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"Zer izan nahi duzu handitan?" izeneko ponentzia bat adinekoei aurkeztea proposatu 

zidatenean, grazia egin zidan. Umetan galdetzen ziguten, zer izan nahi duzu handitan? Bizitzaren 

udaberrian geunden, bizitza osoa genuen aurretik, eta etorkizuna proiektatzeko unea zen. 

Adinekoak garenez eta bizitzaren udazkenean edo neguan gaudenez gero, ba al du zentzurik 

galdera bera egiteak? Galdera ona dela iruditzen zait, eta zentzua izaten jarraitzen duela. 

Desberdina da, zalantzarik gabe, haur edo gazteetan egiten zigutenetik, baina oraindik ere 

egokia da. 

1.- ZAHARTZAROA ALDATU EGIN DA 

"Hirugarren edo laugarren adinean" sartutako biztanleriaren egoera aldatu egin da. Duela 

gutxira arte, zahartzeak lotura izan du adin kronologikoaren eta beheraldiaren aldagaiekin, 

estatistikoki 60-65 urte bitartearekin bat zetozenak. Une honetan, pertsona baten bizi-

itxaropena 85 urte ingurukoa da. Horrek esan nahi du 65 urteko pertsona batek aurretik 20-30 

urte izateko aukera handia izan dezakeela, eta horietako asko osasun-egoera onean, hainbat 

proiektu pertsonal planifikatzeko eta garatzeko gai delarik. Egoera berri honen aurrean gero eta 

ahots gehiagok adierazten dute zahartzaroa identifikatzeko irizpidea ez dela adina, baizik eta 

mendekotasuna hasten denean hasten dela zahartzaroa. 

Formazioaren, lanaren eta erretiroaren hiru bizi-etapa klasikoek galdu egin dituzte haien 

sarrerako edo batzuen eta besteen arteko trantsizioko mugarriak ziren erreferenteak. Nahasi 

egiten dira, malgutasunak zatikatutako bizitza-historia batek dituen faseak azaltzeko eraikitze 

gisa zentzurik ez izatera heldu arte. Horren ondorioz, adinaren arabera populazioen segmentu 

desberdinei gaur egun ematen zaizkien esleipenak zaharkituta gelditu dira azaldu nahi dituen 

egoerei dagokienez. 

Zahartzearen bizi-etapak zuen zentzua aldatu egin da. Zahar klasikoaren rolean gizabanakoaren 

eta taldearen artean berarengandik espero ziren jokabideen inguruan aurreikuspen batzuk 

zeuden. Horren aurrean, rol hori desegitearen ondorioz sortzen den egoerak gaur zahartzen ari 

direnen joko-zelaia zabaltzea dakar, rol berriak hartzeko eta jarduteko askatasun handiagoa 

izateko aukera eskaintzen duena. Zahartzean, adineko pertsona klasikoaren rola bere gain 

hartzen ez duenarentzat, "zahartzen den bitartean nola ez izan zaharra" dilemari erantzuten 

dion estrategia pertsonaren nukleoari eustea da. Bizitzan zehar egin izan diren jarduerei eta rolei 

jarraitutasuna emateak ekintzen estimulu motorraren balioa hartzen du. 
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Zer etapa hasiko da orduan? Amaitu gabeko prozesu baten aurrean gaude. Adinekoek gizartean 

betetzen dituzten mailen eraldaketak beren ibilbideetan aldi horri esanahi espezifikoa emateko 

ez du oraindik sozialki ezarritako zentzu berririk. Eta egoera horrek agerian uzten du gizarteak 

ezin diola erantzun bere baitan gertatzen den gizarte-aldaketako prozesu garrantzitsuenetako 

bati. Erretiro-adina markatzen duen zahartzearen ustezko sarreratik hasi eta bere munduarekin 

lotzeko aukerak mugatzen hasi den osasunaren gainbehera arte, zehaztugabetasun-espazio bat 

ireki da. 

2.- GAIAREN KOKAPENA 

Aurkezpen honen izenburuan, "Zer izan nahi duzu eta zer izan nahi dugu handitan?", dimentsio 

indibiduala (zer nahi duzu?) eta dimentsio soziala edo publikoa (zer nahi dugu?) bereizten dira. 

José Antonio Marinak (2021) zoriontasun subjektiboaren eta zoriontasun sozialaren bilaketa 

bereizten ditu. Bere esanetan, norbanakoaren zorionaren/ongizatearen sekretua aurkitzea zaila 

da, baina ez hainbeste gizarte zoriontasunaren/ongizatearena. Bere iritziz, bost oztopo 

gainditzen badira (muturreko pobrezia, ezjakintasuna, fanatismoa, botereari beldurra eta 

bizilagunari beldurra), adimenak berez bilatzen du zoriontasunerako bidea. NBEren Giza 

Garapenaren Indizean (Mahbub ul Hak eta Amartya Sen oinarri hartuta) lau adierazle 

proposatzen dira gizarte-ongizatea baloratzeko (bizitza luze eta osasuntsua, hezkuntza-maila, 

per capita diru-sarrerak erosteko ahalmenaren parekotasunari dagokionez eta garapen 

jasangarriari). 

Gure ikuspegitik, uste dugu bizitzarako oinarrizko beharrak kontuan hartu beharreko 

erreferentzia direla bai ongizate/zoriontasun soziala lortzeko "nahi duguna" eta baita ere 

ongizate/zoriontasun indibidualerako "nahi dudana" oinarritzeko. Azken batean, zoriontsu izan 

nahi dugu, baina zoriontasuna, bizitzako azken helburuak bezala (maitasuna, justizia, 

askatasuna, berdintasuna, anaitasuna…), mugagabeko helburua da. Ez gara erabat zoriontsu, ez 

aske maila pertsonalean, eta maila sozialean justizia, berdintasuna edo anaitasuna ere ez dira 

erabat lortzen. 

Gaia konplexuegia da eta hainbat begiradatatik bidera daiteke. Ez da erraza bizitzari buruzko 

ziurtasunak izatea; izan ere, harrokeria litzateke besteei esatea, autolaguntzako eskuliburu 

baten moduan, nolakoa izan behar duen beren bizi-proiektuak. Horregatik, aurkezpen honetan, 

bizitza pertsonalaren proiektua baldintzatzen duten baliabideen, bitarteko edo asebetetzaile 

sozialen esparruan jarriko dugu arreta batez ere. 

Aurkezpen honen helburua mugarri batzuk planteatzea da, hala badagokio, gaia kokatzen 

laguntzeko eta erabaki pertsonalak eta sozialak hartzeko tresna batzuk edo iparrorratz bat 

ematen saiatzeko. Argi dago ez dugula kontrolatzen gizarte-baliabideen esparrua nolakoa izango 

den etorkizunean, ezta zer gertatuko zaigun eta gutako bakoitzari zer tokatuko zaigun bizitzea 

ere. Lehen bagenekien eta hobeto dakigu Covidaren pandemiaren ondoren. 

  



 

 

 

3 
 

3.- BAKOITZAK BERE BIZI-PROIEKTUA DU, BAINA DESBERDINAK IZANIK, DENOK GARA 

ESPEZIE BEREKOAK, ETA PREMIA ETA INTERES KOMUNAK DITUGU. 

Desberdinak gara, begi-bistakoa da, eta bakoitzak bere bizi-proiektua eraiki behar du, modu 

bereizian. 

Gerontologiari buruzko iazko udako ikastaro batean mahai-inguru bat egin zen. Moderatzaileak 

galdera hau egin zien: nola iritsi nahiko zenukete zahartzarora? Bakoitzak bere erara 

proiektatzen zuen etorkizuna, eta erantzun desberdinak egon ziren. Nire oharren ordenari 

jarraituz transkribatzen ditut: "Gizarteari ekarpenak egiten jarraitzeko gaitasunarekin", 

"Ematearen eta hartzearen arteko oreka errespetatuz", "Neure buruaren bertsio berri bat 

egiteko gaitasunarekin", "Osasun fisikoarekin", "Bizitza oso baten oroitzapena edukita", "Nik 

maite ditudanekin harreman ona edukita", "Ondo zainduta egonda", "Baratzea zainduta", "Zure 

ibilbide berezia maite duzunari eskainiaz"... Bakoitzak bere ibilbidearen, inguruabarren, 

beharren eta balioen berezitasunetik proiektatzen zuen etorkizuna. Gutako bakoitzari galdera 

bera egingo baligute, "Ni eta nire zirkunstantzien" ezaugarrien arabera, erantzun hauen 

aniztasuna biderkatuko litzateke. Ikusiko dugun bezala, giza premiak unibertsalak dira, gizaki 

guztiek partekatzen baitituzte modu iraunkorrean, baina maila indibidualean bakoitzak bere 

lehentasunak ditu premiei eta xedeei dagokienez. 

Lehenik eta behin, bereizten gaituena edo batzen gaituena ikus daiteke. Joera desberdina 

nabarmentzea da: ni zuria naiz eta zu beltza; ni euskalduna naiz eta zu espainiarra edo frantsesa; 

ni gizona naiz eta zu emakumea; ni ezkerrekoa naiz eta zu eskuinekoa; ni katolikoa naiz eta zure 

protestantea. Ezberdintasunak aberastu egiten gaituela esaten da. Segun eta. Aberastu egiten 

gaitu, batzen gaituen guzti horren artean desberdintasuna nabarmentzen den heinean. Bestela, 

zatitu egiten gaitu eta ez dio elkarbizitzari laguntzen. 

Asko azpimarratzen da indibidualtasunaren, aniztasunaren poloa, baina ez hainbeste 

partekatzen dugunaren, komunean dugunaren, berdintasunaren, justiziaren, anaitasunaren, 

erantzukizunaren, guztion onaren poloa. Partekatua, komuna dena ahazten duen begiradatik, 

desberdina denak arbuioa sortzen du eta arriskutsua da desberdina izatea. Biziraun nahi baduzu, 

ingurumarian kamuflatu behar zara, tximeletak edo koloretako arrainak bezala, erasorik ez 

izateko. 

Gizakiok, desberdintasunetatik haratago, oinarrizko premia komunak ditugu, giza espeziekoak 

izateagatik. Interes (inter esse) komunak ditugu, eta horiengatik lehiatu edo elkar lagundu 

dezakegu. Partekatzen hasi eta partekatzen dugunetik eraikitzen da gu. Zer daukagu eta zer izan 

nahi dugu komunean? Begirada, lotzen gaituen horretan oinarri hartuta edo, aitzitik, batzen 

gaituena alde batera utzita, desberdintasunaren ikuspegi horretan enfokatzearen ondorioak 

handiak dira bizikidetzarako. Imajina ditzagun, adibidez, alderdi politikoak beren denboraren % 

80/90 amankomunean duten horren alde elkarlanean. Demagun derrigorrezko irakaskuntzaren 

curriculuma partekatzen dugun %70/%80an oinarritzen dela. Utopia? 
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4.- BIZITZARAKO OINARRIZKO BEHARRAK ETA BIZITZA BETEA LORTZEKO NAHIA 

Giza oinarrizko beharren inguruan hainbat proposamen eta sailkapen daude. Helduak Adi! -ren 

gai horri buruzko hausnarketan, Doyal, L. eta Gogh, I. (1994)1, Maslow, A. (1989)2, Max-Neuf, 

M/Cepaur (1994)3, Barandiaran, J.M. (1985)4, Nussbaum, M. (2012)5 proposamenen 

berrikuspena egin dugu. 

Egile horiei jarraiki, ulertzen da, bete ezean, kalte larria eta iraunkorra eragiten dutenak direla 

oinarrizko premiak eta, aldiz, asebetez gero, pertsonen eta gizartearen bizitza osoa garatzea 

ahalbidetzen dutenak. Ez dira biziraupen-premietara mugatzen, baizik eta gizartearen onerako 

eta giza gaitasunen garapen integralerako behar diren guztiak barne hartzen dituzte. 

Unibertsalak dira, baina historikoak dira eta sozialki eta kulturalki eraikita daude. Bizitzako etapa 

guztietan berdinak dira, baina etapa bakoitzean gogobetetasuna desberdina da (belaunaldien 

arteko begirada). Oinarrizko behar guztiak elkarren osagarri dira, eta elkarri lotuta daude. Ez da 

harreman hierarkikorik ezartzen haien artean. Beharrak izateak gabeziak izatea suposatzen du, 

autosufizientea ez izatea, laguntza eta zaintza behar izatea, baina horiek aitortzeak norbera 

garatzen jarraitzeko bultzada eta motibazioa ahalbidetzen ditu. 

Proposamen horiek abiapuntutzat hartu eta integratzen saiatuta, Helduak Adi! elkarteak "Bizitza 

Betea"6 dokumentua egin du. Bertan, oinarrizko premien eremu hauek proposatzen dira: 

 

  

                                                             
1 DOYAL, L. y GOUGH, I. (1994): Teoría de las necesidades humanas. Icaria/Fuhem, Barcelona 
2 MASLOW, A.H (1989): El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del ser. Troquel, Buenos Aires 
3 MAX-NEEF, M. (1993): Desarrollo a escala humana. Ed. Nordan-Comunidad, Chile 
4 BARANDIARAN, J.M. (1985): Euskal Herria. Diapositba bilduma (Introducción). SEIE-GIE, Donostia 
5 NUSSBAUM, M. (2012): Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano. Paidós, Barcelona 
6 BIZITZA BETEA. Bases del Plan Integral y Marco del Plan de Formación para el desarrollo de la vida 
plena de las personas mayores. Documento elaborado por HELDUAK ADI, 2020. (www.helduakadi.eus) 
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Bizitzarako 

oinarrizko beharrak 

Deskribatzaileak Korrespondentziak 

1.- Beharrizan 

fisiologikoak, 

motorrak eta 

osasunekoak 

Osasun fisiko eta mental ona 

izateko kanpo-baliabideak eta 

gaitasunak izateko beharrari 

erantzuten diote, bai eta 

desgaitasuna, gaixotasuna, 

mendekotasuna eta heriotza 

goiztiarra ahalik eta gehien 

murrizteko beharrari ere. 

DOYAL Y GOUGH: Osasuna 

MASLOW: Fisiologikoak 

MAX-NEUF: Biziraupena 

BARANDIARAN: Elikagaiak, 

edariak eta osasuna 

NUSSBAUM: Bizitza, gorputz 

osasuna, gorputza osotasunean 

2.- Segurtasun eta 

babes beharra 

Segurtasuna eta babes fisiko, 
sanitario, psikologiko, sozial eta 
ekonomikoa izateko kanpoko 
baliabideak eta eskumenak 
izateko beharrari erantzuten 
diote.  

DOYAL Y GOUGH: Osasuna 

MASLOW: Segurtasuna 

MAX-NEUF: Babesa 

BARANDIARAN: Babesa 

NUSSBAUM: Gorputz osasuna 

3.- Natura zaintzeko 

eta teknologia 

erabiltzeko beharra 

Natura ezagutu eta zaintzeko eta 

beren indarrak eta energiak gure 

eskura jartzeko kanpoko 

baliabideak eta gaitasun 

pertsonalak edukitzeko beharrari 

erantzuten diote, aplikazio 

zientifikoak eta teknologikoak 

modu egoki eta jasangarrian 

erabiliz. 

DOYAL Y GOUGH: Norberaren 

autonomia 

MASLOW: Kognitiboak, 

ziurtasuna 

MAX-NEUF: Ulermena 

BARANDIARAN: Munduaren 

ezagutza eta materialen eta 

energiaren eskuragarritasuna 

NUSSBAUM: Zentzumenak, 

irudimena y pentsamendua, 

ekologia, ingurunea 

kontrolatzea. 

4.- Behar 

afektiboak, sozialak 

eta komunitarioak 

Kanpoko baliabideak eta gaitasun 

pertsonalak edukitzeko beharrari 

erantzuten diote, pertsona eta 

talde desberdinekin lotura 

afektiboak ezartzeko, besteekin 

berdintasun-, justizia-, elkartasun- 

eta askatasun-balioen arabera 

bizitzeko eta gizarte-bizitzaren 

antolaketan parte hartzeko. 

DOYAL Y GOUGH: Norberaren 

autonomia  

MASLOW: Maitasuna eta parte 

izatea. Estimua 

MAX-NEUF: Partehartzea 

BARANDIARAN: Hurkoa 

laguntzea eta gizarte-bizitzaren 

antolaketa 

NUSSBAUM: Ingurunea 

kontrolatzea, emozioak, 

afiliazioa. 
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Bizitzarako 

oinarrizko beharrak 

Deskribatzaileak Korrespondentziak 

5.- Behar ludiko, 

estetiko eta 

artistikoak 

Gustuko ditugun gauzak egiteko 

kanpoko baliabideak eta gaitasun 

pertsonalak edukitzeko beharrari 

erantzuten diote  

DOYAL Y GOUGH: Norberaren 

autonomia 

MASLOW: Estetikoak 

MAX-NEUF: Aisia; Sorkuntza 

BARANDIARAN: Gustukoa 

dudana egitea 

NUSSBAUM: Zentzumenak, 

irudimena eta pentsamendua; 

jolasa. 

6.- Bizitzari zentzua 

emateko beharra 

Gure gaitasun pertsonalak, edo 

beste batzuenak, garatzeko 

kanpoko baliabideak eta 

gaitasunak izateko beharrari 

erantzuten dio, gure edo beste 

batzuen potentziala garatzeko, 

benetan nahi, ahal eta behar 

duguna egiteko, eta bizitzari 

zentzua emateko, bizi-proiektua 

gauzatuz eta transmitituz. 

DOYAL Y GOUGH: Norberaren 

autonomia 

MASLOW: Autorrealizazioa 

MAX-NEUF: Identitatea; 

Askatasuna 

BARANDIARAN: ¿Nor naiz ni, zer 

da gizakia, zein da bere azken 

helburua? 

NUSSBAUM: Zentzumenak, 

irudimena eta pentsamendua 

 

Helduak Adi!-ren dokumentuaren arabera, 

"Pertsonek –adinekoak izan edo ez izan– lortu nahi duten helburua bizitzan zehar etengabe 

garatzea da. Zehazki, gure ustez, adinekoen nahia eta ahalegina ez da, zahartuta egonik ere, 

jarduera eta dinamismo soziala – "Zahartze aktiboa" – mantentzen duten fase aurreratu batera 

iristea, baizik eta urteen poderioz beren bizi-garapena osatzea, bizitzan zehar landutako 

pertsona-dimentsioen garapenean aurrera egitea, eta, are gehiago, beren bizitzaren ziklo 

aurreratu horretan, agian, beste alderdi batzuk aztertu eta jorratzea. 

Gure ustez, paradigma berri baterantz aldatzea (zahartze aktibotik bizitza osora) ez da ñabardura 

hutsa, ez eta semantikoa ere; aitzitik, ikuspegi- eta dinamika-aldaketa bat da, eta horren azpian 

eta azaleratuta dago bizitzan zeharreko zahartzearen eta, bereziki, bizi-proiektuaren fase 

aurreratuan bestelako ikuskera bat". 

  



 

 

 

7 
 

5.- BIZI-PROIEKTU BAT ZIRRIBORRATZEKO GALDERAK 

Bizitza betearen nahia mugarik gabeko helburua da. Beronen lorpenera hurbiltzea eskura 

dauden kanpoko baliabideen edo gogobetetzaileen araberakoa da, baina baita gaitasunena eta 

gure buruari proposatzen diogun bizi-proiektuarena ere. 

Norberaren bizitza bizitzeko ibilbidean, geure biografia eraiki dugu, gutxi gorabehera erabakiak 

borondatez hartuz: ikasketak, lana, lagunak, zaletasunak, familia, bizileku-aldaketa, aukera 

politiko eta ideologikoak. Ezin dugu motxila hustu eta berriz betetzen hasi. Bizitza osorako diren 

konpromisoak ditugu, baina bizitzaren azken etapara iritsita, agian arindu dezakegu motxila eta 

beste norabide bat eta beste helburu batzuetara bideratu. Denboraz eta beronen amaieraz 

dugun pertzepzioak eragina du gauzen begiradan eta balorazioan. 

Francesc Torralbak, Zaharberri proiektuaren esparruan berriki egindako hitzaldi batean 

(2021/05/12), jakinduriaz hitz egin zigun zahartzaroaren azken etapak bizitzan beste modu 

batean egoteko eskaintzen duen aukeraz: 

 Botererako obsesioa, besteen iritziak, konpromisoak eta anbizioak alde batera utzita. 

 Harrokeriarik gabe, norbera zer den onartuz, gorputzaren mugekin, muga intelektualak, 

aitortuz… Gure uste eta sinesmenak erlatibizatuz eta destilatuz, larritasuna eragiten 

duen berehalakotik aldenduz. 

 Oraina erabat bizitzen. Etorkizuna laburra da, baina orainaz gozatzeko denbora dut: 

musikaz, edertasunaz, kontenplazioaz. Gozatutako denbora da bizi izan dudan 

benetako denbora. 

 Oinarri-balioei, balio instrumentalei baino garrantzi handiagoa emanez, berez balio 

baitute. 

 Bere bizitzako ondarea uzteaz arduratuz, besteek gogoratuko duten horretan, seme-

alabengan eta bilobengan arrastoa uzteaz. 

Bizitza bakean, lasaitasunez eta esker onez agurtzen duenaren begirada da. Jesus besoetan 

hartu eta bizitzaz zoriontsu agurtu zen Simeon zaharraren antzera, Nunc dimittis-aren bertsoa 

inprobisatuz: "Orain, Jauna, utz dezakezu zure morroia bakean joaten, zure hitzaren arabera, 

nire begiek zure salbazioa ikusi baitute". Gai garrantzitsua da, zalantzarik gabe, ongi hiltzen 

asmatzea, baina bateragarria da bizitza pertsonalaren proiektuak aurrera jarraitzen duela eta 

bere garapen soziala agortuta ez dagoela sentiarazten duen beste begirada proaktiboago 

batekin. Clint Eastwooden begirada da. 88 urte zituela, film berri bat hastera zihoala esan zion 

lagun musikari bati. Lagunak galdetu zion zein zen oraindik aktibo egoteko sekretua eta erantzun 

zion: "Jaikitzen naizenean ez diot agureari sartzen uzten". Hau dela eta, bere lagun Toby Keithek 

konposatutako abesti bat dago. 

"Bizitza betea" proiektutik begiratuta, bi begiradak elkarren osagarri direla iruditzen zaigu. 

Bizitzako etapa guztietan eta, bereziki, zahartze-etapan, oso garrantzitsua da jarduera, baina 

jarduera bezain beharrezkoa da gogoeta eta kontenplazioa. Ekintza eta kontenplazioa osagarriak 

dira, baina zahartzearen etapa da jarduten jarraitzeko une egokia eta egokia (kairos), beti ere 

ekintzaren zurrunbilotik modu lasaiagoan hausnartu eta kontenplatzeko distantzia hartuz. 

2021eko maiatzaren 23an bete dira 500 urte Iñigo López de Loyola euskal soldadu eta zalduna 

zauritu zutela Iruñean, eta, garai hartan, bere jaioterrian zegoela, bere bizi-proiektua aldatu 



 

 

 

8 
 

zuen, ondoren Jesusen Lagundia sortuz. Ekintzaile handienetako bat bezala ezagutzen denak, 

"Asko jakiteak ez du arima asetzen eta gogobetetzen, gauzak barrutik gustatzeak baizik". 

Kontenplazioari bost zentzuak aplikatzen zizkion eta jesuita "kontenplatiboa ekintzan" bokazio 

misto gisa ulertzen zuen. Ez da formula txarra, jesuitak ez garenontzat ere. 

Lehen esan dugun moduan, zahartzaroa aldatu egin da. Egia da ziurgabetasun-esparru bat ireki 

dela eta ez dagoela adinekoek bete behar duten rolari buruzko konbentzio sozial berririk. Baina 

bizi-zikloaren heren bat hartzen duen etapa bat ireki da, rol berriak askatasun handiagoz 

hartzeko aukerarekin. Oso egokia da handitutakoan zer nahi duzun/nahi dugun, ahal duzun/ahal 

dugun, dezakezun/dezakegun, behar duzun/behar dugun galdetzea. Ez dago prêt à porter 

bizitza-proiekturik, baina bai sozialki eta pertsonalki zentzua eman behar diogun erronka bat, 

belaunaldien arteko ikuspegi batetik, baina gu protagonista garela. 

 

   

Erabakiak hartzearekin lotutako hiru gai dira. Psikoanalisiaren teorian identifikatutako giza 

funtzionamendu psikikoaren hiru instantziei dagozkie. Teoria honen arabera, horren hiru 

instantziek, niarenak eta super niarenak, funtzioak partekatzen dituzte eta ez daude bananduta. 

Zera berehalako plazerak bilatzen dituen sentimenduen, nahien eta pultsioen lehen instantzia 

da. Ni-a da posiblearen eta praktikoaren logikatik zera kontrolatzen duen instantziarik 

arrazionalena. Gizartean adostutako arauak gizarteratzearen eta barneratzearen ondorioa da 

Super ni. Hiru instantzia horiek aldi berean planteatzen diren arren, eta gehienetan 

inkontzienteki, aztertzeko, jarraian eta bereizita planteatzen ditugu. 

Bestalde, bizitza pertsonaleko (ahal dut) eta sozialeko (ahal dugu) proiektuak elkarren 

mendekoak eta banaezinak dira. Ez dago gizarterik gabeko gizabanakorik. Gizabanakoak bere 

ezaugarri kulturalak dituen talde sozial baten barruan jarduten du eta bertan garatzen da, bizitza 

pertsonaleko proiektuak baldintzatzen dituzten egitura eta sistema ekonomikoen, pentsioen, 

osasunaren, segurtasunaren, garraioaren, hirigintzaren, hezkuntzaren, politikaren, 

zuzenbidearen, kulturaren, kirolaren eta erlijioaren barruan. Baina, aldi berean, gizabanakoek 

gizarte-bizitzan parte hartzen dute eta, beren neurrian, eraldatu egin dezakete. 

Zer nahi dut? 

Zer nahi dugu?

ZERA

Zer egin behar 
dut? Zer egin 
behar dugu?

SUPER NI

Zer egin dezaket? 
Zer egin 

dezakegu?

NI
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5.1.- Zer egin nahi dut/dugu, zer eduki nahi dut/dugu, zer izan nahi dut/dugu 

zahartzaroan?  

Gai konplexu honi buruzko ohar batzuk: 

1) Edozein bizi-proiektu desioetan oinarritzen da, nahi dudan horretan. Desioa zenbat 

eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa da lortzeko probabilitatea. Baina badira bizi-

proiektuan beharrek eta desioek izan behar duten rola modu desberdinean enfokatzen 

eta baloratzen duten tradizio edo pentsamendu-korronte batzuk. Adibidez, 

pentsamendu budistaren ikuspegitik, desioak eta grinak dira mendekotasunaren, 

beldurren eta sufrimenduaren kausa. Hermann Hessek (1950), Siddartak bere bizi-

proiektuan duen bilakaeraz ari dela, honela dio: 

Bere lehen gaztaroan, helburua hutsik geratzea zen, egarriz, desioz, ametsez, atsekabez eta pozez 

gabeturik. Bere Nia garaitu eta suntsitzen zirenean, bulkada eta grina guztiak bihotzean isiltzen 

zitzaizkionean, Izakiaren barru-barrukoa den azkena esnatu beharko luke, Ni ez dena, Misterio 

handia baizik. Despertsonalizazioaren bidea egin zuen oinazearen bidez eta borondatezko 

sufrimenduaren bidez, oinazea, gosea, egarria eta nekea gainditzearen bidez, eta meditazioaren 

bidez, burua edozein irudikapen sentsorialetatik hustuz. 

2) Behar duguna nahi dugu. Beharra ekintzaren pizgarria da. Beharra, desioa, pasioa, interesak, 

gogoa, motibazioa eta ekintza kate bat dira, txanpon beraren aurpegiak dira. 

Damasio, A.K. (2010)7 beharren eta ekintzaren arteko harremanaren azalpen zientifikoa ematen 

du. Azaldu duenez, beharrizan baten ondorioz sortzen den desorekaren aurrean, subjektuak 

mehatxu-sentsazio negatiboa sentitzen du eta dopamina eta oxitozina hormonak jariatzen ditu, 

ondoezaren eta minaren artean dagoen sentsazioa sortzen dutenak. Sentsazio negatiboa 

saihesteko, kontzienteki edo inkontzienteki, organismoak erreakzionatu egiten du desoreka 

zuzentzeko eta nahi den egoerara iristeko. Beharra bizirik irauteko eta garatzeko behar den 

ekintzaren pizgarria da. Gizakiengan, ekintza sustatzen duen homeostasi edo oreka bilatzeko 

prozesua honako hau da: a) Egungo egoeraren irudikapena; b) Egoera desiragarriaren 

irudikapena; c) Egungo egoeraren eta egoera desiragarriaren arteko konparazioa; d) Nahi den 

oreka-egoera lortzeko pizgarria; e) Ekintza gauzatzea. Ekintzak oreka lortzen badu, ongizatearen, 

plazeraren, harmoniaren, eraginkortasunaren, zoriontasunaren sentimendua sortzen da… Hala 

ez bada, ondoezaren, frustrazioaren, mehatxuaren eta sufrimenduaren sentimendua sortzen da. 

Ekintza, beharrak asetzeko modua edo bitartekoa da. Ekintza, oinarrizko beharrak lortzearen 

zerbitzura jartzen da. Helduak Adi! elkartearen Bizitza Betea dokumentuan adierazten den 

bezala: 

"Beharrak, aldi berean, gabeziaren eta potentzialtasunaren erakusgarri dira. Falta zaiguna modu 

negatiboan adierazten dute, eta beharrak asetzeko aukeren aurrean bultzada eta motibazioa 

modu positiboan. Gabezia eta potentzialtasuna txanpon bereko bi aurpegi dira, garrantzitsuak 

eta osagarriak biak. Gabeziez jabetzeak gure lekuan jartzen gaitu, gizakiak ahulak garela eta 

zaintzak behar ditugula ohartaraziz. Aldi berean, beharra eta gabezia dira desioaren motorra eta 

ekintzaren pizgarria. Gabeziez jabetzea eta egungo egoeraren eta egoera desiragarriaren arteko 

                                                             
7 DAMASIO, A. (2010): Y el cerebro creó al hombre. Editorial Destino, Barcelona 
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konparazioa dira ongizatea eta zoriontasuna sortzen dituen oreka desiragarria lortzen saiatzeko 

abiapuntua". 

3) Beharrak mugagabeak dira, bai maila pertsonalean, bai kolektiboan. Bada abesti ezagun bat: 

“Todos queremos más y más y más y mucho más…” dioena.  

Lehen aipatutako Bizitza Betea dokumentuan esaten den bezala, komeni da bereiztea oinarrizko 

beharretatik datozen nahiak, interesak eta motibazioak eta guztion onerako eta giza duintasuna 

eta bizi-kalitatea babesteko beharrezkoa dena, eta ingurune soziokulturalaren presioaren eta 

neurririk gabeko ekonomia materialaren ondorioz sortzen diren premiak. Beharrezkoak ez diren, 

artifizialak diren, itxurazkoak diren eta faltsuak diren premiak nabari diren ingurumari sozial 

honetan, giltzarria iruditzen zaigu bizitza betearako euskarri gisa, bizitzarako premien 

kontzeptua araztea, baita doitzea ere. Jiddu Krishnamurtik (1963)8 dioen bezala: 

Beste gauza batzuk nahi ditugu, gure eguneroko beharretarako funtsezkoak direnez gain. Janari 

pixka batekin, arropa batzuekin eta bizitzeko leku txiki batekin ase naiteke, baina zerbait gehiago 

nahi dut. Pertsona ezaguna izan nahi dut, posizio soziala nahi dut, boterea, prestigioa, 

Jainkoarengandik ahalik eta hurbilen egon nahi dut, nire lagunek nitaz ondo pentsatzea nahi dut, 

etab. Barneko desio horiek gizaki guztien interesak hondatzen dituzte. Mendetasun egoera 

honetan nagoen bitartean, ezinezkoa da barrutik aberatsa izatea, azken horrek barnekoan erabat 

xumea izatea baitakar. 

Bizitza Betea dokumentuan proposatzen diren bizitzarako oinarrizko premien erreferentziak 

(Doyal eta Gough, Maslow, Nussbaum) ispilu gisa erabil daitezke, bai alderdi pertsonalean, bai 

sozialean, indarguneak eta ahuleziak aztertzeko, eta, hala badagokio, nahi pertsonalak eta 

kolektiboak doitzeko. 

4) Zahartzaroan zer egin, eduki eta izan nahi dudan/dugun galdetuta, arlo pertsonalean 

amortizatuta, erretiratuta sentitu eta amore emateko arriskua handiagoa da amets utopikoak 

izatearena baino. Zaharrari sartzen ez uztea eta behar pertsonal eta sozialei erantzuten dieten 

garapen pertsonaleko eta gizarte-erabilerako proiektuak mantentzea, urteei bizitza emateko 

modu praktikoa da. 

Alderdi kolektiboari dagokionez, egia da zahartzaroa aldatu egin dela eta zehaztugabetasun-aldi 

bat ireki dela, non bizitzaren azken etapak ez duen lekurik bizi-zikloaren gainerako etapekin. 

Baina plan eta estrategia batzuetan, ildo estrategikoei eta helburu desiragarriei buruzko 

proposamenak egiten dituzte hainbat erakundek. Adibidez, Eusko Jaurlaritzaren Zahartze 

Aktiboaren Euskal Estrategia (2015-2020), gaur egun berrikusten ari dena. Nazioartean, honako 

hauek dira erreferentzia aitortuak: International Longevity Centre (2015), Europar Batasuneko 

Kontseilua Zahartze Aktiboaren Indizearekin (2012), Hiri Global Adinekoekin Lagunkoiak (OME, 

2007) eta Euskadi Lagunkoia (2014). 

  

                                                             
8 KRISHNAMURTI, J. (1963): El arte de vivir. Editorial Kairós, Barcelona 
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5.2.- Zer egin dezaket/dezakegu, zer ukan dezaket/dezakegu, zer izan 

naiteke/gaitezke zahartzaroan? 

Ohar batzuk. 

1) Badira baieztapen boluntaristak, hala nola "nahi izatea ahal izate da", "fedeak mendiak 

mugitzen ditu", edo "ezina, ekinez egina", Aita Larramendiren euskararen lehen 

gramatikaren izenburua gogoratuz oso erabilia (El imposible vencido). Euskal Herrian 

nahikoa dakigu burugogorkeriaren eta erresilientziaren balioaz. Baina, hala ere, arrazoi zuen 

filosofiaren historiako irakasleak, Genoako hilerrira egindako bisitaren ondoko pasadizoa 

kontatzen zigunean: panteoietako batean, epitafio honekin topo egin omen zuen "Ahal 

zuena egin zuen", eta jarraian, "Baina gutxi ahal izan zuen". 

2) Ez da hutsetik abiatzen, eraikitakoaren gainean eraikitzen da. Eraiki dugunaren eta eraikitzeari 

utzi diogunaren, hartutako konpromisoen eta betebeharren motxila duen biografia pertsonala 

dela eta, posible dena eta egin daitekeena negoziatu behar dugu. Aukerak ere ez dira berdinak 

hauskortasun- edo mendekotasun-egoeretan. 

3) Baliabide edo asebetetzaile sozioekonomikoek eta gaitasun pertsonalek baldintzatzen dute 

ahal izate hori. 

Bizitzarako oinarrizko beharrak horretarako baliabideak dauden heinean asebete daitezke. Esate 

baterako, segurtasun- eta babes-beharrak asetzeko, baliabide ekonomikoak behar dira: 

oinarrizko diru-sarrerak, pentsio-sistema,…; osasun-baliabideak: laguntza komunitarioko eta 

osasuneko zerbitzuak; elikaduraren osasun- eta higiene-neurriak; patologia infekziosoak eta 

parasitarioak saihesteko neurriak… Segurtasun fisiko eta psikologikorako baliabideak: 

adinagatiko diskriminazioa, indarkeria eta abusua, adinagatiko estereotipo eta aurreiritziak… 

Bizitoki egokituak eta lagunduak: hirigintzako eta etxeko zerbitzuak egokituak, ingurune 

lagunkoiak,… 

Baina kanpoko baliabideen eskuragarritasuna bezain garrantzitsua da gaitasun pertsonalen 

eskuragarritasuna. Adinekoen elkarteek sustatu beharreko lan-ildoetako bat adinekoen bizitza 

osorako gaitasunak garatzeko prestakuntza-jarduerak eskaintzea da. Ildo horretan, hainbat 

ekimen daude. Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Saileko Gizarte 

Zerbitzuen Zuzendaritzaren lankidetzarekin eta enkarguz, Helduak Adi!-n "Adinekoentzako 

prestakuntza-planak egiteko eskuliburua" prestatzen ari gara. Orientatzeko proposamen bat da, 

eta gida gisa balio du erakunde eta elkarte interesdunek beren prestakuntza-plana egin dezaten, 

beren inguruneko baldintzen eta hautemandako lehentasunezko prestakuntza-beharren 

arabera. Eskuliburuarekin batera, "EAEko adinekoentzat berariaz eskaintzen diren prestakuntza-

jardueren mapa" prestatzen ari gara, Gizarte Zerbitzu Integratuen (SSI) taldearekin lankidetzan. 
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5.3.- Zer egin behar/ukan/izan behar dut/dugu zahartzaroan? 

Ohar batzuk: 

1) Azken batean, kontzientzia autonomo pertsonala da erabakiak hartzeko erreferentea, baina 

kontzientzia indibiduala, Lawrence Kolhbergen arabera (1992)9, garapen moraleko hainbat 

fasetara egokitu behar da, heldutasun kognitiboarekin batera. 5 estadio bereizten ditu: 

 1go estadioa: Obedientzia itsuaren moraltasun heteronomoa. 

 2. estadioa: Moraltasun indibidualista-instrumentala, “begia begi truk eta hortza hortz 

truk”. 

 3. estadioa: Pertsonen arteko araudiaren moraltasuna, “egin besteei zuri egitea nahi 

zenukeena”. 

 4. estadioa: Eskubide eta betebehar sozialen sistema sozialaren moraltasuna, 

elkarrekikotasunean. 

 5. estadioa: Eskubide eta betebehar unibertsalen eta gizarte-ongizatearen moraltasuna. 

 

2) Bizi-zikloaren azken etapa bideratzen duten Bizitza betea eta Zaharberriren erreferentziazko 
printzipioak eta balioak Kolhberren 5. estadioarekin bat datoz. 

Etikaren ikuspegitik, bizitzaren zentzua, bizitza onarena, bizitza egokiaren araberakoa dela 
ulertzen da. Badira bizitza ona, bakarka eta hedonistikoki, oinazerik eta beldurrik gabeko 
zoriontasunezko egoera atsegingarritzat hartzen dutenak. Baina ezin da bakardadean zoriontsu 
izan, besteek zoriontsu izaten laguntzen digutelako edo zaildu egiten dutelako, eta, beraz, bizitza 
onera daraman bizitza egokia besteekiko elkarrekikotasunean oinarritzen dena da, bestea 
antzekotzat hartzen duena. Pertsonaren duintasunaren oinarrizko printzipioa azpimarratu behar 
da, giza espeziekoa izateagatik, beste edozein kontsiderazioren gainetik. Justiziaren eta 
ekitatearen gizarte-balioak, guztien ongia lortzera bideratuta daudenak, bai eta garapen 
pertsonalera bideratzen den askatasunaren balioa ere, pertsonaren duintasunaren oinarrizko 
printzipiotik eratortzen dira. Printzipio eta balio etikoen arabera jokatzeak bizitzaren benetako 
giza zentzua oinarritzen du, eta hori lehentasunezkoa da, baita norberaren zorionaren gainetik 
ere. Plano etikotik begiratuz, guztion oinarrizko bizi-premiak asetzeko baliabideak izateko eta 
gaitasunak lantzeko ahalegina bizitzari zentzua emateko modu praktikoa da. 

 

6.- LABURBIDUMA 

 Adinekoen artean zer izan nahi duzun/dugun galdetzeak zentzua du eta egokia da 

kontuan hartuta zahartzaroa iraupen luzeko zahartze-prozesutzat hartzen dela, 

hauskortasunera eta mendekotasunera iritsi aurretik urte askoan osasun fisiko eta 

mentaleko egoera onean bizitzeko aukera dagoela, eta bizi-proiektu berriekin 

pertsonaren nukleoa garatzen jarraitzeko gaitasuna duena. 

 Barne barneko aldaketa sakona da, arlo sozialean eta pertsonalean ziurgabetasuna 

sortzen duena, bizi-zikloaren etapa guztiei eragiten diena eta arlo pertsonalean, 

sozialean eta politikoan asimilatzeko eta egokitzeko denbora behar duena. 

                                                             
9 KOLHBERG, L. (1992): Psicología del desarrollo moral. Desclee de Brouwer, Bilbao. 
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 Adinekoek eta hauek biltzen diren elkarteek zahartze-eredu berria birdefinitzeko 

prozesuan parte hartu eta protagonista izan behar dute. Helduak Adi! elkarteak "Bizitza 

Betea" proposamena aurkezten du bizi-proiektua eguneratzeko erreferente gisa. 

 Proposamen horren arabera, pertsonek – adinekoak izan ala ez – lortu nahi 

duten helburua bizitzan zehar etengabe garatzea da. Zehazki, gure ustez, 

adinekoen nahia eta ahalegina ez da, zahartuta egonik ere, jarduera eta 

dinamismo soziala – "Zahartze aktiboa" – mantentzen duten fase aurreratu 

batera iristea, baizik eta urteen poderioz beren bizi-garapena osatzea, bizitzan 

zehar landutako pertsonen dimentsioen garapenean aurrera egitea, eta, are 

gehiago, beren bizitzaren ziklo aurreratu horretan, agian, beste hausnarketa 

batzuk egin eta jorratzea. Kontenplatibo aktiboaren formulak adinekoei bereziki 

komeni zaien bizitzeko modu bat laburbil dezake. 

 Bestalde, bizitzarako oinarrizko beharrak ez daude zahartze aktiboaren 

paradigman kontuan hartzen diren biziraupen-premiei (fisiologikoak, motorrak, 

osasuna, segurtasuna eta babesa) eta parte-hartzearen behar sozialei soilik 

lotuta. Gure ustez, honako hauek ere badira eta bizitzarako oinarrizkoak 

gainera: behar afektiboak; natura zaintzeko eta teknologia erabiltzeko 

beharrak; premia ludikoak, artistikoak eta estetikoak; eta bizitzari zentzua 

emateko beharra. Horiek guztiak bizitzarako oinarrizko beharrak dira, eta bizitza 

betea izateko nahiaren erreferentzia osatzen dute. 

 Nolanahi ere, bakoitza da bere bizi-proiektua diseinatzearen arduraduna, bere 

biografiaren, helburuen eta kanpoko baldintzatzaileen arabera. 

 Bizi-proiektu bat zirriborratzeko jarraibide orientagarri gisa balio dezaketen galderen eta 

prozeduren proposamena egiten dugu: Zer nahi duzu/dugu? Zer egin 

dezakezu/dezakegu? Zer egin behar duzu/dugu? Aurkezpen honetan mugarri batzuk 

planteatu nahi dira, hala badagokio, gaia kokatzen laguntzeko eta erabaki pertsonalak 

eta sozialak hartzeko tresna edo iparrorratz batzuk ematen saiatzeko. Formula egokiena 

izango litzateke nahi dudana eta nahi dugunaren, egin behar dudana eta egin behar 

dugunaren eta ahal dudana eta ahal dugunaren arteko harmonia zaintzen duen bizi-

proiektu bat diseinatzea eta ezartzea. 

 Genoako hilerriko epitafioan bizi-proiektu bat laburbiltzen zen: "Ahal zuena egin zuen, 

baina ezer gutxi egin ahal izan zuen". Ez dago gaizki, baina hobetu liteke gure bizi-

proiektua laburbildu ahal izango bagenu, "Ona egin zuen… eta ondo pasatu zuen" esan 

ahal izango bagenu. 


