
Belaunaldien arteko kohesioa. 

DV 2020/05/11ko artikulua itzulia 

COVID-19ko pandemia sinestezina bezain suntsitzailea ari da gertatzen, ez bakarrik 

gurea bezalako  gizarte moderno eta aurreratuetan erauzita uste genuen 

zaurgarritasuna begien aurrean jarri digulako. Batez ere, bere inpaktua globala izan 

delako da, nahiz eta herri ezberdinen arteko desberdintasunak izan; eta baita modu 

batera edo bestera guztiongan eragina izan duelako ere, nahiz eta desberdintasunak 

areagotu dituen, konfinamenduari baldintza egokietan aurre egin ahal izan edo ez. 

Birusa pertsona zaharrekin eta/edo gaixotasun kronikoak dituztenekin grinatu da 

bereziki eta, kolektibo horretan, erresidentzietan babesturik zeudela uste genuenekin. 

Baina hilgarritasun horrek beste adineko giza-taldeetan ere izan du eragina. Bere 

seme-alaben eta gurasoen zaintza duten helduen kezkak areagotu ditu, elkarbizitza 

itxia eta agindutako urruntzea, bi baldintza gogor horiek gordetzera eta gordearaztera 

behartuak; eta gainera, kasu askotan, etorkizun ekonomiko zalantzagarria erantsia; eta 

gure haurrei bizi-esperientzia ezohizko eta pentsaezina ezarri die. Ezberdintasun 

sozialak handitzen dituen krisia da hau, eta, batera, ia hiritar inorekin begirunerik izan 

ez duena bere ondorioetan.  

Beste baten ondorengo krisia 

2007 eta 2008 urteetan eman zen atzeraldia, hamarkada batez milaka langile lan-

merkatutik atera zuena, beren langabezia denboran luzatuz, eta ez bakarrik langile 

zaurgarrienena, baizik eta bere aktibitatea baldintza onenetan garatzen jarrai 

zezaketenena ere. Aldi berean, bere garapen pertsonalaren itxaropen betea zuten 

ikasitako gazteen asmoak eten zituen, aurreikusten ez zen egoeran jarriz: gure 

aurrerapen kolektiboa gizarte bezala geldituz, beren gurasoak hamarkadetan maila 

sozialean hobetzen ari zireneko igogailua geldituz edo jaitsiz. Eta, bat-batean, 

etengabeko berrikustean eta, aldi berean, ereduaren iraunkortasuna arriskuan ezarriak 

dauden zaharren pentsioak, familia askoren sostengua bihurtu ziren, hilaren bukaerara 

ezin iritsi zeudela bestela. Pixkana errekuperatu ziren baina desberdintasunen zauria 

ez zuen itxi eta belaunaldien arteko distantzia areagotu zuen. Beraz, etorkizunik 

gabeko gazteen erabilgarritasun ekonomia-eza, bere seme-alabez eta gurasoez 

helduen kezka eta jubilatuen prestazio desberdinak zirela, egoera arazotsua sortu zen. 

Testuinguru honetan, coronavirus krisiaren erasoak, guztion hauskortasuna eta 

batzuen eta besteen arteko afektibitate eta kolaborazio distantziak laburtzeko beharra 

erakutsi digu, juxtu pandemiak gizartearen urruntze-aldera bideratu gaituenean. 

Aurreko testuinguruak belaunaldien arteko konplizitate-itun berri batean aurreratzea 

aholkatzen ba gintuen, gure ongizatearen egoeraren eskakizun guztiei aurre egin ahal 

izateko, instituzioek baliabiderik ez baititu, Covid-19.ak erkidego-konpromisoaren 

balioa nabarmendu du. Gure ingurukoekin, adin-esparrutik adin-esparrura, joan-

etorriko solidaritatea sustatzea komeni zaigu, izan ere, datorkigun atzeraldi-zikloaren 

birusaren erasoak zuzentasunaren eta zaintzen prestazioaren gure eredua proba 

moduan jarriko baitu berriro. 


