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Bigarren Mundu Gerratik hona osasun publi-
koa izurriteak jota dago. Gizarte segurantza-
ren azken datuak hartuz gero, zazpi frantse-
setik batek infekzio kroniko larria dauka,
baina gizarte segurantzak beregain hartzen ez
dituen infekzio kronikoen zifrak eskuetan,
hiru edo bi frantsesetik batera heltzen gara.
Milioi batek minbizia dauka, hiru milioitik
gora diabetiko dago, hiru frantsesetik batek
presio arterial anormala dauka, gizartearen
%20 alergikoa da… XX. mende hastapenera
arte Alzheimerrik ez zen existitzen, milioi bat
gaixo dauzkagu egun. Lasai egoteko esaten
digute gainera, zahartzaroan jotzen gaituen
gaitza dela, baina gezurra da, gazteei ere era-
saten die. Ez da kasualitatea ehun haurretatik
bat autista sortzea, ehunetik hiruk gaixotasun
arraro bat edukitzea jaiotzetik, edo zazpi
umetatik bat asmatikoa izatea Europan.
Horiek oro apenas existitu diren oraintsu
arte, baina egun, izurritearen gorrienean
gaude, lurrikararen epizentroan, eta ezer egin
ezean, lurrikara izurrite baten atarian egon
gaitezke. 

Zeri zor zaio datuen emendatze kronikoa?  
Batetik, azalpen klasikoak daude. Gaur egun,
gaixotasun horiek askoz hobeki detektatzen
ditugula, barazkiak eta frutak jan beharrean
txitxi gehiegi jaten dugula, tabakoak itota eta
alkoholak hordituta bizi garela, ez dugula aski
kirolik egiten, gainkarga sedentarioa darama-
gula soinean... Azalpen horiek sinesgarriak
ote dira, alta? Ez, ez, eta ez. Aipatutako fakto-
reek gaixotasunen garapena erraztu egiten
dute, baina ez dira euren kausa zuzenak. Nik

minbiziaren eredua ikertu dut, eta lau minbizi-
tik bat tabakoari estuki lotuta badago ere, ez
da ahaztu behar tabakoak ez, zigarroetan dau-
den produktu kimikoek sortzen dutela minbi-
zia. Eta zer gertatzen da beste minbizi kasuen
hiru laurdenekin? Alkohola ez da kantzerige-
noa berez, koipe eta barazkien arteko desore-
ka alimentarioa ez da kantzerigenoa berez,
kirolik ez egitea ez da kantzerigenoa berez...
Beraz, non daude faktore kantzerigeno
horiek? Gure ingurumen kutsatuan. Minbizia-
rekin ez ezik, gaixotasun berri gehienekin ger-
tatzen da hori. Ikerketa epidemiologikoei izu-
garri kostatzen ari zaie hori frogatzea, baina
batzuentzako ikerketa epidemiologian buka-
tzen dela dirudien arren, ezin dugu gizarte
modernoetako osasun publikoaren gai zentra-
la baztertu. Ingurumenaren kutsadura fisiko
eta kimikoak zerikusi zuzena dauka gaixotasu-
nen areagotzean, eta horrek gizarte seguran-
tzaren eztandara eramango gaitu. Nola jasan
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dezake gizarte segurantzak bi biztanletik bat
gaixo egotea? Erretretena baino arazo askoz
larriagoaren aurrean gaude, eta gehiengo han-
dia oraindik ez da ohartu ere egin. 

Baina osasun sistemaren hondoratzeak nahi
eta nahi ezko iraultza ekarriko du. Horrek era-
man gaitzake gure bizimodua errotik aldatu eta
ingurumena zinez zaintzera?
Bi faktorek eragingo dute, gizarte aldaketaz
harago, zibilizazio aldaketa bat sortu deza-
keen iraultza kolosal bat. Batetik, mendea
amaitu aurretik petrolio sikatearekin egingo
dugu topo, eta autoari ezantza botatzea gaur
baino hamar aldiz garestiagoa izango denean,
edo hegazkin txartelak gaur baino hamar
aldiz gehiago kostako direnean, bistan da
ezin izango garela orain bezala bizi, eta beste
gizarte eredu bat jaioko dela. Onartu beharra
daukagu mende amaieran gaur bidaiatzen
duguna baino askoz gutxiago bidaiatzen ahal-
ko dugula eta gertutasunezko gizarte bat
izango garela. Beste faktorea, osasun publi-
koaren arazoa da. Uste dut bost-hamar urte
barru gure gizarte segurantzak lehertuko
direla, ezin izango dutela gaur euren gain har-
tzen duten laurdenik ere ordaindu, eta horrek
bi martxatako medikuntza sortzeko arriskua
dakar. Sistema horretan, aberatsek aseguru
pribatuak ukango dituzte eta ez dute senda-
tzeko arazo zipitzik izango, baina txakur txi-
kirik ez duen jendea gizarteak abandonaturik
hilko da. Nik hori ezin dut onartu, eta hori
onartzen ez dudalako borrokatzen dut itsu-
itsu, medikuntzak gaixotasunen ondorioak
ikertu ordez kausak ikertu ditzan. Horregatik
diot sustraian murriztu behar dela kutsadura.
Horregatik eskandalizatzen naiz ama-eskola
baten ondoan uhin elektromagnetikoak
barreiatzen dituen antena bat jartzen dute-
nean. Horregatik diot pestizidak eta errauste-
giak gizateriaren aurkako krimenak direla.
Noiz ikasiko dugu dosien intentsitateak ez,
dosiaren tai gabeko errepikapenak egiten
duela pozoia? 

Gu ez ote garen pozoirik zitalena...
Zergatik uste duzu minbizia eta gaixotasun
berrien areagotzeaz gain, espeziearen ugalke-
tarako arazoak geroz eta nabarmenagoak
direla? Europan, hiru bikotetik batean, antzu-
tasuna pixkanaka instalatzen ari dela frogatu-
ta dago, eta badakigu, kasu horien erdietan,
errudunak pestizidak direla. Pestizidek beste
arazo larri bat dakarte, ordea. Gaixotasunak
sortzeaz gain, humusaren ugalketa eragotzi
eta urte luzetarako lurrak antzutzen dituzte.
Berbarako, hori da Martinikan gertatzen ari
dena. Bertako lurren %10a antzua izango da
hurrengo mila urteetan, eta gainontzeko
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lurren %80ak sei edo zazpi mende beharko
ditu bere onera itzultzeko. Horri pestizidek
erreka eta ibaiak kutsatzen dituztela gehitzen
badiozu ba... Horregatik diot gizateriaren
aurkako krimen puru-purua direla. Errauste-
giak berdin. Baina zentzurik ez duen gizarte
batean bizi gara, eta ez zaigu iraultza beste
irtenbiderik geratzen. Iraultza ideologiko eta
kulturala behar dugu, baina baita iraultza eko-
nomiko, sozial, eta politikoa ere. Pozoia izate-
tik antidoto izatera pasa behar gara.  

Martinika aipatu duzunez, mintza gaitezen
lobbyen indarraz. Antilletako lurretan erabil-
tzen ziren pestiziden ondorio beltzak azpima-
rratzen zituen txostena idatzi zenuenean denek
egin zizuten lepora salto. Denborak arrazoi
eman dizunean, ez da inon ezer ageri. 
2004an Pariseko Deia egin genuen, non gai-
xotasun gehienak kutsadura kimikoari lotuak
zirela, Frantzia arriskuan zegoela, eta mun-
dua horrela kutsatzen segiz gero gizakia espe-
zie legez ez zegoela salbu aldarrikatzen
genuen. Europa osoko 250.000 biztanlek
izenpetu zuten manifestua, 1.500 GKE-k,
medikuntzako hiru Nobel saridun frantsesek,
mundu mailako zientifiko ugarik... Ez nengo-
en bakarrik, baina orduan, industria kimikoa-
ren lobbyek, eta pestizidenak bereziki, itsu-
itsu jo zuten nire aurka. Zoro bakarti eta
isolatua nintzela frogatzen saiatu ziren, baina
ez zeukaten zereginik. Antilletako txostena-
ren ostean, alabaina, lobbyek zuhurrago joka-
tu zuten, eta politikariak bidali zituzten zaun-
ka egitera, nik txostena idatzi nuenean ikusi
ez nuen estatu arazo baten aurrean geundela
argudiatuz. 2007an Antilletara nire mediku
lana egitera joan nintzen, bertako elkarte eta
legebiltzarkide zenbaitek deiturik, eta idatzi
nuen txostena baizik ezin nezakeen idatzi,
bakoitzak gure egia daukagun arren, errealita-
tea bat eta bakarra delako. Denborarekin
manipulazio anitz eman dira, nire posizioetan
atzera egin eta txostena deuseztatu nuela ere

zabaldu zen, den-dena zakurraren putza. Nik
chlordecone pestizida erabiliena eta toxikoe-
na izanagatik, egun pairatzen ditugun ondo-
rioak beste pestizida batzuenak zirela baizik
ez nuen esan, eta chlordecone delakoaren
ondorenak hemendik urte batzuetara jasango
ditugula. Horrek zer esan nahi duen? Seinala-
tu nuen arazoaren hastapenetan baizik ez
gaudela, kutsadura horrek mendeak eta men-
deak iraungo dituela, eta gaixotasunak area-
gotzen joango direla. Bitxia dena da, urte
batzuk berantago, ikerketa berrienek arrazoi
osoa eman didatela, osasun arazo larri baten
aurrean gaudela frogatu dela, eta inoiz ezer
esan ez banu bezala jokatzen duela jendeak.
Horregatik, kazetariei esaten diedan bakarra
da, beraien lana independentzia osoz egiteko,
ez erortzeko lobbyen eta politikarien mani-
pulazioetan, kontrastatzeko argitaratzen
duten guztia, eta ohartzeko behingoz, kontu
larriak direla hauek, gure haurren osasuna eta
espeziearen biziraupena daudela jokoan. 

Zeintzuk dira gure haurrei mundu hobea uzteko
hartu beharreko urgentziazko neurriak? 
Arazoaren garapen eta konponbideari erre-
paratzeko bi modu daude. Lehena, etapaz
etapako erreformena da, pauso txikika aurre-
ra egitea, ingurumen politikarekin lotura
zuzena izango duen benetako osasun politi-
ka bat plantan ezartzera arte. Goitik behera-
ko politika eta pentsamolde aldaketa bat
eskatzen du horrek, dena dagoelako lotuta,
eta esaterako pestizidak erabiltzeari uko egi-
teak laborantza politika komuna (PAC-a)
erreformatzea eskatzen duelako. Errauste-

“Gaixotasunaren ondorioak
ikertzen dirutzak gastatzen ari

gara kausetan sakondu eta
inbertitu beharrean”



gien kasuan, moratoriak eskatu, eta sozio-
ekonomikoki guztiz errentagarriak diren eta
dagoeneko existitzen diren alternatibak lan-
tzea suposatuko luke. Zer da urratsez urra-
tsezko erreformen arazoa? Daukaguna baino
denbora gehiago behar genukeela sistema
horrela eraldatzeko. Mintza gaitezen Fran-
tziaz. Zer egin du Frantziak ingurumena eta
osasuna lotzen dituen politika eraginkor bat
martxan jartzeko? “Le gr enel le de
l’environnement” programa. Eta zer da “le grene-
lle de l’environnement”? Hitzaren diktadura
hutsa, erabateko porrota. Lehen baino pesti-
zida gehiago erabiltzen da, oraindik errauste-
giak eraikitzen dira, minbiziaren hilkortasuna
jaitsi arren kasuen areagotzea etengabe igo
da, autismoa eta alzheimerraren kasuek kon-
pondu gabe jarraitzen dute, eta egoerari nola
edo hala aurre egiteko gaixotasunen ondo-
rioak ikertzen dirutzak gastatzen ari gara
kausetan sakondu eta inbertitu beharrean.
Zergatik ez du funtzionatzen egitasmo poli-
tiko horrek? Egungo sistema ekonomikoa
benetako politika ekologiko bati aliatzea
katua eta sagua lagun egitea bezalakoa dela-
ko, eta programak programa, gaur egun eko-
logiak ekonomiaren apurrak baizik jaten ez
dituelako.  

Zein da zuk hobesten duzun bigarren bidea,
beraz? 
Humanitatea salbatzeko aukera bakarra sis-
tema hankaz gora jartzea da. Egungo pano-
raman, interes ekonomikoak daude ororen
gainetik, interes ekologikoek apurrak janez
bizirauten dute, eta osasuna “azkena, ipurdi
gizena!”. Nik defendatzen dudan sistema
bestelakoa da. Interes ekonomikoak giza
interesen zerbitzura jarri behar dira, interes
ekologikoen menera, osasunaren esanera,
munduak, egitekotan, giza interesen, osasu-

naren eta ekologiaren izenean eginen baitu
aitzina. Horretan muturreko eta erradikalak
izan behar dugu, benetako iraultza aldarrika-
tzea dagokigu, eta apurka-apurka, herri
eskandinaviarrek erakusten diguten adibidea
geureganatu behar genuke. Arazoa da, bote-
re politikoek apustu hori egin ezean, iraultza
hori kalean baizik ezin izango dela egin, eta
gizakiak amorruz kalea zapaltzen duen
momentutik beti dago indarkeriarako zirri-
kitu bat. Alde batetik horra heltzeak beldur-
tzen nau, baina bestalde, laborariek laboran-
tza intentsiboarekin euren lurrak antzutu
dituztela jabetu, eta euren seme-alabei deus
produzitu ezin duten lurrak utziko dizkietela
ohartuko direlarik zer gertatuko da? Lehen
belaunaldiek agian patrikak beteko dituzte
hormigoizko eraikinak egiteko lurrak sal-
duz, baina nork emango digu jaten? Jendea
jabetzen denean gizarte segurantzak ezin
dituela gaixotasunen gastuak beregain hartu
eta hiltzera kondenatuta dagoela zer gertatu-
ko da? Denak jaitsiko dira karriketara, baina
arazoaren larritasuna hainbestekoa izanik,
jendeak ez dio arazoaren erroari soilik begi-
ratuko, arduradun eta errudunei baizik. Bis-
tan da zenbaitek dena sistema ekonomikoa-
ren bizkar lagako dutela, baina inoiz baino
nabarmenagoak izango dira sistema horren
aktore nagusien ardurak eta erruak. Bukatu
zaigu ogi zuria, eta ezer egin ezean, ogi bel-
tza jatera kondenatuta gaude. Erreka bere
bidera noiz itzuliko zain bagaude, inork
kontrolatu ezingo duen iraultzaren atarian
egon gaitezke. n
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AZKEN HITZA
Telethon eta telemaratoiak

“Ekimenen etikaz nire dudak dauzkadan arren, ez dut elkarte horien
eskuzabaltasuna kritikatuko. Ikerketak dirua behar du, eta berez
estatuak finantzatu behar lukeen arren, telemaratoi eta gisakoek
estatuaren gabezia baizik ez dute azaleratzen. Zergatik daude hain-
beste GKE? Estatuek ez dutelako egin behar litzatekeen oro egiten.
Estatuek jendearen benetako arazoei erantzungo balie, ez legoke
GKE-en beharrik. Hori esanik, non dago benetako arazoa? Zer da
halako ekimenetan batutako diruarekin egiten dena? Nik oso garbi
diot ikertzaile frantsesen errendimendua ez dagoela frantsesen
eskuzabaltasunaren mailan. Nola izan daiteke Frantzia bezalako
herri bat ikerketa mediku-zientifikoetan hamalaugarrena?”.


