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Herritar gehienek ezagutzen dute, 
zuzenean eta zeharka, jende asko-
ren bizitzaren amaiera tokiak diren 
zahar etxe publiko eta erdi-publi-
koetako egoera. Zuzenean ezagutzen 
dituztenek, salbuespen batzuk ken-
duta, ondo dakite zein muga eta ga-
bezia dituzten eta asistentzia-kalita-
te eskasaren lekuko dira. Zalantzarik 
gabe, egoera horren arrazoietako 
bat da pertsonal falta, baita solda-
tetan eta politika sozialetan dagoen 
zekenkeria ere. 
 Bizkaiko zahar etxeetako emaku-
me langileen 300 egunetik gorako 
greba luzeak eta etenik gabeko mo-
bilizazioek –aurreko astean Eusko 
Legebiltzar parean ere izan ziren–, 
denen bistan jarri digute ezkutatu 
ezin den errealitate hori. Bizkaiko 
Foru Aldundiak duen erantzukizu-
na ere azalerazi dute, grebalariekin 
negoziatzeari uko egin baitio. 5.000 
lagun inguruko lantaldea dago Biz-
kaian 7.500 pertsona zaintzeko; pre-
karietatea, lanegun nekagarriak, sol-
data oso baxuak eta langile eskasia 
salatu dituzte. 1.200 euroko soldata, 
35 orduko lan astea eta lantaldea 
handitzea eskatzen dute. Eta ziur-
tatu dute greban segitzeko asmotan 
dabiltzala helburu horiek lortzeko.
 Baliteke adinekoen senide batzuk 
grebarekin gogaituta egotea. Bai-
na orokorrean badirudi gehiengoak 
greba errespetatu ez ezik babestu 
ere egiten duela, azken batean alda-
rrikapen horiekin euren familia-ki-
deen ongizatea ere defendatzen ari 
baitira, eta etorkizun batean zahar 
etxean amaituko duen beste jende 
askoren ongizatea ere bai. Ezeren 
gainetik, gure zaharrei eskaintzen 
diegun arreta eta asistentzia-kalita-
tea dago. Politikariek jakin behar-
ko lukete hori, eta neurriak hartu 
beharko lituzkete baliabideak jar-
tzeko. Greba luze hau ondo amaitu 
dadila da neurri horietako bat.
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Zahar etxeetako 
asistentzia-kalitatea

Bere hauteskunde programari atxikiz gero, 
EAJk estatutu berria proposatu beharko 
luke legealdi amaierarako, 2020rako. Be-
rez, berritu behar zuen 2016rako, hori 
agindu zuen gobernu programan, kontsul-
ta eta guzti gainera. Heldu zen 2016a eta 
ez estatutu berririk, ez kontsultarik. Ez ei 
zegoen akordio nahikorik. 75etik 48 parla-
mentario zituzten indar abertzaleek, EAJk 
eta EH Bilduk. Jeltzaleek nahiago izan zu-
ten hurrengo legealdira arte itxaron eta 
gobernu gehiengoa finkatu 46 eserlekuren 
gainean: PSErekin koalizio gobernua, au-
rrekontuetarako PPren sostenguarekin.
 Bazegoen gehiengo sendoago bat era-
baki eskubidearen alde: EAJ, EH Bildu eta 
Ahal dugu, 57 bozka, ganberaren %76. Bai-
na EAJk Rajoy sostengatu eta Jaurlaritza 
eta diputazioak PSErekin lotu zituen.
 Gobernatze goxo hori egikaritzen zen 
bitartean, Katalunian bestelako gehiengoa 
josi da Madrilek jarritako harresiak elika-
turik. Hemen, Espainiako aurrekontuen 
onarpena eta Kataluniako erreboltaren ar-
tean iritsi da Eusko Legebiltzarrera jeltza-
leen estatu konfederalaren proposamena.
 Ibarretxe lehendakariaren urakan txiki 
hartatik graduz jaisten joan da jeltzaleen 

autogobernu eskaera. Harrez gero, Josu 
Jon Imazen “ez inposatu, ez eragotzi” hark 
antzeko hainbat jaka jantzi ditu, orain al-
debikotasuna, hurrengoan kontzertu poli-
tikoa. Beti ere gauza bat argi utziz: ETAren 
ondorengo abertzaleen balizko jarduera 
bateratua haizeak ezin samurrago eraman 
duela; batasunaren mitoaren indarra hu-
tsala zela; biolentzia bazela oztopo, baina 
ez handiena.
 Nafarroan UPNren eta PSNren autorita-
rismoak batu zituen jeltzale, ezker abertza-
le eta ezker estatalista. Baina gehiengo hori 
bera oso nagusi den EAEn, jeltzaleak ba-
doaz PPren eta PSEren aldebikotasunaren 
bila, orain jakin izan dugunez Espainian 
Estatu Konfederala eraikitzeko.
 Katalan subiranotasunak zer lortuko 
duen batek daki, munduko duintasunik 
handiena kalera atera eta borrokan ari dira 
egunotan… Dagoeneko asko lortu dute. 
Euskal lurretan, ordea, eta joan den ostegu-
nean politika orokorreko Gasteizko plenoa 
oinarri hartuta, panorama gordina da: eus-
kal subiranotasuna gaur gaurkoz larrialdi 
egoeran dago, bereziki teorian abertzale-
tasuna indartsuen den EAEn. Badu lanik 
Gure Esku dagok. Badute lanik ELAk eta 
LABek. Badute lanik subiranotasunaren 
bidetik estatus juridiko-politiko berri bat 
askatasunean eraiki nahi duten euskal he-
rritar guztiek.
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