
MIGEL, EREDU TINKO AHAZTEZINA 

Migelen heriotzaren berri eman zidatenean zera adierazi 
zidaten: “Migelen heriotzak bete ezineko hutsunea dakar gure 
elkartearentzat” eta ni ez nator bat esaldi horrekin. 

Migel, ezagutu dudan urteetan behintzat (eta ziur bizitza osoan 
ere horrelakoa izan dela), beti izan da oso positiboa. Migel ezin 
dugu lotu kutsu negatiboa duen kontzeptu batekin; horregatik, ez 
nago ados, “hutsunea” uzten duela esaten dugunean. Nahiago 
dut bere irudia beste kontzeptu batekin lotuko bagenu: “eredu 
finko ahaztezina”. 

Migel ezagutu nuenean jada osasunez nahiko ukituta zegoen... 
Baina, ez pentsa berak inoiz ezer adierazi zigunik! Osasun 
arazoren bat zuela jakiten genuen erietxean edo ohetik jaiki 
ezinda zebilela ezagun genuenean. Gogorra, benetan, gure 
Migel. Zutik egoteko gai baldin bazen, gure artean ikusiko 
genuen irribarretsu eta beti, bilduta ginenoi, zerbait positiboa 
adierazten. 

Goierri aldean ekimen asko dira, bere bultzada medio, errealitate 
bihurtu direnak: Goierri eskola, Nagusilan, Banka etikoa “Stop 
Desahucios”, Zumarragako erietxea… 

Nik, hirugarren adineko pertsonekin oso konprometituta ezagutu 
dut. Garbi nabari zen ideia bat oso zimentatua zuela bere 
barnean: zahartzaroa ez da ikusi behar, narriadura, hondamendi 
moduan, baizik eta gaitasunez betetako une bat bezala. 
Gainera, ideia hori aurrera ateratze aldera, behar diren 
saiakerak egitearen eta beharrezko diren politikak mugitzearen 
aldekoa zen. 

Guztiz kutsatu nauen bere pentsamenduaren ideia batzuk 
ekarriko ditut ona.  



Jubilatzen den pertsona orok, konpetentzia nahiz ezaguera 
berriak lortu behar ditu momentuan bizi duen egoeraren parte 
aktiboa izateko. Helduen partaidetza, bizi diren gizartean 
oinarritu behar da; dituzten eskubideetan eta ez beste inongo 
arrazoietan. Inork eskubiderik baldin badu bizi den gizartearen 
parte aktiboa izateko, hori hirugarren adineko pertsona da. Batez 
ere, bizi osoan zehar gizarte horri eskaini eta eman dionagatik.  

Pertsona helduok, bere hitzetan, eskubidea eta konpromezu 
morala eta hiritarra ditugu, gizarte gizatiar (más humano) eta 
solidario baten eraikitze lanetan parte hartzeko. Horregatik 
eskatu behar dizkiegu indar politikoei, politika aktiboak martxan 
jarri eta hirugarren adineko pertsonok gai publikoetan parte 
hartze sendo eta egiazkoa izatera bidera ditzatela. 

Askoz ere errazagoa egingo zaigu hori lortzea banakako nahiz 
elkarteetako indarrak batzen baditugu; eta zer esanik ez, horiei 
guztiei solidaritza intergenerazionala gehitzen badiegu. Ezin 
gara mugatu eskuak zabaldu eta soilik, besteek ematen dutena 
jasotzera. Ezin gara hartzaile soil bilakatu. Erabat aktiboak izan 
behar dugu eta modu horretan, bakoitzak bere balore nahiz 
baliabideak erabili eta transmitituz, gizarte hobeago baten 
osaketan parte hartu behar dugu. 

Ez zaigu interesatzen gizartea bi multzotan sailkatzen duen 
ikuspegi politikoa: alde batetik, politikariak eta bestetik, 
gizartekideak. Guk, hirugarren adinekok, bakoitza bere arloan, 
baina, helburu bakar baten alde lanean dabilen gizartea eta 
ondorioz, ikuspegi politikoa nahi ditugu. 

Migelen pentsamenduaren laburpen txiki horren ostean, 
hausnarrean jardun naiz eta pauso bat gehiago emateko 
intentzioz, berarekin elkarlanean ibili ginenoi, eta orokorrean, 



hirugarren adineko guztiei, zer eskatuko liguken aurreikustera 
iritsi naiz. 

● Ikasten jarraitu bizitza osoan. 
● Adinarekin guztiz lotuak dauden estereotipo eta mitoak 

eraldatu. 
● Bizi itxaropenaren luzamenduari irtenbideak bilatu.  
● Diru sarrerak eta funtsezko bizi-baldintza duinak bermatu. 
● Osasun eta gizarte zerbitzuen mailak hobetu. 
● Pertsona helduenganako tratu txarrak ezagutu eta 

zuzentzen saiatu 
● ... 

Eta guzti hori bideratzeko gutako bakoitzak bere denbora 
librearen zatitxo bat gizarteari eskaini beharko genioke. Berak 
asko eskaini zion, eta badakigu, eskaintza horrek zoriontsu egin 
zuela bizitza honetan. Izan ere, “zoriontsu izan nahi baduzu, egin 
zerbait bestearen alde” ideia, bere egunerokotasunean aurrera 
egiteko ideia guztien oinarria zen. 

Saiatuz hori egiten Migel guretzat izango da beti EREDU TINKO 
AHAZTEZINA 
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