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esker onak Adinekoen batzordeko eta 
komunikabideetako lan-taldean parte hartu duten 
pertsonei:

Angel lópez onda Vasca.
Angel zaldunbide  Secot.
Arantza rodriguez  deia.
Cesar Coca  el Correo.
Cristina Heredia  Cadena Ser.
david Mejuto  Canal bizkaia.
enrique Campos  Radio nervión eta Tele bilbao.
Federico Merino  Radio popular.
Felipe zorrilla  nagusilan.
ismael Arnaiz  Hartu emanak.
Marisa luengo nagusiak.
Máximo garcía  esperientzia gelak.
pilar oraindi  nagusiak.
urtzi urrutikoetxea Hamaika Telebista.
Andoni Rekagorri  bizkaiko Foru Aldundia.
imanol zuloaga  bizkaiko Foru Aldundia.
Aitor urrutia bizkaiko Foru Aldundia.
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XX. mendean, nabarmen aldatu dira za hart zea baldint zat zen 
duten egoera soziologikoak eta demografikoak. haurren heriot za-
tasa jaisteak, munduaren populazioa inoiz baino gehiago haz-
teak eta bizi-esperant zaren igoerak (ia bikoiztu egin da) biziaren 
iraupena luzarazi eta za hart zaroaren demokratizazioa eragin 
dute.

“helduak pert sona ahul bihurt zen duen prozesua da 
za hart zea; izan ere, sistema fisiologiko gehienen erreserbak 
behera egiten du eta ikaragarri areagot zen dira gaixotasunik 
gehienak eta heriot za pairat zeko posibilitateak”. miller (1994). 
horregatik, lorpena da pert sonok za hart zea. gizarteak hala egi-
teak ohartarazi egin beharko gintuzke behinik behin. gizarteak 
lanean jarraitu behar du gizakiok za hart zeari eut si diezaiogun 
eta ahalik eta egoerarik onenean egin dezagun prozesu hori. Eta 
gizartea za hart zeak ez du esan nahi beti hala egingo duenik. 
gizarte lez, bizkaiko biztanleria za hart zen ez jarrait zeko beha-
rrezko neurriak hartu behar ditugu.

hala ere, bien bitartean, gizartean za hart zeari buruz da-
goen irudiaren definizioan eragina dugun gizarte eragileok ezin 
dugu ut zi za hart zaroa negatibot zat hart zea orain ere, ezta ho-
rren gaineko benetakoa ez den irudia ematea ere.

bizkaian, gaur egun, gut xi gorabehera biztanleen %20 da 
65 urtetik gorakoa. 2050erako zenbatespen demografikoen ara-
bera, port zentaje hori %30etik gorakoa izango da. nbEk adiera-
zi duenaren arabera, Espainiako Estatua munduko herrialderik 
za hartuena izango da, 60 urtetik gorako biztanleen %40 gut xi 
gorabehera.

Denok irit si nahi dugu za hart zarora, baina inork ez du 
za harra izan gura. Zergatik? gizarte osoak lanean jardun be-

SARReRA
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har du galdera horri erant zuna emateko, diment sio eta mai-
la guztietan. haurt zaroan, gaztaroan, heldutasunera iristean, 
za hart zaroan… eragile guztiek hartu behar dute parte: adi-
nekoen taldeek, gizarte erakundeek, politikariek, hedabideek, 
etab.

Ez dago argi noiz garen “adinekoak” ere, baina erretiroa 
hart zeko adinarekin parekat zen da, gure kasuan 65 urte ingu-
ruko adinarekin. hala ere, adinekoak izateko garaiaren hasie-
rat zat hartutako 65 urteko muga hori orain dela mende bat 
baino gehiago ezarri zen eta, beraz, ezin izan dezake esanahi 
bera orain eta mende bat lehenago. Datozen hamarkadetan ere 
ez dira esanahi berekoak izango.

Zahart zaroa, “edadismoa” eta lan-merkatua, dagoene-
ko, loturarik gabeko kont zeptuak dira gizartearen baitan. gaur 
egun, za hart zaroa, orain dela mende bat eta lehenago ulert zen 
zen moduan, ez da era berean ulert zen jadanik. Zahart zaroa 
eta adinekoen mendekotasuna berdint zen ditugu gaur egun.

hori dela-eta, za hart zea gaixotasuna ez den moduan (bai-
na organismoak denboraren joan-etorriarekin dituen aldaketek 
gaixotasunak izateko posibilitateak igoarazten ditu) bizkaiko 
adinekoen taldeek eta bizkaian diren hedabideek, gizartearen 
eragile aktibo gisa eta gizarteak bizkaian za hart zaroari buruz 
duen irudia sort zeko dugun eta betet zen dugun erant zukizun 
handiagatik, batera egin behar dugu lan za hart zaroa positiboa 
izan dadin.

horretarako, bat egiten dugu nazio batuek sustaturiko 
paradigma berriarekin, za hart ze aktiboa derit zonarekin. hone-
la definitu da: “osasun, partaidet za eta segurtasunaren aldetik 
dauden aukerak hobet zeko prozesua, pert sonek, za hartu ahala, 
duten bizi-kalitatea hobet zeko asmoz. banakoei nahiz biztan-
le taldeei aplikat zen zaie. Ongizate fisiko, sozial eta menta-
lerako duen ahalmena erabilt zea ahalbidet zen die pert sonei 
bizi-ziklo osoan, baita gizartean parte hart zea ere haien be-
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harren, nahien eta gaitasunen arabera. bien bitartean, babesa, 
segurtasuna eta zaint za egokiak ematen zaizkie laguntasunaren 
beharra dutenean (OmE 2002).

hortaz, za hart zaroa eta za hart zea banakoaren eta taldea-
ren erant zukizuna dira, betiere bizi-zikloaren eremu osoan.

Zahart ze aktiboa ez da adinekoent zako politika; ahalik eta 
egoerarik onenean adinekoak izatera iristeko politika da. Eta une 
horretara irit sitakoan, egoera horri eustea ahalik eta denborarik 
luzeenean.

hiru dira za hart ze aktiboaren zutabeak: osasuna, segurta-
suna eta partaidet za. nazio batuek, oraint su, beste zutabe bat 
ezarri dute za hart ze aktiboan: ikaskunt za bizit za osoan. lau zu-
tabe horiek iraunkorrak izan daitezen, belaunaldien arteko par-
taidet za behar da, halako moldez non pert sona guztiok izango 
baitugu partaidet za handia za hart ze prozesuan.

Zahart ze aktiboko modu horiek garat zeko, herri adminis-
trazioaren, gizarte eragileen eta adinekoen euren partaidet za 
lortu gura da.

gizarte hedabideek aldaketa prozesu honetan duten ga-
rrant ziaz jabeturik, bizkaiko Adinekoen kont seiluak eta bizkaiko 
foru Aldundiak 2010eko urrian onet sitako Zahart ze Aktiboko 
planean ezarritako jardueren barnean, talde bat hasi zen lanean, 
eta horren xedea zen adinekoek hedabideetan betet zen duten 
eginkizunari buruzko diagnostiko bat egitea eta, posiblea izanez 
gero, zenbait gomendio eta proposamen ematea.

lan hori egiteko eta lanaren garrant zia eta beharra nola-
bait definit zen duen “esparru instituzionala” derit zona abiapun-
tu izate aldera, ondoko dokumentu hauetan za hart zearen arloan 
esaten dena izan du kontuan lan-taldeak:

•��Zehart zeari buruzko munduko bat zarren ondorioak.

•��bizkaian za hart ze aktiboa sustat zeko Ekint za plana.
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AdinekoAk eta hedabideak bizkaian

bizkaiko adinekoen kont seiluko kideek berek eta bizkaiko foru Aldundiko gizarte 
Ekint za saileko eta hainbat hedabidetako ordezkariek osatu dute esandako lan-taldea: 
radio popular, Onda Vasca, Deia, El Correo, Canal bizkaia, Cadena ser, grupo nervión eta 
hamaika telebista.

Arloa jorrat zeko eta lana zentratu ahal izateko, bost lan-arlo ezberdin aukeratu ziren: 
•  Adinekoek gizarte hedabideetan betet zen duten eginkizuna: komunikat zaile lez 

duten funt zioa, bai profesional gisa, bai kolaborat zaile gisa.
•  Adinekoent zako produktu espezifikoak: programazioaren espezializazioa edo adine-

koen “estereotipazioa”?
•  Zahart zaroaren gaineko irudia: za hart zaroaren gaineko irudi positiboa ematea 

egungo “gizarte irudia” alde batera ut zita. 
•  Adinekoek parte hart zen duten jardueren berri ematea hedabideetan (jarduerak 

adinekoenak soilik izan zein ez) eta adineko jardueren sustapen publikoa adinekoen 
euren aldetik.

• hedabideetan erabilitako hizkera.

hainbat balorazio, diagnostiko, gomendio eta proposamen egin ziren arlo horiei buruz; 
izan ere hedabideei zein adinekoei eurei eta jarduerak antolat zen eta adinekoen ordezkarit za 
duten entitateei dei egiten zaie.

Taldearen�erakeTa�eTa�laneko�meTodologia
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diagnosTikoa,�gomendioak�eTa�proposamenak

adinekoek� gizarTe� hedabideeTan� beTeT�zen� duTen� eginkizuna:�
komunikaT�zaile�lez�duTen�funT�zioa,�bai�profesional�gisa,�bai�ko-
laboraT�zaile�gisa.

diAgnoSTikoA
•  Estatistika daturik ez badugu ere, agerikoa da adinekoek hedabideetan duten pre-
sent zia, taldearen tamaina ikusita, beharko lukeena baino t xikiagoa dela eta, batez ere, 
adinekoek duten gizarte kapitalari erreparatuta (jakint za, esperient ziak, etab.).

•  present zia t xikia, normalean soilik haiei zuzenean eragiten dieten gaietan.
•  Adinekoak nekez agert zen dira eurak baztertu ohi diren ez beste gai bat zuetako aditu lez. 
•  Ezberdintasunak daude prent sa idat ziaren, irratiaren eta telebistaren artean; azken 
hedabide horretan t xikiagoa da adinekoen present zia komunikat zaile, aurkezle, esatari, 
kolaborat zaile, etab. gisa, oso programa espezifikoetan izan ezik.

•  krisialdiak jotako zenbait hedabide daude eta, beste enpresa bat zuen modura, langilerik 
za harrenak kent zen ari dira gazteen kontratu merkeagoen alde. bizit zako esperient zia 
horren zati handi bat haiekin batera doa.

•  gero eta teknologia konplexuagoak eta aldakorragoak erabilt zea mesedegarria da 
gazteent zat za harrenent zat baino.

goMendioAk
•  Adinekoek profesional gisa duten balio erant sia kontuan hart zea, gehienbat espe-
rient ziagatik.

•  hainbat lan, artikulu edo programatarako profesional ospet suak izatea, haien jakint za 
baliat zeko.

•  Elkarteek eta entitateek solaskideak identifikat zea eta eskaint zea, trebakunt za es-
pezializatuagatik edo bizit zako esperient ziagatik balio erant sia eman dezaten haien 
lekukotasunarekin.

AdinekoAk eta hedabideak bizkaian
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AdinekoAk eta hedabideak bizkaian

•  Adinekoen present zia handit zea informazioetan, erreportajeetan, elkarrizketetan, 
etab.

•  Adinekoak baliat zea historia modernoaren “lekuko bizi” gisa (industrializazioa, kri-
sialdi ekonomikoa, etab.), dela hedabideetan, dela ikastet xeetan.

•  memoria historikoko guneak sort zea, memoria berreskuratuta edo historia ahaztea 
galarazita: herri baten historia, hizkunt za, herri esamoldeak, lan eta ekonomi jar-
duerak, gizarte ohiturak, bizi izandako erregimen politikoak, jasandako gatazkak… 
Azken finean, herri baten eta herritarren ohiko bizit zaren ezaugarriak.

adinekoenT�zako� produkTu� espezifikoak:� programazioaren� es-
pezializazioa�edo�adinekoen�“esTereoTipazioa”?

diAgnoSTikoA
•  Adinekoent zako produktu espezifikoak egiten dira, eskaint za espezializat zeko. Izan 
ere, bat zuetan eta lant zeko moduaren arabera, nahi ez den ondorioa dakarte: adine-
koen gaineko estereotipoak sort zea edo ezaugarri bat zuetara lerrokat zea.

•  bereziki telebistan programat zen da, eta jakint zat ematen da soilik adinekoen interese-
koak diren arloak daudela, edo adinekoak soilik ordu jakin bat zuetan baino ez daudela 
pantailari adi.

•  gurpil zoroak sort zen dira: soilik adinekoen interesekoa da -> adinekoent zako pro-
duktuak egiten ditugu -> soilik adinekoek ikusten dute.

•  Osasuna, kirola, informazioa, kultura, ekonomia, entretenimendua eta gizarte gaiak 
unibert salak dira. guztien interesekoak dira.

•  Inguruabar jakin bat zuetan (programa eta profesional zehat zak), haurt zat hart zen 
dira adinekoak, gonbidaturiko publiko izateko gonbidat zen direnean eta euren bizit za 
pribatuaren ezaugarriak kontat zera joaten direnean programa ezagunetara.

goMendioAk
•  Adinekoen gaineko estereotipoak ez erabilt zea fikziozko produktuetan. 
•  Adinekoak haurt zat ez hart zea, eta ez eman jakint zat haien hizkerak edo adinak 
eragin dit zakeen adierazpen zailtasunek maila kultural edo intelektual t xikiagoa 
dakartenik. 
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AdinekoAk eta hedabideak bizkaian

•  Estigmatizazioa saihestea adinekoent zako produktu espezifikoak egiten dire-
nean.

•  belaunaldien arteko diment sioa duten programak edo saioak sustat zea hedabi-
deetan. bertan hartuko dute parte hainbat belaunalditako kideek guztion intere-
seko gaiei buruz, belaunaldien arteko “distant ziak murrizten” lagunt zeko, elkar 
ulert zeko, adin guztient zako gizartea elkarrekin eraikit zeko, gizarte zuzenagoa 
eta kohesionatuagoa. 

•  programazioa edo saioak hedabideetan balizko “kont sumit zaileen” profilen eta 
ordutegien arabera banat zea oso zent zuzkoa dela onartuta ere, ona izango lit za-
teke adinekoen present zia edo adinekoei buruzko gaien present zia zeharkakoa 
izatea. 

•  Adinekoak hedabideen kont sumit zaile handia direnez gero, ageriago gelditu beharko 
lit zateke hori hedabideekin batera jarduteko bideak erabiliz: ent zulearen telefonoa, 
zuzendariarent zako gutunak, facebook, twiter…

•  Adinekoen interesekoak izanik ere eurei bakarrik dagozkien edo gizarte etiketa estereo-
tipoekin bat ez datozen gaiak, estrategiak eta edukiak proposat zea adinekoen elkarteen 
eta entitateen aldetik. 

zaharT�zaroaren�gaineko�irudia:�za�harT�zaroaren�irudi�posiTi-
boaren�susTapena.

diAgnoSTikoA

•  gizarteak za hart zeari eta adinekoei buruz duen irudia ez dator bat adinekoen egungo 
errealitatearekin.

•  guztiok bult zatu dugu irudi hori; adinekoek eurek ere bai, baina gizarteak berak, 
hedabideak barne direla, ezer gut xi egin du irudi hori aldat zeko.

•  Adinekoek kont sumit zaile gisa duten balioaz ohartu egin da gizartea, ordea; edo 
gizarteko merkatuak behinik behin. Adinekoen inguruan aisia eta kont sumoa dira 
balorat zen diren bakarrak, dirudienez.

•  Irudi estereotipatu eta, beraz, negatibo hori dela-eta, adinekoen belaunaldi oso baten 
ekarpena galt zen ari gara gizarte mailan.
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AdinekoAk eta hedabideak bizkaian

•  XXI. mendeko za hart zea eta adinekoen eginkizuna eta XX. mendekoak ezberdina izan-
go dira, baina, bien bitartean, egungo aldaketa sozialen eta teknologikoen gaineko 
beldurra dela-eta, ez dira baliat zen ari belaunaldien arteko komunikazioa eta giza eta 
bizit zako esperient zia eta ekarpena. 

•  Adinekoen eginkizuna aldat zen ari denaren frogagarri, irudi hobea ematen hasi direla ikus-
ten dugu. gero eta gehiago agert zen dira egunkarietan, irratian, telebistan eta Interneten; 
gero eta adineko gehiagok bidaiat zen dute, lan egiten dute, kirola egiten dute eta ekint za 
asko egiten dituzte oro har. hala ere, estereotipo askok bere horretan jarrait zen du.

goMendioAk
•  Ez dituzte adinekoak gainerako herritarrenak ez bezalako beharren xedet zat hart zen.
•  Interesgarria izango lit zateke adinekoen irudi aktiboa lehenestea haien irudi ez hain 
positiboak barik.

•  Adinekoek egungo gizartea eraikit zen izan duten ekarpena jendaurrean agerraraztea 
(industri garapena, demokrazia berreskurat zea, etab.)

•  bizit za osoan nabarmenak izan diren pert sonaien za hart ze aktiboko ereduak auke-
rat zea. jende hori publizitatea sustat zeko kanpainetako irudia izan daiteke.

•  Adinekoek boluntarioen eremuan gizarte eragile lez betet zen duten eginkizunaren 
balioa nabarment zea.

•  Adinekoak mendekotasuna duten pert sonak zaint zeko eta lagunt zeko egiten ari diren 
gizarte funt zioa ikusaraztea (bpg mailan ere bai, dela bikotekidea, dela seme-alabak 
eta gurasoak. Adinekoek, zaint za behar baino gehiago, mendekotasuna duten beste 
pert sona bat zuk zaint zen dituzte, eta errealitate hori hala dela froga daiteke. 

•  Adinekoen funt zio pedagogikoa baliat zea.

•  bereziki babestea eta zaint zea mendekotasuna duten eta euren burua zuzent zeko 
gaitasunik ez duten adinekoen irudia (kognizio mailako arazo handiak edo dement zia). 
horretarako, berebiziko garrant zia hart zen dute hauek:

-��Irudietarako baimena bermat zea pert sonak agert zen diren aldi guztietan (fami-
lienak nahiz zerbit zuetako arduradunenak).

-��pert sonen pribatutasuna eta intimitatea zaint zea informazioaren tratamen-
duan.

-�� Ezgaitasunak dituzten adinekoen zatiz tratamendu alarmista, errukarri edo 
morbosoak eta adinekoak haurt zat hart zeko tratamenduak saihestea.
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AdinekoAk eta hedabideak bizkaian

pRopoSAMenAk
jarraian, gizarte osoarent zako zenbait gomendio orokorrez gain, hedabideetan eta 

adinekoen elkarteetan landu litezkeen zenbait proposamen zehat z emango dira, ez bakarrik 
hedabideent zat edo adinekoen taldeent zat.

•  jardunaldiak, mintegiak edo tailerrak sustat zea informazioaren profesionalent zat, ko-
munikazioaren eta publizitatearen enpresent zat, za hart ze aktiboaren eta adinekoen 
za hart ze aktiboen gaineko jakint za osoa izan dezaten. 

•  pixkanaka aldat zea adinekoen egungo elkarte eredua, halako moldez non eredu 
hori ez baita antolatuko soilik lan egoeraren (erretiratuak), araubide ekonomikoaren 
(pent siodunak) edo egoera zibilaren (alargunak) arabera, baizik eta helburua ere 
badira pert sonak eta herritar izaera oinarri dituzten elkarteak, euren zaletasunak eta 
interesak, gizarte guztiarent zako helburuak eta xedeak izanik. 

•  Adinekoen egungo elkarteek euren gizarte inguruan sart zeko “ateak irekit zeko” 
politikak gara dit zatela, gainerako gizarte elkarteekin batera.

•  herri erakundeek ut z diezaiotela adinekoak soilik gizarte Ekint za Arloko “gai” es-
klusibot zat hart zeari eta adinekoen gizarte partaidet za osoa ahalbidetu dezatela.

•  Zeharkako eta belaunaldien arteko mugimendu horiek balioesten dituzten hedabideak 
sustat zea, haien ekint zen berri emanez. 

adinekoek� (eurenak�soilik� izan�zein�ez)� parTe�harT�zen�duTen�
jardueren� berri� emaTea� hedabideeTan� eTa� adinekoek� euren�
jardueren�susTapen�publikoa�egiTea.

diAgnoSTikoA
•  Adinekoek hedabideetan duten present zia urria da, salbu eta ezohiko gertaerak edo 
berriak direnean, edo soilik “espedientea betet zeko” baino ez diren estereotipoak. 

•  berrietan agert zen diren gertaeren tratamendua ez da lagungarria adinekoen gainean 
ematen den irudia aldat zeko.

•  Adinekoei eta adinekoak kide direneko elkarteei "trebezia” falta zaie eurek egiten 
dituzten jardueren gaineko berriak hedabide ofizialetara behar bezala helarazteko. 

•  Adinekoek eta elkarteek, egiten dituzten jarduerak ezagutaraztea erabakit zen dute-
nean, adinekoengana jot zen dute soilik. Euren burua bakart zen dute. 
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AdinekoAk eta hedabideak bizkaian

•  nolabaiteko konformismoa ant zematen da elkarteek egun duten egoerarekin.
•  muga horiek gaindit zea lort zen denean, gizarteak ez du sentit zen ekint zen hart zailea 
denik, zeren eta adinekoek buruturiko ekint zak baitira. 

goMendioAk
•  Etiketarik eta "abizenik" ez erabilt zea jardueren deskribapenetan, interesa jardue-

raren xedera biderat zeko gehienbat eta ez horrenbeste pert sonarengana. “Zaharren 
kontuak” marka ez erabilt zea. 

•  Adinekoen ohiko bizimodua hobeto ezagutarazten saiat zea. 
•  Aurreko helburuak lort zeko, lehenbizi adinekoen elkarteek jabetu behar dute ona eta 

beharrezkoa dela haien jarduerak gizarte egoit zaren eremutik kanpora ezagutaraztea. 
horretarako, egungo askotariko hedabideak erabiliko dira, ez bakarrik prent sa, irratia 
eta telebista. 

•  Elkarteek gizarte ingurunean zabaldu behar dute, haien jardueren berri emanez eta 
beste talde bat zuekin baterako jardueretan parte hartuz, betiere belaunaldien arteko 
ikuspegiarekin eta gizarte osoari zerbit zua emateko ikuspegiarekin.

•  Informazioz gainezka dagoen mundu honetan, kasuan kasuko beharrezko hedabi-
de egokiak erabilt zea, neurriz kanpoko igurikapenik ez sort zea eta egiten dena ez 
gut xiestea. Intereseko arloak, hart zaile objektiboak eta horiengana iristeko modua 
aztertu behar dira.

pRopoSAMenAk
•  komunikazio taldeak sort zea adinekoen taldeetan eta komunikazio arduradun bat 
izendat zea.

•  Euskarri informatikoak eta horiek erabilt zen jakiteko euskarriak ematea elkarteei, haien 
elkarteko jarduerak jakinarazteko eta ezagutarazteko, dela "barne kont sumorako", dela 
gizarte osoarent zat oro har.

•  Ahaleginak egin behar dira hedabideek berriak, iruzkinak, kolaborazioak, etab. bi-
dalt zeko zuzeneko harremanetarako bidea eman diezaieten elkarteetako komunikazio 
arduradunei.

•  Oso baliagarria izango lit zateke hedabideek edo prent sa elkarteek berriak eta ekint zak 
bere bitartekoekin edo beste formula bat zuk erabiliz sort zeko eta ezagutarazteko mo-
duari buruzko ikastaroak edo hit zaldiak ematea adinekoei. Internet.

•  Adina beste zailtasun bat gehiago deneko jardueretan adinekoek lorturiko lorpenak 
azpimarrat zea; izan ere, pert sona gazteagoen artean nabarment zea lort zen dute. 
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hedabideeTan�erabiliTako�hizkera.

diAgnoSTikoA
•  Zent zu hert sian, 18 urtetik gorakoa da pert sona nagusia, baina adinekoak izendat zeko 
erabilt zen da. 

•  pert sonarekin loturiko adinekoa kalifikazioak, egia esan, egoera edo jokabidea adie-
razten du adin jakin bat baino. 

•  baina “nagusi” kalifikazioa oraindik adinekoa eta agintaria izendat zeko erabilt zen da; 
agintari adiera hori ez da horrenbeste erabilt zen gaztelaniaz. 

•  Ez dago irizpide bateraturik 65 urtetik gorako pert sonak definit zeko. 

•  maizegi erabilt zen dira termino eta adierazpen globalizat zaileak eta orokort zaileak 
adinekoen inguruan, talde homogeneoa izango balit z bezala. 

•  lan izaerara ere jot zen da, baina nolabaiteko estigma dakar: jubilatua, aurre-jubi-
latua edo pent sioduna; klase pasiboak ematen ditu adit zera (gainerakoent zat kostu 
handikoak). 

•  Adinekoen “haurrent zako moduko” adierazpenak eta hizkerak ere erabilt zen dira. 

•  pert sona bat berri baten xedea denean eta gaztea ez bada, adin hori kalifikat zeko, 
bat zuetan, zent zurik gabeko esamoldeak erabilt zeko joera dago: “40 urteko gaztea”, 
noiz arte gara gazteak?; “65 urteko agurea”, noiz gara agure? Ez lit zateke nahikoa 
izango: “40 urteko emakumea”, “65 urteko gizonezkoa”.

goMendioAk
•  pert sonen adina ez kalifikat zea, eta beharrezkoa izango balit z, haiei dagokien izaera-
ren gaineko aurreirit zirik eman barik egitea. 

•  pert sona bat kalifikat zean, garrant zizkoagoa da mendekotasun egoera adina baino. 
Adinean aurrera egin ahala, gaitasunak eta beharrak aldat zen dira, baina modu ezber-
dinean pert sona bakoit zarekin. 

•  mendekotasuna eta adin nagusiko pert sonak ez lot zea, zeren eta zenbait mendekota-
sun egoerak gazteei eta helduei ere eragiten baitie. 

•  65 urtetik gorako adinak “hirugarren” mailako herritarrak ez hart zea, “hirugarren adina” 
terminoarekin lotura duela eta. 

•  Etengabeko prozesu lez onart zea za hart zea, bizit zan gertat zen dena eta mundu guz-
tiari eragiten diona, modu ezberdinean bada ere adinaren arabera. beraz, ez da hasten 
65 urte betet zean. 
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pRopoSAMenAk

•  Informazio eta publizitateko edukietan erabilitako terminoak berraztert zea eta egu-
nerat zea, zeren eta hit zek kont zeptuak, pent saerak eta sentitu eta jarduteko moduak 
adierazten baitituzte. 

•  nahikoa adina duten pert sonak definitu beharra badago, ahal dela erabili “adinekoak” 
terminoa, “za harrak”, “jubilatuak”, "pent siodunak” edo “alargunak” barik.

•  Adina kalifikat zea benetan garrant zizkoa den balorat zea, adibidez: mendekotasuna 
zuen 85 urtetik gorako gizon bat erreskatatuta behar izan zuten suhilt zaileek. 

•  “geriatriko” hit za erabili beharrean, “adinekoen egoit za” erabilt zea.

•  konnotazio paternalistak edo adinekoak haurt zat tratat zeko konnotazioko esamol-
deak ez erabilt zea hala nola “gure nagusiak”, “aitaita-amamak”, “agure edo at so za ha-
rrak”, etab. Izan ere, maitekiro erabilt zeko asmoarekin bada ere, ez datoz bat adineko 
pert sona helduarekin eta beren burua gobernat zeko gaitasunarekin. 

•  termino globalizat zaileen eta etiketen ordez, pert sonaren diment sioari buruzko 
ai pamen nagusia egiten dutenak erabilt zea, gaixotasuna edo muga uneko egoerat zat 
hart zeko. mendekotasuna egoera da, ez izaera. Esate baterako, hobe da "gaigabezia 
duten pert sonak" esatea "minusbaliatuak" baino, edo "dement zia duten pert sonak" 
"zoroak" baino. 
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Eta azaldutako guztia laburbilduz, bizkaiko Adinekoen kont seiluak eta gizarte hedabideek, 
za hart zaroak gizartean duen irudiaren bilakaera positiboan zuzenean inplikatuak eta arlo horre-
tan erant zuleak garen aldetik, hauexek onartu eta adostu ditugu: 

1. Adinekoak gizartean kontuan hartu beharreko giza kapitala direla, denboraren 
joan-etorriak ematen duen bizit zako esperient ziaren jabe, eta esperient zia hori 
datozen belaunaldiei transmititu behar diete.

2. Erretiroak ematen dizkien eskubide guztiak erabilt zeko modua izan behar 
dute adinekoek; ez dute euren gizartetik baztertu behar eta ez dute gizartetik 
baz tertuak izaten ut zi behar. hori dela-eta, adinekoak gizarte osorako baliaga-
rriak izatea ahalbidet zen duten ekint za guztiak indartu behar dira.

3. Adinekoek, gizarteko gainerakoek bezala, osasuna eta segurtasuna izateko eta 
parte hart zeko eskubidea izan behar dute, baina euren burua zaint zeko eta parte 
hart zeko ere bai. bizi garen gizarteko eragile aktiboak dira.

4. Adinekoek, hedabideen lankidet zan, hedabideetan partaidet za handiagoa sus-
tat zeko bide egokiak bilatu behar dituzte; ez bakarrik eurak ardat z dituzten gaie-
tan, baizik eta hainbat irit zi izateak gizartearen ikuspegi zuzenagoa ahalbidet zen 
duten bideetan ere bai.

5. Adinekoak talde heterogeneoa dira eta, horrexegatik, hedabideek ez dituzte 
adinekoen gaineko estereotipo negatiboak sort zen lagundu behar. horretarako, 
komenigarria izango lit zateke informazioko testuak eta irit ziak zaint zea, zeta-
rako-eta, informaziorako baliorik ez duten terminoak eta esamoldeak erabili ba-
rik, adinekoa gizartearent zat ezgai edo karga izatearen gaineko irudia ematen ez 
jarrait zeko.

laburpena�/�dekalogoa�
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6. Zahart zaroaren eta adinekoen deskribapenak, une honetan, ez digu argi uzten 
zein terminologia erabili behar den adinekoei dagokienez: adinekoak, nagusiak, 
za harrak, etab… hedabideen eta adinekoen arteko estiloari buruzko eskuliburu 
adostua egitea lagungarria izango lit zateke adinekoekin lotutako estereotipo 
negatiboak hobet zeko.

7. gizarte hedabideek za hart ze aktiboa aldarrikat zeko lanean parte hartu eta gi-
zartean dagokien eginkizuna eman behar diete adinekoei, za hart ze aktiboa guztion 
ardura dela ikusaraziz, adingabeengandik hasita adinekoenganaino. hedabideek 
uneko errealitatearekin bat datorren irudia sort zen saiatu behar dute: pert sona 
aktiboak, gizartearent zako esperient zia eta informazio garrant zizko handiaren 
jabe direnak populazioaren, bpg sort zearen eta kont sumoaren aldetik.

8. Adinekoek, banaka edo taldeka, trebakunt za eta sent sibilizazio prozesua garatu 
behar dute “jabearazteko” eta egiazko gizarte eragile lez jarduteko, adin guztieta-
rako gizarte bat eraikit zen lagunt zeko gai diren aldetik.

9. Adinekoen elkarteek informazioaren teknologia berriak eta gizarte hedabidee-
tako bitartekoak (prent sa, irratia, telebista eta Ikt) erabilt zen hasi behar dute 
adinekoen elkarteek. Adinekoek, oro har, eta adinekoen elkarteek, bereziki, parte 
hart zeko eta lagunt zeko elkarrekiko konpromisoak hartuko dituzte. 

10. hedabideek eta herri erakundeek ez dute adinekoa soilik gizarte ekint zaren ar-
loko gait zat hartu behar; gizartean partaidet za osoa izatea ahalbidetu behar da.
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Azterturiko arlo bakoit zerako gomendatu eta proposaturiko errealitate bilakat zeko, 
lan-taldeak ekint za hauek sort zea eta garat zea planteat zen du:

leHenA:

Adinekoen eta gizarte hedabideen gaineko jardunaldi bat zuk sort zea eta garat zea. jar-
dunaldiotan, hizlariak adinekoak, gizarte hedabideko profesionalak, unibert sitateko adi-
tuak izanik, hainbat gai jorratuko dira. hauexek adibidez:

•  Adinekoek Europan duten eredua. 

•  Adinekoek Euskadin duten irudia – Adineko berriak.

•  nola ikusten dute euren burua islatuta adinekoek gizarte hedabideetan? 

•  publizitatea eta adinekoak. 

•  sareak eta Iktak, jendet za gizarterat zeko bitarteko gisa.

•  gehiago salt zen al dute adinekoek hedabideetan?

•  Esperient ziak jakinaraztea za hart zaroko eta za hart ze prozesuko aldaketen 
ildotik.

bigARRenA: 

tailer edo mintegi bat sort zea eta garat zea adinekoent zat, “komunikat zen ikastea” de-
rit zona, berrien, pent samenduen eta irit zien sort zaileak eta jakint za eta esperient zien 
berriemaileak diren aldetik, horiek guztiak gizarteari komunikat zen ikas dezaten. horre-
tarako, gizarte hedabideak erabiliko dira, edo ez. Xedea:

•  komunikazio teknikak ikastea.

•  komunikaziorako teknologia berrien baliabideen eta tresnen berri izatea.

•  “berriemaileen sarea” sort zea bizkaiko lurralde historiko osoan, adinekoen 
elkarteetako eta taldeko zuzendarit za bat zetako komunikazioko arduradunek 
eratua.

epe�labur�eTa�erTainerako�ekinT�za�plana
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HiRugARRenA: 
Adinekoen elkarteen eta taldeen hedabideen arduradunen arteko lanerako lotura 
egonkorra sort zea, “berri agent zia” gisa jardun dezaten adinekoekin lotutako arlo 
guztietan: informazioa, irit zia, prestakunt za, zerbit zuak, etab. hauexek izango lira-
teke helburuak:

•  Adinekoen eta adinekoen taldeen errealitate osoa hurrerat zea gizarteari, 
zuzenean edota gizarte hedabideak erabiliz.

•  “materialak” sustat zea bizkaiko adinekoen 2.0 Atarian sart zeko.
•  Adinekoen taldeen eta gizarte hedabideen arteko lotura egonkorra izatea.

lAugARRenA: 
komunikat zaileen eginkizuna bereganat zen duten adinekoen mult zoa sort zea eta man-
tent zea hedabideetan parte hart zeko. mult zo horretan tokia izango dute pert sonekin 
(lanbidea, zaletasunak, esperient ziak, etab.) eta gizarte inguruarekin (kultura, historia, 
kondairak, etab.) lotutako gaiek. Xedea:

•  Adinekoen gizarte eta kultura kapitala aint zatestea.
•  jakint za eta esperient zien transmisioa sustat zea.
•  Adinekoen egungo irudia eskaint zea, gizarteratuta dauden gizarte eragile gisa.
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