzat, baita ondoeza, kaltea eta lan 

gainkarga ere horietako askorentzat (etxeko 

lanen eta zaintza-lanen banaketa desberdina, 

tentsioa metatzea, emakumeen aurkako 

indarkeria areagotzea eta abar). 

 
Gizonek etxeko eremuan duten presentzia 

berrituaz gainera, konfinamenduak etxebizitzei 

bestelako esanahi bat ematen lagundu du; izan 

ere, orain gune publikoari dagozkion jarduerak 

ere egiten dira bertan. Hala, ikastetxeak itxita 

egon direnez, eta “oinarrizko zerbitzuetan” 

jarduten zutenak bakarrik irten zitezkeenez, 

etxeetan gauzatu dira eskolak eta jarduera 

profesionala. Dena kabitzen da etxebizitzetan. 

Ildo horretan, lekukotasunen bidez ikusten da 

emakumeak aritzen direla gehien seme-alabei 

eskoletan laguntzen –konfinamendu garaian 

normalean baino are gehiago jaso behar izan 

dute laguntza gehigarri hori ikasleek, ez baita 

aurrez aurreko eskolarik egon–, eta gizonak hasi 

zirela agertzen lehendabizi gune publikoetan –

euren gunean–, konfinamendua arindu zenean. 

Zaborra botatzea, erosketak egitea edo txakurra 

paseatzera irtetea, adibidez, askoz ohikoago 

bilakatu da gizonen artean, konfinamendu 

aurretik egiten zutenaren aldean. 

Azkenik, balioetsi nahi da, etxebizitzari 

bestelako esanahi berri bat emate horren 

barruan, beste jardunbide hagitz positibo batzuk 

ere garatu direla, etxeetan denbora propioaz 

gozatzeko esperientziarekin loturik. Emakume 

askorentzat –eskuarki beste pertsona batzuk 

etengabe zaindu behar izan ez dituztenentzat–, 

etxean geratzea gune horrekin berriz elkartzeko 

eta etxeko intimitatearekin konektatzeko aukera 

izan da, norberaren beste alderdi batzuk 

esploratzeko aukera norbere intimitatean, 

ikastekoa edo elkarrekin bizi diren pertsonekin 

igarotzen den kalitatezko denborari balioa 

ematekoa. Lekukotza askotan bistaratzen 

denez, etxebizitzak, etxeko eremuaz harago, 

zera ekarri du, bestelako 

gune pribatu bat aurkitzea eta hain ohikoa ez 

den esperientzia bat edukitzea: norbere burua 

zaintzea eta gozatzea. Egitate hori, 

berdintasunari dagokionez, guztiz 

eraldatzailea da; izan ere, “Pribatutasunak 

bilatzen dituen onurak ezagutzeak, 

norberarentzat pentsatzeak, ahalegin handia 

eskatzen du aurrerapena zehaztean, eta 

horrek desleialtasuna eragiten die genero 

manuei, zeinen eraikuntza atxikirik baitago 

etxekotasunarekin” (Murillo S. 1996). 
 

 

 

Testigantzetan ikus daitekeenez, oro har, 

konfinamenduari buruz egiten duten 

balioespenean erabakigarria izan da 

etxebizitzaren mota eta tamaina, 

ekipamendua eta ezaugarriak, bizi diren 

pertsonen kopurua eta landa edo hiri 

eremuetako habitat batean kokatuta dauden. 

Konfinamendua herri edo leku zabal eta 

argiztatuetan eta/edo kanpora irteteko aukera 

eskaintzen duten tokietan igaro duten 

emakumeek esperientzia positiboagoa dute 

itxialdiaren gainean. Lorategi edo patio bat 

izatea, gainera, bereziki garrantzitsua izan da 

seme-alabekin eta mendeko beste pertsona 

batzuekin bizi izan direnen kasuan. 

 
Lan honetan zehar errealitate hori ikusaraziko 

duten lekukotza gehiago emanen dira; halere, 

kapitulu honetan gehiago ere jasotzen dira, 

ikusteko zer alde dagoen itxialdia herri batean 

edo hirian igarotzea ikusteko. 

2. Etxebizitzaren 
garrantzia 
konfinamendu garaian, 
bi esperientzia 
kontrajarriren bidez: 
herri batean etxe bat 
izatea eta 
sabai bat bilatu beharra 



19  

3 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herri batean konfinatzeko 

zortea 



20  

 
 
 
 
 
 
 
 

Balkoi bat edukitzea 

Ni hiri txiki batean bizi naiz, eta alde handia dago etxe 

bat edo etxebizitza balkoidun bat izatearen edota balkoirik 

eta terrazarik gabeko pisu batean bizitzearen artean. Alde 

handia dago. 

Pisu balkoidun batean bizi garenok kalea ikusteko aukera 

izan dugu, txalo egiteko, bizilagunak ikusteko. Etxea duten 

pertsonek igerilekua izateko aukera zuten, barbakoa bat 

egiteko aukera, familia giro handiagoa izatekoa. 

Hiria edo landa eremua baino gehiago, uste dut eragin 

handiagoa duela etxebizitzaren ekipamenduak, zer 

baliabide eta zenbat leku izan daitekeen. Egia da landa 

eremuan errazagoa dela lorategi gehiago eta horrelakoak 

izatea. 
 

 

Konfinamendu garaiko malgutasunik 
handiena, herrietan 

Ni bizi naizen herrian eta halakoetan, askoz atseginagoa 

izan da konfinamendua, irten egin gara, herrian ibili gara. 

Inork ez du deitu esateko: “Hara hor halako etxetik irteten, 

auzokoarengana bisitan”. 

Nolabaiteko askatasuna izan dugu, eta guztiek izan dute 

kontaktua familiaren testuingurutik kanpo. Beste leku 

batzuetan, agian ez, benetako epaileak izan baitira 

leihoetan. 
 

Zeren mende dago zoriona? 

Nire amak ez zeukan inolako gaitzik, eta 95 urterekin 

munduko emakumerik zoriontsuena izan da itxialdian. 

Familia guztia elkarrekin egon gara herrian, patioan 

afaltzen genuen, bermuta hartu... 
 

Etxeari balioa ematea 

Halako egoeretan ohartzen zara zer-nolako garrantzia duen 

etxeak. 

“ 
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Etxerik ez izateak 
dakarren 
deserrotzea 

 
Bakarrik eta seme-alabekin 

Estortsioaren 

bidaia 

Zorionaren 

parekoena 
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Emakume guztiek ez dute partekatu 

errealitate hori, eta, batzuen iritzian, 

etxebizitzarekin harreman eskas samarra 

zuten une batean iritsi da konfinamendua, 

dela beren baldintzengatik, dela ez 

zeukatelako etxebizitzarik. Izan ere, alarma-

egoera dekretatu ondoren, Estatuko eta 

Nafarroako gobernuek etxebizitzaren alorreko 

neurriak ezarri zituzten COVID-19agatik 

kalteberatasun egoeran zeuden 

pertsonentzat, eta hainbat arau eman zituzten: 

etxegabetzeko epeak luzatzea, alokairu 

kontratuen nahitaezko luzapena, alokairu 

zorra geroratzea, etxebizitza babestuen 

maizterrentzako dirulaguntzak gehitzea, 

berandutzeak eta errenta ordaintzearekin 

lotutako zorrak barkatzea, alokairurako 

zuzeneko laguntzak, maizterrentzako abal 

publikoa duten kreditu lerroak, etxeko 

oinarrizko horniduren mozketak etetea, 

hipoteken luzapena eta beste hainbat kreditu, 

eta abar. Horretaz gainera, erakundeen eta 

beste eragile soziokomunitario batzuen 

eskaria ikusita, premiazko erantzuna ematen 

zaio etxegabetasunari. Ildo horretan, hainbat 

bitarteko gaitu ziren, hala nola aterpetxeak, 

pentsio eta ostatuetako logelak eta abar. 

 
Iturri guztiek egiaztatzen dutenez, 

emakumeek zailtasun gehiago dituzte 

etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko, 

okerragoa baita haien egoera ekonomikoa. 

“Egoera hori are gehiago zailtzen da 

emakumeak guraso bakar direnean, baina 

baita beste hainbat kasutan ere, hala nola 

adinekoa edo alarguna izatea, indarkeria 

matxistaren biktima, etorkina, preso ohia, 

prostituta edo sexu esplotazioaren biktima... 

Halaber, emakumeek arrisku handiagoa dute 

etxebizitza galtzeko ezegonkortasun 

ekonomikoa areagotu ahala, eta horrek eragin 

handiagoak izaten ditu emakumeetan, haien 

seme-alabetan eta kargura dituzten gainerako 

pertsonetan” (Monjas M., 2015). Horregatik, 

atal honetan, konfinamendua bizileku-

ezegonkortasuneko baldintzetan bizi izan 

duten emakumeen lekukotza aurkeztu nahi 

da. 

 
Lan honetan hainbat lekukotasun jaso dira, eta 

horiek nabarmendu dute konfinamendua ez 

dela iristen bizi une berean emakume 

guztientzat; erakutsiko dugu emakume askok, 

beren egoerarengatik, etxerik gabe bizi izan 

dutela itxialdia, baliabide propio gutirekin, 

aukerarik gabe eta, gainera, beren kargura 

dituzten beste pertsona batzuekin. Kasu 

guztietan, funtsezkoa izan da zerbitzu eta 

baliabide publikoak eta komunitarioak izatea, 

haientzat zein haien prozesuentzat. Hala ere, 

bat-bateko konfinamendu egoerak eta 

prestazioen eta laguntzen eskakizunek 

oztopatu egiten dute prestazio eta laguntza 

horiek behar diren garaian iristea. 

 
Emakumeon lekukotasunak –beste batzuk ere 

agertuko dira lanean zehar– kalteberatasun 

handiko egoeretatik etorriak dira, eta 

erakusten dute zer ondorio izan dituen 

haientzat bizikidetza egonkorra ahalbidetzeko 

bizitoki egoki eta iraunkorrik eduki gabe igaro 

izanak konfinamendua. 



23  

 

Bakarrik, adingabeekin eta etxebizitzarik gabe 

Errealitatearen astindu bat 

Hemengoa naiz, baina urte asko eman ditut Nafarroatik 

kanpo. Konfinamendua baino hilabete batzuk lehenago 

itzuli nintzen, banandu nintzenean. Konfinamenduak 

sekulako zurrunbiloan harrapatu ninduen. Aurretik, 

bizitza maila nahiko altua nuen, baina banandu 

nintzenetik, nire bikotekide ohiak arazo ugari sortzen 

dizkit, eta hori guztia muturreko bat izan da niretzat. Bi 

ume ditut, bat 11 urtekoa eta bestea 4koa. Konfinamendu 

bete-betean, hirutan aldatu behar izan genuen etxez. 

Izugarri estresagarria izan da. 

Ni lanean ari nintzen, baina koronabirusaren gaiarekin 

aitak ez zuen hartu nahi izan haurren ardura; lana 

galdu nuen eta orain 500 euroko langabezia subsidioa 

kobratzen ari naiz. Konfinamendu garaian, ezin nuen 

lanik egin, ez bainuen haurrak non utzi; inork ez 

zituen zaindu nahi, kutsadura fokutzat hartzen 

baitzituzten. Batzuetan ez zidaten uzten supermerkatuan 

sartzen neskato txikiarekin! Niri, estres, larritasun eta 

antsietate latzak ekarri dizkit konfinamenduak. 

Etxebizitza arloko sare pertsonalek eta baliabide 
publiko espezifikoek duten garrantzia aitzina 
segitzeko 

Nafarroara itzuli nintzenean, etxe bat utzi zidaten 

bizitzeko, baina, konfinamendua baino astebete lehenago, 

alde egin behar izan nuen handik, saldu egin baitzuten. 

Apartahotel batera joan nintzen, baina orduan 

konfinamendua hasi zen eta gerenteak esan zidan hortik 

alde egin behar nuela egoera zela eta. Ostiral arratsaldea zen 

eta dena itxita zegoen, gizarte zerbitzuak ere bai. Lagun bati 

azaldu nion nire arazoa, gizarte-langilea baita, eta lagun 

hori EISOVIrekin1 harremanetan jarri zen. Astelehenerako 

denak mobilizatuta zeuden eta Iruñean apartamentu bat 

lortu zidaten, gizarte-laguntzaileen kontu. Gero EISOVI 

zerbitzuaren programan sartu nintzen eta orain pisu bat 

daukat. 

Apartahotelean nengoela, gogoan dut nire 

mugikorrarekin moldatu behar genuela eskolako lanak 

egiteko. Ordenagailu txiki bat nuen, baina lagun baten 

etxabean neukan, han baikeneuzkan gordeta gure 

gauzak, eta denbora igaro zen ordenagailua jaso ahal 

izan nuen arte. Gainera, bakarrik zaudela, ezin zara 

egon aldi berean hain adin desberdineko bi haurrekin 

“ 
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lanak egiteko. Zaharrena ere ezin nuen bakarrik utzi, 

laguntza behar zuelako lanak bere kabuz egiteko. Une 

batean ezin izan genuen deus egin, eta lanak pilatzen 

ari zitzaizkion. 

Lanak mezu elektronikoetan gainezka, eta bera larritu egiten zen. Lagun 

batzuek apartahotela ordaindu zidaten, eta hala segitu nuen aitzina. 

Baina diru hori bueltatu egin behar diet. Haiek utzi zidaten dirua. 

Eskerrak; laguntza hori izan ez banu, berriro bueltatu beharko nuen 

haren etxera. Tratu txarrak jasoko nituen, eta, gainera, ordurako 

neska lagunarekin bizi zen. 

Nik janaria eta haiek pisua 

Konfinamendu garaian, lan egindako azken hilabetetik 

kobratutako diruarekin eta kitapenarekin iraun genuen. 

Gizarte-laguntzaileak esan zidan ez ordaintzeko deus 

pisuaren truke, haiek arduratuko zirela eta, hala, nik 

janaria erosten ahalko nuela diru horrekin. Elikagaien 

Bankura ere jo behar izan nuen. Lehen aldia zen, eta lotsa 

ematen dizu. EISOVIren laguntza lortu nuenean, arnasa 

hartu nuen. Negarrak irteten zidan. Hiru urterako programa 

da, eta, gero, babes ofizialeko etxebizitza bat eskuratu 

dezakezu. Errenta baxuak dira. 

 

Estortsiotik alarma-egoerarako bidaia 

Hasiera 

Estortsio kontu batengatik iritsi nintzen hona. Salaketa bat 

jarri nuen nire herriko fiskaltzan, eta, hura jartzean, sikario 

batzuek eraso egin zidaten. Ondoren, beste atentatu bat jasan 

nuen, eta bigarrena gertatu zenean, fiskalak esan zidan egin 

nezakeen onena Kolonbiatik aldi baterako alde egitea zela, 

azkenean nahi zutena lortuko zutela bestela. 

Fiskaltzak esan zidan aukerarik onena Espainia zela, eta 

beraiek arduratu ziren izapideak egiteaz. Senarra eta biok 

2020ko urtarrilean iritsi ginen Espainiara, 1.000 eurorekin. 

Iritsi ginenean konturatu ginen Madril hagitz garestia zela; 

orduan, Iruñean bizi diren pertsona batzuk ezagutzen dituen 

Kolonbiako lagun batek esan zigun Iruñera etortzeko, bertan 

topatuko zigutela gela bat. Orduan iritsi, eta lehendabiziko 

alokairua ordaindu genuen Iruñean, 300 € izan ziren gela 

batengatik, jende gehiago ere bizi zen etxe batean. Atzerritarren 

Bulegora joan ginenean, hango gizonak esan zigun ezin genuela 

deus egin erroldaturik ez bageunden. 

Esan genion non bizi ginen, eta ea bagenuen erroldatzerik 

gela horretan, eta erantzun zigun ezetz, errentariarekin 

eginiko kontratuak ez ziolako uzten, eta, beraz, 20 egun 
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baino lehen egokitu zitzaigun beste gela bat bilatzea. 

Orduan, beste gela bat lortu genuen, hori ere 300 euroren 

truke. Hilabete baino ez zen igaro, ez jada ez zitzaigun 

dirurik geratzen. 

 Cáritasek lagundu behar izan zigun eta Burlatako 

jangelan eman ziguten jaten. Guk bigarren gelan jarraitzen 

genuen, baina ez gintuzten erroldatu. Lehendabizi baietz 

esan ziguten, baina gero deus ez. 

Azkenean, gizon batek erroldatu gintuen eta horrekin hasi 

genuen asilo prozesua. Martxoaren 11n hasi ginen 

dokumentazioarekin, eta 13an COVID-19a hasi zen. Gela 

horretan konfinatzea egokitu zitzaigun, eta jabeak hagitz 

matxistak ziren. Konfinamenduarekin dena gelditu zen eta 

ez genuen batere diru-sarrerarik. 

 

Baldintzarik gabe konfinatzea: eguneroko bizitza 
partekaturiko pisu batean. Jatea, garbitzea, 
kanpoaldearekin kontaktua izatea eta denbora nola igaro 

Etxe hartan bizi ginen neska bat eta senarra, senar-emazte 

etxejabeak eta haien semea, eta gu biok. Zazpi ginen. Bainugela 

genuen, eta sukaldean labea bakarrik uzten ziguten erabiltzen, 

ezin baikenuen kozinatu. Konfinamendu garaian, Cáritasek 

ontzietan antolatuta bidaltzen zigun dena, eta mikrouhin 

labean berotzen genuen guk gero. WhatsAppik ez nuenez, 

Cáritasekoek arratsaldeetan deitu eta berriak kontatzen 

zizkidaten, jangelako gainerakoentzat idatzi zutena, alegia. 

Konfinamendua gela hartan igaro genuen eta geratzen 

zitzaigun apurrarekin ordaindu genion, diru guztia amaitu 

zitzaigun arte. Etxejabeak esaten zigun kale gorrira joanen 

ginela, ez genuelako dirurik, ez eta diru lortzeko 

modurik ere. Erroldatu gabe, paperik gabe eta konfinaturik, 

zaila da diru-sarrerak izatea. 

Eromena izan zen, etsipena. Inoiz bizi izan ez duzun egoera da. 

Gure herrialdeak badu zailtasunik, baina era batera edo 

bestera bazenekien sabai bat zenuela senide batekin edo 

norbaitekin, baina hemen, inor ezagutu gabe, nori esanen 

diozu bere gelako besaulkian bederen lo egiten uzteko? 

Konfinamendu garaian, gelan ematen genuen egun osoa. 

Jabeak ez zigun uzten zaratarik egiten, eta gure gelara sartzen 

zen, atea jo ere egin gabe. Izugarria iruditzen zitzaidan. Atea 

ireki eta esaten zigun ea zer gertatzen zen. Ez genuen 

intimitaterik. Nik aulki bat paratu eta atea ixten nion, eta 

orduan bera etortzen zen eta esaten zuen ea zer gertatzen zen, 

irekitzeko atea, eta, irekitzen genuenean, zarata handia egiten 

genuela esaten zigun. Orduan hitzik ez egiten saiatzen ginen. 

Hiru liburu genituen. Nire senarrak liburu bat ekarri zuen 

Kolonbiatik, eta erroldatu gintuen jaunak bi liburu oparitu 

zizkigun. Senarra irakurtzen ari zen bitartean, nik leihotik 
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begiratzen nuen. Hark amaitzean, nik irakurtzen nuen, horrela 

liburuek gehiago iraun zezaten, zeren, nik bat hartu eta berak 

beste bat hartuz gero, astebetean amaituko genituen. Eta zer 

egin gero? Azkenean, tirabirak sortzen dira bikotean ere. Ez da 

gauza bera beharturik egotea irten ezinda, edo norberak 

erabakitzea ez irtetea. Azkenean, buruak irten egin nahi du 

automatikoki. Gu elkarrekin haserretuz gero, ohearen ertz 

banatan paratu eta hantxe geratzen ginen. 

Etxeko nagusiak ez zigun komuneko atea ixten uzten sartzen 

ginenean. Atea irekita dutxatzen ziren haiek ere! Dutxatzen 

ari nintzela, etxeko nagusiak atea jotzen zuen eta esaten zidan 

zergatik ixten nuen atea. Egun batean, esan nion ezin nuela 

gehiago, ez nuela irekitzeko gogorik; berak ez zuela inolako 

eskubiderik niri begiratzeko, ez niola uzten niri begiratzen, 

eta atea itxiko nuela nahi nuen guztietan. Ezetz esaten zidan, 

bere etxea zela, eta nik esan nion errenta ordaindu niola eta 

ezin zuela halakorik egin, eta ezin ninduela behartu atea 

irekita edukitzera dutxatzen nintzen bitartean. 

Lasaitasuna baino ez nuen nahi, konfinatuta egon bai baina 

leku lasai batean; hitz egin dezakezun eta errietarik egiten ez 

dizuten leku batean. Niri ez zait axola etxe batean pertsona 

gehiagorekin bizi izatea, gogaitzen ez banaute. Zuek 

hemengoak zarete eta zuen gauzak dituzue! Gu migratzaileak 

gara, eta ez ditugu gauzak hemen, deus ez, ekarritako maleta, 

besterik ez! 

Inflexio puntu bat: baliabide publikoak eskuratzea 

Nafarroako Gobernuko immigrazioko neska batzuk ezagutu 

nituen kasualitatez, errolda lortzen lagundu zidan andre 

kolonbiarrak esan baitzidan etorkinen bilera bat izanen zela. 

Halaxe joan nintzen bilera hartara. Elkarteentzat zen, ez 

pertsona partikularrentzat, baina nik ez nekien, eta, hitz 

egiten hasi zirenean, nire istorioa kontatu nien. Esan nien 

kalean geratuko nintzela; orduan, haiek hasi ziren kudeatzen 

eta begiratzen, ea zer erakundek laguntzen ahal zigun. 

Ez dakit zer erakunderekin izan zen, baina kontua da egun 

batean deitu eta esan zidatela COVIDaren proba eginen 

zigutela, larunbat batean Refenan. Hitzordua ere eman zigun. 

Proba egin ziguten, eta haiek zuzendu ziguten osasun 

txartelarekin loturiko guztia, guk ez baikenuen horrelakorik. 

Astelehenean etxebizitza partekatu batera eraman gintuzten, 

Etxebizitza Departamentuak ordainduta, eta gero ekainean 

Gurutze Gorriak hartu gintuen. Niretzat amesgaizto bat izan 

da. 

Ez dut inoiz ahaztuko Nafarroako Gobernuan lan egiten zuen 

pertsona hori. Iluntze batean bakarrik hitz egin nuen harekin, 

eta konfinamendua amaitu zenean deitu egin zidan, esateko ez 

zela gutaz ahaztu. Zirrara egin zidan. 
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Nork esan du amets europarra bizitzera gatozela? 

Ni psikologoa naiz eta Kolonbiako enpresa bateko giza 

baliabideen sailean lan egiten nuen. Nik benetan lan ona 

nuen, eta ez dut ulertzen amets europarra bizitzera etorri 

ginela esaten digutenean. Nik ez dakit zer ulertuko duten amets 

gisa, baina ni ez nintzen egun batez esnatu eta hara: nire 

apartamentua eta autoa utzi, eta hortxe abiatuko gara senarra 

eta biok, zer topatuko! Ez zoaz hutsetik hastera inor ezagutzen 

ez duzun toki batera, prozesuak nolakoak diren ez dakizun 

leku batera, jakinik zure ikasketek ez dutela batere balio. Hori 

ez da amets europarra, nirea ez behintzat. 

 

Zorionean egotearen antzekoena 

Segurtasun bila 

Hainbat arrazoirengatik, hona etortzea erabaki genuen. Tristura 

handiz zorpetu ginen, nire herrian lan ona bainuen, familia 

osoa hantxe daukat. Zertarako etorriko naiz hona konfinatzera 

eta sufritzera! Jendeak ez du ulertzen zergatik etorri ginen hona 

egiaz. 

2019ko azaroan iritsi ginen senarra, sei urteko semea eta 

hirurok. Koinatak hartu gintuen. Berak gela bat alokatuta 

zeukan pisu batean, eta galdetu zuen ea gu han egon gintezkeen; 

baietz esan zioten. Etxe hartan, hamar lagun bizi ginen. 

Gainera, zazpi pertsona geunden nire koinataren ardurapean: 

batetik gu eta, bestetik, senarra, alaba txikia eta ama, eta hark 

dirua bidaltzen dio amari Kolonbiara. Berak bakarrik lan 

egiten zuen denontzat, eta 450 € ordaintzen zituen bi gelaren 

truke, berarena eta gurea. 

 

Berriro hastea, apurka-apurka 

Gainera, etxeko nagusiarekin eta beste hiru pertsonarekin bizi 

ginen, baina hori eromena zen konfinamendua baino lehen ere. 

Iritsi nintzenetik, seme bat dudanez, gizarte-langileak 

laguntzen zidan eta Elikagaien Bankuan janari sorta ematen 

zidaten. Esne asko ematen digute, arroza, gailetak, giharra, 

hiruko hiru atun pakete, bi poto olio, ColaCao handia eta 

horrelako gauzak. Konfinamenduaren aurretik oilasko bat 

ematen ziguten, baina gero kendu egin zuten. 

Haurra eskolatuta zegoen. Gizarte-langileari laguntza eskatu 

genion errenta ordaintzeko, baina esan zidan urtebete 

neramanean izan behar zuela, eta nik neure artean: Urtebete? 

Urtebetean etxetik botako naute! Eta konfinamendua iritsi zen. 
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Gela batean konfinaturik, sei urteko haur batekin 

Nik sinestezina dela esanen nuke. Konfinamenduan hiru lagun 

geunden gela batean lurrean, oherik gabe, telebistarik gabe, deus 

gabe. Nire semearen lankide baten amak deitu egin zidan 

konfinamendua hasi zenean, eta gure egoeraren berri eman 

genion. Andre hark 300 € eman zizkidan, eta harekin erosi 

nuen martxorako, apirilerako eta maiatzerako jana. Nire zain 

egon zen 

supermerkatuko atean, eta orduan eman zidan dirua. Nik 

Espainian bi pertsona ditut bihotzean, eta bera da bat. Dena 

erori dela uste duzunean, arnasa hartu eta energia berritzen 

dizu. 

Etxejabeak wifia kendu zigun eta nire semearen irakasleak dena 

emailez bidaltzen zigun; nik esaten nion ez neukala Internetik 

eta ez neukala dirurik telefonoa kargatzeko ere. Eskolan 

eskulanak ematen zizkieten, eta nik irakasleari esaten nion ez 

neukala dirurik, errotuladorerik, plastilinarik... Irakasleak 

Udalera deitu zuen, eta neska bat etorri zen, ongi tapaturik, eta 

atea jo zuen; hainbat gauza utzi zituen haurrak ikas zezan, 

joko didaktikoak ere bai, eta telefonoa kargatu zidaten etxeko 

lanak iritsi zitezen. Egoera horretan zentzudunena haurra bera 

izan zen, guk geuk baino hobeki eraman baitzuen egoera. 

Ikasketa garaian, senarrak eta biok egunero 4 orduz ikasten 

genuen semearekin. Gero irakasleak zorionak eman zizkidan eta 

esan zidan taldeko inork ez zuela lan egin nire semeak adina. 

Koaderno bat bete zuen, abezedarioa ikasi zuen, badakizki 

zenbakiak euskaraz, ingelesezko gauza asko ikasi zituen. 

Konfinamendu garaian, horretan jardun genuen haurrarekin. 

Zeregin handirik ez genuenez, ikasten eta haurrarekin jolasten 

aritzen ginen. Kalean ere jostailu asko botatzen dituzte eta ni 

zaborretara joaten nintzen eta jostailuak lortzen nizkion. 

 

Nora joanen naiz? 

Etxejabearekin gero eta okerrago hasi ziren joaten gauzak. Ezin 

gintuen ikusi ere egin, eta esan zigun etxea hustu behar genuela. 

Gizarte-langileari deitu nion, eta esan nion ezin nuela egoera 

gehiago jasan, eta laguntza behar nuela, behin bazen ere 

ordaintzeko etxejabeari. Baina erantzun zidan ezin zutela, ez 

bainuen behar adina denbora eman hemen. Orduan deitu nion 

Gurutze Gorriari eta esan nion hagitz gaizki geundela, eta 

erantzun zidaten lasaitzeko, begiratuko zutela zerbait. 

Ekainaren 2an, orain gauden ostatura sartu ginen bizitzera. 

Ostatu hori larrialdietarako da, nirea bezain egoera 

larrietarako. Ostatura iritsi ginenean, gizarte-langileak deitu 

zidan eta esan zidan onartu zutela Errenta Bermatua, eta 
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emanen zizkidatela ordaintzeko 300 euroak. Erantzun nion 

jada ez nuela behar, kalean nengoela eta Gurutze Gorriak hartu 

ninduela. Dirua izan banu, ez zitzaidan hau gertatuko. 

 

Non bizi izatea: zorionaren antzekoena 

Ostatuan egotea zorionaren pare da. Gela bat dut komun eta 

guzti, ohe finko bat lo egiteko eta janaria ere bai. Gosaria, 

bazkaria eta afaria. Eta Gurutze Gorriak garbitasun 

produktuak ere ematen dizkigu. Nik gela garbitzen dut, eta 

zortzi egunetik behin izarak aldatzen dituzte. 

Beste konfinamendu garai bat egonez gero, gustatuko 

litzaidake Nafarroako Gobernua eta Estatua gurekin gehiago 

egotea. Hona etortzen garen latino guztiak ez gatoz 

gobernuaren bizkar bizitzera, eta, laguntza eskatzen 

dugunean, egiaz premian gaudelako eskatzen dugu. 
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Berdintasuna

ren beloa 

erortzen 

denean: 

telelanean 

eta zainketa-

lanetan 

aritzea aldi 

berean 

Telelana lana antolatzeko edo 

ordaindutako lanean aritzeko modu bat da, 

langilearen etxetik edo lanaldi osoan edo parte 

batean aritzeko aukeratzen duen lekutik, 

modu erregularrean. Haren ezaugarri nagusia 

da sistema informatikoak, sistema 

telematikoak eta telekomunikazio sistemak 

erabiltzea esklusiboki edo nagusiki. Formula 

berria ez bada ere, indarrez agertu da telelana 

etxetik lanean jarraitzeko tresna gisa 

konfinamendu garaian, eta, batez ere, 

ikastetxeak eta laguntza zentroak itxi 

zituztenean, beste pertsona batzuen 

zainketak etxeetatik konpontzeko aitzakia 

gisa. Krisialdietan gertatu ohi den bezala, 

Espainiako estatuak edo enpresek, egoera 

dela-eta beren eginkizunetako batzuk bete 

ezin dituztenean (kasu honetan, 

hezkuntzakoak eta zaintzarekin lotutakoak), 

etxeetan gauzatzen dira eginkizun horiek, 

askoz gehiago emakumeen eskutik, eta horrek 

abusuak ekartzen ditu maiz. 

 

Egundoko erronka izan da familientzat 

telelana zainketekin bateragarri egitea, lan 

produktiboa eta erreproduktiboa partekatzea 

kanpora atera gabe, eta aiton-amonei ere 

laguntzarik eskatzeko aukera izan gabe. 

Abiapuntuan beste baldintza batzuk izan 

balira, izanen zen aukerarik zaintzak 

birbanatzeko eta gizonen inplikazioa 

areagotzeko –onartu behar da hainbat 

egoeratan gertatu direla halakoak ere–, baina 

praktikan telelanak ez du balio izan zaintzak 

modu bidezkoagoan banatzeko, bai ordea 

emakumeei lan karga handiagoa gehitzeko. 

Eta, ondorioz, areagotu egin dira emakumeon 

arrisku psikosozialak eta ondoeza. Telelanean 

aritzen diren emakumeen testigantzetan 

ikusiko den bezala, etengabe errepikatzen dira 

“frustrazioa”, “iritsi ezina”, “itomena”, 

“eromena” edo “itolarria”, egoera baten 

aurrean desadostasuna edo desadostasuna 

adierazteko modu bat bezala, eta, oro har, 

haietako inork ez luke berriro errepikatuko 

modu berean. Konfinamenduko lehen 

egunetan, etxe guztietan antolaketa desio 

onak identifikatzen baziren ere, egoerak 

aitzina egin ahala, hasierako egoerara 

bueltatu zen etxe bakoitzeko genero rolen 

banaketa, eta emakumeen esku geratu ziren 

berriro ere etxeko lanak eta, batez ere, 

zaintzak. Are intentsitate handiagoz, gainera. 
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Hala hautematen dute eta hala kontatzen dute 

beren lekukotzetan. Guztiek biziraun dute, 

baina, ikusiko den bezala, kostu handiarekin. 

Guztiek, gainera, errealitate hori nola bizi izan 

duten kontatzeko beharra adierazten dute; 

jakinarazi egin nahi dute berez soziologikoki 

garrantzitsua den gertaera bat, adierazi den 

bezala, ikusezina baita gertatu zaiena, haien 

eguneroko bizitza. 

 
Inprobisaturiko telelanari buruz –hau da, 

esperimentu sozial bat balitz bezala 

konfinamenduan zehar martxan jarri den 

telelanari buruz–, María Ángeles Durán 

soziologoak dio ez duela balio 

kontziliaziorako, azken batean “bi lan batzen 

baitira” egiaz. Gaineratzen duenez, “izan liteke 

adabaki bat, aitzina egiteko soluzio bat, baina 

ez epe ertainerako irtenbidea” (Duran M., 

2020). Ekonomia monetizatuaren aldean, 

monetizatu gabea –etxeetakoa– ez dago 

babestuta, ezta antolatuta ere, halako egoerei 

aurre egin eta defendatzeko. 

 

Lana eta 
zainketak 
bateragarri 

egiteak 
gainkarga 
ekarri die 

emakumee

i 

Konfinamenduak eragindako egoeraren 

aurretik, estatuan telelanaren aldeko apustua 

egiten zuten enpresen ehunekoa Europako 

banaz bestekoa baino txikiagoa zen, gure lan 

kultura presentzialistagoa baita. Gainera, 

pertsona guztiek ezin izan dute baliatu 

telelanaren formula. Izan ere, klase sozialak 

eragin handia du telelana egin ahal izan 

dutenen artean: lan merkatuaren alderik 

zoriontsuena, malgutasun handiena duten 

eta kualifikazio eta prestakuntza maila 

handiena duten lanbideak. Telelanean aritu 

diren gehienek eskuz egiten ez zituzten lanak 

zituzten, eta, jakina, ez industrian, 

eraikuntzan edo ostalaritzan, ezta 

konfinamenduan “oinarrizko lanak” deitzen 

diren horietako askotan ere. 

 
Konfinamendu garaian lanaldi osoz telelanean 

jardun duten emakumeen testigantzak –hau 

da, aurrez aurreko lanarekin bateragarri egin 

gabe aritu direnenak– seme-alaba 

adingabeak dituzten 30 eta 45 urte bitarteko 

profesionalenak dira. Lehen aldia zuten 

telelanean, eta ustekabean egin dute lan hala, 

egoerak beharturik. Kasu guztietan, 

ordainduta egin dute jarduera profesionala, 

urrutitik (etxetik) eta informazioaren eta 

telekomunikazioaren teknologia berriez (IKTB) 

baliaturik. Alde handia ageri da administrazio 

publikoan telelana egin dutenen (telelana 

garatzeko berme eta baldintza hobeak izan 

dituzte) eta enpresa pribatuetan egin dutenen 

artean. Alde handiak ageri dira, halaber, 

telelanean etxean bakarrik aritu direnen eta 

bikotekidearekin telelanean aritu direnen 

artean ere, azken horiek presentzia handiago 

izan baitute zaintza-lanetan eta lan karga 

globala ez baita izan berdina emakumeentzat 

(gizonak etxean izan direnean aldi baterako 

enplegu erregulazioko espedientean, 

telelanean, ordutegi murriztuarekin, edo beste 

hainbat arrazoi direla eta). 

 
Zalantzarik gabe, aitortzekoa da telelanaren 

irismena koronabirusak euste fasean 

izandako bilakaerak eragindako egoeraren 

aurrean. Biztanleria Aktiboaren Inkestak berak 

jasotzen duenez, estatu osoan apirilean, 

maiatzean eta ekainean lanean ari ziren 

pertsonen % 16,20k etxetik bertatik egin zuen 

lan egunen erdietan baino gehiagotan. 2019ko 

aldi berean % 4,81 baino ez ziren aritu 

telelanean. Kopuru hori handiagoa da 

Nafarroan; izan ere, lanean ari diren pertsonen 

% 22,7k adierazi du telelanean diharduela 

lanaldi osoz edo aitzinez aitzineko lanarekin 

bateragarri eginez (NASTAT 2020), baina 

telelana ez da banatzen modu homogeneoan, 

ez enpresa moten arabera, ez jarduera 

sektoreen arabera, ez emakumeen eta 

gizonen artean. 

 
Halaxe ikusten da, esaterako,
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Nafarroako Foru Komunitateko 

administrazioan: 2020ko maiatzean, langileen 

%43 ez ziren ari aitzinez aitzin lanean 

(hezkuntza sektoreari lotutako langileen %91). 

Sexua kontuan hartuz gero, ikusten da 

emakumeek enplegutik gutiago 

deskonektatzen dutela telelanean 

(emakumeen %73,9k gutiago deskonektatzen 

dute, gizonen %49,2rekin alderaturik) eta 

emakumeen lanaldia handitu egiten da: 

emakumeen %32k lehen baino askoz gehiago 

lan egiten dutela adierazten dute, gizonen 

kasuan, %8k (NASTAT, 2020). Aurkezten 

ditugun lehen pertsonako testigantzek berretsi 

egiten dute datu estatistikoetatik abiatuta 

deskribatzen den errealitate hori. 

 
Nolanahi ere, zifra horiek bizkortu egin dute 

telelanaren erregulazioa2. Eta geratzeko etorri da; 

izan ere, hainbat iturrik adierazten dutenez, 

globalizazio eta digitalizazio prozesuetan COVID-

19aren ondoko testuinguruak planteatzen dituen 

aldaketei aurre egiteko bideetako bat da. 

 
Esparru horrek ondoren aurkezten diren gaiak 

ulertzeko balio badu ere, ez da ahaztu behar 

konfinamenduan abian jartzen den telelanaren 

“bertsio” horrek areagotu egiten dituela 

emakumeen aurkako desberdintasun 

diskriminatzaileak. Hori horrela, emakumeen 

kontakizunak protagonista dituen lan honetan, 

hainbat alderdi egiaztatzeko aukera ematen duten 

testigantzak aurkezten dira: 
 

Osasun agintarien jarraibideak betetzea eta 

enplegatu publikoen osasuna babestea, 

zerbitzuak behar bezala emanez. 

Antolakuntza neurri horiek3, besteak beste, 

aukera ematen dute telelana baldintza 

hobeetan egiteko: ordainsariak mantentzea 

COVID-19ak eragindako isolamendu 

egoeretan, lanaldia malgutzea muga txikiekin, 

langileak etxean aritzea derrigorrezkoa 

denean, eta abar. 

 

5. Emakumeek etorkizuneko telelan 

formularen aurrean duten posizionamendua. 

1. Emakume askok zer-nolako ondoezarekin 

bizi izan dituzten telelana eta haren 
ondorioak. 
 

2. Konfinamenduan bizi duten lan gainkarga, eta 

nola ikusten diren haien lanak beti baztergarriago 

edo moldagarriago gisa, balio txikiagoa balute 

bezala. 

 
3. Tarteak eta lekuak berrantolatu egin behar dira, 

telelana eta zaintzak aldi berean egin ahal izateko. 

 

4. Eskubideak izatearen garrantzia, 

konfinamenduaren tankerako salbuespen egoera 

batean. Horretarako, hainbat lekukotza ematen 

dira, alarma-egoera deklaratu bezain laster 

Nafarroako Gobernuak nahita hartu zituen 

neurrien eragina agerian uzteko, 
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Irakaslea naiz, bi haur ditut: bat hiru urtekoa eta bestea 

seikoa. Martxotik telelanean aritu behar izan dut. Itota 

sentitu naiz, iruditzen zitzaidan gauza asko egin behar 

nituela aldi berean eta toki berean, eta ez nintzela iristen 

ehuneko ehunean. 
 

 

Gizarte-langilea naiz, eta hiru urteko alaba bat daukat, 

asko eskatzen duena. Hasiera batean, telelana erosoa 

iruditu zitzaidan, ordutegiak antolatu baititzakezu, baina 

epe luzera, eta, lan bolumena hazi denean, izugarria 

iruditu zait. Nik saturazioa esanen nuke, ematen baitu ez 

zarela iristen deus egitera. 

Egun osoan lanean, ez etxeko lana bakarrik, baizik eta 

ordaindutako lana ere bai; asteburuetan ere lan egiten duzu 

ez iristearen sentsazio horrekin, eta, gainera, iruditzen 

zaizu ez zarela ari betetzen 

bete beharko zenukeen lana. Niretzat hagitz negatiboa izan 

da. Nik fase guztiak igaro ditut. Lehenik, estualdia izan zen, 

haserrea, gero pasibotasuna: ahal dudana eginen dut! 

 

Abokatua naiz, eta 5 urteko eta urtebeteko bi seme-alaba 

txiki ditut. Etsita sentitu naiz maila guztietan, ezertara ez 

iristearen sentsazioa nuelako, 

ez nituela gauzak ongi egiten, ia ezertan. Lanean, iraun 

dut, administrazio publikoa garelako eta nolabaiteko 

begirune berezia izan digutelako, nik uste. Lan karga 

igotzen joan den heinean, izugarria izan da niretzat. 

Haurrek ez dizute tarte handirik uzten lanean zentratzeko, 

eta gero ez duzu burua berdin. Etsigarria izan da. 
 

 

Ni lehenago jaikitzen nintzen, eta, gainera, umearen lo 

orduak aldatu genituen, bera ez baitzen nekatzen etxean 

egotean. Aunitz beranduago oheratzen genuen. Niri ongi 

zetorkidan gaueko 12:00etan lo egitea; izan ere, horrela 

goizeko 11:00etan jaikitzen zen, eta nik lau lanordu atera 

nitzakeen jaiki baino lehen. Pentsa zer nolako larritasuna, 

alabaren lo orduak aldatu behar lan egin ahal izateko. 

Telelanean eta zaintza-lanetan aritu 

beharra... eta ezin iritsi “ 

Leku batean egoteak eta bestera iritsi ezinak 

ematen duen errua eta estutasuna 
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Bideo bilera batean zaudela, zure seme-alabak ondoko gelan 

entzuten dituzu, elkarrekin borrokan eta negarrez. 

Eta ezin bilera utzi... Egoera hori maiz gertatu da eta 

etsigarri da, gaizki pasatzen da. Nik gaizki pasatu dut. 

Jaikitzen zirenean, ni konektatuta nengoen. Beharbada, 

uneren batean deskonektatu eta pixka bat artatzen nituen, 

eta haiekin egoten nintzen. Baina gero goiz osoa ematen 

nuen ordenagailuan, eta hagitz berandu ateratzen nintzen, 

ez nituen ikusten goiz osoan.. Nire beharra zutenean, zera 

esaten nien: “Orain ez, kanpora, ospa!” Ero bat banintz 

bezala. Sentituko ez zara ba gaizki! 
 

Mikromatxismo horiek presente egon dira, etengabeko 

borroka da, bikotekideak esaten dizunean: “Umeak dio 

zurekin egon nahi duela”. Eta nik neure artean: 

“Entretenitu zuk!”. Mikromatxismo horiek izan dira. 

Telebista ez pizten saiatzen nintzen, eta bat-batean 

konturatzen zara bere adinerako ez dakit zer baino 

telebista ordu gehiago ikusi dituela. 
 

Nik, batzuetan, telebistan utzi behar izaten nituen 

marrazki bizidunak ikusten. Nik etxean lan egiten nuen, 

aita kanpoan lanean... Telebista aurrean utzi behar 

nituen. Horrek amorrarazi egiten ninduen, gaiztotu. 
 

Ni ere gaizki sentitzen nintzen; nire seme-alabak eskola-

adinean daude, eta irakasleek etxean egiteko proposamenak 

eta gauzak bidaltzen zizkien. Nik, ordea, ez nien ezer 

egiten, ez bainuen segundo bat ere. Gero irakasleak 

galdetzen zuen ea lanak egin genituen, eta nik ez nuen deus 

ikusi. Errudun sentitzen zara. 
 

Beti guardian egonen bazina bezala, eta nik ezin badut eta 

berak ezin badu, nik ematen dut amore. Nesken arretari 

dagokionez, errudun sentitu naiz. Deika ari zaizkizu, 

baina, bideokonferentzia batean nagoenez halako 

pertsonarekin, atea itxi behar dut eta mikroa desaktibatu 

behar dut, istilua entzun ez dadin. Erruz bizi duzu egoera 

hori. Ez dut arreta guztia lanean ari naizenean, eta ez diet 

jaramonik egiten. Txikiarekin, adibidez, aste batean poesia 

bat aurkeztu behar zuten, eta ni ez nintzen enteratu. Eta 

jendaurrean aurkeztean, neure artean... Amatxo maitea! 
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Ni kazetaria naiz, eta konfinamendu hilabete horiek 

albistez beterik egon dira, eta, etxean egotean, 

nahiz eta lanean aritu, erabakiak hartu diren tokietatik 

kanpo geratu gara, batez ere 

telelanean ari ginen amak. Profesionalki... Une ona zen 

lanerako, baina kanpoan geratu naiz. Sentsazio hori 

daukat. Nire zerbitzuan, amak aritu gara etxetik lanean, 

eta gizonek erabaki dute, bulegoan lanean ari zirenenek. 

Alde horretatik, ikusi dut etxean egonda, lanean aritu 

arren, ez geundela erabakiak hartzen ziren lekuan. 
 

Nire kasuan, berak hartu du zaintzaren pisu handia, aldi 

baterako enplegu erregulazioko espedientean baitzegoen. Nire 

ardura bakarra erosketak egitea zen, berak osasun arazo bat 

duelako eta ez zuelako atera nahi. Bera askoz gehiago egon 

da haurrekin, orduan berak oso modu normalean ulertzen 

du, lanaldi murrizketa du eta bizitza arruntean 

gehiagoegoten da haiekin. Egia da batzuetan esaten zidala: 

“Egun osoa daramat!” Eta nik erantzuten nion: “Eta nik 

egun guztia lanean!”. Askotan etxekoandreek sentitzen 

dutena sentitu du, nire kasuan rol aldaketa bat izan baita. 

 

6etan jaiki eta 6:30ean hasten nintzen lanean. Gero, 

esnatzen zirenean, gosariak prestatzen hasi, eta ezin nuen 

gehiago jarraitu. Laguntza izan dut, nire ama edo beste 

norbait etortzen zen, bi ordu bazen ere, eta hirurekin uzten 

nuen. Nire bikotekidea lanaldi murrizketan dago 

zainketengatik, eta 12:30ak aldera etortzen zen, eta ni 

orduan ehuneko ehunean jartzen nintzen lanean, uzten 

bazidaten. Hala egiten nuen, guti goiti beheiti. 

“Kanpoan geratzearen” sentsazioa, botere 

gutiago izatearena 

Baldintza hobeak direnean, aldatu egiten 

da telelanean aritzeko esperientzia. 
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Lanaren karga orokorra eta 
emakumeen lanaren balio txikiagoa 
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Ni lanean ari nintzela, alabak sartzen ahal ziren, baina 

bera eskola ematen ari zela ez. Haurrek bazekiten atea 

itxita zegoela, baina nirea parez pare irekita zegoen... 

Nork dauka agintaritza? 

Nire umeen aitak gehiago egiten die errieta, eta nik, 

ordea, gehiago onartzen diet. Hori berregin beharko 

genuke, berriz halako egoeraren bat gertatuz gero. 
 

Nire lan karga normalean baino hiru aldiz handiagoa zen 

konfinamendu garaian. Ezin da esan nire umeen aita ez 

denik arduratzen etxeaz eta umeez, baina ni baino gutiago, 

nire ustez. Beharrezkoa zen nire umeen aitak normalean 

baino hiru aldiz lan gehiago egitea etxean, baina 

konfinamenduaren aurretik zuen lan bolumen berarekin 

jarraitu zuen. Izan ere, nik hiru aldiz lan gehiago nuen 

konfinamendu garaian, eta arratsaldeetan umeak niretzat, 

bainua nik, afaria bion artean. Egin zeuk! Nik atsedenik 

gabe eman dut-eta egun osoa lanean! Baina ez du hori 

ulertu. Berak bere partea egiten zuen, beti bezala, eta nik 

ere bai, 

baina nik 12 edo 13 ordu ematen nituen lanean eta ez 

nintzen iristen. Horregatik, lan gehixeago kendu behar 

zidan, baina ez dut ezin izan dut konbentzitu. Orain 

gibelera begiratuz gero, ikusten dut nire lan karga eta berea 

ez direla berdinak izan, berroreka bat beharko nuela, nik 

gehiago baineukan, aunitz gehiago. 
 

Nire kasuan, lehendik genuen desberdintasuna asko 

sendotu da konfinamendu horretan, eta nire sentsazioa 

izan da sukaldetik email bat bidaltzeko baino ez naizela 

atera, sukaldean ordu mordoa ematen bainituen otorduak 

prestatzen eta halako lanetan. Zera pentsatzen nuen: 

“Gaixotzen banaiz, latako sardinak jan beharko ditugu!”. 

Berak kanpoan lan egiten zuenez, ez zuen gehiago egiten! 

Pozik aldatuko nion! Nire osasun mentala ukituta egon da, 

batzuetan gaueko 12etan joan naiz ohera, txikia esnatu 

egiten zen, besteak ez zuen lo egin nahi... Nik batzuetan 

neure artean: “Hau da eromena!”. Batzuetan eskuetatik joan 

zait egoera eta gaizki sentitu naiz. Pentsatu izan dut... 

Jakin izan banu, ez nuen berehala izanen haurrik! 

Aurreko desoreken gaia nabaritzen da, horrelako zerbait 

datorrenean. Inoiz esan izan diot norbaiti: “Edo 

haurtzaindegiak irekitzen dituzte, edo psikiatrikoak ireki 

beharko dituzte”. 

“ 
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Tarteak eta lekuak 
berrantolatu beharra 
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Nire mutil laguna eta biok saiatu gara hagitz ongi antolatzen, 

teorian, baina praktikan ez da hain ongi joan. Mutil lagunak 

lanaldia murriztuta duenez, lau ordu bakarrik egiten du 

lan; konfinamendu garaian txanda aldatu zuen. Beraz, nik 

goizean lan egiten nuen eta berak arratsaldean. Hasiera 

batean, nire ordutegia 9:00etatik 14:00etara zen, baina egiaz 

hagitz goiz jaikitzen nintzen pixka bat lanak aitzinatzeko, 

eta 9:00etan eskolekin hasten nintzen 14:00ak arte. Baina 

inoiz ez zen izaten 14:00ak arte, baizik eta 15:00ak edo 

15:00ak eta piko ematen zidaten beti. Orduan, nire mutil 

laguna lanera joaten zen; ordubetez edo ordu eta erdiz, ni 

bilera batean konektatuta egoten nintzen; bera joana zen, eta 

nire seme-alabak etxean hara eta hona. Sartzen ziren 

konektatuta nengoen tokira… Eromena apur bat, eta, lanaldia 

15:00etan edo 15:30ean amaitzen nuenean, bazkaltzera 

irteten nintzen. Arratsalde osoa eman ohi nuen haiekin; gero, 

mutil laguna itzulitakoan, afaldu eta oheratu egiten 

genituen, eta beste bizpahiru ordu sartzen nituen berriro 

lanean, egin behar nuen guztia amaitu arte. Gainera, nahiz 

eta berak arratsaldean lan egiten zuen, telefonoaren zain egon 

behar nuen; telefono dei ugari neuzkan goizean erantzuteko, 

eta, 20 minutu edo ordu erdi telefonoz hitz egiten ari 

banintzen, nire seme-alabak etxean gora eta behera ibiltzen 

ziren; ni nengoen tokira etortzen ziren, agian eskola bat 

ematen ari nintzela, pinturak non zeuden galdetzera. Klasea 

deskonektatu eta esan behar izaten nien heldu den egunean 

jarraituko genuela, edo bestela modu txarrean bidali behar 

nituen haurrak... Bazirudien dena ongi antolatuta zegoela, 

baina ez zen hala. 
 

Ni lehenago jaikitzen nintzen eta egin nahi nuen lanaren 

zatia egiten nuen; ondoren gero etxean eta sukaldean aritzen 

nintzen, eta, telefonoz deituz gero, erantzun egiten nuen, 

goizean zein arratsaldean. Nik lanaldi murriztua dut, bost 

ordu baino ez ditut sartzen lanean. Ez nuke jakinen esaten 

gehiago edo gutiago lan egiten den, egun osoan aritzen 

bainintzen. Agindutakoa egin beharra neukan. Iristen 

zitzaidanari heldu behar nion. Lotsa pixka bat pasatu dut 

inoiz. Batzuetan, gizarte-langile batekin edo erabiltzaile 

batekin hizketan ari nintzela, haurrak etortzen ziren, eta 

esan beharra nuen: “Barkatu, umeak hemen baitaude!”. 
 

Goizean goiz esnatzen banintzen, umeak nirekin esnatzen 

ziren eta ezin nuen lanik egin. Gauez lan egiten nuen. 

Egunez mezuak eta deiak erantzuten nituen, baina landu eta 

prestatu beharrekoa gauean egiten nuen. 

Enplegua eta zaintza-lanak aldi berean: 

lanaldi luzeagoak eta ordutegiak aldatuta “ 
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Guk etxe txikia daukagu. Gela bat dago mahai batekin eta 

ordenagailuarekin, eta bertan aritzen naiz normalean 

lanean, baina inguruan apalategi batzuk ere badaude, eta 

haietan dauzkate jostailu guztiak nire seme-alabek. Orduan, 

jakina, haiek hara eta hona jostailuekin, eta ni bien 

bitartean lanean. Hartuko nukeen neuretzat bakarrik toki 

bat lanerako, eta beste bat izatea haientzat. Baina ez zen 

posible. 
 

Etxe txikia dugu, ez dut lekurik niretzat. Sukalde txiki-

txikia daukagu, egongelarekin komunikaturik, eta hori asko 

eskertu dut, behintzat ez bainengoen bakarrik kozinatzen. 

Gelak hagitz txikiak dira, eta ez dugu balkoirik. Ahal 

bezala konpondu behar genuen. Tira, eta gaitz erdi 

trastelekura joan behar ez izatea lanera. 

 

Guk egongelan genuen ordenagailua, eta pentsatu nuen 

eromena zela han lan egitea umeekin batera; beraz, gela 

batera eraman behar izan genuen, eta dena prestatu. 

Orduan hasi nintzen gelan sartzen. Atea itxi eta neure 

artean: “Hor konpon!”. 

Etxea bulego eta eskola bihurtzea: telelanean 
baldintzekin eta baldintzarik gabe aritzearen 

aldea 
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Salbuespen egoera batean 
eskubideak izatearen garrantzia. 

Enplegatu publikoen kasua 
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Bai, administrazioan aukera izan genuen telelana egin gabe 

etxean geratzeko, ordaindutako baimen batekin. Niretzat 

opari bat izan da umeekin etxean egotea. Aurretik, 

zalapartaka ibiltzen ginen: goizean esnatu, gosaldu eta 

korrika ikastetxera. Eta etxean egon ahal izan gara, lasai 

gosaldu ahal izan dugu. Alde batetik, opari bat izan da. 

Haurrak, gainera, irteterik ez zegoenez, errusiar mendia 

bezala zeuden, eta lagundu egin behar zaie. Gero, aukera 

eman zidaten 

nire ordutegia aukeratzeko; orduan esan nien 6:00etatik 

9:00etara lan eginen nuela, eta gero 10:00etan edo 

11:00etan berriro hasi, eta 14: 00ak edo 15:00ak bitarte, 

amaitu arte. Ordutegia errespetatu ahal izan dut; hasieran 

pentsatu nuen nahiago nuela arratsaldez lan egin, 

senarrak goizez lan egiten baitu. Baina arratsalde osoa 

lanean sartuta! Azkenean, goizean ere deitzen dizute eta 

aritu egin behar duzu... Beraz, azkenean hala antolatu 

nintzen. 
 

Orduan pentsatzen nuen kasu batzuetan 7 orduz aritu 

behar dutela telelanean, eta, gainera, kontrolatu egiten 

zituztela ordenagailuan. Lagun batzuen kasuan, enpresek 

kontrolatu egiten zieten ordenagailuan benetan emandako 

denbora. Nola konponduko ote ziren? Nire kasuan ezinezkoa 

izanen zen. Konfinamendua arindu ahala, gehiago etorri 

gara bulegora, eta utzi egin dugu telelana. 

Bigarren mailako zerbait bezala. Irteteko aukera izan 

genuenean, nik neure artean: “Ez dago mugitzea 

bezalakorik!”. Uste dut funtzionarioa naizelako iraun 

dudala. Enpresa pribatu batean ez dakit nola eginen 

nukeen. 
 

Ni ez naiz funtzionarioa, eta nik guzti-guztia justifikatu 

behar izan dut: zenbat pertsona artatzen nituen telefonoz, 

zenbat denbora ematen nuen txostenak egiten, zenbat txosten 

egiten nituen, zer txosten... Dena apuntatu behar nuen, baita 

kafe bat hartzen banuen ere. 

“ 
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Telelana etorkizunerako 
aukera gisa? Erregulaziorik 

gabe, 
lan bakoitzaren ezaugarrietara 

egokitu gabe eta eskolarik gabe: 
“EZ” 



 

 

Telelanaren kontu hau hagitz ongi dago, baina buelta bat 

eman behar zaio. Egin den bezala, ez da telelana izan. Ez 

dakit zer izan den. Niri ongi etorriko litzaidake egunen 

batean telelana egin ahal izatea, eta umerik gabe hobeki 

egin dezaket. Egunen batean gaixorik badaude ere, 

norbaitekin utzi beharrean, ongi legoke nik etxetik lan egin 

ahal izatea. Nik buelta bat emanen nioke. 
 

 

Batzuek zera esaten zidaten: “Nabari zaizu gaur bulegoan 

zaudela”. Niretzat lasaigarria zen bulegora lanera etortzea. 

Astean bi edo hiru egunetan joaten nintzen, eta erabateko 

askapena zen niretzat. 
 

Orain, konfinamendu gogorra amaitu denean, bulegora 

joaten gara egunen batean, eta opari bat da: zure orduak 

egiten dituzu eta gero ez duzu gehiago lan egiten etxean. 

Baina beste egun batzuetan etxetik aritzen gara. 
 

 

Askotan iruditu izan zait tontakeriak galdetzen nituela emailez. 

Nik uste dut hobeki antolatu behar dela hori. 

Ordutegi bat izatea edo, ordutegiarekin lan egin beharrean, 

helburuen arabera lan egitea. Gogoan dut: kafe bat hartzen 

ari nintzela, mugikorrak jotzen bazuen, korrika joaten 

nintzen, beldurturik ea kafea hartzen harrapatzen 

ninduten! Beharbada izanen da sentitzen duzulako ez 

dutela konfiantzarik, edo erakutsi beharra duzulako 

etengabe ari zarela emailei erantzun eta erantzun, 

7:00etatik hasita. Eta gero ohartzen zara lana egiten 

duzula! Ez dakit, nolabaiteko mesfidantza hori, etxean 

bazaude ez duzula ezer egiten. 
 

Garrantzitsua litzateke ordutegiak modu orekatuan edo 

ordutegi jakin batzuekin berregituratzea, hezkuntzan egiten 

dudan lanean behintzat. Ezin da gauza bera irakatsi modu 

telematikoan, ezta modu berean ere. Ezinezkoa da. Orduak 

eta orduak sartu ditut, eta guraso eta ikasleen irudipena da 

ez dutela ikasi. Nire lanean, behintzat, zerbait gaizki egin 

dugu. Etxetik ezin da modu berean lan egin, eta lanbide 

batzuetan dena aldatu behar da. Helburuak, lan egiteko 

modua, zer ikasi nahi den... Etxetik haur batek bakarrik 

ezin du ikasgela batean bezala ikasi; orduan, irakasleok 

hausnarketa hagitz sakona egin behar dugu. 

 

Bulegora berehala itzuli nahi izan dutenen profil bat 

eginez gero, guztiok gara emakumeak, hainbat seme-

alabaren amak. Itzuli nahi ez dutenak familia kargarik 

ez dutenak dira. 
 

Hona joan: 

aurkibidea 45 

“ 
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Autonomoak 

eta negozio 

txikien 

jabeak 

Labur-labur jaso beharko bagenu zer-nola 

bizi izan duten konfinamendua Nafarroan 

negozio txikien buru diren emakumeek edota 

emakume autonomoek, termino nagusia 

“ziurgabetasuna” izanen litzateke. Emakume 

horiek guztiek zerbitzuen sektorean lan egiten 

dute, eta sektore horrek bizi ditu pandemiaren 

ondorio latzenak. Halaber, emakumeak 

gehiengoa dira sektore horretan. Hemen 

beren lekukotza ematen duten emakumeak 

ekitaldiak, prestakuntza, entretenimendua, 

jatetxeak, tabernak, ile apaindegiak edo 

arropa eta dekorazio produktuak kudeatzeko 

negozioen buru dira; negozio horiek guztiek 

bat-batean utzi zioten lan egiteari, martxoan 

alarma-egoera dekretatzearekin bat. 

Elkarrizketak uda baino lehen egin ziren, 

negozioak osorik edo partzialki berriro 

irekitzen ari ziren garaian; inork ez zekien, eta 

ezin zuten imajinatu ere egin, egoeraren 

nondik norakoa, ez eta egoera horrek zer 

eragin izanen zuen ere epe ertainean. 

Negozio horietako askok pertsonen arteko 

interakzioa eskatzen dute, eta udazkenean itxi 

egin beharko zituzten berriro ere, urruntze 

soziala bermatzeko. Artean ez zekiten, nahiz 

eta baten bat ausartu zen eszenatoki hori 

marraztera emaniko lekukotzan. 

 
NBE Emakumeak erakundeak ohartarazten 

duenez, COVID-19ak munduan gehien 

astindutako negozioak emakumeak dituztenak 

dira. Horretaz gainera, Nazioarteko 

Merkataritza Zentroak egiaztatu duenez, 

enpresa txikiak ahulagoak dira krisi 

ekonomikoetan; izan ere, lekukotzek 

berresten dutenez, jarduteko marjina txikiagoa 

dute, eta baliabide gutiago aldaketetara 

egokitzeko. Kaudimen txikiagoa izatearen 

ondorioz, mehatxaturik dute jarraitutasuna. 

Behin eta berriz ohartarazten denez, 

“pandemiak ekarritako krisiak txikizkako 

merkataritza, ostatu eta otordu zerbitzuak eta 

manufaktura industriak astinduko ditu 

gogorren” (Berdintasun Ministerioa, 2020). 

 
Nafarroako Foru Komunitatean, NASTAT 

Nafarroako Estatistika Institutuak agerian uzten du 

COVID-19aren inpaktuari buruzko aldizkako 

txostenetan zerbitzuen sektoreak bizi duela 

negozioen itxieraren eragin handiena, industrian 

eta eraikuntzan ez bezala (azken bi sektore horiek
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maskulinizatuak dira, produkzio intentsitate 

handiena dutenak. Testuinguru horretan, eta 

konfinamendua hasi zenetik, gobernuek 

baliabide publiko ugari mobilizatu dituzte 

COVID-19ren inpaktu ekonomiko, sozial eta 

sanitarioari aurre egiteko, batez ere 2008ko 

krisiarekin alderatuz gero. Nafarroako Foru 

Komunitateak berak, konfinamenduaren 

ostean eta pandemiak eragindako krisiari 

erantzuteko, Nafarroa Suspertu Plana onetsi 

du, zeinaren xedea baita Espainiako 

Gobernuak eta Europako Batzordeak 

harturiko neurriak osatzea. 
 

Gobernuek ezartzen dituzten neurri 

ekonomikoen artean, horietako batzuk 

espezifikoak dira modu autonomoan lan egiten 

dutenen eta enpresa txiki eta ertainen 

eskubideak babesteko eta bermatzeko. 

Jarraian, lekukotzetan agertzen direnak 

jasotzen dira, emakumeek aipatzen dituzten 

bezala, errazago ulertze aldera. Emakumeen 

esperientzietan ikusiko den bezala, 

konfinamendua ustekabean iritsi izanak eta 

aldi horretan sortu zen informazio ugariak –

haien negozioei eragiten dieten neurri eta 

laguntzei buruzkoa barnean harturik–, 

areagotu egin zituen nahasmena eta 

segurtasunik eza, ingurune hain aldakorrean. 

 
Aldi baterako enplegu-erregulazioko 

espedienteak: Aldi baterako enplegu 

erregulazioko espedienteak. Mekanismo 

horren bidez, enpresek behin-behinean eteten 

ahal dituzte lan kontratuak edo lanaldi arrunta 

laburtu dezakete ezohiko egoeretan (hala nola 

pandemia garaian). 

 
“Mutuaren laguntza” edo “jarduera 

uzteagatiko laguntza”: Jarduera uzteagatik 

Espainiako Gobernuak ematen duen ezohiko 

prestazioa4. Alarma-egoera deklaratzearen 

ondorioz negozioa ixteak eragin dion edo 

hilabete horretako fakturazioa aurreko 

seihilekoaren hileko banaz bestekoa baino 

% 75 txikiagoa duen edozein autonomori 

zuzenduta dago (oinarri arautzailearen % 70 

jasotzen da). Laguntza hori Gizarte 

Segurantzarekin elkarlanean aritzen diren 

mutuen bidez kudeatu zen; horregatik, 

lekukotza batzuetan “mutuaren laguntza” 

deitzen diote prestazio horri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emakume autonomoek zer sektoretan 

diharduten eta zer eratako enpresak dituzten 

hartzen da kontuan –zehazki enpresa horien 

neurria–, azaldu ahal izateko zergatik izan 

duen krisiak eragin handiagoa negozioetan. 

Hori horrela, 

nola bizi izan duzue errealitate hori? Zer 

estrategia jarraitu dute konfinamendu garaian 

beren negozioek bizirik iraun dezan? Eta zer 

egoeratan helduko diote datozen hilabeteei? 

Hauek dira emakumeon lekukotzak. 

2.200 euroko laguntza: Nafarroako 

Gobernuak ezarritako laguntzak5, COVID-

19arekin loturik langile autonomoentzat 

ezarritako zuzeneko eta ezohiko laguntzen 

parte direnak. 2.200 edo 700 euroko laguntzak 

dira, eta hainbat baldintza bete behar dira 

eskatu ahal izateko. 2.200 euroko laguntza 

eskaerari dagokionez, familia unitatea osatzen 

dutenen diru-sarreren batura hartzen da 

kontuan (autonomoaren diru-sarrerak barne), 

eta alarma-egoerak iraun bitartean ezin ditu 

gainditu zenbateko jakin batzuk. Baldintza 

horrek laguntzak eskuratzeko sarbidea 

mugatzen du, eta lekukotza askok aipatzen 

dute baldintza hori. 

KOI: KOI lineak Estatuaren abal lerroak 

dira, eta horien bidez enpresak eta 

autonomoak finantzatzen dira kreditu 

erakundeen bitartekaritzarekin. Finantzaketa 

horren bidez, kreditua eta likidezia eskura 

dezakete COVID-19aren inpaktu ekonomiko 

eta sozialari aurre egiteko. Testigantzetan 

“KOI bat eskatzea” aipatzen da. 

 
SONAGAR edo ELKARGI: Izendapen 

horrekin, enpresei eta autonomoei COVID-

19aren aurrean laguntzeko maileguak 

aipatzen dira, era berean. Nafarroako 

Garapen Sozietateak (SODENA) Nafarroako 

Gobernuaren finantza laguntzarako tresna 

gisa, hitzarmenak sinatzen ditu ELKARGI eta 

elkar bermatzeko sozietateekin. Finantza 

erakundeek (bankuek, aurrezki kutxek, eta 

abar) esku hartzen dute horien kudeaketan. 
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Jarduera etetearen bizipena 
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Ezegonkortasuna 
Niretzat konfinamenduak ezegonkortasuna ekarri du zentzu 

guztietan. Ezegonkortasun mentala, batez ere, nire bizitzak 

gorabehera handiak izan baititu. Bete-betean egotetik lur 

jotzera, eta berriro ere gorantz egitera. Egun batean jaiki eta 

garbitzen hasi. Eta, biharamunean, 11etan jaiki eta pozik 

semea etxean dagoelako eta normalean ezin izaten dudalako 

haren presentziaz gozatu, baina aldi berean pentsatzen dut: 

“Nola ordainduko dizkiot ikasketak?”. Semea ez ezik aita ere 

nire ardura zen, etxean bakarrik baitzegoen eta guk artatu 

baitugu. 
 

Etsipena 
Nik handizka saltzen dizkiet hemen produktuak beste denda 

batzuei, eta ikaragarrizko sustoa izan zen niretzat. Lehen zatia 

gaizki pasatu nuen, eskari asko neuzkan jada azoka batean 

eginda, 

guztia hasi zen aste hartan bertan eginda. Niretzat shock bat 

izan zen, dena gelditu zen. Orduan, hasierako sentsazioa izan 

zen: “Jaungoikoa! Zer gertatuko ote da!”. Nik hasieran aktibo 

egotea erabaki nuen, ateak itxita dendara joaten jarraitu nuen 

bezeroekin eta hornitzaileekin harremanetan jartzeko. Zerbait 

saltzen ahal banuen, ederki. Gero 

etsipenak hartu ninduen, salmentak izugarri jaitsi baitira. 
 

Gainez eginik 
Nire negozioan, normalean bi urte lehenago mugitzen naiz, eta 

hainbat proiektu nituen sinatzear. Dena erori da, eta, erori den 

guztitik, hagitz baikorra izanda, agian proiektu bat 

berreskuratzen ahalko dut. Dena erori zait, 

dena! Konfinamendu garaian egunero atera naiz etxetik, ama 

zaintzeko ziurtagiri bat bainuen. Nire kasuan, gainez egitea da 

hitzik egokiena bizi izandako egoera definitzeko. Nire etorkizun 

profesionala nolabait birmoldatzea pentsatzen ari naiz, baina 

badut adin bat eta emakumea naiz, hau da, bi aldiz zigortzen 

naute besteren kontura lan merkatura irtetea erabakitzen badut. 
 

Pentsatu nahi eza 
Konfinamendua ia bakarrik eman dut, amak zaharren egoitza 

batean lan egiten baitu eta egun osoa lanean ematen baitzuen. 

Gaixotasunari berari buruz, ez naiz ezertaz enteratu; izan ere, 

saiatu naiz albistegiak ez ikusten, nire ile apaindegiarekin zer 

gertatuko den ez pentsatzen, pixka bat dena bere horretan uzten 

eta atsedenaldi bat bizitzen, beharrean bainengoen. 

Frustrazioa 
Gauza asko gure kontroletik kanpo daude, eta askotan frustrazio 

sentsazioa izugarria da, eta zaila da eramaten. 

“ 
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Laguntza publikoak: bakoitzaren 
egoeraren arabera aldatzen den 

“oxigeno baloia” 
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Zer egin pentsatzeko aukera 

Niretzat, oxigeno baloi bat izan dira laguntzak, lasaitasun 

apur bat izan dut nire bizitzarekin zer egiten dudan 

planteatzen dudan bitartean; izan ere, horixe baita neure 

buruari egin beharreko sakoneko galdera. 
 

Ez ixteko edo ez zorpetzeko soluzioa 

Nik laguntza guztiak eskatu ditut. Mutuaren laguntza eta 

Nafarroako Gobernuarena. Azken horren zain nago oraindik. 

Mutuarena bat-batean kobratu nuen. Nire kasuan iruditzen 

zait ongi kobratu dudala. 630 € inguru jaso ditut, eta nire 

kasuan ile apaindegia txikia da, ez dut gastu handirik eta 

bakarrik nago. 600 € horiei esker, denbora horretan ez dut 

neure dirutik jarri behar izan, ez dut itxi eta ez naiz 

zorpetu. Nik azkenean ez dut hipotekarik, ez daukat seme-

alabarik, eta amarekin bizi naiz. Alokairua, gainera, ez 

didate kobratu; izan ere, nire ile apaindegia auzo erkidego 

bateko lokal bat da, eta adostu genuen bi hilabete horietan 

ez zigutela kobratuko; gero kobratuko zigutela, pixkanaka. 

Nafarroako Gobernuaren laguntzaz ez dakit ezer, mezu 

elektroniko bat besterik ez dut jaso, esanez kasua aztertzen 

ari zirela. 
 

Ez dute estaltzen 

Mutualitatearen bidez jasotzen den autonomoentzako 

laguntza eskatu nuen, baina nire kasuan ez da nahikoa 

laguntza hori. Niri ez zait aunitz iruditzen autonomoen 

500 euroko kuota kentzea eta 1.069 euroko laguntza ematea 

(1.569 € guztira). 

Diru hori ez doa nire etxera, nire negoziora baizik, eta, 

premia bizian egonik, ez dit estaltzen. 500 metroko 

instalazioa dut, hornitzaile pila bat, mantentze-lanak, 

hilero-hilero ordaindu beharreko hainbat gastu. Nire 

lokalak alokatuak dira, eta bi jabe desberdinenak. 

Apirileko alokairua ordaindu nien; esan nion ezin nuela 

ireki eta ezin nuela fakturatu, eta ezin nuela ordaindu 

alokairua. Ea nola nahi zuten egitea! Batek alokairua 

barkatu zidan fakturatzen hasi arte, eta besteak esan zidan 

nik ordaintzen nionarekin gurasoen egoitza ordaintzen 

zutela eta ezin zuela.. Gero argi kontsumoa jaitsi nuen, 

eta guztia geldirik utzi nuen. Bezeroekin harremanetan 

jarraitu genuen, ekainean jarduerari berriro ekiteko 

itxaropenarekin, eta orain ez dakigu irailean irekitzen 

ahalko dugun. 

“ 
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Laguntza guztiak eskatu ditut. Jarduera profesionala 

uzteko eskatu nuen, eta eman egin zidaten. Aurrekoan 

entzun nuen irailera arte luzatu dizkigutela laguntzak 

eta, gainera, ez dute kobratuko uztaileko kotizazioa. Nik 

horrekin arnasa hartzen dut, eta, nire bizitzarekin zer 

egiten dudan planteatzen dudan bitartean, Nafarroako 

Gobernuarena ere eskatu dut. Baina horri buruz ez dakit 

deus. Mutualitatekoek esaten zizuten izapidetzen ari 

zirela, edo onartu zutela. Honi buruz, berriz, deus ez. 

Laguntza honekin lotuta, gehien harritzen nauena da ez 

direla jartzen harremanetan. Ez dute bidaltzen erantzun 

automatiko bat ere, esanez behintzat jaso dutela eskaera. 

Horrek segurtasun falta sortzen dizu. Gainera, Nafarroako 

Gobernuaren laguntza askoz ere murriztaileagoa da, askoz 

gauza gehiagok baldintzatzen baitute. Eta niri ez zait 

iruditu bidezkoa familia unitateari lotuagoa izatea, 

autonomoaren bizitzari baino, azkenean geuk ateratzen 

baititugu aitzina gure negozioa eta enpresa. Horrek are 

mendekoago egiten zaitu senarrarekiko. Autonomoari 

laguntzeaz ari bagara, pertsona hori da; orduan, ni ez 

ninduen konbentzitu egin zidaten murrizketak. Ongi 

iruditzen ez zaidan beste gauza bat da laguntza hori 

lotuta egotea autonomo gisa jarraitzearekin; izan ere, nire 

etorkizuna edozein dela ere, nik dagoeneko izugarrizko 

kalte ekonomikoa izan dut, eta laguntza horren 

jasotzailetzat jotzen dut neure burua. Berdin du 6 hilabete 

barru nire autonomo kuota ordaintzeari utzi behar diodan 

ez iristeagatik. Nafarroako Gobernuaren laguntza ez dut 

ulertzen. 

 

Kontua ez da laguntzek bizitza konpontzen dutela, baina 

edukitzeak zerbaitetan laguntzen du. Gizarte Segurantza ez 

ordaintzea ere bai. Nik Nafarroako Gobernuaren laguntza, 

egia esan, ez dut eskatu; izan ere, baldintza asko ziren eta 

asko batzen zuten alderdi pertsonala eta profesionala, eta ez 

nuen ikusten. Zer lotura dute familiarekin zure enpresak, 

zure gastuek, zure inbertsioek? 
 

Ulertzen dut erakunde guztiek laguntzeko duten borondate 

ona, baina, Nafarroako Gobernuaren kasuan, erabateko 

buelta emanen nieke laguntzei; izan ere, autonomoentzako 

laguntzak badira, autonomoentzako laguntzak dira, 

mereziak ditugula uste dut, alde guztietatik asko zigortzen 

gaituzten sektorea baikara. Laguntzak autonomoentzat 

badira, jardueran, negozioan eta pertsona gisa jarri behar 

digute arreta. 

Bidegabeak: autonomoak edo mendekoak 

gara? 
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Zorpetzea? Finantzaketa eskatzeko edo 
ez eskatzeko arrazoiak 
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Ez dut planteatzen, ez baitut gasturik 

Nik ez dut planteatu KOI eskatzea, ez baitut egin behar 

inbertsio handirik eta ez baitiot ordaindu behar beste inori. 

Niri mailegu bat ongi etorriko litzaidake, nominei aurre 

egin beharko banie edo bulego baten hipoteka edo alokairua 

ordaindu beharko banu. 
 

Ez dut inbertituko, ez baitakit zer gertatuko den. 

Nire kasuan, mailegua ere ez dut ikusten. Orain 

ziurgabetasun egoeran nago. Ez dakit benetan zer gertatuko 

den. 

Ikusten dut jarduera ari dela pixka bat suspertzen, baina 

gaur egun beharko lukeena baino motelago; beraz, 

inbertsioak ere ez ditut egin nahi, ez baitakit zer gertatuko 

den. Ez dakigu zer gertatuko den udazkenean, ez dakigu 

dendak berriro itxiko dituzten, onena gastu guti izatea ote 

den, eta enpresa aitzina ateratzeko lan egitea, salmentak 

berreskuratzea... Nik badakit hemendik abendura arte ez 

dudala lortuko aurtengo helburua. 

 

Baliabideak behar ditut gastuei aurre egiteko 

SONAGAR eta KOIren kredituak eskatu ditut, 

hornitzaileei ordaintzeko eta lokala mantentzeko. Burua 

pixka bat altxatzen hasi ginenean, berriro hondoratu 

gaituzte. Horretan gabiltza! 
 

Kaudimen ekonomikoarekin, berrasmatu eta 
B plan batean pentsa dezaket. 

Aholkularitzarekin hitz egin dut eta KOI bat eskatu dut. 

Baldintzak ez dira txarrak. Bankua bera jarri zen nirekin 

harremanetan, eta esan zidan beharko nuela eta 

eskaria handia zela. Bankuek aitzina hartu diete 

bezeroei, kredituak itzultzeko duten gaitasunaren 

arabera, 

azkenean itzuli egin behar dira eta! SONAGAR eta KOI 

eskatzea gomendatu zidaten. Kontua da gaur egun KOIren 

kreditua daukadala, 

eta SONAGAR ere bai. Biak hartu nituen, ez baitakit zer 

gertatuko den, eta segitu beharra daukat. Egunen batean 

txertoa iritsiko da eta, irailean gertatzen denaren arabera, 

berrasmatu egin beharko dut. Maileguekin indartsu egonen 

naiz eta B plan batean pentsatzeko baliabide ekonomikoak 

izanen ditut, gero eta beldur handiagoa baitago eta 

pandemiaren gorakadez hitz egiten baita. 

“ 
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Bizirik irauteko beste bide batzuk 
negozioentzat konfinamendu garaian 
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ABEEE bat egitea 

13 langile ditut eta, bat izan ezik, guztiak aldi baterako 

enplegu erregulazioko espedientean geratu ziren berehala. Gai 

hori konplexua izan zen, aholkularitzak kolapsatuta 

baitzeuden; enplegu zerbitzuak6 ez zuen astirik eskari guztiei 

erantzuteko, eta hagitz gaizki pasatu nuen; hilabeteak igaro 

ahala, batzuek ez zuten aldi baterako enplegu-erregulazioko 

espedientea kobratu. Aldi baterako enplegu erregulazioko 

espedientean jarraitzen duten 12 pertsonen egoerak 

askotarikoak izan dira. Martxoan eskatu zen, eta apirilera arte 

ez zuten erantzun. Nahitaezko arrazoitzat jotzen genuen 

administrazio isiltasuna. Ni lasai nengoen, baldintza guztiak 

betetzen baikenituen emateko, eta aholkularitzak hala 

baieztatzen zidan. Baina langileak deitzen hasten 

zaizkizunean ez dutela kobratu esateko... Langile batzuk senar-

emazteak dira, seme-alabak dituzte, hipoteka, eta jan ere egin 

behar da hilero! Orain badut kasuren bat oraindik deus jaso ez 

duena; beste batzuei apirilean hasi zitzaizkien ordaintzen, 

beste batzuei maiatzean, eta beste hainbati ekaineko lehen 

egunetan. 
 

Langabeziara joatea 

Nire jatetxean, konfinamenduak izakin guztiekin harrapatu 

gintuen, asteburu bete-betean; erreserbei eusten genien, inork ez 

baitzuen erreserba bertan behera uzten eguna iritsi arte. Itxi 

egin nuen, eta iruditzen zitzaidan 

Aste Santuaren ondoren itzuliko ginela, baina ikusi nuen 

janaria alferrik galduko zela, eta kalean topatu nuenari 

oparitu nion. Horrekin izan nituen 

galera handi samarrak. Nire lokalean denok joan ginen 

langabeziara zuzenean, eta guztiok kobratu dugu hasieratik. 

Horrela egon gara, harik eta esan arte ireki eginen genuela. 

 

 

Nire ustez, hutsaren hurrengoa izan da jaso dugun 

informazioa. Ziurgabetasun sentsazio erabatekoa... Lokala ireki 

genuenean ere ez genuen izan halakorik. Bizitza osoa daramat 

ostalaritzan, negozioak bi urte eta erdi daramatza eta inoiz ez 

dut izan orain dudan beldurrik. Zer egin, zer ez, nola ireki, 

eraginik izanen ote duen 

nire edo taldearen osasunean, ze taldeak erabat babesturik egon 

behar du. Eromena da. Ireki ahal izan denean, denetarik erosi 

dugu: maskarak, musukoak, eskularruak, denetik. Ni 

Facebookeko ostalari talde batean egon naiz. 

“ 

Informazio argirik ez dela iruditzean, zentzuz 
jokatzea erabakiak hartzerakoan eta ez 
arriskatzea 
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Udalari, Udaltzaingoari, Nafarroako Gobernuari, denei 

galdetzen nien ea nola lagundu zezaketen, eta inork ez 

zekien zehazki zein planteamendurekin ireki zenezakeen. 

Nafarroako Aldizkari Ofiziala goitik behera irakurtzen 

nuen. 

Baina informazio argirik ez. Egoera ikusiz joatea eta 

zentzuz jokatzea izan da soluzioa. Taldearen erdiarekin 

ireki dugu, eta ez egunero. Ez dut pentsatu ere egin nahi 

berriro itxi behar izatea, ez baikenuke aguantatuko! 
 

Nik Nafarroako Enpresaburuen Konfederazioari esker egin 

dut aitzina, hantxe sentitzen bainintzen informaturik. 
 

Nafarroako Merkataritza Federazioaren informazioa ere jaso 

dut, gauza zehatzak zeuden neurrian, baina, bezeroekin 

tratatzeko moduei dagokienez, nik zentzu onari jarraitu 

diot. 
 

 

Ile apaindegiei buruz, esan zuten maiatzaren 4an ireki 

genezakeela, baina Nafarroan desberdina zen, hemen ez 

baitzegoen ezer jakiterik. Orduan, nik bezero guztiei deitu 

nien irekitzen hasiko nintzela esateko, eta itxarote zerrenda 

bat egin nuen. Hilaren 3ko gauean, artean ez nekien ireki 

nezakeen, eta agenda beteta neukan bi asterako. Ireki egin 

nuen, jakin gabe udaltzainak etorriko ote ziren ixteko 

esatera. Hala, 

astebete utzi ziguten erabili eta botatzeko material guztia 

erosteko, eta astelehenean, maiatzaren 4an, goizeko 8etan, 

buletinaren mezua jaso nuen: ireki nezakeela ile 

apaindegia. 
 

Presidentea larunbatean irteten zen eta gauza bat esaten 

zuen, eta gero heldu den eguneko buletinean beste bat esaten 

zuten. Ni guztiaren zain nengoen, gauean begiratzen nuen 

ea buletina bidali zidaten eta sinestezina zen: presidenteak 

larunbatean esaten zituen gauzak igandean aldatu egiten 

ziren! 
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Eta orain zer? Konfinamenduarekin 
ikasitakoa 
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Carpe Diem 

Honekin bizitzarako ona den gauza bat daramat; hau da, 

epe luzea biharko eguna dela. Ez dut pentsatuko 

etorkizunean, bihar zer eginen dudan baino ez. 
 

Malgutasuna 

Lanari dagokionez, ikasi dut hobe dela enpresa malgua 

edukitzea; halako egoerak gertatzean, jarduteko tartea 

edukitzea. Online aritzearen kontua hor dago, baina ni 

bezeroen mende nago, denda fisikoak dira batez ere; 

beraz, beste aukera batzuk ikusi behar dira, dibertsifikatu... 

Nirearen tankerako sektoreetan, edo modaren sektorean, beti 

gaude denboraldiekin. Denboraldirako dena atera behar 

duzu, bezeroek galdetzen dizute zer daukazun berria, eta 

agian hori aldatu eginen da eta ez dugu izanen merkatuaren 

eskakizun hori, beti gauza berriak aurkeztea. Eta agian 

guztia malguagoa izanen da. 

 

 

 

 

Maila pertsonalean gehien harritu nauena da ez dudala 

izan inoiz presiorik eta jakin dudala burua ez galtzen, eta 

berriz ere konfiantza dudala nigan. 
 

Nik uste dut emakumeok frogatu dugula borrokalariak 

garela eta ez garela ezertan hondoratzen. 

Familietan, emakumeok erakutsi ditugu hortzak. 1.000 

eurotik 500 eurora egokitu behar badut, gauza naiz erosketa 

saskia moldatzeko. Bizirik irauteko gauza garela erakutsi 

dugu. 

“ 

Gauza naiz eta iraun 

dezaket 
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Pobreziaren 

feminizazioa 

areagotzea 

konfinamendu 

garaian 

Ez da gauza bera emakumeen pobreziari buruz 

hitz egitea ikuspegi monetario hutsetik edo 

pobreziaren feminizazioari buruz hitz egitea, 

errealitate horretan aldagai gehiago biltzen 

baitira. Feminismoa pobreziaren feminizazioaz 

mintzo da 1970eko hamarkadatik, eta 

Emakumeen IV. Nazioarteko Konferentziatik 

(Beijing, 1995) aitzina hartu zuen indar termino 

horrek; hori horrela, adierazten dute 

emakumeen pobretze materiala gero eta 

handiagoa dela, haien bizi baldintzek okerrera 

egin dutela eta urratu egin direla haien oinarrizko 

eskubideak. Pandemiak sorturiko krisiak 

areagotu egin du egoera hori, eta merezi du 

bestelako hurbilketa bat egitea; izan ere, maiz 

gizarte-bazterketarekin lotzen da pobrezia, 

modu okerrean lotu ere. 

 
Pobreziaren feminizazioa terminoarekin zera 

adierazten da, emakumeek arrisku handiagoa 

dutela pobrezia eta bazterkeria bizi izateko, 

esparru guztietan duten desberdintasun eta 

diskriminazio egoeragatik, eta aukera 

handiagoa dutela, halaber, emakumeen eta 

gizonen arteko pobrezia arrakala areagotzeko 

ere. “Pobreziaren feminizazioa ordena 

patriarkalaren parte da”. Edonola ere, fenomeno 

horren berritasuna hauxe da: “Globalizazio 

ekonomikoak sakondu egin du emakumeen 

pobrezia planeta osoan, harik eta ekonomia 

globalaren zantzu sistemiko bilakatu arte” (Cobo 

R. 2020). NBE Emakumeak erakundeak eta 

PNUDek kalkulatzen dutenez, pandemiaren 

ondorioz munduko 47 milioi emakume eta neska 

inguru pobrezia arrakalaren azpitik geratuko 

dira, eta, horrela, gibelatu eginen da muturreko 

pobrezia desagerrarazteko hamarkada 

luzeetako lana. 

 
Nafarroako Pobreziari eta Gizarte Bazterkeriari 

buruzko IV. Txostenak (2020an argitaratutakoa), 

pandemiak desberdintasun sozialetan dituen 

ondorioak aztertzen ez baditu ere, ohartarazten 

du emakumeek gizonek baino aukera gehiago 

dituztela pobrezia bizitzeko. Datuen arabera, 

Nafarroak pobreziari dagokionez duen egoera 

beste autonomia erkidego batzuetan baino 

hobea da, eta adierazle gehienek, hala nola 

AROPE7 tasak, pixkanaka beherantz egin dute 

Foru Komunitatean. Nolanahi ere, txostenak 

berak adierazten du COVID-19aren agerpenak 

joera hori hautsi egin duela eta areagotu egin 

direla lehendik ziren desberdintasunak. Alde 

horretatik, nabarmendu behar da pobrezia eta 
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kalteberatasun egoeran daudenek –kasu 

honetan, emakumeek– babes sozialeko 

sistema solido eta sendo bate izateak herritar 

gisako baldintza hobeak sortzen dituela 

pandemia garaian eta halako egoeretan. 

Nafarroako Errenta Bermatuaren sistema 

funtsezko baliabidea izan da pobreziaren 

errealitateari erantzuteko konfinamendu 

garaian, lekukotzetan ikusiko den bezala. Hala 

ere, horien bidez ikusten da emaniko 

zenbatekoa ez dela nahikoa egoera askotan, 

batez ere familia unitatean adingabeak 

daudenean. 

 
Jada aipatu dugun bezala, ekonomikoa da 

konfinamendu garaian pobreziaren 

feminizazioa areagotu izana azaltzen duen 

faktoreetako bat –baita haur probeziarena 

ere–. Ekoizpen jarduera ia gelditu egin zen 

aldi horretan, eta horrek shocka eragin zuen 

lan merkatuan, bai eta aurrekaririk gabeko 

beherakada bat ere enpleguan eta Gizarte 

Segurantzako afiliazioan. 2020ko martxoan, 

emakumeek egoera prekarioagoa zuten 

enpleguari zegokionez, jarduera eta okupazio 

tasa txikiagoekin, baina errealitate horri gehitu 

behar zaio zaintzaren, merkataritzaren, 

turismoaren eta ostalaritzaren sektoreek izan 

dutela COVID-19ak sortutako krisiaren 

inpakturik latzena, eta sektore horiek 

gehienbat feminizatuta daudela. Gainera, 

konfinamenduaren aurretik, emakumeek 

zituzten partzialtasun eta behin-

behinekotasun tasa handienak, eta Foru 

Komunitatean, banaz beste, gizonek baino 

% 26 gutiago irabazten zuten, azkenekoz 

argitaratutako Soldata Egiturari buruzko 

Urteko Inkestaren arabera. 

 
Informazio estatistiko ugarik ikuspegi 

ekonomikotik argudiatzen du konfinamenduak 

emakumeetan izan duen inpaktua 2020ko 

martxotik ekainera bitartean, eta, hala, 

ulertzen da pobreziaren feminizazioa areagotu 

izana ulertzeko beharrezkoa dela 

desberdintasunarekin loturiko beste alderdi 

batzuk ere kontuan hartzea, hala nola 

pobrezia politiko eta soziala (osasuna, 

etxebizitza, hezkuntza eta halako eskubide 

politikoak eta sozialak) eta harreman pobrezia 

(harreman sozialik ez izatea edo gatazkatsuak 

izatea). Horiek guztiak erabakigarriak izan dira 

pandemia garaian emakumeen prozesuetan; 

izan ere, pobrezia, lekukotzetan 

ikusiko dugunez, ez da fenomeno estatikoa. 

Hori horrela, eragin berezia izan du gazteetan, 

kualifikazio maila apala dutenetan, 

migratuetan, eta, errealitate horiek 

partekaturik ere, familiaburu diren 

emakumeetan –ama bakarreko familia 

etxeak–. 

 
 

 

Nafarroako 
Errenta 

Bermatuaren 
sistema funtsezko 
baliabidea izan 
da pobreziaren 
errealitateari 
erantzuteko 

konfinamendu 
garaian, baina ez 
da nahikoa izan 
egoera askotan 

 
Emakumeen pobreziak, era berean, 

askotariko egoerak biltzen ditu, hala nola 

langile pobreak, beren jarduera garatzeko 

baldintzengatik ekonomia formalean eta 

informalean aritzen direnak eta diru-sarrera 

urriak dituztenak. Zein beste langile pobre 

daude? Enplegua galdu dutenetako asko, hala 

nola etxeko langileak –kapituluaren azken 

zatian jaso dira haien lekukotzak–, sektore 

feminizatuenetan izan baitu inpakturik 

handiena koronabirusak sorturiko krisiak. 

Konfinamendua hasi aurretik lanik ez zutenak 

eta enplegu bila ari zirenak. Seme-alabak 

zaindu behar izateagatik lanean jarraitu ezin 

izan dutenak, ikastetxeak itxita egotearen 

ondorioz. 
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Edo, azkenik, egoitza geriatrikoetan lan egiten 

duten emakumeak. Sektore hori ere erabat 

feminizaturik dago, eta hagitz handia izan da 

gaixotasunaren inpaktua. Horren ondorioz, 

emakume asko kutsatu ziren COVID-

19arekin; halaber, langileen premia ikusirik, 

beste emakume batzuek halako lanak baino 

ez dituzte jaso konfinamendu garaian, horrek 

sortzen duen arrisku eta beldurrarekin. Ahots 

aunitzek aipatzen dituzte errealitate horiek, 

lehen pertsonan aipatu ere. 

 
Emakume pobreenek emaniko lekukotzetan 

adierazi dute konfinamendua “estresarekin” 

bizi izan dutela, eta uste dute gehiago pobretu 

direla; izan ere, lana galdu dute, lan merkatua 

utzi behar izan dute –ikastetxeak eta 

oinarrizko beste zerbitzu batzuk ixtearen 

ondorioz, beren kargu hartu baitute 

mendekotasun egoeran dauden pertsonen 

zaintza–, eta okupazio bat bilatzeari uko egin 

behar izan baitiote, aldi baterako behintzat. 

Eta lanik gabe zeudenen kasuan, aurrezkiak 

galdu dituztelako. 

 
Azkenik, aurkezpen honetan beste alderdi bat 

ere ikusarazi nahi da. Kapitulu honetan eta 

beste batzuetan jasotako lekukotzak eman 

dituzten emakumeek ez dute eduki 

Interneteko konexiorik etxean, ezta 

ordenagailurik ere. Eta, kasu batzuetan gerta 

daitekeen alfabetatze digitalik ezaz aparte, 

eten digitalak areagotu egin du emakumeon 

eta haien seme-alaben kalteberatasuna; 

jakinik, gainera, pandemia garaian batez ere 

telematikoki izan direla harremanak gainerako 

munduarekin. Puntu horrekin loturik dago, 

hain justu, emakume batzuek laguntza edo 

prestazioei buruz izaniko informazio falta. 

Hona hemen haien esperientziak. 
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Konfinamenduak emakume pobreenen 
osasun emozionalean duen inpaktua: bizi 
dituzten estresa eta estutasuna 
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Errenta Bermatua kobratzen ari naiz, eta egunean 3 orduko 

lana daukat. 15 ordu astean zaintzaile gisa. 11 eta 13 

urteko bi seme-alaba ditut, biek desgaitasuna dute. 

Konfinamendua estresa izan da niretzat. Alde guztietatik 

zerbait eskatzen didatela sentitu dut. Eskolan eta etxean. 

Niretzat hagitz astuna izan da. 
 

 
Nik bi seme ditut, 18 eta 13 urtekoak. Niri 

konfinamenduaren aurretik amaitu zitzaidan langabezia, 

eta diru-sarrerarik gabe geratu nintzen. Blokeatuta geratu 

nintzen, ez baitzegoen modurik langabezia bulegora joan 

eta nire kasua azter zezaten. Niretzat, estres eta estutasun 

ikaragarria izan da konfinamendua. 

 

Niretzat, konfinamendua egundoko beldurra izan da, 

gaizki-gaizki, larritasun handia; ez bainekien zer 

gertatuko zen nire seme-alabekin, eta hagitz gogorra izan 

zen niretzat. 

 

Konfinamendua itolarri gisa bizi izan dut alde guztietatik. 

Bakar-bakarrik pasatu dut 15 eta 20 urteko seme-

alabekin. Langabezia amaitu zitzaidan, eta aurrezpen guti 

batzuk neuzkan janaria erosteko. Aurrezkiak amaitu 

zirenean, Gurutze Gorritik deitu zidaten janaria erosteko 

dirua emateko. Asko eskertu nien, ez bainuen ez esnerik, ez 

jogurtik, ez beste deus. Batzuetan, arroza arrautzarekin eta 

olioarekin egosten nuen, eta kito. 

 

Bizi naizen pisuko gela alokatuan eman dut 

konfinamendua. Sukaldera joan, janaria prestatu eta 

buelta berriz 

gelara. Edo komunera joan eta logelara itzultzen nintzen, 

beste pisukideek egiten zuten bezala. Nik ez nuen asko hitz 

egiten gainerakoekin. Gelan telebista ikusten nuen, ariketa 

pixka bat egin, ogia erostera jaisten nintzen eta pauso batzuk 

ematen nituen. Estres handiko sentsazioa izan da horrela 

itxita egon behar izatea eta irten ezinik egotea. 

“ 
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Koronabirusarekin gaixotzea ama 
bakarreko familia baten buru izanik 
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Hiru seme-alaba dauzkat, 16, 11 eta 4 urtekoak, eta 

bakarrik bizi naiz hirurekin. Nik hagitz gaizki pasatu dut: 

koronabirusa harrapatu, eta Iruña Park8 hotelean egon 

behar izan nuen. Konfinamendua hasi zenean, zaharren 

egoitza bat garbitzen aritzen nintzen lanean. Gaizki 

sentitzen hasi nintzenean, baja eman zidaten. 

Kobratzen jarraitu nuen, eta egun ere hortxe jarraitzen dut 

lanean. Soldata Errenta Bermatuarekin osatzen didate, ez 

bainaiz iristen gutieneko soldatara. 

 

Hagitz gaizki pasatu nuen eta nire etxean hilabetez edo 

egon nintzen gaixorik. Alaba zaharrenak, 14 egunez 

etxeko gelan isolatuta nengoela, janaria prestatu eta 

gelara eramaten zidan. Txikienak gelan sartu nahi zuen 

eta ezin zuen, eta horrek lur jota uzten ninduen. Nire 

aita ere infektatu egin zen, eta hark zaintzen zizkidan 

haurrak. 

Ni gaizki sentitzen hasi nintzenean, berak ezin zituen 

zaindu. Ama hiru iloba zaintzen ari zen, eta aita ere 

zaintzen zuen; beraz, ezin nireak zaindu. Lagun batekin 

hitz egin nuen, inork ez baitzituen zaindu nahi, kutsatzeko 

beldurrez, eta txikienarekin geratu zen Iruña Parkera 

eraman nindutenean. Ordura arte medikuak etxera etortzen 

ziren. Beste bi zaharrenak ezin zirenez etxean bakarrik 

geratu, gizarte-laguntzailearekin hitz egin behar izan nuen. 

Behaketa eta Harrera Zentrora9 eraman zituzten. 

 

Bi hilabete eman nituen ospitalean. Nik dirua bidaltzen 

nion lagunari, haurrari jaten eman ziezaion, edo haurrak 

behar zuen edozer gauzatarako; mugikorretik bere kontura 

dirua pasatzen nion, eta harekin komunikatzen nintzen. 

Aitari ere egunero deitzen nion. 

 

Ezdeus sentitzen nintzen han. Mugikorrarekin konpondu 

behar nuen guztia. Eguna joan eta eguna etorri... Bost proba 

egin zizkidaten negatibo ematen ote nuen ikusteko. Eta beti 

positibo. Halako batean, proba eginen zidatela esaten 

zidatenean, gehiago ez egiteko eskatzen nien; nik irten egin 

nahi nuen handik, besterik ez. Negatibo eman nuela esan 

zidaten unean berriro sortu nintzen. Neskak esan zidan ea 

joan aurretik jan nahi zuen, eta ezetz esan nion, irten egin 

nahi nuela, eta zuzenean joan nintzen haurren bila 

zentrora. 

“ 
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Konfinamendua desgaitasuna 
duten adingabeekin 
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Eskakizun eta gainkarga egoeran bizi izatea, 
lan eta lan etengabe 

Jaikitzen nintzenetik oheratu arte lan zorionekoekin. 

Haurretako batek autismoa du, eta besteak hitzik gabeko 

ikaskuntzaren desgaitasuna, hiperaktibitaterik gabeko 

arreta gabezia gisa sailkatzen ahal dena. 

Nire haurrak gela berezi batean daude. Ikastetxean laguntza 

ordu asko dituzte, eta, jakina, hori ezin zen egin 

konfinamenduan teorikoki; izan ere, distraitzen den haur 

bat ezin duzu bideratu ikasgelan eginen luketen modu 

berean. Egokitu zitzaidan eskolak jarraitzeko lan guztia 

egitea. Horretarako baliabide informatikorik ez nuenez, ezin 

baitut ordenagailurik eduki etxean, telefonotik jarraitzen 

nituen fitxak, baina ikaragarria zen. 

 

Egoera ikusita, Hezkuntza Departamentuaren bidez 

tramitatu zuten eta Chromebook bat eman ziguten, 

hezkuntzarako ordenagailu bat, eskolako lanak egin ahal 

izateko. Lan handia ematen zidan, batekin eta bestearekin 

egon behar bainuen. Ezin zuen biekin batera egon, 

bakoitzaren premiak desberdinak baitira. Horrek 

eskolak prestatzera behartzen ninduen; izan ere, haur 

guztientzako materialak bidaltzen zizkiguten, baina 

egokitu beharra zegoen. Etxeko lanak ere bai; ezin 

errutina bati jarraitu, 

eta haiek errutinak behar dituzte. Horrek are estres 

handiagoa sortu zuen. 

 

Pantailekin borrokan aritu behar izatea, denbora 

guztian telebistari begira edo jolasean aritu nahi baitute. 

Eta eskolako lanak egitera behartzea izugarria izan zen, 

ez baitzuten kontzientziarik eskolan jarraitzen zutela, 

azterketek antsietate handia sortzen zieten eta erabat 

urduri jartzen ziren gaizki egiten bazuten. 

 

Irakasleekin asko hitz egin behar izan nuen, eta ez 

kezkatzeko esaten zidaten, baina gero mezuak bidaltzen 

zizkidaten, gaur hau entregatu behar nuela eta heldu den 

egunean bestea. Presio handia sentitu nuen, handia. 

Konturatzen nintzen nik ez lagundu ezean gure etxea 

bonba bat izanen zela. Nire senarrak ez du pazientziarik, 

eta lanak niretzat ziren. Ez duzu besterik, desgaitasuna 

duten bi ume dituzulako, eta, orduan, haiekin egoten 

nintzen denbora guztian, goizetik hasi eta arratsaldera 

arte. Beldur handia izan nuen kutsatzeko; hain zuzen ere, 

senarra irteten zen erosketak egitera, ze, gaixotuz gero... Nor 

geratu haurrekin? 

“ 
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Irten gabe irautea 

Hasieran saiatu ginen aguantatzen irten ezin hori. Gero, hasi ziren 

esaten irten zitekeela zapi urdin batekin, kamiseta urdin batekin eta 

abar. Gu beldur ginen umeekin kalera joateaz, esaten baikenuen: 

“Jendeak ez badaki gure egoera, oihuka hasten bazaizkigu eta 

haurrak inbadituta sentitzen badira oihuka ari direlako, zer eginen 

dugu?” 

 

Iruñean gu bizi garen inguruan pisuak baxuak dira, eta, lehen 

solairutik oihu egiten badizute, aurpegira oihuka ari balitzaizkizu 

bezala da. Beraz, saiatu ginen 

ahalik eta gehien etxean egoten haurrekin. Oso une gogorrak izan 

genituen. Konfinamenduan hainbeste denbora isolatuta egoteak 

ezgaitasuna areagotzen du, ez zegoen eskolarik eta interakzioa eskatzen 

dute. 

 

Gure etxea ez da handia, baina hor genuen egongela. Deskarga fisikoa 

behar-beharrezkoa dute gure haurrek. 90 egunetan ezin izan genuen 

patinetan ibili, ezta bizikletan ere, eta hori nahiko gaizki eraman 

genuen. Gainera, gaur oraindik ez dut kobratu aldi baterako enplegu 

erregulazioko espedientea, ez dakit zergatik, eta ezinezkoa da enplegu 

zerbitzuarekin komunikatzea. Nik Errenta Bermatua kobratzen 

nuen, gehi lan batean sartzen nituen 15 ordu; eta orduan bat-batean 

aldi baterako enplegu erregulazioko espedienterik gabe geratu 

nintzen, Errenta Bermatuarekin bakarrik. Ez zitzaidan iristen. 

Hortaz, aurreztuta neukan apurra erabili behar izan nuen, 

eta eskatu. Ez nuen izan beste aukerarik. Batzuetan esaten duzu: 

“Inork ez ote du ikusten nola gauden!”. Gauza bakoitzak bere aldetik 

funtzionatzen du, laguntza bakoitza bereizita, eta ez batera. Eta 

familia bat gara. 

Gero eta beherago 

Beti espero duzu zerbait egotea, nonbaitetik baliabideren bat agertzea. 

Azkenean, ezagutzen ez zaituen norbaiti kontuak ematera joan behar 

duzu, eta zure bizitza azaldu, zure egoera kontatu... 

 

Iruditzen zaizu gauzak egin ditzakezula; izan ere, nik lan egin 
dezaket, nik lana nuen aurretik, baina egoera den bezalakoa da, eta 
egoera ezin duzu zuk aldatu. Agian zuretzat arroz bat egiten duzu, 
eta nahikoa duzu egun osorako. Baina, haurrak dituzunean, hor 
behar den guztia egitera irteten zara. Hozkailua ireki eta deus ez 
egotea! Ez gaude prest. 

 

Nire egoeran nire seme-alabek asko baldintzatzen dute. Batek lan 
egiten badu, besteak etxean egon behar du; orduan, berregokitu egin 
gara, eta onartzen dugu gauza batzuk ezin ditugula. Horixe da 
egoera, eta ohitu egin behar dugu egoera horretara. Gero eta beherago. 
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Irautea 

Nik nire semeari ezin nion esan yoga eskola bat egiteko, 
baina dantza egin nezakeen, gustatu egiten baitzaio. 
Ikastetxeetako gailu elektronikoekin ezin genuen musikarik 
paratu, eta, telefonoa erabiltzen nuen arren, datuak ez dira 
infinituak eta mugatu egin behar nuen. Uste dut zaila dela 
liburutegien gaia kudeatzea, baina niretzat negatiboa izan 
zen liburutegira joan ezin izatea, ondoren etxean filmak 
ikusi ahal izateko. Oso ohituta gaude liburutegira joaten. 
Azkenean, telebista eta telebista, ez genuen besterik. 

 

Dena den, gauza on bat atera dezaket: presio handia izan 
badut ere, azkenean gainditu ahal izan dugu. 
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Egoitza batean lan egitea 
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Aukera bat, aukeratzeko aukerarik ez 
duzunean 

38 urte ditut, eta 3 seme-alaba. Oilasko hiltegi batean lan 

egiten dut. Pandemiaren garai latzenean, egoitza batean aritu 

nintzen lanean, nire bikotekideak ostalaritzan lan egiten 

baitzuen eta itxi egin baitzuten. Esanen nuke ziurgabetasun 

handiko aldia izan zela, ezintasunez bizitakoa. 

Alaba ere nirekin etorri zen egoitzara lanera. 
Gu martxoaren amaieran iritsi ginen egoitzara, eta bazeuden 

babesteko eta zaintzeko metodoak, babes metodoak. Beldur 

handiarekin iristen zara hara, baina 

zorionez, ez ginen kutsatu. Baina beste emakume batzuk bai. 

Babes ofizialeko etxebizitza batean bizi naiz, hiru gelakoa, eta 

jende asko geunden etxean. Hori gaizki eraman nuen. Nire seme-

alabak zeuden; lehengusina bat ere etorri zen kanpotik 

hona bizitzera, eta, pisu bila zebilen, orduan beste bi ume ere 

baziren. Nire seme-alabak eta nire ama, hura zaintzen zuen 

andrea hil egin baitzen. Nik neure artean: “Gaixotzen banaiz, 

mundu guztia kutsatuko dut!”. Alkohola jarri nuen etxe osoan; 

etxera iritsitakoan, arropak erantzi eta dena garbitzen nuen. 

Premia biziko leku batean ari nintzen lanean; ez nintzen 

geratu egun bakar batean ere. Eta egin beharra neukan, ze 

huraxe zen etxeko diru-sarrera bakarra, eta guztiok geneukan 

jan beharra. 

 

 
Konfinamendu garaian eskaini zidaten enplegu 
bakarra 

Konfinamenduan egoitza batera lanera joateko deitu zidaten, 

baina nik ezetz esan nien. Horretarako bakarrik deitu zidaten. 

Nahiago dut patata egosiak jan. Sortzen zidan 

halako ezinegon bat, ziurgabetasunagatik... Antsietatea sentitzen 

nuen, ezagutzen ez dugunak ematen digun beldurra edo. 

 

Zerorri eta beste inor ez kutsatzeko 
erantzukizuna 

Ni gaixorik egon nintzen koronabirusarekin, eta, lanera itzuli 

nintzenean, herriko zaharren egoitzan lan egiten nuenez, 

erantzukizun handia sentitzen nuen; izan ere, pandemiaren 

zero gunea izan ginen garai hartan. Ni eta langile guztiak. Lan 

egin, 

eta etxera, familiarekin kontaktu hagitz txikia izaten genuen, 

batez ere nik, ze gure amak urte asko dauzka, eta, lana ez ezik, 

ama eta etxea ere nire ardura ziren. Aldi hori parentesi batean 

bezala bizi izan nuen. 

“ 
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Zeri eman lehentasuna bizirik irauteko 
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Venezuelakoa naiz, eta urtebete daramat Espainian. 

Otsailaren amaieran eman zizkidaten lanerako paperak, 

eta martxoan gertatu zen guztia. Ez zidan astirik eman 

lan bila hasteko. Ziurgabetasuna sentitu nuen lehenik, 

nire senarrarekin eta 2 haur txikirekin pisu batean 

sartuta, ekonomikoki nola mantenduko ginen jakin gabe; 

gogorra izan zen. Kartzelan bezala, ezin haurrekin irten 

paseatzera, eskolarik gabe... Bizitza desprogramatu egin 

zen. Konpondu ginen aktibitateekin, eskolako lanekin, 

baina batez ere ziurgabetasuna sentitu genuen eta gaur 

egun ere sentitzen dut, ez baitaukat lanik oraindik. 

Argia, ura eta telefonoa lehenesten saiatu gara; bi telefono 

genituen eta bakarrarekin geratu behar izan dugu. 

Egokitu egin behar izan genuen, lana aurkitu arte iraun 

ahal izateko. Asko urritu da janariarekin, haurrentzako 

gozokiekin eta arroparekin zerikusia duena. 

Internet ezin genuen kendu, konfinamenduan zehar lanak 

bidaltzen zizkieten eta bertatik ebaluatzen zituzten. Nik 

Internet bidezko ikastaroak egiteko aprobetxatu nuen, baita 

Venezuelan familiarekin harremanetan egoteko ere. Horrek 

asko entretenitu ninduen koronabirusaren kontutik. 

 

 
Behar nuena bakarrik erosten nuen. Oinarrizko gastuak eta 

alokairua. Ez nuen aurrezkirik. 

 

 

Otorduetako gastuak murriztu nituen. Argia ordaintzen 

nuen; izan ere ez da gauza bera alokairua gastuekin edo 

gastuak aparte direla. 

“ 
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Beste konfinamendu bat izanez gero, 
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Zerk hobetuko luke nire egoera? 
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Beste konfinamendu bat izanez gero? Nik ez dut ulertzen 

zergatik jartzen diren zalantzan laguntzak. Deus ez duen 

jendeari 500 € emanez gero, janaritan gastatuko ditu eta, 

gainera, ekonomia mugiarazten da. Iruditzen zait jendea hain 

larri ez egoteko modu bat dela. Batzuek arropa erosten zuten 

Internet bidez. Nik ezin nuen arropa Internetez erosi, nik 

bigarren eskukoa erosten dut eta dena itxita zegoen. Pentsa, 

txinatarren dendak irekita ez zeudelako sufritu nuen, 

ezabagomak amaitzen zitzaizkidalako. Eta non erosi? 
 

Nik, berriz gertatuz gero, janari piloa nahiko nuke. Zer jan 

edukitzea. 

 

Kirolguneak ere begiratu beharko lituzkete. Beste modu batera 

paratu, kirol pixka bat egin ahal izateko. Trinitarios aldeko 

pista, bizikletaz ibiltzeko, zoragarria da, eta antolatzen ahal 

zituzten ordutegiak ibiltzeko. 
 

Ni lehenen solairuan bizi naiz, eta behealdean eremu erkide 

bat dugu; baina ezin izan dugu hara joan, antza denez kale 

gisa hartzen delako. Umeekin hara joan izan banu, ehun metro 

korrika egitera, niretzat bestelako konfinamendua izanen zen. 

 

Laguntza izatea, pertsonak besteren lekuan jartzea. Nire 

kasuan, jende askok eman zidan bizkarra seme-alabentzako 

laguntza eskatu nienean, beldur baitziren 

kutsatuko ote ziren. Auzokideei eta lagunei deitu nien ea 

lagundu ziezadaketen, baina deus ez, ez zuten nahi 

beldurragatik. 

 

Nik lan egin nahi dut, ez du nahi laguntzarik; nahiago dut 

nire soldata jaso laguntza jaso baino. 
 

Nik lan egin nahiko nuke; horixe aldatuko nuke, lan bat lortu 

ahal izatea. 

Laguntzak: jateko 

edukitzea “ 

Kirolguneen eta aire zabaleko lekuen bestelako 

kudeaketa 

Enpatia 

handiagoa 

Lana izatea 
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  Etxeko langileak     

Atal honetan berariaz lantzen da etxeko 

langile gisa jarduten duten emakumeen 

kalteberatasun egoera berezia. Sektore hori 

feminizatua eta gutietsia da, prekaritate 

handiko baldintzak ditu eta hagitz ezegonkorra 

da. Sektore horretan, gainera, posible da kale 

gorrian geratzea lanari uko egiteagatik, ez da 

aitortzen langabezia prestaziorik, kutsatzeko 

esposizio maila handia da, eta ez dago sartuta 

Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean, 

beste enplegu batzuk dauden bezala. 
 

Sektore honetan aritzen diren emakumeek lan 

merkatuan aukera gutiago izan ohi dituzte, 

dela beren adinagatik, kualifikazioagatik, 

migrazioagatik edo egoera pertsonalagatik. 

 
Etxeko langile asko kaleratu egin dituzte 

konfinamendu garaian, 

beren lantokian egon dira konfinaturik 

familiekin, edo, beste kasu batzuetan, 

nolabaiteko normaltasunez jarraitu dute 

lanean. 

 
Osasun krisiaren ondorioz etxe batean edo 

gehiagotan zerbitzuak emateari utzi diotenen 

kasuan, edo, arrazoi hori bera dela eta, kalean 

edo kontratua etenda ikusi duten emakumeen 

kasuan, Estatuko Gobernuak ezohiko 

sorospen bat onartu zuen premiazko neurrien 

artean, zeina “laguntza” izenez aipatzen 

baitute lekukotzetan. Aparteko sorospen horri 

buruz adierazi dute informazio guti izan zutela, 

eta haren berri izateko eta kudeatzeko 

garrantzitsua izan zela sindikatuen laguntza, 

baita boluntarioena eta gizarte babesa 

eskaintzen aritzen direnena ere. Ekonomia 

informalean lan egiten zuten etxeko langileak 

laguntza horretatik kanpo geratu ziren. 

 

 
 

Lanik gabe geratzea 

Boliviakoa naiz eta 93 urteko emakume zahar batekin aritu naiz 

lanean. Ni ez naiz izan gaixotasunaren beldur, andrea lasai 

zegoen eta ni neu ere bai. Emakumearekin batera bizi izan 

nintzen konfinamendu osoan. Egun batean, 

emakumea ezin zen altxatu eta alabari deitu behar izan nion, 

emakumea erori egin baitzen eta min hartu baitzuen hankan, eta 

hor oporrak eman zizkidaten. Ni alabaren etxera joan nintzen. 

Gero mezu bat bidali zidaten, aldi baterako atsedena ematen 

zidatela esanez. Gero beste mezu bat bidali zidaten esanez ez 

nuela lanik eginen. Lanik gabe gelditu nintzen. Oporrak eta aldi 

baterako atsedena ordaindu zizkidaten. Nik banuen kontratua 

etxeko langile gisa. Esan zidatenez, kaleratzea ez zen 

koronabirusagatik izan, baina orain deus gabe nago. 

 

Niretzat konfinamendua hagitz txarra izan da. Etxe 

batean lan egiten nuen adineko pertsona bat zaintzen, 

kontratuarekin. Lehenik deitu zidaten esateko 

konfinamendua hasi zenez astelehenean ez joateko 

lanera. Jarraitu zuten ordaintzen 

Etxeko langileen kalteberatasuna 

konfinamendu garaian 

“ 
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martxokoa, baina apirilean mezu bat bidali zidaten esanez 

bertan behera uzten zutela kontratua, eta, beraz, Gizarte 

Segurantzatik baja eman zidaten maiatzean, zaila baitzen 

bueltatzea. Andreak osasun arazo bat du, eta, semeak ezin 

zuenez konfinatuta lan egin, bera geratzen zen ama 

zaintzen. Nik 8 ordu egiten nituen, 4 goizean eta 4 

arratsaldean. 

Garbiketa egiten nuen, bai eta andrea zaindu ere. Orduan, 

lanik gabe geratu nintzen. Gurutze Gorrira deitu nuen, eta 

etxeko langileei laguntzeko paperak aurkezteko esan zidaten, 

baina ez dut kobratu. Baditut lagunak, nik bezala 

adinekoak zaintzen lan egiten zutenak, eta kaleratu egin 

dituzte, orain alabak arduratzen baitira haietaz. 

 

Ordu gutiagoz lan egitea 

Nik haurrekin lan egiten dut etxe partikular batean. 
Konfinamendu garaian lanera joan naiz, etxekoandreak lan 
egiten baitzuen, eta orduan nik haurrekin egon behar nuen, 
otorduak prestatu eta etxeko lanak egiten. Denbora horretan 
guztian lanera joan naiz. Ez dut beldurrez bizi izan. 
Haurrekin arduratuta egon naiz, eta etxea zuzentzen, beti 
bezala. Niretzat ia dena berdina izan da, baina lan egiten 
nuen 8 orduetatik batzuk kendu dizkidate; izan ere, 
haurrak koskortu dira, eta lanaldia murriztu didate. Ia jaio 
zirenetik daramat beraiekin lanean. Alokairuan bizi naiz, 
gela batean, eta 260 € ordaintzen ditut. Lanean orduak 
murriztu dizkidatenez, lanaldia osatzeko zerbait bilatu 
nahi dut arratsaldean, baina ez dut aurkitzen. 

 

 

Ezjakintasunez bizi den laguntza 

Ni kontatu zidatelako enteratu nintzen, baina ez da 
laguntza hagitz ezaguna eta informazio falta handia dago. 

 

Ezjakintasun handia. Nik elkarte batekin lan egiten dut, 
eta, normalean, gizarte gaiei buruzko galderak egiten 
dituzte, baita laguntzari buruzkoak ere. Hasiera batean, ez 
zegoen hagitz argi; etxeko langileentzako laguntzak egonen 
zirela esaten zuten, nahiz eta baldintzak ez bete, baina 
gero 
aldatu egin zuten. Desinformazio handia zegoen. Laguntza 
horiek eskatzeko leku jakin bat egon izan balitz, antolatu 
samarra; izan ere, ahoz aho jakiten duzu bata eta bestea, eta 
batzuetan gaizki iristen da informazioa. 

Etxeko langileentzako aparteko 
sorospena 
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Paperak paperaren gainean, eta zain egon behar. 
Laguntza kudeatzeko beste eragile instituzional, 
ekonomiko eta sozial batzuen garrantzia 

Telebistan izan dut laguntzen berri. Sindikatu batera 

joan nintzen, hagitz ongi ulertzen ez nuen hitz baten 

inguruko azalpena eskatzera, eta azaldu zidaten. 

Hala, deitu zidaten eta ohiz kanpoko laguntzarako izena 

emateko esan zidaten. Azaldu zidaten langabeziara joan 

behar nuela, eta errolda ziurtagiria eta beste paper batzuk 

aurkeztu behar nituela, eta horretan nago. 
 

 
Esan zidatenean kaleratu eginen nindutela, Gurutze Gorrira 

deitu nuen, laguntzaren berri eman zidaten eta 

dokumentazioa prestatzeko esan zidaten. 

 

 

Ni bakarrik bizi naiz, alokatutako gela batean. Gelagatik 

inork ez dizu egiten kontraturik. Enpleguko Institutu 

Nazionalera joan nintzen laguntzari buruz galdetzera, 

baina dena telefonoz egiteko esan zidaten. Telefonoz deitzen 

duzu, baina ez dizute erantzuten. Batean erantzun zidaten, 

eta esan nion laguntza eskatu nuela, baina esan zidan 

artean ez zutela aztertu eta itxaron egin behar nuela. 

Errenta aitorpena egin nuen, berez ez da nahitaezkoa etxeko 

langileentzat, baina nik urtero egiten nuen. Huts ematen 

zidan, baina, kasualitatez, aurten ia 600 € ordaintzeko 

ematen zidan. Erabat aldatu zait bizitza. 

Bakarrik, zorpetuta eta lanik gabe. 
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Emakumeen 

kontrako 

indarkeria 

konfinamendu 

garaian 

Konfinamenduaren ondorioz, emakumeen 

eta nesken artean areagotu egin zen 

emakumeen aurkako indarkeria jasateko 

arriskua, eta are larriago bilakatu zen arrisku 

hori emakumeek eta seme-alabek 

erasotzailearekin bizi behar izan zuten 

kasuetan. NBE Emakumeak elkarteak 

definitzen duenez, emakumeen aurkako 

indarkeria itzalpean dagoen beste pandemia 

bat da COVID-19aren testuinguruan; izan ere, 

pandemiaren garaian ongizatea eta 

segurtasun orokorra bermatzeko abian 

jarritako neurriek birusa mugatzen lagundu 

bazuten ere, isolamendu eta kalteberatasun 

are handiagoa eragin zuten indarkeria jasaten 

duten emakumeen artean. Etxetik atera ezinak 

edo modu mugatuan ateratzeak, eta beste 

pertsona edo baliabide sozial nahiz 

instituzional batzuengan laguntza bilatzeko 

zailtasun handiagoak izateak areagotu egin 

zuen haien segurtasunik eza; orobat, kalte 

egin zion emakumeon osasunari, eta are 

arrisku handiagoan paratu zuen haien bizitza. 

 
Lan hau egiteko unean eskura dugun 

informaziotik abiatuta –izan ere, oraindik guti 

dakigu konfinamenduak zer inpaktu izan duen 

baliabide publikoen laguntzarik jasotzen ez 

zuten indarkeriaren biktimen artean–, 

egiaztatu da aldi horretan gora egin zuela 

erasotzailearen kontrol sentsazioak, eta, 

beraz, aldatu egin zela indarkeriaren 

adierazpena. Nafarroako Genero 

Indarkeriaren Biktimei Arreta Integrala 

Emateko Taldeek diotenez, emakumeok 

esaten zuten kontrolatuago zeudela 

konfinamendu garaian, baimenik gabe, 

isolatuta, mugikorraren bidez kontrolaturik, are 

gehiago jartzen zirela zalantzan emakumeon 

amatasun funtzioak, eta areagotu egin zirela 

bikotekideen arteko eztabaidak eta tentsioa. 

Bizipen horretan eragina du, halaber, biktima 

askok izaten duten lan gainkargak; izan ere, 

bateratu egin behar izaten dute, batetik, lana –

lanik izanez gero edo lan egiteko aukera 

izanez gero–, eta, bestetik, etxeko lana eta 

beste pertsona batzuen zaintza. 

 
Konfinamendu garaiko hilabeteetan, 

erasotzailearekin bizi ziren emakume horiek 

eutsi egin behar izan diete erasotzaileei, 

seme-alabei eta beren buruari. Bistan denez, 

egoera horrek eragina du emakumeengan, eta 

are kalte handiagoa eragiten die. Genero 

Indarkeriaren Biktimak Artatzeko Zentroek 

jaso dutenez, 
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aldi horretan ikusten da emakumeen artean 

areagotu egin direla beldurra, tristura, apatia, 

amesgaiztoak, lo hartzeko zailtasunak, 

negarra, antsietatea, depresio sentimendua; 

bistaratu da, halaber, areagotu egin dutela 

ohiko medikazioa edo digestio nahasmendu 

gehiago dituztela, besteak beste, 

indarkeriaren biktima izateagatik. Hitz egite 

eta gertatzen zaiena kontatu ahal izate hutsa 

erreparatzailea izan zen emakumeontzat. 

Horretaz gainera, konfinamendu garaian 

emakumeok okerrera egin bazuten, ez da 

ahaztu behar haien seme-alabek ere halaxe 

egin zutela. 

 
Pandemia hasi zenetik, erakundeek aitortu 

zuten egoera horren aurrean hartutako 

neurriek eragin desberdina dutela 

emakumeen aurkako indarkeriaren 

biktimengan, eta, beraz, hainbat antolaketa 

neurri hartu ziren10, zerbitzuen 

funtzionamendu egokia ziurtatzeko eta 

konfinamendu egoerara egokitzeko. 

Nafarroako Foru Komunitatean ere hainbat 

neurri hedatu ziren presaz, konfinamenduak 

emakumeen eta haien seme-alaben 

bizitzetan dituen ondorioak prebenitzeko, 

kontrolatzeko eta minimizatzeko. Jarraian 

aurkeztuko den moduan, martxotik ekainera 

bi joera hauteman ziren: salaketen gorakada 

txikia eta telefono edo Internet bidezko 

laguntza eta informazio eskaeren gorakada 

handia. Zehazki, Nafarroako 

Berdintasunerako Institutuak aldi horri buruz 

ematen duen informazioaren bidez, honako 

hau ondorioztatzen da: 

 

 
Polizia salaketak % 2,03 igo dira 

konfinamendu garaian, 2019. urteko epe 

berarekin alderatuta. Salaketek gora egin 

duten arren, emakumeen aurka izaniko 

indarkeriaren zati mardul bat, neskatoen 

aurkako sexu indarkeria barne, “ezkutatu” 

egiten da etxeetan eta familia ingurunean, 

edo ikusezin geratzen dira bestela. 

Indarkeriatik irteteko ibilbideen barruan, 

salaketek bide poliziala eta judiziala irekitzea 

ahalbidetzen dute. 

 
Areagotu egin dira genero 

indarkeriaren inguruko informazioa eta 

aholkularitza emateko 016 telefonora 

egindako deiak, batez ere konfinamenduaren 

azken aldian, apiriletik aitzina. 

(Ekainean % 84,44 dei gehiago erregistratu dira, 

2019ko aldi berarekin konparatuta). Telefono 

horrek etenik gabe funtzionatu zuen 

konfinamendu garaian, eta etengabeko arreta 

psikologikoko zerbitzu bat eskaini zen telefonoz, 

mezularitza bidez eta online kontsulten bitartez. 

 
Bertan behera geratu ziren Nafarroako 

Gobernuaren Harrera Baliabideen iraupen 

mugak, langile taldea indartu zen, lekuak 

berrantolatu ziren, larrialdietako zentroa zabaldu 

zen eta baliabidea gehiegi okupatzeko aukera 

aurreikusi zen. 

 
Genero Indarkeriaren Biktimak Artatzeko 

Zentroek arreta, laguntza eta jarraipen 

telefoniko eta/edo birtuala areagotzen diete 

indarkeria egoeran dauden emakumeei, baita 

salaketak jartzeko laguntza eman ere. Zentrook 

ohartarazi dutenez, emakume batzuek 

erasotzailearekin bizitzen jarraitu behar izan 

dute hainbat egoeratan, esaterako, 

konfinamendu garaian prozesu judizialak etenda 

geratzeagatik. Era berean, beste alor 

batzuetako prebentzio-lana ere egin zen: 

konfinamendu garaian lana galdu izanagatik 

ekonomikoki erasotzailearen mende dauden 

emakume askoren kalteberatasun berezia, 

seme-alaba adingabeak aitekin entregatzen eta 

jasotzen jarraitu behar zuten emakumeei 

aholkularitza emateko beharra, eta salaketak 

jartzeko prozesuetan emakumeei orientazio eta 

aholkularitza gehiago emateko premia. 

 
Azkenik, bertako hizkuntzan egiten ez duten 

emakumeei telefonoz laguntza emateko eta 

eusteko zailtasunak ikusten dira. Telefono 

bidezko aholkularitza edo aholkularitza birtuala 

funtsezkoa izan da aldi horretan, baina ez da 

aurrez aurre egiten denaren parekoa, eta ez du 

eragin bera. 

 
Muturreko zailtasunak izan dituzte 

prostituzioan jarduten duten emakumeek, sexu 

esplotazioa bizi dutenek eta salerosketa 

biktimek. Egoera horren aurrean, konfinamendu 

garaian Errenta Bermatua telefonoz berritzeko 

erraztasunak eman ziren, elikagaien eta premia 

biziko beste produktu batzuen estaldura 

handiagoa eman zen, eta prostituzio egoeran 

dauden emakumeei ostatu emateko pisu bat 

gaitu zen. 
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Herritarrak modu aktiboan parte har 

dezaten eta beren inguruan emakumeen 

aurkako indarkeria egoera posibleei buruz 

ohartarazteko, Nafarroako Gobernuak, 

Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren 

bidez, hainbat kanpaina aktibatu zituen 

konfinamendu garaiaren hasieratik, eta, era 

berean, indarkeriatik bizirik atera zirenek jakin 

zezaten zer egin behar zuten eta nola 

funtzionatzen zuten Foru Komunitate osoan 

indarkeria artatzeko eskura zeuden baliabide 

eta zerbitzuek. 

 
 

Esparru horretatik abiatuta, konfinamendu 

garaian emakumeen aurkako indarkeria 

hainbat egoeratatik bizi izan duten 

emakumeen testigantzak aurkeztu ziren: 

erasotzailearekin batera bizitzen, harrera 

zentro batean isolatuta edo etxean konfinatuta 

erasotzailerik gabe, baina haren kontrolpean. 

Kontakizunak aparteko bizipenen parte bat 

baino ez dira, askoz luzeagoak eta 

konplexuagoak baitira esperientzia horiek; 

hemen konfinamendu garaia baino ez da 

berreskuratuko. Halaber, baliabide publikoek 

eta komunitarioek emakumeen ibilbideetan 

duten eragina ikus daiteke. Kasurik 

gehienetan, laguntza horrek hobetzeko 

aukera ematen du, eta aldatu egiten ditu 

emakumeon bizitzak. Hona hemen haien 

esperientziak. 
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Infernua 

Ez nuen etxebizitzarik, kale gorrian nengoen eta 

konfinamendua apartahotel batean pasatu nuen 

bikotekidearekin. Niretzat infernua izan da. Erasotzailearekin 

egoteaz gainera, kontsumitzen zuen pertsona batekin nengoen; 

nik orduan hilabete batzuk utzi nion kontsumitzeari. Iraindu 

egiten ninduen, ezin nintzen kalera joan erosketak egitera, 

bera joaten baitzen, nik irteteko aukera txikiena izan ez 

nezan. Eguna hura zaintzen ematen nuen, burua galdu ez 

zezan. 

Egun osoa erne, erasotzailea probokatuko zuen deus ez egiteko. 

Tentsio handia zen. Egun asko irten gabe, lo egin gabe. 

Etengabea zen nire tentsioa, horregatik diot infernua izan zela. 

Bakarrik egon naiz berarekin. Zer egiten nuen? Berak nahi 

zuen guztia, esaten zuen guztia. Obeditu. Behin baino 

gehiagotan ospa egin zuen eta hantxe utzi ninduen, dirurik eta 

janaririk gabe, baina gero itzuli egin zen. Egun haietan amari 

deitu nion, eta dirua eskatu nion, ez bainuen ez erretzeko, ez 

deus egiteko, ez ogi barra baterako. Apartahotel bat zen, 

erretiratu samarra, eta ordubetez ibili behar nuen herrigunera 

joateko, ez baitzegoen garraiobiderik. 

Egia esateko, hagitz mingarria izan da. Janaria prestatu ezean, 

gaizki; egiten banuen, gaizki. Garbitzen ez bazenuen, gaizki; 

garbitzen bazenuen ere gaizki, ze ez zeunden berarekin eta ez 

zenion kasu egiten. 

30 metro karratutan geunden, eta eguneko 24 orduz 

elkarrekin! Eta beti isilik, gatazkarik ez izateko, deus esan 

gabe. 

 

Laguntza eskatzeko erabakia hartzea eta irtetea 

Berak deitu zion gizarte-langileari, Errenta Bermatua 

eskatzeko asmotan bainengoen. Gizarte-langilearekin hitz egin 

nuenean, nire egoera azaldu nion. Egun hartan liskar hagitz 

gogorra izan genuen, eta neure artean: “Ezin dut gehiago!”. 

Gehiegitxo izan zen egun hartan. Gauza bat da borroka egitea, 

irainak, isekak; baina egun hori gehiegitxo izan zen. Eta 

erabaki nuen gehiago ezetz. 

Bitxia izan zen, nik jasotzen bainituen kolpeak, eta berak 

deitu zuen Foruzaingora beste egun batean, esanez nik jipoitu 

egiten nuela. Azkenean, joan egin zen; ez dut ongi gogoratzen 

zein unetan, egun hagitz gogorrak izan baitziren. Lau egun 

eman nituen apartahotelean bakarrik, inorekin hitz egin gabe. 

Azkenean, gizarte-langileak eta amak lagundu zidaten, eta 

kontatu egin behar izan nion, berak ez baitzekien ezer. 

Gizarte-langileak deitu zidan, eta esan zidan pisu bat topatu 

zidatela; han ongi egonen nintzela, bera itzuli eginen zelako. 

Eta itzuli zen, noski, baina ni ordurako joana nintzen. 

“ 
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Konfinamendua larrialdi zentroan eta 
abegi-etxean (Harrera Baliabideak) 
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“ 
Bi aldiz isolatuta egotearen esperientzia 

 
 

Gauza bat da konfinamendua eta beste bat isolamendua. 

Abegi-etxean giltzapetuta egon ginen koronabirusa ote genuen 

jakin gabe, ezin izan baitziguten testa egin. Hotzeriak jota 

geunden eta, segurtasun arrazoiengatik, esan ziguten isolatuta 

egon behar genuela. Presio psikologiko izugarria izan zen. Guk 

proba egiteko eskatzen genuen, baina testik ez zegoela esaten 

ziguten. Presio emozionala zela eta, niri bularreko minak 

eman zidan. Une horretan zegoen hezitzaileak 112 telefonora 

deitu zuen, eta koronabirusa banu bezala tratatu ninduten. Ez 

zidaten ibiltzen ere uzten, inor ez kutsatzeko. Gero, 

konfinamendutik atera eta proba egin zidatenean, negatibo 

eman nuen. 

Nik orduan nuen sentsazioa zen... Koronabirusa benetan 

bageneukan, zer gertatuko ote zitzaien gure seme-alabei! 

Norekin geratuko ziren? Gurasoekin, Gobernuarekin? Beti 

duzu kezka hori, baina une horretan areagotu egiten zen. Guk 

kutsa bagenezakeen, nahiz eta han babes neurriak hartu, 

izugarria zen telebistan ikusten genuenak sorturiko presio 

psikologikoa eta emozionala, eta hildakoen kopurua hagitz 

handia zen. Azkenean ez genuen telebista piztu ere egiten! 

Beste gauza bat da konfinamenduan ez zidatela deitu salaketa 

berresteko. Ez dakit zergatik. Konfinamendua zela eta, geratu 

egin zen. 

Konfinatuta egoteak balio izan zidan nire bizitzako 

helburuak eta lehentasunak zein ziren pentsatzeko eta 

planteatzeko. 

 

 
Nire kasuan, hamar urtez edo gehiagoz bizi izan nuen 

indarkeria, eta, justu konfinamenduaren une zehatzean, 

larrialdietako zentrora eraman ninduten eta han isolatuta 

egon nintzen. Hilabete eta erdi eman nuen lankide batekin eta 

seme-alabekin. Hagitz ongi tratatu ninduten, ez 

nuen deus falta, baina iritsi nintzenean pattal nengoen, 40 

kilo ere ez nuen pisatzen. Etxetik atera nintzen ezin nuelako 

gehiago, ez nuelako indarrik. Hor nagoenetik, pertsona guztien 

maitasuna eta goxotasuna jaso ditut, urte hauetan asko sufritu 

baitut. 

Konfinamendu garaian, beste laguna eta biok larrialdi 

zentroko gune batean geunden, seme-alabekin bakarrik. Gela 

bat genuen, logelak eta komuna guretzat. Birusak isolatuta 

geundenez, ez zen etorri inor, 
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ez psikologoa, ez beste inor. Indarturik atera nintzen 

konfinamendutik, beste pentsamolde batekin. Larrialdi 

zentrora iritsi nintzenean, espetxe batetik irten eta beste 

batean sartu nintzela uste nuen. Lur jota iritsi nintzen, baina 

gero neure burua babestuta ikusi nuen; merezi zuen abegi-

etxeak, lasaitasunagatik. Hagitz zaila zen horrelako pertsona 

batekin bizitzea. Indarkeria hori bizi duten pertsonek 

bakarrik dakite zer den, horregatik egin dit 

mesede hor egoteak. Gainera, adiskide on batekin atera 

nintzen konfinamendutik. 

 

 

 

 

Nik gauza positiboak ere atera ditut. Niretzat ikasketa bat 

izan da. Adiskidetasuna eta beste balio batzuk indartu dira. 

Konfinamendu garaian abegi-etxean egin genituen jarduerak 

azpimarratu nahi nituzke; izan ere, konfinamenduan 

proiektu pilotu bat hasi genuen kirola sustatzeko, eta 

elkarrekin partekatzeko unea ere bazen, gure trebetasunak eta 

abileziak ezagutzeko eta emakume izateagatik ditugun gauza 

politak gogorarazteko. Eta, konfinamendu garaian bizi 

izaniko egoera hari esker, proiektu hau sortu zen, eta 

onuragarria izan da maila emozionalean, fisikoan eta 

psikikoan.  Indarra eman dit. 

Norberarentzat denbora gehiago 

izatearen alde positiboa 
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Konfinamendua pisu babestu batean 
bizitzea (harrera baliabideak) 
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35 urte ditut. Ez dut seme-alabarik. Konfinamendua 

nahiko gogorra izan da, eta pisu babestu batean pasatu dut. 

Bakardade hitzarekin definituko nuke konfinamendua, 

bakarrik bizi izan bainaiz. Hori izan da okerrena, 

bakardadea. Konfinamenduan baja eman zidaten eta 

buruak abiadura bizian funtzionatzen zuen. Ez nuen 

ikusten irtenbiderik, egoera hagitz desatsegina zen. Egunero 

hitz egiten nuen hezitzailearekin. Ez nuen gurasorik. Nire 

kasuan, nire nebak izan ziren erasotzaileak. 

Hezitzailearekin hitz egitea hagitz garrantzitsua izan da 

niretzat. Beste batzuetan baino gehiago hitz egin dut 

berarekin. 

 
 

 
Nire seme-alabei gosaria ematen nien, eta gero alabaren 
lanak egiten hasten nintzen, eta horretan ematen genuen 
ia goiz osoa. Gero azokara joaten nintzen, etxe osoa 
garbitzen nuen, telebistan ere filmen bat ikusten nuen. 
Azkenean telebista kendu behar izan nuen, itotzen ari 
bainintzen eta kezka handiagoa sorrarazten baitzidan. 
Lanerako deitu zidaten. Ongi etorri zitzaidan, beldurrez 
banengoen ere, ezin bainintzen geratu geldirik; izan ere, 
nire bizitzak eta nire seme-alabenak jarraitu egiten zuen, 
eta hobe hala, ez bainuen astirik beste gauzetan 
pentsatzeko. 
 
Lanean ari nintzela, entretenitu egiten nintzen, burura 
etortzen zaizkidan gauzetan pentsatzeari uzten nion, eta 
gutiago kezkatzen nintzen. Lanak segurtasuna ematen zidan. 

“ 
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Kontrolak jarraitzen duenean, 
nahiz eta elkarrekin bizi ez 
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Ni justu irailean banandu nintzen. Askotan pentsatu dut 

neure artean: “Eskerrak lortu nuen, ez baitakit nola 

amaituko genuen bestela alabak eta biok!”. Alabak ere 

jasaten zuen indarkeria; ez fisikoa, baina bai ahozkoa. 

Konfinamendu garaian, egunero eduki dut balkoiaren 

azpian. Nire parean bizi da eta egunero ikusi behar izan 

dut. Nahi zuen nik jakitea han zegoela. 

Ez nion deitu poliziari. Ez zuen urruntzeko agindurik. 

Alaba ikusi nahi zuen, baina badakit hori aitzakia zela. 

Azkenean nik bizi behar nuen; etxean konfinaturik 

nengoen alabarekin, eta nire ardura zen umea. Nahiz eta 

borondate onez etorri, badakizu okertu eginen dela; badakit 

nola diren kontuak, borondate onez etorri bai, baina dena 

okertzen denean, mehatxuka hasten da berriro. Egunero 

ikusi behar izan dut konfinamendu garaian, egunero-

egunero. 

Ezina sentitzen nuen. Haurra nirekin hagitz ongi dago, 

baina, aldi berean, sentitzen du bere aita dela eta nolabait 

ere maite duela, baina ez du nahi harekin egon. Beraz, ongi 

zetorkion balkoitik ikustea; une batez ikusten zuen, eta 

berriro barrura. Niri egundoko amorrua ematen zidan. Nik 

utzi nuen, baina umeak ez, eta nik ezin dut gehiago egin. 

Lagunekin hitz egiteak asko lagundu dit eta telelanean 

aritu naiz; oraindik hala ari naiz. Laguntza psikologikoa 

ere moztu zidaten. Psikologoak agian bi astean behin 

deitzen zidan, baina nik gehiago behar nuen. Nire etxean 

babestuta nago. Beldur handiagoa dut irteten naizenean 

nire etxean baino. 

“ 
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“Konfinamendua harekin igaro izan 
banu...” Besteen tokian paratzea 
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Nik konfinamendu garaian pentsatzen nuen nola 

konponduko ote ziren erasotzaileekin bizi ziren 

emakumeak. Izugarria behar zuen. Guztiari eman behar 

baiezkoa. 

 Nik uste nuen indarkeria kasuek izugarri eginen zutela 

gora. 
 

 

Konfinamendu garaian, neure artean: “Eskerrak ez nagoen berarekin!”. 

 

 

Berarekin jarraitu izan banu, ez nuen izanen irauterik 

konfinamenduan. Konfinamendua baino lehen atera 

nintzen etxetik. Ni herri batean bizi nintzen; ez zegoen ogia 

erosteko aukerarik, ez kafetegirik, ez tabernarik. Deus ez. 

 

 

Neure artean: “Eskerrak abegi-etxean nagoen, ezinezkoa 

izanen baitzen harekin bizi izatea; hilgarria izanen zen”. 

Eta hitzez hitz esan nahi dut. Nahiago dut hemen egon. 

 

 

Egunero pentsatzen nuen: “Eskerrak amaitu dudan 

honekin; bestela, zer gertatuko zen konfinamendu 

garaian?” 

 Azken mehatxua izan zen etxe barruan su emanen zidala. 

Egunero etortzen zitzaidan oroitzapen hori. 

“ 
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Konfinamendua 

emakumezko 

ijitoen 

ikuspegitik 

Lan hau aberasteko, berariaz bistaratu dugu 

emakume ijitoek konfinamendu garaian 

izaniko errealitatea. Nafarroako Ijitoen 

Garapenerako 2019-2022 aldirako 

Estrategiaren arabera, Nafarroako biztanleen 

% 1,2 dira etnia horretakoak. Horretaz 

gainera, horien % 30 inguru Iruñean bizi dira, 

eta gainerakoak Erdialdean eta Erriberan bizi 

dira batez ere. Testuinguru horretan, ikus 

daiteke pandemiak eta konfinamendu egoerak 

izan dutela inpakturik ijitoen ongizatean, eta, 

beraz, gizarteratzearekin loturiko alderdi 

guztietan (osasuna, hezkuntza, enplegua eta 

diru-sarrerak, eta etxebizitza). 
 

Ijitoen komunitateak, beste gutiengo batzuekin 

gertatzen den bezala, irudi sozial negatiboa 

du, estereotipoek eta aurreiritziek markatua, 

eta, horren ondorioz, areagotu egin dira jarrera 

diskriminatzaileak konfinamendu garaian. 

Lekukotzetan irakur daitekeenez, pandemia 

hasi zenean, sare sozialen eta 

komunikabideen bidez bolo-bolo zabaldu ziren 

gezurrak. Horietako bat izan zen ijitoen 

komunitatea erabakigarria izan zela birusaren 

ugalketan. 

 
Gezur hori ez da isolatua, eta, konfinamendu 

garaian gehiago ere izan ziren arren –hala 

nola feminismoak eta hura defendatzen 

dutenek birusa zabaltzen lagundu zutela 

martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko 

Eguna aldarrikatzeko mundu zabalean eginiko 

manifestazioetan–, ijitoek adierazten dute 

modu hagitz negatiboan bizi izan dutela 

sorturiko gezur hori, areagotu egin baitzituen 

irudi txarra, gaitzespena eta 

komunitatearekiko gorrotoa. Hainbat gunek 

adierazi eta partekatu zuten kezka hori, hala 

nola Berdintasun Ministerioari atxikitako 

Arraza edo Etika Diskriminazioa 

Desagerrarazteko Kontseiluak. Hori horrela, 

apirilaren 8an, Ijitoen Nazioarteko Egunarekin 

bat, bereziki nabarmendu zituzten ijitoek 

hainbat alorretan egindako ekarpenak, 

konfinamendu bete-betean. Horrekin, agerian 

utzi zuten komunitate hori existitzen dela, 

iraun egiten duela eta hagitz heterogeneoa 

dela. 
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Aurreiritzietatik eta estereotipoetatik harago, 

esan daiteke ijito komunitateak nortasun 

komuna eta ezaugarri kultural propioak 

dituela. Ijitoen antolamendu sisteman 

ahaidetasun harremanek garrantzi handia 

dute; izan ere, familia harremanek pisu 

handiagoa dute herritar horien artean etxeko 

taldetik harago, eta horrek bereizten ditu beste 

talde sozial batzuetatik. Gertakari hori 

garrantzitsua da ulertzeko zer-nola bizi izan 

dituzten konfinamendu garaian ahaideen 

heriotzak edo haiengandik bananduta egon 

beharra, emakumeen lekukotzetan ikusiko 

dugun moduan. 

 
Konfinamendu garaiak gehiago pobretu ditu 

ijitoen komunitatea eta emakumeak; izan ere, 

beste diskriminazio batzuei gaineraturik bizi 

dituzte emakume eta ijito izateak eragiten 

dizkietenak. Hala, funtsezko zeregina bete 

dute bai familiek bizirik irauteko, baliabideak 

mugituz eta laguntza eskatuz, bai seme-

alaben hezkuntzari jarraipena emateko ere 

ikastetxeak itxita egon direnean. Ijitoen 

esperientzien bidez egiaztatu ahal izan denez, 

ijito komunitateari laguntzeko sare 

instituzional eta komunitario batek lagundu du 

premiazko erantzuna ematen kalteberatasun 

handiko egoera askotan eta askotan –nahiz 

eta udalerri guztietan berdin funtzionatu ez–, 

elikagairik ez zutenean edo etxebizitza kinka 

larrian zegoen kasuetan. 

 
Konfinamendu garaian, halaber, funtsezkoa 

izan da ijito familien beren arteko elkartasuna, 

baina baita dinamizatzaileen, bitartekarietan 

eta/edo eskola  eta osasun sustatzaileen lana 

ere (ijitoak eta emakumeak guztiak ere). 

Emakume horiek, ijito elkarteekin lankidetzan, 

oinarrizko gizarte zerbitzuekin eta 

ikastetxeekin koordinatu dira ijito 

komunitatearen eta baliabide publikoen arteko 

“zubi” lana egiteko, eta haiek eman dituzte 

kapitulu honetan jasotako lekukotzak. 

 
Emakume ijitoek konfinamendua aldian izaniko 

esperientzia kontatu digutenek telelan 

modalitatean gauzatu dute beren jarduera 

profesionala –guztiek zuten lehendabiziko aldia 

telelanean–, eta, hasieran modu prekarioan aritu 

baziren ere baliabide informatikorik ez zutelako, 

hari esker lortu dute haietako askok 

ijito familien artean identifikatzen ziren 

beharrei erantzun ahal izatea. Askotariko 

premiak, hala nola etxe askotan elikagairik ez 

izatea, laguntza ekonomikoak edo etxebizitzei 

lotutako beste batzuk izapidetzeari buruzko 

informazioa (hipoteken luzamenduak eta 

abar), edo egoerak eskatzen zuen aparteko 

laguntza eta jarraipen errefortzua, ijito 

komunitateko haurrek eskolak online jarraitu 

ahal izan zitzaten. 

 

 

Emakume ijitoak 
protagonista eta 
erabakitzaile 

izan dira etxean 
Hori horrela, eta emakume ijitoek emaniko 

lekukotzen arabera, agerian geratzen da 

adingabeek baliabide material eta digital 

prekarioagoak izan dituztela ikasteko, 

ekipamendu maila apalagoko etxebizitzetan 

aritu direla, eta familiako adinekoak ez zirela 

gai maiz ikasgaietako edukietan laguntzeko. 

COVID-19ak ijitoen komunitatean izaniko 

inpaktuari buruzko azterlan baten arabera 

(Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta Gaz 

Kalo Nafarroako Ijito Elkarteen Federazioaren 

partaidetzarekin egina, beste hainbat 

erakunderekin batera), inkestatutako etxeen 

% 78ri eragin die zuzenean ikastetxeak ixteak 

eta aurrez aurreko eskolak ordezteak. 

Azterlanak dioenez, horrek eragin negatiboa 

du, eta baldintzatu egin dezake eskolen 

jarraipena eta arrakasta ikasle ijitoen artean, 

bai aurten, bai heldu den ikasturtean. Ikasle 

horiek lehendik ere eskola uztearen tasa handiak 

ageri zituzten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, 

Nafarroako Ijitoen Garapenerako Estrategiaren 

arabera (2019-2022). 

 
Bestalde, kontakizunen bidez ikusten da 

konfinamenduak eta jardunari uzteak eragina izan 

dutela ijito familien diru-sarreretan, 
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bai jarduera formalean aritzen direnetan, bai 

jarduera informalean aritzen direnetan –batez 

ere merkataritzan eta zerbitzuetan–. 

Testigantzen arabera, azoka txikiak ixteak eta 

txatarra edo kartoia salerosten aritu ezinak 

pobretu ditu gehien, horiek baitira haien diru 

iturrietako bat. Ezin da ahaztu komunitate hori 

egunean-egunean bizi dela; hori dela eta, 

edozein aldaketak intentsitate handiagoz 

eragiten die. Adibidez, landa ingurunean, 

inpaktu handia du haien artean elikagaiak 

herrietako saltokietan erosi behar izateak; izan 

ere, normalean beste establezimendu 

batzuetan erosten dituzte, hiltegietan 

adibidez, merkeagoak direlako. 

 
Oinarrizko beharrei dagokienez, 

elikadurarekin, etxebizitzarekin eta oinarrizko 

hornidurekin lotuta (ura, argia, gasa, eta abar), 

lekukotzek agerian uzten dute familia askok 

zailtasun handiagoak izan dituztela 

konfinamendu garaian premia horiek 

asetzeko. Era berean, agerian geratzen da zer 

desberdintasunekin bizi izan den erakunde 

publiko eta komunitarioek larrialdi egoera 

horiei emaniko erantzuna, aldeak baitira 

udalerri batetik bestera. Lehen aipaturiko 

azterlanaren arabera, inkestatutako etxeen 

artean, % 23k zailtasun handiak izan dituzte 

elikagaiak eskuratzeko, % 36k nahikoa 

zailtasun eta % 24k zailtasun guti. 

 
Azkenik, ikusten da, eskuarki ijito familiak 

jendetsuagoak izaki, bizikidetzan eragina izan 

duela konfinamendu garaian, etxeetan 

gehiago pilatu direlako eta etxebizitzetako 

baldintzak direla medio. Hala ere, aurkezpen 

honetan ikusarazi nahi da deskribatutako 

egoera guztietan emakume ijitoak, 

subsidiariotasunetik ere, protagonista eta 

erabakitzaile izan direla beren etxeetan, 

familiak aitzina ateraz. Eta, etxeko lanetatik 

harago, emakumeok bermatu dutela familien 

biziraupena. Emakumeek eskatu dute 

laguntza; haiek paratu dira zuzenean edo 

bitartekarien bidez harremanetan baliabide 

publikoekin, edo, lan karga handia izan arren, 

beste emakume batzuekin elkartu dira 

mugikorraren bidez, beren egoera kontatzeko 

eta informazioa trukatzeko. Bereziki 

garrantzitsua deritzogu egiteko hori 

aintzatesteari; 

izan ere, nagusitasun harreman hagitz 

hierarkiko eta desberdinagoak dituen 

erkidegoa izanik ere, asko aldatu da 

komunitate hori, transkulturazio prozesu bat 

egiten ari da, eta, prozesu horren parte gisa, 

emakumeak bizitzako eta belaunaldiko ibilbide 

eraldatzaileak gauzatzen ari dira, ijitoen eredu 

patriarkalean emakume ijito batengandik 

espero dena kontuan hartzen baldin badugu. 

Hala ere, gizarte iruditerian estereotipo batzuk 

hagitz errotuta daude ijitoen gainean 

(pasibotasuna, ezjakintasuna, ekimenik eza, 

eta abar), baina ez datoz bat lehen pertsonan 

emaniko lekukotzetan jakinarazi dituzten 

esperientziekin, jarraian ikusiko dugun 

moduan. 
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Konfinamendua bizitzea 
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35 urte ditut, eta bi urteko seme bat. Herri batean bizi naiz, 

eta hantxe lan egiten dut. Hitz batean, konfinamendua nola 

bizi izan dudan esan beharko banu, larritasunez esanen 

nuke; ziurgabetasunarekin jarraituko nuke eta 

birkonexioarekin amaituko nuke. Finean, ikaskuntza-

prozesu bat izan baita. 

 

Nik 22 urte ditut, bi alaba txiki ditut eta herri batean 

bizi naiz. Konfinamenduak irakaspen handia utzi du, 

orain gehiago baloratzen baitugu dena. Ziurgabetasun eta 

nahasmendua ziren nagusi, entzuten zenituen gezurren 

ondorioz. Irakaspena, hori da nire hitza, orain gehiago 

baloratzen baitugu senide batekin kafea hartzea. 

 

 

 

 

Erribera aldean bizi naiz, eta osasun eta eskola sustatzaile 

gisa lan egiten dut. Pandemia honetan, telelanean aritzea 

egokitu zait, 

genituen baliabideekin, telefono mugikor batekin, 

ordenagailurik gabe, beste deus gabe, ustekabean harrapatu 

baikintuen apur bat. Ez dut seme-alabarik. Hitz batekin 

esan beharko banu, konfinamendua errusiar mendi baten 

pare izan da niretzat. Gora eta behera. 

 

 

24 urte ditut. Erriberan bizi naiz ni ere. Pandemiak 

ezkonberritan harrapatu ninduen eta telelanean aritu 

nintzen, ijito komunitateko eta komunitate arabiarreko 

adingabeentzako begirale gisa kontratatuta bainengoen. Ez 

dut seme-alabarik. Pandemia hau hitz batekin definitu 

beharko banu, ez da erraza hitz bat erabiltzea, baina 

emozioen pot-pourria izanen litzateke. Denetik pasatu dut: 

estutasuna, saturazioa, antsietatea, ikaspena... 

 

Niretzat konfinamendua larritasuna eta gainditzea izan da. 

Ikaskuntza 

“ 

Emozioen mendi errusiarra 
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Konfinamendua definitzeko erabiliko nukeen hitza 

itogarria izanen litzateke. 

 

 

25 urte ditut, Erdialdean bizi naiz eta 7 urteko alaba bat 

dut. Niretzat beldurra da hitza. 

 

 

 

 

Ijito komunitateaz ari garenean, pertsona gehienak gazteak 

dira, eta ia guztiek erabiltzen dute WhatsAppa. Eta 

kanpoan geratzen direnak ere berehala komunikatzen 

dira. Hasiera batean, krisiaren gai guztia hasi zenean, 

berariazko diagnostikoa egin zitzaien Espainiako ijito 

elkarteen bidez, eta Nafarroak zuzenean ikusi zuen eta 

bizi izan zuen alderdietako bat izan zen areagotu egin 

zela ijito komunitatearekiko diskriminazioa. Albisteak 

gezurtatu behar izan ziren; Nafarroan ijitoak 

kondenatzen ziren, birusa hileta batean ekartzeagatik edo. 

Asfixia eta beldurra 

Diskriminazioa 
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Konfinamendua familia jendetsuagoetan 
eta metatuago igarotzea 

 



101  

 
 
 
 
 
 
 

 

Oro har, hemen bost-zazpi pertsonako familiak daude: etxe 

txiki samarrak dituzte eta nahiko pilatuta egon dira. 

Pentsa, agian bainugela batekin bakarrik, zaila da. 

Egunero zaude hor, denak elkarren gainean. Tirabirak 

izan dira, batez ere gazteekin. 

 

 
Gu zazpi lagun ginen etxe txiki batean. Hasieran, ongi 

zihoazen gauzak, denok familian normalean egiten ez 

genituen gauzak egiten baikenituen. Baina gero hagitz 

itogarria izan zen zazpi pertsona etxe batean hainbeste 

egunez giltzapetuta egotea. Oso estresagarria. Azkenean, 

eguneroko martxak eraginda. Nire lehengusu txikiarekin 

eskolako lanak egin behar nituen, bere amak ez baititu 

ulertzen gauza asko, eta nik lagundu behar nion. Gero 

eztabaidak izaten ziren nor sartzen den komunera, 

txandaka joaten ginelako. Eskolako lanak egiteko lekuari 

buruz ere egiten genuen eztabaida. Itogarria zen. 

“ 
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Emakume ijitoak pandemiak 
sortutako egoeraren aurrean: 

pasibotasunaren estereotipoaren 
aurrean, protagonismoaren 

errealitatea 
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Emakumeen jarrera proaktiboa, baliabideak 
mobilizatu behar direnean eta beharrak eta 
eskaerak ikusarazi behar direnean. 

 

Emakume ijitoak etxeko administrariak dira, eta, 

berogailuko gasolioa edo argia ordaintzeko premia sortu 

bezain pronto, ze guztiok etxean sartuta geunden eta askoz 

gehiago gastatzen zen, haiek deitu zuten gizarte 

zerbitzuetara laguntza eske. 

 Haiek izan dira eskatzaileak; emakumeek ikusi dute 

etxean zer egoera dagoen, eta haiek hartu dute telefonoa 

laguntza eskatzeko. Horretan emakumeak dira beti 

nagusi. 

 

Kasu honetan, emakume ijitoek egundoko lana egin dute, 

etxe eta familia bakoitzeko buru izanik. Izan ere, leku 

batzuetan WhatsApp bidez mantendu ditugu 

emakumeekin lan egiteko taldeak, baina pixka bat 

aurpegiak ikusita, une horretan garrantzitsua iruditzen 

baitzitzaigun konektatuta egotea. Eta, azkenean, emakume 

ijitoak txapeldun izan dira. 

 

 
Egun batean, lur jota geratu nintzen. Nire etxera deitu zuten, 

eta, telefonoa hartu nuenean, izeba zahar bat zen, negarrez: 

mesedez laguntzeko, ez zutela deus jateko. Ez etorri niri 

esanez laguntza nahikoa dela! Gezur biribila baita! 

 

 

Emakume ijitoa beti dago hor, baina erabat ikusezin. 

 

 
Emakumeak ari ziren beti eskua bete lan. Haiek egin dute 

laguntza eskatzeko deia beren etxeetan. 
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Gure herriko emakume ijitoekin beti izan dugu partekatzeko 

gune bat, eta horri eutsi diogu. Martxoan geldialdi bat egin 

genuen, baina apirilean berriro jarri ginen harremanetan, 

guretzat tarte bat izateko eta partekatzeko. Mila gauzarekin 

nekaturik egon arren, hagitz ona izan zen gu elkarrekin 

konektatzea. 

 

 

Emakumeekin bideodeiak egin ditugu eta elkarrekin egon 

gara, taldea berreskuratu dugu eta nola sentitzen garen 

komentatu dugu. Dei indibidualak izan ditut emakume 

batzuekin; izan ere, taldekide batzuk ez dira hainbeste 

irekitzen, gehiago kostatzen zaie eta hori ulertu egin behar 

da. Hori nabaritu egiten duzu. Oso ongi etorri da dena 

partekatzea. 

Nork bere burua zaintzeko gune 

propio baten bila 
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Premiarik oinarrizkoenak ase 
ezin direnean: 

motel iristen den erantzun publiko eta 
komunitarioaren ondorioak, 

egoera berrira egokitzeko premiaren 
aurrean 
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“ 
Zer-nolakoa den esperoa, janaria eta 
etxebizitza zerekin ordaindu ez denean 

 

Nik lan normalizatuetan ari zirela aldi baterako enplegu 

erregulazioko espedientean geratu eta, ordainketa ugari izaki, 

zailtasunak pairatzen ari diren ijitoekin egiten dut lan. 

Elikagaien gaia gizarte zerbitzuetan eta Gurutze Gorrian 

kudeatu da. Martxoaren hasieran eskatu zen aldi baterako 

enplegu erregulazioko espedientea, eta maiatzean iritsi 

zitzaien. Beraz, zer jan behar zuten apirilean? Une hagitz 

zailak izan ziren, 

korapilatsuak. Jende askok hurbileko senideengana jo behar 

izan du, eta zeukaten apurra ematen zieten. Elkartasun 

handia izan da familien artean, baina, jeneralean, 

burokraziak asko izorratu gaitu. 
 

Oinarrizko gauzetan, elikaduran adibidez, batzuetan 

burokraziak egin du kale. Urteak dira jateko premia zuen 

jenderik ikusten ez nuela, eta arazo horrek ez zuen 

erantzunik. 

Horrek ikaragarrizko larritasuna sortzen zuen. Gainera, leku 

guztietan ez dago elikagai bankurik. Elikagaien bankuarekin 

ere arazoak izan ziren hasieran, lan egiten duten pertsonak 

boluntarioak baitira eta, oro har, adinekoak; beraz, arrisku-

taldekoak direnez, automatikoki ezin ziren hor egon. 
 

Kasu batzuetan, hilabete behar izan dute elikagaiak emateko, 

eta hori gehiegizkoa da; izan ere, egoerak sortutako 

larritasunari gaineratzen zaio deus jateko ez izateak sortzen 

duen estutasuna. Lehendik zeuden gauza asko geratu dira 

agerian, eta ikusgarriago bihurtu dira. 
 

Horrelako zerbait iristen zaizunean, hain oinarrizkoa den 

premia bat, ezinduta sentitzen zara. Dokumentazioa 

bidaltzen zenuen, eta zain geratu behar zenuen Gurutze 

Gorriak onartu arte, batetik bestera pasatzeko kumulu bat 

bezala. Eta hain oinarrizkoa den zerbaitekin, 

jatekoa! Niri ezintasun handia sortzen zidan, ez baitzen 

eskatzen aparteko ezer, elikagaiak dira. 

Guk landu ditugun hainbat kasutan, etxebizitzaren auzia 

jorratu dugu, eta ikusi dugu egoerak okerrera egin duela. 

Larri-larri zeuden egoerak are gehiago okertu dira. 

Etxegabetzeko zorian dauden familiak, urik gabe... Egoera 

hagitz zailak izan dira, jende guztia etxetik aritzeak zaildu 

egin baitu kudeaketa. 
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Nire inguruan askoz azkarragoa izan da, emakumeek 

gizarte zerbitzuetan laguntza eskatu bezain pronto eman 

zitzaien erantzuna; kasu batzuetan, etxeko atean utzi diete 

papera, bankura joan eta txekea jasotzeko. 
 

 
Nik asko nabaritu dut burokraziak asko izorratu gaituela 

oro har; izan ere, beharra zenuenetik laguntza iristen 

zitzaizun arte... Hilabete baino gehiago eman dugu 

elikagairik gabe, argirik ordaindu gabe, gauzak hasieran 

gehiegi atzeratu zirelako; gizarte zerbitzu eta pertsona 

batzuk gehiago saiatu dira, eta beste batzuk gutixeago. 
 

 
Aldeak ikusi dira eremu batetik bestera. Gure premisa zen 

dena gizarte zerbitzuetara bideratzea, haiek kudeatu behar 

zuten guztia, eta guk, gizarte zerbitzuekin koordinatuta 

lan egiten dugunez, hor aritu gara haiekin lanean, ahal 

zen neurrian. Elikagaien kontua hagitz gogorra eta 

beharrezkoa izan da, baina asko aholkatu dugu hipoteken 

luzamenduen eta gauza horien inguruan, familia askori 

itolarritik ateratzen laguntzeko. Merkatuan aritzen diren 

eta merkatuaren mende bakarrik zeuden ijito familien 

gaia ere kontuan hartu behar da, autonomoentzako 

laguntzak eta egurra erosteko laguntza bereziak jaso 

baitituzte, konparazio batera. 

Erantzun desberdina 
herrien eta 

eremuen 
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Ikastetxeak itxi ondotik: zer gertatzen 
da ijito komunitateko haurren 

hezkuntzarekin? 
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Nire lanagatik familiei laguntzea tokatzen zitzaidanez, 

zalaparta handia, beldur handia eta paranoia ikusi ditut. 

Hezkuntzan laguntzeko orduan, zerbait aurreratu genuen, 

baina honekin pixka bat gibelera egin dugu. 
 

Ikusi dut amek tira egin nahi zutela, ez baitzuten nahi 

beren seme-alabak gibelean geratzea. 

 

Bitartekari gisa, batzuetan absentista den ikasle bat dut. 

Hori errealitate bat da. Ikusi dudanez, irabazten zuten 

apurra galdu egin dute, eta eskolan ongi zihoazenek, dena 

online egiteko orduan aurkitu dituzten zailtasunekin, 

eragozpen handiak izan dituzte konektatu ahal izateko, 

baita WhatsApp bidez ere. Eskolako webgunera nola sartu 

jartzen genien atazak ikusteko, eta ez zekiten. Leku 

batzuetan, lortu da laguntza ematea, baina beste leku 

batzuetan ez; orduan horrek okerrera egin du. 

 

Hezkuntzaren arloan, 0-3 urte bitarteko 

haurtzaindegiaren gaia lantzen hasi ginen emakumeekin. 

Emakume ijitoak hasiak ziren haurrak haurtzaindegira 

eramaten eta, pandemiaren kontu honekin, zati hori galdu 

egin dugu; izan ere, haurtzaindegiak ireki zituzten, eta 

emakume ijitoek ez zituzten eramaten haurrak. Eta beldur 

handia dago horren inguruan. Iraila nola datorren ikusi 

beharko da, eta ijito komunitatean hezkuntzaren gaia 

lantzeko asko geratzen zaigu aitzinetik, pandemiak ekarri 

dituen beldur horiekin guztiekin. 

 

 

Ni begirale gisa aritu naiz telelanean txikiekin eta DBHko 

beste talde batekin, eta apur bat zaila bihurtu zen; izan ere, 

helduak, adibidez, ordenagailuarekin ez ziren ongi 

konektatzen, ez baitzuten Interneterako sarbide handirik. 

Familia asko zeuden, zazpi edo bederatzi pertsonakoak 

agian, eta amak guztiei lagundu behar zien mugikor 

bakarrarekin. Kaosa izan zen, eta 

Hasita zeuden aldaketak, 
baina sendotu ezinik geratuak “ 

Eten digitalaren ondorioak 
kalteberatasun handiko 

egoeretan 
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eskaera handia izan dut gai horrekin. Etxeko lanak egiteko, 

kontzentratzeko eta bestelako lanak egiteko, etxeetan ez 

zegoen leku handirik, askotan bideo deiak egin baititut 

neskekin, eta haurra negarrez entzuten zenuen, edo ama 

esanez: “Zatoz hona laguntzera!”. Kaos bat zen, eta are 

gehiago familia jendetsuetan. 
 

 

Niretzat, online lan egitea izan da nobedadea. Nik ez 
daukat ordenagailurik, eta inoiz ez zait egokitu egunero 
konektatzea familiekin edo profesionalekin telefono 
mugikor baten bidez, eta horrexek gogaitzen nau gehien 
oztopo teknologikoetatik, ezin zarela haiekin aitzinez 
aitzin egon, laguntza eskaintzen, horrexek ematen baitu 
indarra. Pertsona batekin aitzinez aitzin egoteak 
lasaitasun handiagoa transmititzen du. 

 

 

Dena bat-batean etorri baitzitzaien. Dena hagitz berria 
zen. Plataformak erabiltzea, lanak entregatzea, zail 
samarra zen guztia, eta kosta egin zaie, baina azkenean 
jarri egin dira. Sare sozialen erabilera eta online 
plataformen ezagutza ere ez dira gauza bera, eta 
familia batzuentzat hori eskuraezina zen. 

 

 

 

Argi dago amak aritu garela gogotik lanean. Izan genuen 

bilera batean esan ziguten bost seme-alaba zituzten 

ikaskideak hagitz estresatuta zeudela; izan ere, amaren 

mugikorraren bidez, batek ordu batean zeukan eskola, beste 

batek beste ordu batean... Beraz, hagitz zaila zen antolatzea. 
 

 

Nik WhatsApp bidez hitz egin dut emakume ijitoekin. 
Eskolako lanei buruzko zalantza asko aipatu dizkidate; 
izan ere, nik haur ijitoen talde bat nuen, eta haiei 
laguntzen nien lanak egiten. Iruditzen zait amak nahikotxo 
inplikatu direla etxeko lanak egiteko. Larritu ere larritu 
dira; izan ere, etxea, haurrak, eskolako lanak, jateko deus ez 
dutela pentsatzea... Baina jakin dute aitzina egiten, eta 
inplikatu dira. 

familiakoak): beren gain hartzen duten 

erantzukizuna 

Hezkuntza, emakumeen kontua (amak, bitartekariak, 

emakume ijitoek hezkuntza bermatzeko 

konfinamendu garaian 



111  

Nire eremuan, bitartekari-lanak egitea egokitu zait, 

institutuaren, lehen hezkuntzaren, gizarte zerbitzuen eta 

familien artean, hasieran ez baitzuten Internetik. Familia 

batean, adibidez, hiru seme-alaba txiki eta alaba nagusi 

bat zituzten, eta mugikor bakarra. Eta nola konpondu? 

Eskatu behar izan genuen ariketak eskolan fotokopiatzeko 

eta gizarte zerbitzuan edo udaletxeko postontzian 

entregatzeko. Gero ni joaten nintzen, jaso eta etxera eramaten 

nizkien, lanak paperean egin zitzaten. Batzuetan, aguazilak 

jasotzen zituen eginda, berriro ikastetxean entregatzeko. 

Hainbat eremutan egin da, ikusten baitzen ijito familiek ez 

zutela ordenagailurik, Internetik edo halako baliabiderik. 

 

 
Nire inguruan lau familia daude teknologia kontuetan ongi 

moldatzen ez direnak, orduan nik eskolako lana jaso eta 

etxera eraman diet, eta halaxe egin dituzte lan guztiak. 

Ingeleseko lanak, haurrei ingelesez bideoak bidaltzen 

baitzizkieten, inork ez zituen ulertzen, ez umeek, ez 

gurasoek; orduan, mezu bat bidali behar nion irakasleari, 

niri azaltzeko eta nik azalpena emateko. 

 

 

 

Denbora luzea behar izan zuten irakasleek konponbidea 

bilatzeko, familiak ez baitzeuden prestatuta, baina ezta 

irakasleak ere lana online egiteko; orduan, denbora pixka 

bat behar izan zen erreakzionatzeko. 

 

 

Hasieran gorriak pasatu behar izan genituen, dena 

WhatsAppez egiten baikenuen. Familiek argazki bat 

bidaltzen zidaten ulertzen ez zutenarekin, edo deitu egiten 

zidaten. Azkenean, ikastetxearekin hitz egin eta esan 

genien horrela ezin zela. Ikastetxe batzuek hobeki egin 

zuten, eta beste batzuek esan zuten ez zegoela deus 

berezirik egin beharrik, teknologia berriak ikasi behar 

zituztela. Irakaslea ez zen konturatzen ijito familia asko 

zeudela hainbat seme-alabarekin eta Internet konexio 

kaskarrarekin, eta zailagoa zela haientzat bakarrik 

moldatzea. 

Zer-nolako desberdintasunak sortzen 

diren 
hezkuntza erantzuna ez denean 

egokitzen 
ijitoen berezitasunetara 
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Etxean ez zegoen ordenagailurik, ez Internetik, ez 

inprimagailurik, eta material batzuk behin eta berriz 

eskatzen nituelako ematen zizkidaten. Ordenagailua 

institutuan ematen dieten Chromebooka zen eta, hala 

ere, zailtasunak zituzten. Irakasleei esaten zenien: 

«Familia horrek arazo hauek ditu». Eta haiek erantzuten 

zuten bazutela Chromebooka eta harekin konpondu beharko 

zutela. 

 

 

Lanak gehiegizkoak izan dira. Egunero 5 edo 6 mezu 

elektroniko izaten ziren. Nire inguruan, babes zibilekoek 

paperean eramaten zizkieten eskolako lanak etxera. 
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Gehiago pobretzeko esperientzia, 
egoera jakin batzuetan... 
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Ni lanik gabe geratu nintzen konfinamenduan, gauetik 

goizera, eta, dirurik ez nuenez, gurasoei eskatu behar nien. 

Kontratu murriztua nuen asteburuetarako. Orduan dirurik 

gabe geratu nintzen, gurasoek eman behar zidaten, eta 

batzuetan larri ibili ginen; izan ere, nik ere zerbait 

eramaten nuen eta laguntzen nien gurasoei. Ahal bezala 

atera gara. Uste dut ijitook asko pobretu garela. 
 

Lan normalizatuetan sartuta zeudenek pot egin dute. 
 

 

Ijito familia asko azoketatik bizi dira, arropa edo zapatak 

saltzen dituzte, eta konfinamendu garaian ezin izan dira 

merkatuetara joan; laguntzak iristen zitzaizkien, eta jan eta 

zergak ordaindu behar zituzten, kuotak ordaindu, eta dena 

sosik irabazi gabe. Ijito familia asko hortik bakarrik bizi 

dira. Pixkanaka, fruta saltzen zutenak hasi dira berriz, 

baina arropa saltzen zutenek denbora behar izan dute 

bueltatzeko. 

 

Gure inguruan jende asko dago lan normalizatuetan, eta 

oraindik ere aldi baterako enplegu erregulazioko 

espedientean daude; arazoak izan dituzte prestazioa 

kobratzeko, eta halaxe dituzte oraindik ere. 

 

 

 

 

Konfinamendu garaian, ijito familiak ezin izan dira 

herrietatik atera. Familia horiek batzuetan hiltegietan 

erosten dute, askoz merkeagoa baita, eta, ezin zutenez 

atera, herrietako dendetan erosi behar izan dute, eta 

bikoitza ordaintzea egokitu zaie. Agian erosketa 

bakoitza 100 € gehiago ordaintzen zuten, gehi egun 

osoan etxean gastatzen zenuena argiarekin, 

berogailuarekin... 

Nik uste dut ikusgarriago bihurtu dela ijito familiek duten 

pobretze hori, eta beste familia batzuk baino kalteberagoak 

direla. 

…Diru-sarrerarik gabe geratzen 

zara 
jarduera 

etetean “ 

... Gastu gehiago hartu beharra 
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Asko nabaritzen da, ez baita gauza bera supermerkatu handi 

batera joatea erosketak egitera edo herriko dendetara joatea; 

gainera, prezioak igo egin dira eta askoz gehiago gastatu da 

etxean egonda... Haurrek gehiago jaten dute, antsietatearekin 

gehiago jaten duzu, eta guztiok jo dugu hozkailura. Asko 

nabaritu da. 

 

 

 

Pandemiak gehiago pobretu ditu, eta agerian utzi du zein 

egoeratan dauden; izan ere, badirudi Errenta Bermatuarekin 

denok gaudela estalita, baina niri gustatuko litzaidake 

jendea bizi izatea Errenta Bermatuaren presio horrekin, 

haiek bizi diren etxeetan, haien tankerako familiekin eta 

haur kopuruarekin. Ea nola igarotzen duten! Jarri daitezela 

haien larruan! 

... Errenta Bermatuarekin ez zaizu 

iristen 
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Gizonak erosketak egitera? Genero rol 

batzuk trukatzen ahal dira... 

konfinamendu garaian 
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Familietan denetarik ikusi da. Emakumeak joan beharrean 

erosketak egitera, gizonak joaten ziren. 

 

 

Normalean emakumeak joaten dira erosketak egitera, baina 

pandemiarekin aldatu egin zen. Nik senarrari galdetzen 

nion ea emakumeren bat ikusi ote zuen erosketak egiten, eta 

zera esaten zidan: “Ez, senarrak bakarrik joaten gara 

erostera”. 

 

 

Atzo aitatzen genuen senarrak joateko arrazoietako bat zela 

autoa gidatzea, eta haiek erosketak autoan kargatu 

zitzaketela. 

 

 

Nik ikusi dudana da senarrek erosketak egiten zituztela eta 

haiek ateratzen zutela txakurra paseatzera, baina etxeko 

lanen zama eta haurrak gehiago izan dituzte emakumeek 

gizonek baino. Uste dut hori ez dela asko aldatu. Nik nire 

inguruan ikusten dudanagatik, emakumeak tinkoago aritzen 

dira beti. Emakumeak arduratzen dira umeez, bainatzeaz, 

otorduez, garbitzeaz. Hori bai, gure osaba-izebak biak ikusi 

ditut erosketetara joaten konfinamendu garaian; sekula ikusi 

gabe nengoen. 

“ 
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Familiaren balioa ijito komunitaterako, 
eta bizitzako jarduerak ahaideekin 
partekatu ezinak eragindako kostu 

emozionala 



 

 
 

 
 

Pandemia gara honetan, ijito ugari hil dira. Ijito familietan, 

guztiok elkarrekin bizi izaten ditugu gaixotasuna eta heriotza, eta 

ebakuntzarik errazenak ere partekatzen ditugu. Prozesu hori ezin 

izan dugu egin, eta, etxeko heriotzek guztiei min ematen badiete 

ere, guk beste modu batean bizi dugu. Lehendabiziko minututik, 

lagun egitea eta bat eginda egotea funtsezkoa da ijito familientzat. 

Ezin izan zaie lagun egin senideei, ezta zaindu ere, eta min hori 

geratu egiten zaie familiei; ikusi egin beharko dugu nola lantzen 

dugun. 

 

 

Atzo hildako senide guztiei buruz aritu ginen solasean. Lagundu 

gabeko dolu horiek guztiek, min hori dena... Nire kasuan, 

birramona hil zitzaidan eta gaizki bizi izan nuen. Horrelako une 

batean, familiak elkarrengan hartu behar du babes, eta bakoitza 

alde banatan egon ginen, inork inor lagundu gabe. Gaizki pasatu 

genuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H
o
n
a 
j
o
a
n
: 

Konfinamendu garaian bizi izandakotik, amarekin egin ditudan 

gauzekin geratuko nintzateke, horrek asko gerturatu baitu 

harremana. 

Zerbait aldatzekotan, senide guztiekin eta ilobekin egon ahal 

izatea etxe handi batean. 

 

 

Nik gurasoekin eta izeba batekin pasatu dut konfinamendua. 

Niretzat zaila izan da, lau neba-ahizpa baikara, hagitz elkartuak, 

baina, nire nebak bost seme-alaba dituenez eta besteok ere familia 

handia dugunez, ezin izan dugu elkar ikusi. 

Ni gustura egonen nintzen senide eta iloba guztiekin, sumatu 

baitut haien hutsunea. Ez ahal da egokituko halako beste 

konfinamendu zorrotzik! 

 

 

Nik ikasi dudan alde on bat izan da ikasi dugula gertuen duguna 

gehiago balioesten, lehen ez baikenuen hainbeste egiten. Zerbait 

aldatzekotan, familia elkarturik egotea. 

119 

Lagun izatea gaixotasunean 
eta heriotzan “ 

Familia zabalarekin bizi izatea 
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Konfinamendua-

ren esperientzia 

65 urtetik 

gorako 

emakumeentzat 

Lan honetan jorratzen diren gainerako 

errealitateekin gertatzen den bezala, azterlan 

oso baten xede izan liteke 65 urtetik gorako 

emakumeek konfinamendu garaian izaniko 

bizipenetara hurbiltzea, populazio talde hori, 

askotarikoa izateaz gainera, oso ugaria baita. 

Nafarroako emakumeen % 21,7k ditu 65 urte 

baino gehiago, 2019ko Biztanleen Udal 

Erroldatik eskuraturiko datuen arabera. 

Gizonezkoen kasuan, zifra hori zertxobait 

txikiagoa da; izan ere, biztanleria horren 

% 20,5 dira urte horretan bertan. 
 

65 urtetik gorako emakumeek konfinamendua 

zer-nola bizi izan duten sakontzeko, kontuan 

hartu behar dira, adinarekin batera, garai 

horretako beren esperientzian eragina duten 

beste aldagai batzuk ere, hala nola autonomia 

maila, osasun historia eta gaixotasunak, eta 

non bizi izan duten konfinamendua, alegia 

beren etxean –bakarrik, beste pertsona 

batzuekin– edo egoitza batean. Orobat, 

eragina dute beste faktore batzuek ere, hala 

nola emakumeen adin tarteak –ez da gauza 

bera 65 urteko emakumeen kasuan edo 90eko 

emakumeenean–, esperientzia biografikoak 

eta belaunaldiari dagokiona, zahartzeko 

erabakia hartzeko moduak, familia  eta 

pertsona harremanen sareak, ezintasunen bat 

izatea edo egoera ekonomikoa, kasu. 

 
Alde horretatik, hasteko eta behin, mugatu 

egin nahi dira atal honetan emaniko 

lekukotasunak. Lekukotasun horiek 

autonomia funtzional eta kognitiboa duten 

emakumeenak dira, haietatik bat ere ez dago 

mendekotasun egoeran, etxean igaro dute 

konfinamendua, 65 eta 79 urte bitarte dituzte, 

eta bakarrik, bikotekidearekin edo lehen 

mailako senideren batekin bizi izan dute 

itxialdia. Lekukotzak eman dituzten emakume 

guztien diru-sarrerak pentsioetatik eskuratuak 

dira, modalitate eta klase guztiak aintzat 

harturik. Pentsio horiek ez direnez aldatu 

konfinamendu garaian, ez da ikusten 

lekukotzak eman dituzten emakumeek 

lehentasuna ematen diotenik ongizate 

ekonomikoari, edo hura denik haien kezka 

berezia; izan ere, lan honetan zehar aztertzen 

diren beste emakume talde batzuek ez bezala, 

estalita daukate norberaren ongizaterako 

nahitaezkoa den alderdi hori, printzipioz 

bederen. 
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Konfinamendu garaian 65 urtetik gorako 
emakumeen lekukotza lehen pertsonan 
ezagutzea erabaki izanaren faktoreetako bat 
izan da bereziki kalteberak direla COVID-
19aren aurrean, batez ere gaixotasun 
kronikoak dituztenak eta mendetasun egoeran 
daudenak kontuan hartuz gero4. Horretaz 
gainera, pronostiko txarragoa izanik, zenbait 
iturrik “larrialdi geriatrikotzat” jo dute 
pandemia. “Adineko pertsonak arrisku 
handiko taldea dira koronabirusak kutsatzeari 
dagokionez, baina ez adin kronologikoagatik, 
baizik eta adin biologikoagatik, 
immunoseneszentziari eta zahartzeari 
lotutako hantura kronikoarekin lotuta” (Pinazo-
Hernandis S., 2020). 

 
COVID-19ak adin talde horretan eragin 

ditzakeen osasun arazoek izan dute inpakturik 

emakumeon artean. Kontakizunetan ikusiko 

den bezala, aztertutako beste emakume talde 

batzuekin alderatuta, 65 urtetik gorakoek 

gaixotasuna hartzeko eta kutsatzeko beldur 

handiagoaz bizi izan dute itxialdia, baita 

hiltzeko beldur handiagoarekin ere. Lekukotza 

askotan eta askotan, behin eta berriz agertzen 

da beste pertsona batzuk koronabirusak jota 

hiltzeak eragiten duen mina. Beldur horrek, 

konfinamenduaren ezaugarri diren 

prebentziozko isolamenduarekin eta urruntze 

sozialarekin batera, izan du eraginik 

emakumeon osasun psikologikoan eta 

emozionalean. Aztertutako aldian oraindik ez 

dira argi ikusten ondorio horiek, baina 

pandemiaren luzapenak agerian uzten ditu 

ondorio psikosozial negatiboak (tristura, 

ziurgabetasuna, estresa, antsietatea, 

larritasuna, lo arazoak, deskonexio soziala, 

bakardadea, eta abar), eta kontuan hartu 

behar da, halaber, zer eragin duen haiengan 

arrisku-talde bateko kide direla konturatzeak. 

 
Kontakizunotan ikusiko den bezala, bizipen horrek 

areagotu egin du egoitza batera joateari buruz 

duten iritzia, batez ere erakundeek tradizionalki 

sustaturiko egoitza handien eredu horretara, eta 

ahal den neurrian haien etxean bizitzeko nahia 

indartzen du. Esan dugun moduan, lekukotza 

eman duten emakumeetako batek ere ez du igaro 

konfinamendua egoitza batean bi aldiz konfinatuta 

(kanpoaldetik isolaturik eta bere gelan bakartuta), 

baina guztiek hausnartzen dute pandemiak 

sorrarazi duen premia; alegia, iraupen luzeko 

bestelako zainketa-eredu bat pentsatzea11 eta 

pertsonak izatea eredu horretako 

protagonista. Eredu horretan, egoitzak 

arkitekturaren aldetik diseinatuta egonen dira, 

eta haien antolaketa ereduan alderdi etikoa 

zeharkakoa izanen da kudeaketari 

dagokionez (intimitatea, pertsona bakoitzaren 

beharrei erantzutea, profesionalen lan 

baldintzak zaintzea eta hobetzea, eta abar). 

 

Emakumeok 
bereziki 

kalteberak dira 
COVID-

19arekin, 
batez ere 

gaixotasun 
kronikoak eta 

mendekotasunak 
badituzte 

65 urtetik gorako emakumeek, genero 

manuen barruan, “beren betebeharraz” ere 

arduratu dira; hau da, adinekoak eta 

komunitatea bera zaintzean aritu dira. Lan 

honetan adierazi den bezala, zainketa horiek 

behar-beharrezkoak izan dira krisi honi 

erantzuteko. Emakumeak arduratu dira 

konfinamendu garaian “besteak zaintzeaz, hala 

nola gizonak, familiak, seme-alabak, ahaideak, 

komunitateak, ikasleak, pazienteak, gaixoak eta 

behar bereziak dituztenak, hautesleak, 

ingurumena eta beste hainbat subjektu politiko eta 

haien kausak”. (Lagarde M., 2003) Zaintza horiek, 

alderdi afektibo eta sinbolikoan emakumeek 

eskersaria jasorik ere, ez dira ikusten, ez daude 

aitortuta eta ez dute baliorik. Askotan, ikusten da 

beste pertsonak zaintzea norbere burua 

zaintzearen gainetik dagoela. Haien testigantzen 

bidez egiaztatu denez, emakumeek maskarak egin 

dituzte elkarteetan, eta telefono bidezko zaintza 

kateak ere osatu dituzte erretiratuen elkarteen 

bidez, premian egon daitezkeen kasuen berri 

izateko. 
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Beren gain hartu dute, laguntzarekin edo 

laguntzarik gabe, mendetasun egoeran 

dauden senideen zaintza, eta, sororitatean 

oinarriturik, lagun egin diote elkarri. 

Sororitatea feminismo garaikidearen alderdi 

bat da, eta emakumeen artean harreman 

positiboak izateko esperientziari dagokio, 

sintonian egotea, emakumeen arteko 

aliantzak sustatzea, ez supremazistak, ez 

misoginoak. 

 
Kontakizunetan ikusiko dugunez, 

koronabirusak sortutako egoerak agerian utzi 

du, orobat, komunitatean bizi garela; hori 

horrela, agerian geratzen da aldi horretan 

indartu egin direla interakzioa eta harremanak 

eraikin, auzo edo leku bera partekatzen duten 

pertsonen artean. Konfinamendu garaian, 

auzotarren arteko ekimen berri eta ugari egin 

dira, eta guztiek ere bizikidetza, pertsona 

kalteberekiko enpatia eta haien zaintzarekiko 

konpromiso kolektiboa sustatu dituzte. Ekimen 

horiek balioespen hagitz positiboa jaso dute –

erosketa ekartzeko prest dauden bizilagunak, 

baterako jarduerak eraikin berean bizi direnen 

artean, auzotarren artean urtebetetzeak 

zoriontzea eta abar–, banaka zein kolektiboki. 

 
Azkenik, berriro ere azpimarratu nahi da 

adineko emakumeen heterogeneotasun 

handia; izan ere, koronabirusa talde hori 

adinagatik baztertzen duten adinkeriazko 

estereotipoak indartzen ari badira ere –

adibidez, koronabirusaren biktima nagusiak 

adinean aitzina eginiko pertsonak bakarrik 

direla–, kontakizunetan ikusten da 

emakumeek dibertsitatez, sormenez eta 

proaktibitatez bizi izan dutela konfinamendu 

garaia. Osasunaren zaintzak eta 

salbuespenezko egoera horren aitzinean 

ezarritako segurtasun-neurriak zorrotz 

betetzeak artikulatu du eguneroko martxa, eta, 

beraz, premisa horretatik abiatuta –hau da, 

bizitzak babestea abiapuntu harturik–, zorrotz 

planifikatu eta antolatu dute haien egunerokoa. 

Ematen diren lekukotasun guztiak erresilientziaren 

adibide garbia dira, emakumeek une kritikoetara 

eta ustekabekoetara egokitzeko eta gainditzeko 

duten gaitasunari buruzko bizi-praktika, eta 

erakusten dute eguneroko ohitura berri batzuek 

eragin positiboa izan dezaketela 

konfinamendu garaian eta halako 

esperientzietan (20:00etako txalo zaparrada 

leihora irtenda, bideo deiak egitea senideekin, 

irakurtzea, jostea, gimnasia egitea, eta abar). 

 
Egunero egiten diren errutinen edo jardueren 

deskribapenak aukera ematen du genero-eten 

digitala azaleratzeko; izan ere, mugikor, 

ordenagailu eta Interneterako konexiorik ez 

izateak edo gaitasun digitalik ezak 

desberdintasunak ekarri ditu konfinaturik egon 

diren emakumeon bizi-kalitatean, eta, 

halakorik ez dutenak, isolatuago, bakardade 

handiagoan eta deskonektaturik eman dute 

itxialdia. Baina ez hori bakarrik. Azterketa 

konplexuago batetik, kontakizunek erakusten 

dute emakume horietako askok heldu egin 

dietela Informazioaren eta Komunikazioaren 

Teknologia Berriei, eta hobetu egin dituztela 

trebetasun digitalak, batez ere etxeko 

kuttunekin harreman handiagoa izateko. Hona 

hemen emakumeon testigantzak. 
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Arrisku handiagoa duzula onartu behar 
izatea, nagusiagoa izateagatik 
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Erretiratuta nago eta bakarrik bizi izan dut 
konfinamendua, etxean. Niretzat, konfinamenduak bat-
baten geratu du nire aurreko bizitza osoa, hagitz aktiboa 
bainintzen. Egun batetik bestera konfinatuta nengoen, 
bakar-bakarrik. Osasunez hagitz ongi egonik ere, arrisku-
talde batekoa naiz. Entzun eta entzun hagitz nagusia zarela 
eta arrisku bizian zaudela! Bat-batean, iruditzen zitzaidan 
arriskuan dagoen pertsona baten bizitza nuela, nahiz eta ni 
ongi egon. Bakarrik nengoenez, giltzapetu egin nintzen, 
beldurrez: “Zerbait gertatzen bazait, ez daukat kamamila 
bat ere eginen didan inor, eta ospitalera eramaten banaute, 
akabo!”. Beraz, neurri zorrotzak hartu nituen etxe barruko 
portaeran. Ariketa fisikoa egiteko antolatu nintzen, baina 
mentalki paralisiak jota nengoen. Ahalegin handia egin 
behar izan nuen kirola egiteko, jateko, irakurtzeko bizi-
erritmoari eusteko... Etxe handia daukat, balkoi eta guzti. 
Ihes-balbula bat izan da balkoia ireki eta airea hartu ahal 
izatea. 

Egoerak izugarri eragin dit, eta uste dut gogorragoa izaten 
ari dela konfinamendu garaitik irtetea, konfinamendua 
bera baino, horrek ekarri didan bizi aldaketagatik. Ni 
bidaian izan berria nintzen, eta beste zenbait bidaia 
neuzkan planifikatuta. Bakarrik nagoenez, nire bizitza 
etxetik kanpo daukat, eta, orduan, hagitz gogorra izan da 
bat-batean etxezuloan itxita egotea eta inguruko jendearekin 
normaltasunik ez izatea, irteteko beldurra ere baduzu eta. 

Egoera berean dauden lagunekin ere hitz egin dut, eta 
hagitz ahul gaude denok. Ni sekula ez naiz izan halako 
negartia, eta orain ikusten dut edozerk eragiten didala. Aldi 
hau definitzeko nire hitza aldaketa litzateke, ohartzea 
zaharragoa zarela. Nik ez dut seme-alabarik, ez dut 
bikotekiderik, bizitza mota bera daramat aspaldiko urteetan 
eta bizitza sozial handia dut etxetik kanpo. Bat-batean, 
nire bizitza osoa gelditu izan balitz bezala izan da. 
Konturatzen zara adinekoa zarela, adinekoen talde baten 
barruan zaudela, eta, osasunez ongi bazaude ere, arriskua 
duzu. Inoiz ez nintzen sentitu horren zaharra. 75 urte ditut. 
Konturatzen zara, ulertzen duzu 
zer egoeratan zauden, eta zer ekarri dizun aurreko 
bizimodua uzteak. 

“ 
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Erresilientzia: emakumeen gaitasuna 
egoera zailetara egokitzeko, 
jarraibide berriei heltzeko eta 

bizitza birplanteatzeko 
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Nork bere burua zaintzeak egunerokotasun 
osoa programatzea eta berrantolatzea 
eskatzen duenean 

Bikotekidearekin bizi izan dut konfinamendua. Ez dugu seme-

alabarik. Nire ama eta senarraren aita zaindu genituen, 

Alzheimerrarekin biak, eta, beraz, nahiko ongi ikasi genuen 

zer zen etxean giltzapetuta egotea. Konfinamendu garaia berez 

lasai bizi izan dugu, hasieratik hagitz ongi planifikatu 

baikenuen; bagenekien biok zer arrisku genuen, arrisku 

handiko pertsonak baikinen, gure osasun aurrekariak direla 

eta. 

COVID-19aren aurrean, eta biok 70 urtetik gorakoak garenez, 

arrisku gutien nork zuen aztertu etxetik irteteko, eta etxea nola 

antolatu erabaki genuen, dena desinfektatuta egon zedin. 

Erabaki genuenean ni aterako nintzela, etxea bitan banatu 

genuen: bera arduratzen zen komuna, gelak eta egongela 

garbitzeaz. Eta nik, sarrera eta sukaldea. Ni erostera irteten 

nintzenean, bera ezin zen inguru hartara pasatu, harik eta 

dena garbi, desinfektatuta eta ordenatuta egon arte. 

Elkarbizitza ona izan zen. Etxeko lanak tartekatzen genituen 

irakurketarekin, musikarekin, aisialdiarekin (filmak), eta, 

lehen kalean ibiltzen ginen orduetan, bizikleta estatikoan eta 

gimnasia egiten aritzen ginen, nik neuk lehen ez nuen egiten. 

Egunero, 14:00etan ateratzen ginen balkoira, zurito bat eta 

gorri bat hartzera, eta, 20:00etan, auzokoekin txalo zaparradan 

parte hartu eta eguneroko agurrak leihoetatik egin ondoren, 

kaña bat eta kubata bat hartzen genituen. 

Zirrara eragiten zidan kaleak hutsik ikusteak. Isiltasunak. 

Mundua egun batetik bestera gelditu egin zela pentsatzea ere. 

Ikustea berriro ere kapitalismoa nola aprobetxatuko zen 

ahulenez, multinazional handien bidez (industria 

farmazeutikoa, enpresa teknologikoak, bankuak eta abar). 

Egunak igaro ahala, leihotik ikusi nuen ingurumena bere 

onera ari zela etortzen. Aspaldian ikusten ez nituen hegaztiak 

bueltan. Zeruan ere inoiz ez bezala distira egiten zuten ilargiak 

eta izarrek. 

Buruan ongi gordeta geratu zait jendearen elkartasuna, baita bi 

lagunen galera ere, min handia eragin baitzidan haien 

heriotzak. 

Konfinamenduaren amaieran, nire bikotekideak kezkatzen 

ninduen, kalearekin izaniko lehen kontaktuak, hainbeste 

eguneko itxialdiaren ondoren. Baina ederki erreakzionatu zuen 

hasieratik. Arras ongi etorri zitzaizkidan paseoak, eta a zer 

nolako zirrara lagunak berriro ikustea. Gaur egun, egoera bitxia 

da. 

“ 
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Gure bizitza normalizatu behar dugu, baina deus ez da 

berdina. Harremanak ez dira berdinak, dena maskararekin 

eta alerta jaitsi gabe. Datorren krisialdiak kezkatzen nau. Ez 

da izanen atzerapauso bat emakumeentzat? Izan ere, soldata 

baxuagoak jasotzen dituztenez, ez dira geratuko etxean, 

etxearen eta seme-alaben kargu egiteko? 

 

 

Diziplina, askatasunik ezaren sentsazioa 
hobeki bizitzeko 

Nire senarrarekin bizi naiz, eta biok elkarrekin pasatu 

dugu konfinamendua. Diziplinatuak izatea egokitu zaigu, 

oso bizitza aktibora ohituta baikeunden, batez ere ni. 

Lehen egunetan eskertu egin nuen etxeko lasaitasuna eta 

deusi erantzun behar ez izatea. Josten ari nintzen, jostea 

gustatzen zaidalako. Denetarik josi dut. Kolore eta 

marrazki guztietako maskarak egin ditut, haurrentzako eta 

helduentzako esku oihalak, harik eta oihal guztiak 

amaitu arte, eta, jostea beste egitekorik ez nuenean, etxea 

garbitzen genuen bion artean. Bion artean eman genion 

buelta etxeari. Kentzeko zeuden gauzak bota genituen, 

erretiratu egin genituen 

geneuzkan gauza guztiak. Etxean ere ibiltzen ginen, 

ordutegien arabera antolatzen ginen biok; zorionez korridore 

luze samarra dugu, eta ordubete goizez eta beste ordubete 

arratsaldez ibiltzen ginen. Balkoi bat ere badugu, txalotzera 

eta airea hartzera irteten ginen, eta, beraz, ongi. Niretzat 

konfinamenduaren lehen zatia lasaitasuna izan zen; 

bigarren zatian, ordea, askatasun falta sentitzen hasi 

nintzen. Nahi duzuna egin ezinak nolabaiteko itolarria 

emanen balizu bezala. 

 

 

Norbere burua berriro topatzea etxean 

Ni hasieran ikaratu egin nintzen. Bakarrik bizi naiz; nire 

bi ahizpa kutsatu egin ziren eta ospitaleratuta egon ziren. 

Oso pertsona aktiboa naizenez, gehiegi, alde batetik 

konfinamendua atseden ikaragarria izan zen. Sei egunean 

behin bakarrik irteten nintzen supermerkatura arratsaldeko 

hiruretan, inor ez zegoenean, eta etxera itzultzen nintzen 

korrika, hantxe egoten bainintzen ongien. Ez dut entzun 

albisterik batere, Fernando Simón bakarrik. 

Ordenagailuarekin nire filmak eta saioak grabatzen nituen, 

eta entretenimendu horrekin berehala igarotzen ziren 

orduak. Konfinamendua esperoan bizi izan dut. 
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Lanpetuta egon nahia, bakardadeak eragin 
dezakeen desolazioa hobeki bizitzeko 

Nik gaizki samar bizi izan dut. Bakarrik egon naiz. Bai, 

egunero ariketa fisikoa egiteko plana egin nuen, baina 

nire etxean ibiltzeak aspertu egiten ninduen, eta, aurretik 

ere korrika egina nintzenez, etxean hasi nintzen korrika. 

Balkoi bat nuela ere deskubritu dut, ez bainuen sekula 

erabiltzen. Balkoia txikia da, baina irakurtzeko balio 

zidan eta errutina bat hartu nuen: 11: 00etatik eguzkiak 

ematen zidanez, irteteko aprobetxatzen nuen, irakurketa 

saio bat egiteko. Teknologia guztietan sartuta nagoenez eta 

sare guztietan aritzen naizenez, telesail guztiak ikusi 

ditut, nazkatu arte; izan ere, telesailekin hastean, ez duzu 

ikusten kapitulu bat, guztiak ikusten dituzu. Uko egin 

nion etxeko lanak egiteari. Lagunekin hitz egiten nuenean, 

esaten zidaten garbitzen eta txukuntzen ari zirela. Eta nik 

neure artean: “Konfinamendu honetan, ez dut egin behar 

etxeko deus”. Goizean korrika eta gimnasia eliptikoa egiten 

nuen ordubetez, eta arratsaldean beste ordubetez ibiltzen 

nintzen. Egun batzuetan oheratzen nintzenean 18 

kilometro eginak nituen. Ezertan ez pentsatzeko zen; hau 

da, nik ariketaren kontu hori askotan egin dut lanpeturik 

egoteko eta oheratzean lo egin ahal izateko. 

Noizean behin, deitzen dizuten lagunekin solasean aritzen 

nintzen, eta ilobekin ere bai, haiek ere deitzen baitzidaten. 

Hori zen behar nuen giza kontaktua, pixka bat. Hamar 

egunetik behin jaisten nintzen erostera, eta, etxera itzultzen 

nintzenean, zapatilak kendu, lixibatan paratzen nituen, 

guztia garbitzen nuen, arropa erantzi, dutxatu eta gero 

produktu guztiak banan-banan garbitzen nituen. 

Une jakin batean, iruditu zitzaidan obsesionaturik nengoela 

kutsatzeko beldurrarekin. Beldurtu egiten ninduen bakarrik 

egoteak, inor laguntzeko ez izateak. Nik ez nion inori deitu 

nahi. 

 

Egoerara egokitzea 

Laugarren solairuan bizi naiz, eta aspertu naiz eskailerak 

igo eta jaitsi. Igogailurik ez. Orain igogailua hartu gabe igo 

eta jaisten naiz. Konfinamenduan irakurri egin dut, puntua 

egin, pixka bat ahaztuta baineukan, haurrentzako hiru 

beroki egin ditut eta ia egunero atera naiz erosketak egitera. 

Daukazunari heltzen diozu, eta egin dezakezunera 

moldatzen zara. 
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Konfinamendu garaian ere, “besteen” 
bizitza zaintzen duten emakumeak 
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Mendekotasuna duen pertsona batekin konfinatzea 

Nik erdipurdi bizi izan dut konfinamendua. Hasieran hagitz 

itogarria egin zitzaidan, Alzheimerrak jotako ahizparekin 

bizi bainaiz, eta orduan egun osoa neukan alboan. Bere 

buruarekin are atzerapauso handiagoa izan balu bezala. 

Zapatilak janzten zituen, irten egin nahi zuen baina ezin. 

Komunera ere nirekin etortzen zen, itzala balitz bezala! 

Ziurtagiri mediko bat eman ziguten, konfinamenduan atera 

ahal izateko. Lehen egunean, mugikorrean besterik ez nuenez, 

ez baineukan inprimagailurik, pixka bat aldenduta atera 

ginen eta ez gintuen inork geldiarazi. Bigarren egunean 

inprimatuta neukan, elkarrekin joan ginen eta udaltzain bat 

etorri zitzaigun. Erakutsi nion mediku ziurtagiria, eta ez zen 

izan arazorik. Baina, ordu erdira, beste udaltzain batzuek 

geldiarazi gintuzten eta ez zituzten ziurtagiriak begiratu ere 

egin. 

Ez hurbiltzeko esan zidaten, inor ez zegoela Gobernuaren 

dekretuaren gainetik eta ezin zela irten kalera. Eta okerren 

iruditu zitzaidana. Hara zer bota zidan: “Zuek bezalako 

pertsonengatik ari da zabaltzen pandemia”. Orduan etxera 

joan ginen, poliziari deitu nion eta esan ziguten ezin zela 

irten, ez autismoa zuen pertsonak, ez bestelako dementziak 

dituztenak. Beharbada polizia batek ez zuen irakurri eta 

besteak bai, eta horregatik irizpide ezberdintasuna. 

Nire anaia astean bitan etortzen zen, eta laguntzen digun 

neska bat ere etortzen zen beste bitan. Lagun bat ere etortzen 

zen arratsalde askotan. Hori oso lagungarria izan zen. Nire 

egoeran, teknologiak izan dira babesa, yoga asko egin dut 

Internetez, bideokonferentzia ere egin dut familiarekin, eta, 

ahal den neurrian, ongi egon banaiz ere, estualdi pixka bat 

sentitu dut ahizparengatik. 

 

 

 

Telefono bidezko zaintzarako giza kateak 

Erretiratuen elkartean telefono kate bat egin dugu, eta azti 

ibili ginen laguntza behar zezaketen pertsonekin. Banekien 

pertsona batzuek seme-alabak zituztela edo lagunduta 

zeudela, edo ongi zeudela osasunez, eta haiekin 30 bat 

pertsonako giza katea egin genuen. Eta 60 pertsonara iritsi 

ginen. Nik deitzen nuen gehien, baina, aldi berean, besteen 

informazioa jasotzen nuen, batzuekin WhatsApp bidez, eta 

beste batzuekin telefonoz aritzen ginen. Zentzu horretan, gai 

hori ongi zaindu dugu. Telefono katea 4 edo 5 egunean behin 

egiten genuen. Buelta osoa ematen genuen denak zer moduz 

zeuden ikusteko. 

“ 
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Sororitatea probatzea 

Emakume nagusien lekukotasun batzuk asko gustatu zaizkit. 

Kontatu didatenez, sareak egin dituzte WhatsAppeko 

taldeekin, laguntza emozionaleko sareak, maskarak egiteko 

sare bat sortzea, adineko jendeari dei batekin ongi ote 

zeuden ikusten laguntzekoak, erosketa behar ote zuten 

jakiteko... Denbora gehiago zutenez, txikitako argazkiak 

bidali dituzte, haurtzaroko kontuak kontatu dituzte, 

memoria historikoaren gaia ateratzen zen eta 

berreskuratzeari ekiten zioten; batzuetan sukaldaritzaz hitz 

egiten zuten, baina besteetan 

haurtzaroko kontuak izaten zituzten, nola bizi izan zuten, arazoak... 

 

 

Erantzun publikoa iristen ez den tokira, 
emakume boluntarioak iristen dira 

Martxoaren 20tik aitzina, herrian maskarak egiten hasi 

ginen, eta oraindik egiten jarraitzen dugu. 5.000 maskara 

baino gehiago egin ditugu kotoizko izara oihalarekin, eta 

txanoak ere egin ditugu inguruko egoitzetarako. Aitzakia 

horrekin asoziazionismoaren sarea ehuntzen jarraitu nahi 

izan dugu, eta emakumeon artean harremanetan jarraitu. 
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Generoaren eten digitala: 
konfinamendu garaian komunikazioa 
informazioaren eta komunikazioaren 

teknologia berrien (IKTB) mende 
dagoenean 
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“ 
IKTBen bidez komunikatzen ikastea, 
isolamendua saihesteko 

 

 

 

Bakarrik egon garen emakumeok gehiago sufritu dugu 

bakardade sentsazio hori; izan ere, komunikazioa, beti 

bitarteko digitalen bidez egin behar zen, eta zailtasun 

handiagoa da emakumeentzat, batez ere zaharrenontzat. 

Komunikabide horrek trebetasunak eskatzen ditu, 

normalean eskuratu ez ditugunak. Ildo horretan, nire 

kasuan eta imajinatzen dut emakume gehiagotan 

ere baietz, ahalegin bat izan da ikusizko bideodei bat egiten 

ikasi behar izatea, estilo hurbilagoan aritzeko. 
 

Nik asko ikasi dut, eta harritu egin nau ikusteak gai 

naizela teknologiekin. Niretzat salbazioa izan da. 

WhatsApp bidez bideo-deiak egin ditut, eta bi 

bideokonferentziatan parte hartu dut. Nahiz eta kostatu 

zitzaidan Zoom aplikazioa deskargatzea, lortu nuen. 

Saiatzen zarenean eta aritzearen poderioz lortzen duzu. 

Plataforma asko ingelesez zeuden, eta deskargatu eta 

gustatzen ez bazitzaidan, kendu egiten nuen. Nik 

neronek ez dut amore ematen, eta niri asko lagundu dit 

konfinamenduak ikaskuntza gisa. 

 

 

 

Ni senarrarekin egon naiz konfinamenduan, eta ezin dut 

esan trauma handia izan denik. Seme-alaben eta biloben 

falta sentitzen nuen, hori bai. Eta, beno, nire alaba ikusten 

nuen bost minutuz lanetik irtetetan kanpotik. Horrek eta 

bideodeiek eguna alaitzen zidaten. 

Nire esperientzia positiboa da; bakarrik bizi izanik ere, 

ez zait hain gogorra egin konfinamendua. Errutina bat 

markatu nuen, eta teknologiek salbatu naute neurri 

handi batean; eguneraturik egon naiz albisteekin, postaz 

edo bideokonferentziaz komunikatu naiz. Niri horrek 

ekarpen handia egin dit, nahiko aktiboa bainaiz eta 

harremanak moztu baitzizkidaten. Gurutze Gorriko 

boluntarioa naiz, adibidez, eta eten egin zen hori. Baina 

teknologia berriekin eguneratuta egotearekin estali nuen 

pixka bat. 

Bideodeiak, elkarrekin aritzeko 
bestelako modu bat, konfinamenduan indar 

hartu duena 
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Teknologiak egunero erabili ditut semearekin, 

errainarekin eta bilobarekin bideodeiak egiteko. Gero 

WhatsAppeko taldeak, beti galdezka ea zer moduz 

eguna. Egunero irakurri dut egunkaria eta adi egon 

naiz albiste guztiekin. Nik neuk 

albiste guztiak entzunez igaro dut pandemia, baita Fernando 

Simón ere. 

 

 

 

Mugitu ezin ziren edo bakarrik zeuden pertsonak izugarri 

aspertu dira konfinamenduan, ez baitituzte erabiltzen 

teknologiak eta telefonoa deiak egiteko bakarrik baitaukate. 

Seme-alabek deitzen zieten, baina azkenean ordu asko dira. 

Nirekin harremana duten emakumeak hagitz helduak dira, 

ohituta daude erretiratuen elkartera joatera, eta, dena itxita 

zegoenez, sufritu egin dute bakardadea saihesteko duten ihes 

balbula horren gabeziarekin. Erretiratuen elkarteak ez 

dituzte irekiko uztaila eta abuztua arte; batzuek taberna 

irekitzen dute kalean dagoelako eta pertsona guztiak sar 

daitezkeelako, baina gu ezin gara sartu, arrisku-taldean 

gaude eta. Osasun publikoak emaniko jarraibideek eta 

eskubide sozialak interesgarriak eta garrantzitsuak dira, 

baina hagitz zailak praktikan jartzeko. Ea zer gertatzen den 

uztailean eta abuztuan, eta, gorakadarik ez badago, ea 

apurka irekitzen has gaitezkeen jarduerak egiteko eta irtetea 

beste baliabiderik ez duten pertsona horien bakardadea 

saihesteko; izan ere, kartetan jokatu ezin arren, elkartera 

hurbiltze hutsa, kafe bat hartzea eta elkar ikustea... Premia 

handia dute elkar ikusteko. 

Bakardadearen pisua, komunikazioa 
mugatzean eta IKTen mende 

egotean 
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Isolamenduaren aurrean, elkartasun 
harremanen eta auzoko beste pertsona 
batzuekin duten konexioaren inpaktu 

positiboa 
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Komunitatearen konpromisoa eta 
sentsibilitatea 

Elkartasuna hagitz ongi adierazten zen 20:00etan txalo 

zaparradekin; eskailerako txirrina jotzen zuten, eta bizilagun 

gazteek beren mugikorraren zenbakia ematen ziguten behar 

genuen edozertarako; telefonoaren bidez (ilobak, ahaideak, 

lagunak) eta normalean erosketak egiten ditugun denda 

txikietatik ere bai. Farmaziak, fruta dendak, okindegiak, 

harategiak edo arrandegiak etxera ekartzen ziguten erosketa. 

Gu ere solidario izan ginen, eta bakarrik bizi ziren senide eta 

lagunei deitzen genien. Horrek guztiak asko hunkitzen du 

gertatzen zaizun unean, eta oroitzapenean geratzen da. 

 

 

 

20:00etan hagitz ongi zegoen, nire kalea izugarri 

aktiboa baita. A zer nolakoak izaten ziren! Nire 

urtebetetzea konfinamendu garaian izan zen, eta beti 

gogoratuko dut egun hura. Musikarekin abestu zidaten, 

lore sorta bat oparitu zidaten, bideo bat ere egin zidaten. 

Sekulakoa izan zen. Goizean goizetik hasi zen telefonoa, 

gero lore sorta bat iritsi zitzaidan eta ondotik 20:00etan 

balkoira ateratzeko esan zidaten, ez nuela falta behar, 

eta auzo osoak zoriondu ninduen. 
 

 
Nire auzoan gizon bat hil zen eta hurrengo eguneko txalo 

zaparradan omenaldia egin zitzaion: abesti bat kantatu 

zioten eta puxika batzuk bota zituzten zerura. Erabat 

hunkiturik utzi gintuen. 

 

 

Niretzat hagitz garrantzitsua izan da auzokoekin berriz 

elkartzeko unea, txaloak jotzen ari ginenean. Gertutasun 

horri eustea. 

“ 

20:00etako txalo zaparrada 
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Berritasun gisa, nire blokeko patioko bizilagunak ezagutu 

ditut. Egunero, goizeko 11etan, gizon bat ateratzen zen 

akordeoi batekin, eta sanferminetako abestiak jotzen zituen. 

Denok abesten genuen. Egun batean, bertso batzuk idatzi 

zizkion koronabirusa gainditu zuen andre bati. Oso 

hunkigarria iruditu zitzaidan. Eraikineko bizilagunak ongi 

konpontzen gara, baina hagitz serioak gara denok. Nire 

kaletik ez da inor irten txalo egitera 20:00etan, baina 

barrurantz izan da maitagarriena, patioan. 

 

 

Ederra izan zen auzoko giroa. Ospatu egin genituen 

maiatzaren 1, apirilaren 14a, urtebetetzeak... Galduta 

geneukan elkartasuna. Orain auzoan elkar agurtzen dugu eta 

harremana aldatu egin da. 

Auzokoekin jarduerak egitea eta partekatzea 
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Etxean geratu edo egoitza batera joan? 

Koronabirusaren esperientziak 

aldatutako erabakia 
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Koronabirusa bakardade handiagoz bizi izan da 

egoitzetan. Pandemia hagitz krudela izan da, batez ere 

hura igaro duten eta bakarrik egon behar izan duten 

pertsonentzat, alde batetik, eta, bestetik, ongi konpontzen 

zena eta kutsatu ez zena, agian 88 urte baina primeran 

dagoena, gela batean sarturik, zulo batean bezala. Zulo 

deitzen diot ziega ez deitzeagatik. Telebista bakarrik 

zuten, beste deus ez. Irakurtzea gustatzen bazitzaien, 

irakurri egiten zuten; otorduak pasatzen zizkieten, eta 

bakarrik eman duten pandemia osoa. Orain hasi dira 

geletatik irteten, segun eta nor eta nola. 

Nik neronek ez nuke joan nahi egoitza batera. 

Pandemiarekin ikusi dudan guztia ikusi aurretik, neure 

artean esaten nuen: “Agian Miserikordia ez dago gaizki, 

hagitz handia da eta”. Orain iruditzen zait, hain handia 

izanik, kutsatze asko izan direla eta ez dela hain ideia 

ona egoitza handi batera joatea. Gero, adineko pertsonok 

ditugun gaixotasunen kontua dago, ez koronabirusa 

bakarrik. Egoitza handietako masifikazio hori, inola ere 

ez; eta moduluen arabera, berriz, garestiagoa da, 

garestiagoa mundu guztiarentzat. Horregatik, etxean iraun 

bitartean, onena etxean egotea da. Oso argi daukat eta gero 

eta argiago, gainera. 

 

 

Nik ez nuen hain gaizki ikusten egoitzen kontua. Gure 

aitaginarreba herriko egoitzan egon zen, egoitza txiki 

batean; bere borondatez joan zen, zoratzen zegoen. 

Gabonetarako ekartzen genuen, urtebetetzeetarako, astero 

joaten ginen ikustera Baina pandemiarekin ikusitakoa 

ikusita, orain uste dut etxera norbait etortzen bazaizu 

laguntzera, beti egonen zarela hobeki zeure etxean. Ni 

konbentzitu naiz tristura handia ematen didatela 

adinekoen egoitzek, adinean aitzina eginiko pertsona asko 

elkartzen baitituzte, eta, gainera, mendekoak eta 

mendekoak ez direnak nahasian. Eta horrek tristura 

handiagoa ematen dizu. Zer gerta ere, nik nahiago dut 

etxean geratu, etxetik konponbideak bilatu. Agian ez dut 

beste erremediorik izanen burua galdu dudalako, baina, 

ongi naizen bitartean, ez dut joan nahi. 

“ 
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Nik lagun baten aitaren bidez ezagutu nituen egoitzak, eta 

hagitz ongi nengoen. Bakoitzak bere gela, komun eta guzti. 

Bera irakaslea izan zen eta ordenagailuarekin hagitz ongi 

moldatzen zen, guztiekin harreman handia zuen eta 

lorategian paseatzen zuten. Orain, koronabirusarekin, nire 

ile apaintzailearen ama egoitza horretan bertan dago. Eta 

esan zioten, orain lan gehiago dutenez, ezin ziotela amari 

arreta eman pixontzia eskatzen zuen bakoitzean... Bi 

bertsioak ikusi ditut. 

 

 

Hasieran estutasunez bizi izan nuen, entzuten 

zenituen albisteengatik eta, batez ere, egoitzetako 

heriotzengatik. 

Asko hunkitzen ninduen egoitzetan hainbeste hildako 

ikusteak, eta horrexegatik egoitzei buruz nuen ikuspegi hori. 

Niri batzuk gustatzen zitzaizkidan, baina aldatu egin zen. 

Orain ez zait bat bera ere gustatzen, gertatu den guztiagatik. 

Nik albiste asko ikusten ditut, betidanik; irratia pizten dut 

jaiki orduko, zazpiak eta hogeian, zortziak hamar gutian, 

eta zortziak eta hogeian, horiek baitira goizeko azken 

albisteak. Gero, baita Nafarroako albiste guztiak ere. Madril 

eta Gaztela aldeko egoitzetan izandako heriotzek asko 

hunkitu naute... Horrek hagitz gaizki jartzen ninduen. 
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Begietan grabaturik geratu zitzaidan 
konfinamenduaren irudia 

RIP 
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Koronabirusak eragindako heriotzak 

Niri grabatuta geratu zitzaidan batzuetan ematen zuten 

irudia, gaixoren bat zainketa intentsiboen unitatean ematen 

zutenean. Irudi horiekin erabat hunkiturik geratzen 

nintzen. Ikustea pertsona bat gaixoaldian bakarrik eta hain 

bakarrik hiltzen! 
 

COVIDarekin loturiko albiste guztietatik gehien hunkitu 

ninduena Italia aldeko bat izan zen: armadako kamioiak 

zerraldoak barruan zituztela. Horrek egundoko zirrara 

eragin zidan. 
 

Niretzat, Madrilgo Izotz Jauregiko irudiak. Ikaragarriak 

ziren. 
 

Nik eskelak irakurtzeko ohitura dut, inor ezaguna bada, 

doluminak eman ahal izateko. Iruñean auzoan ezagutzen 

ditugun pertsona guztien eskela guztien bilduma egin dut. 

Bertan bizi izan naiz nire bizitza osoan, eta 15 pertsona 

hil dira konfinamenduko hilabete hauetan. Adinekoak 

dira, eta ez dakit denak koronabirusagatik izan diren, 

baina 4 edo 5 ziurrenik bai. Izen-abizenak jartzen 

dizkiezu nolabaiteko bizi kalitatea zuten pertsonei, 

oraindik urte batzuk bizitzeko zeuzkatenei, etxean bizi 

zirenei, ospitaleratu dituztenei eta bakarrik hil behar izan 

dutenei, tarte bat bakarrik uzten baitzieten pertsona 

bakarrarekin. Hori ikusten duzunean, larridurak hartzen 

zaitu, sekulako mina ematen du. Nik uste dut oraindik ez 

nagoela haien lekuan, ez bainaiz hain zaharra, baina hala 

ere zirrara eragiten du. 
 

Segurtasun-neurriak ez betetzea 

Bi arratsaldetan irten naiz, eta nire belaunaldikoak 

maskararekin ikusi ditut, ume txikiak ere bai. Baina, 

gainerakoetatik, inortxo ere ez maskara jantzita. 

Ezin liteke. Gazte koadrilak elkartu eta elkar besarkatzen, 

musu ematen... Beren bizitza eta besteena arriskuan jartzen. 
 

Bizilagunen elkartasuna 

Niretzat, konfinamendu garaiari ekitea eta etxeko tinbrea jo 

eta esatea: “Aizu, Iñaki naiz, seigarren solairukoa; ez ireki, 

hemen nire mugikorra, erosketak egitea nahi baduzu”. Ez 

dut ahaztuko. 

“ 
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Oharrak 

1 EISOVI zerbitzu publiko bermatu bat da, eta haren xedea da gizarteratzea sustatzea 

etxebizitzaren bidez. Nafarroako Gobernuaren baliabide horren helburua da etxebizitzaren 

aldetik bazterketa larrian dauden pertsonak gizarteratzea, laguntza bidez eta etxebizitza 

eskuratzeko bitartekaritza eginez. 
 

2 28/2020 Errege Lege Dekretua, irailaren 22koa, urruneko lanarena. 
 

3 47/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, 

Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita 

COVID-19 dela-eta neurri batzuk hartzeko Nafarroako Foru Komunitateko 

Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen menpeko lantokietan; eta 48/2020 

FORU AGINDUA, martxoaren 15ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio 

Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, prebentzio neurriak hartzen dituena 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko lantokietan eta haren erakunde 

autonomoetakoetan, koronabirusaren (COVID-19) eboluzio epidemiologikoa dela-eta. 
 

4 8/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 17koa, COVID-19aren inpaktu ekonomiko eta 
sozialari aurre egiteko premiazko ezohiko neurriei buruzkoa eta geroko araudia. 

 

5 3/2020 FORU LEGE DEKRETUA, apirilaren 15ekoa, premiazko neurriak onesten dituena 

koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko, eta haiek 

esleitzeko prozedura esleitzen duen araudia. 

6 Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa. 
 

7 AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion) pobrezia eta gizarte-bazterketa bizitzeko 
arrisku tasa neurtzen duen adierazle bat da. 

8 Iruñean, Iruña Park hotela gaitu zuten koronabirus kasu arinetarako medikalizatutako 
hotel gisa. 

 

9 Nafarroako Gobernuaren Behaketa eta Harrera Zentroa, zailtasun eta gatazka soziala 
duten adingabeei larrialdiko arreta emateko. 

 

10 12/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, genero indarkeriaren biktimak 
babesteko eta haiei laguntzeko premiazko neurriei buruzkoa. 

 

11 Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera, zaintzaile informalek (familia, 

lagunak edo auzoak) edo profesionalek (sanitarioak, sozialak edo beste batzuk) edo biek 

elkarrekin gauzaturiko jardueren sistema dira iraupen luzeko zaintzak, eta haien helburua 

da bere burua erabat zaintzeko gai ez den pertsona batek ahalik eta bizi kalitate onena 

izatea, norberaren lehentasunen arabera, ahalik eta independentzia, autonomia, parte-

hartze eta errealizazio pertsonal handienarekin betiere. Iraupen luzeko zainketen premia 

areagotu egiten da, adinean aitzina egin ahala. 
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