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eNeko olasagasti
gidoiLAri, zuzendAri etA euskAL 
Aktoreen bAtAsuneko LAngiLe

Lehenago ibilitako bidea hartuko 
dudan sentsazioa daukat. Gaur 
idatziko ditudanak aspaldian ida-
tzi nituela eta alperrik ari naize-

la. Baina, temati halakoa, hemen nago. 
Pandemia madarikatu honek batzuk 
aspalditik ezagutzen genituenak age-
rian utzi ditu. Baina ezertarako balioko 
al duen da nire galdera. Hain larria izan 
da egunerokoa bideko zuloak estaltzen 
gabiltzala oraindik. Baina garbi daukat 
ipurdi zikinaren gainean, garbitzen saia-
tu arren, galtzontzilo berberak jartzen 
baditugu ez dugula ezer konponduko.  
Ideia berriak eta neurri berriak behar-
ko dira. Hitz bat ahotik ahora ibili da eta 
dabil: zaurgarritasuna. Eta garbi geratu 
da gure arloak abizen hori daramala. Ez 
naiz zaurgarritasun horren ondorioak 
banan bana zerrendatzen hasiko, arti-
kulua horretan joango zait eta. Baina 
zauria ez da tirita batekin konponduko, 
hori garbi dago. Eta orain arte Betadinea 
litroka gastatzen gabiltza, baina zerta-
rako? Ikasiko al dugu honetatik guztitik 
ondorioak ateratzen? Kapazak izango al 

gara lehenagotik oker zeudenak zuzen-
tzeko? Izango al da gure agintarien alde-
tik hori egiteko borondaterik? Ikuskizun 
dago oraingoz.

Honen guztiaren aurretik mahai gai-
nean zegoen ditxosozko Artistaren Esta-
tutua. Baina hori paper bustia besterik 
ez zen, garatu beharreko proposamen 
batzuk soilik. Nagusiki bi adar zituen: 
Fiskalitatea eta Gizarte Segurantza. Gar-
bi daukat Kultura Saileko langileak mo-
txila bete lan dabiltzala eta ahaleginak 
egiten dituztela baina beti dago aitzakia-
ren bat. Dela “hori ditugun hiru Ogasu-

nen ardura da”, dela “hori Lanbide edo 
Espainiako Gobernuarena”. Zeinen erraz 
banatzen diren ardurak ezer ez egiteko 
unean. Eta agian garrantzitsuena, nola 
neurtuko ditugu denborak egin beha-
rrekoak egiteko? Hilabetetan, urtetan, 
hamarkadetan…? Eta bitartean gure 
egoerak berdin jarraituko al du, badaki-
gunean zeinen egoera jasangaitzak sor-
tu dituen? Bere horretan mantenduko 
ditugu?

Garbi dago gakoetako bat Gizarte Se-
gurantzarena dela. Baina zein da estra-
tegia? Zain egon eskumena jaso arte? 
Jasoko dugun azkena izango dela jaki-
tun garenean? Apustu egingo nuke es-
petxeen eskumenari dagokionean ariko 
direla ereduaren gauzagarritasunaren 
inguruan hausnartzen eta eredu pro-
pioaren bila. Bada, has gaitezen zein Gi-
zarte Segurantza eredu nahi dugun az-
tertzen. Eta artistok zein trataera izango 
duten bertan. Badago eta non begiratu 
Europa berean. Ez gaitezen ahalmena 
jaso arte itxoiten egon, dagoeneko be-
randu gabiltza eta. 

Eta hau eta gero 
zer?

has gaitezen zein 
gizarte segurantza 
eredu nahi dugun 

aztertzen. eta artistok 
zein trataera izango 

duten bertan


