
Conferencia inaugural – Vitalija Gaucaite Wittich, Bilbao, 18 de marzo de 2015 

 

1 

 

Jaun-andreok,  

Poz handia ematen dit zuekin egoteko eta labur hitz egiteko aukera edukitzeak, adin guztietarako 
gizartea bermatu behar duten nazioarteko esparruak eta politika nazionaletan esleitutako 
lehentasunak aztertzeko.  
 
Batez ere UNECE eskualdeko garapenei buruz jardungo dut. Eskualde horrek Ipar Amerikako, 
Europako, Kaukasoko eta Erdialdeko Asiako 56 estatu biltzen ditu. Eskualde horretan bizi dira, gutxi 
gorabehera, munduko biztanleen %18, eta, gaur egun, munduko 65 urtetik gorako pertsonen heren 
bat.  
 
Ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren aldetik, eskualde guztiz heterogeneoa da. Biztanleriaren 
dinamika eta egitura ere oso aldakorrak dira, hainbat faktore direla medio, besteak beste 
ugalkortasuna, heriotza-tasa eta migrazioa. Horren adibide ona da jaiotze uneko bizi itxaropena: 85 
urtetik gorakoa da Espainiako eta Suitzako emakumeentzat, eta 70-72 urtekoa bakarrik Erdialdeko 
Asiako herrialdeetan; eta gizonentzat aldea are handiagoa da: 80 urtetik gorako bizi itxaropena 
Italian eta Suitzan eta 61-63 urte baino ez Kazakhstanen, Errusian edo Ukrainan.  
 
Desberdintasun horiek gorabehera, badira biztanleria-joera garrantzitsu batzuk azken 
hamarkadetan UNECE eskualdeko herrialde gehienetan agertu direnak: 

 Jendea luzaroago bizi da 

 Osasun hobea dauka 

 Ikasiagoa da 

 Seme-alaba gutxiago edukitzen ditu, eta zaharrago edukitzen ditu 

 Askotariko familia inguruneetan bizi da 

 Diru-sarrera handiagoak ditu 

 Eta mugikorragoa da. 
 

Pertsonen bizitzan eta eskura dauden aukeretan gertatu diren aldaketa horien ondorioz, biztanleria 
motel hazi da eskualdean eta gainbehera etorri da zenbait herrialdetan. Gainera, gizarteetan 
adineko pertsonen kopurua handitu egin da. Horrekin batera, eskualdeko leku askotan aniztasuna 
areagotzen ari da, migrazioaren eta gizarteko aldaketen eraginez.  
 
Aldaketa horiei erantzuteko, garrantzitsua da erakundeak unean uneko egoerari egokitzea, eta 
inbertsio handiagoa egitea pertsonengan eta euren hezkuntzan, osasunean, enpleguan, eta 
pertsonen bizi ziklo osoan gizartean parte hartzeko aukeretan. Aditu askok uste dute giza 
kapitalean inbertitzea lagungarria izan daitekeela biztanleriaren zahartzearen erronkak 
aberastasuna handitzeko aukera bihurtzeko.  
 
Jaun-andreok,  
 

Nazio Batuek gidatzen dute oraingo gizarteek aurrean dituzten erronkei eman beharreko 
erantzuna, nazioartean koordinatua.  
 

Zahartzeari buruzko Lehenengo Mundu Batzarra izan zen abiapuntua, 1982an. Gero, Zahartzeari 
buruzko Madrileko Nazioarteko Plana (MIPAA) onartu zen 2002an, Zahartzeari buruzko Bigarren 
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Mundu Batzarrean (baita hura UNECE Eskualdean Garatzeko Estrategia ere). Ildo horri jarraituz, 
nazioarteko politiken esparruek ikuspegi holistikoa aplikatzen dute, arreta berezia jarriz biztanlerien 
arteko mendekotasunei, hazkunde ekonomiko iraunkorrari, osasunari, kontsumo ereduei, 
gobernantzari, gizarte ekitateari eta gizarteratzeari. Ikuspegi horrek aintzat hartzen ditu 
gizabanakoak, euren bizi kalitatearen inguruko arazoei ekiteko jardule nagusi gisa, eta era horretara 
ahaldundu egiten ditu gizabanakoak.  
 
MIPAA/RIS plana nazioarteko tresna “biguna” da (berretsi eta kontrolatu behar diren hitzarmenak 
ez bezala), baina baldintza bat jartzen du: estatu kideek konpromisoa hartu behar dute, tresna hori 
nola erabili duten berrikusteko eta ebaluatzeko, bost urtean behin.  Dagoeneko horrelako bi 
jarduketa egin dira UNECE eskualdean (2007, 2012), eta, emaitza gisa, ministroek epe ertaineko 
zenbait neurri politiko onartu dituzte. Esate baterako, 2008an Zahartzeari buruzko UNECEko 
Lantaldea sortu zen –gobernu arteko erakunde bat, MIPAA/RIS plana eskualdean bideratzen duena 
eta nola gauzatzen den kontrolatzen duena–, 2007an egindako Leongo Ministro Adierazpenari 
erantzunez. Vienan 2012an egindako Ministro Adierazpenak, berriz, hurrengo bost urteetarako 
jarduketa politiko garrantzitsuak lau helmugaren inguruan multzokatu zituen:   
 

 Lan bizitza luzeagoa sustatzea eta lan egiteko gaitasunari eustea  
 Adinekoen parte-hartzea, bereizketarik eza eta gizarteratzea sustatzea  
 Zaharren duintasuna, osasuna eta independentzia sustatzea  
 Belaunaldi arteko elkartasuna mantendu eta hobetzea  

 

Belaunaldi arteko gorabeherak eta bizi zikloaren ikuspegia helmuga guztien oinarrian daude, nahiz 
eta berariazko jarduketa batzuk laugarren helmugaren azpian multzokatuta dauden, belaunaldi 
arteko elkartasuna mantendu eta hobetzea eskatzen duen horretan, hain zuzen. Jarduketa 
horietariko batzuk aipatuko ditut:  
  

 Belaunaldien arteko elkarrizketa sustatu eta indartzea, bai eta alderdi interesdun guztien 
belaunaldi arteko ikaskuntza ere 

 Gazteen erakundeen eta adinekoen erakundeen arteko lankidetza hobetzea   
 Adin guztietako pertsonek batera boluntario aritzeak duen balioa aintzat hartzea eta lan 

hori sustatzea  
 Biztanleria arazoei eta gizabanakoen zahartzeari buruzko heziketa kanpainak diseinatu eta 

garatzea -bizi zikloaren zati gisa, aktibo eta osasuntsu zahartzen irakastea, eta adineko 
pertsonei belaunaldi gazteagoen arazoez, bizi baldintzez eta erronkez kontzientzia 
harraraztea.  

 

Garrantzitsua da “belaunaldien arteko elkartasuna” alderdi bakarretik ikusteari uztea, adineko 
pertsonei gizarte babes iraunkorra eskaintzeko baliabide moduan alegia, eta aintzat hartzea 
adineko gizon eta emakumeek ekarpen ederrak egiten jarraitzen dutela euren komunitateetan, 
hainbat eratara; adibidez, euren lan jardueran jarraituz, edo familiako kide gazteenei eta zaharrenei 
ordainsaririk gabeko zainketak eskainiz, edo boluntario lanetan parte hartuz, edota euren familia 
eta komunitateetako kide gazteenei diruzko edo gauzazko dohaintzak eginez.   
 
Jaun-andreok,  
 

Biztanleriaren zahartzea ez da adineko pertsonen kontua bakarrik: adin guztietako pertsonei 
eragiten die. Eta, horregatik, adin guztietako pertsonei eman behar litzaieke arreta.  
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Garrantzitsua da kontuan hartzea zahartzen ari diren gizarteetan gazteen eta adineko pertsonen 
arteko oreka ikaragarri aldatu dela, eta adin talde gazteenen munduek aldaketa sakonak izan 
dituztela. Gaurko gazteak gutxiengo dira euren gizarteetan, eta hainbat belaunaldi dauzkate 
“gainetik”. Horrek belaunaldi arteko harremanen eta mendekotasunen sare konplexuagoa sortu du.  
 

Gizarte politikek sorrarazten eta indartzen dituzte familietako belaunaldien arteko eta gizon eta 
emakumeen arteko mendekotasun kritiko horietariko batzuk. Elkarren mendekotasun horiek ez 
dira finkatutzat jo behar; belaunaldien arteko desberdintasunen tirabirak eta aukerak isla ditzakete 
familietan edo gizartean, oro har, ezarritako legezko xedapenen eta erabaki politiken ondorioz.  
 

Esate baterako, familiako kideek elkarrekiko dituzten erantzukizunei buruzko ikuspegi orokortuak 
gizartean partekatzen dira, eta badute osagai arauemailea. Informazio iturri gisa balio diete 
politikak taxutzen dituztenei, eta zenbait kasutan familia erantzukizunari buruzko legeetan 
formalizatzen dira. Baina lege horiek ez dira neutroak. Har dezagun adibidetzat osasunez makal 
dabiltzan guraso zaharren zainketa; familiak ematen duen zainketaren mendekotasun esklusiboa 
edo lehen mailakoa kontraesanean dago emakumeek lanean luzaroago parte hartzeko eta bai 
gizonek bai emakumeek lan bizitza luzeagoa izateko helburuekin.   
 

Politikek sariak eskaini edo trabak jar ditzakete belaunaldi barruko edo belaunaldi arteko 
harremanen eredu zehatzetarako. Eta arretaz diseinatu behar dira, herrialde bakoitzaren kultura-
ezaugarri bereziak kontuan hartzeko.     
 

Nazioarteko politiken esparruek aintzat hartzen dituzte nazioz gaindiko desberdintasunak eta tartea 
uzten diote eskualdeen aniztasunari, hirien eta landa eremuen arteko desberdintasunak barne, 
betiere legeek eta politikek giza eskubideen ikuspegia hartzen badute oinarritzat.  
 

Uste osoa dut konferentzia honetako eztabaidek adibide ezin hobea emango dutela, erakusteko 
nola txertatu daitezkeen nazioarteko printzipioak eta eskualdearen berariazko ezaugarriak adin 
guztietarako gizartea sustatzea xede duten politiketan.   
 

[Testu osagarria – denbora badago] 
 

2012-2013 bitartean, UNECEko hainbat herrialdek biztanleriaren eta garapenaren inguruko gaiei 
buruzko azterketa global batean parte hartu zuten (ICPD 2014 ostean), eta azterketa horrek 
barruan hartu zituen, halaber, adinekoei, gazteei, familiei, askotariko biztanle talde ahulei 
(desgaitasunen bat duten pertsonak, migratzaileak, gutxiengo etnikoak eta beste batzuk) 
zuzendutako jarduketa politikoen gaineko gaiak. Diapositibetan labur jaso ditut azterketa horren 
emaitzetariko batzuk, hizpide dugun gaia aztertzeko kontuan hartu beharrekoak.   
 

Adinekoei dagokienez, lehentasunen artean —azken 5-10 urteetan, baina baita etorkizunean ere— 
herrialdeek honako arlo hauek identifikatu zituzten:  

 kalitatezko hornidura eta gizarte zerbitzuak, epe luzeko arreta barne  

 pentsioen erreforma 

 duintasuna eta bizimodu independentea 

 osasun arretarako zerbitzu egokituak 

 komunitatearen bizitzan eta erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzea, eta  
 etengabeko ikaskuntza.  
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Galderei emandako erantzunetan kezkatzeko arrazoi garrantzitsuak ere agertu ziren:  

 adineko pertsonen aurkako abandonua, abusuak eta indarkeria; 

 enplegurako aukerarik ez izatea, eta adinekoen gaitasunak behar adina ez erabiltzea edo 
batere ez erabiltzea; eta 

 zahartze aktibo eta osasuntsua. 
 

Gazteei erreparatuta, askok uste dute gazte helduek laguntza behar dutela euren bizitza hobeto 
bideratzeko eta ondo oinarritutako erabakiak hartu ahal izateko: familia sortzea, lanean hastea, 
ikastea, emigratzea, prestakuntza hartzea, eta etxebizitzaren ingurukoak. Pobreziak eta langabeziak 
gazte helduei aukerak murrizten dizkiete eta etorkizuneko bizitza markatzen diete. Hona hemen 
lehentasunetariko batzuk:  
 

• Hezkuntzan inbertitzea (hezkuntza formalean nahiz informalean)  
• Enplegurako aukerak sortzea 

• Osasuna hobetzea 

• Indarkeriari eta esplotazioari aurka egitea.  
 

Kontu kezkagarriak: 
 

• Ume eta gazte babesgabe, zaurgarri eta behartsuengana heltzea 

• Lan merkatuaren beharrizanak irakaskuntzarekin, lanbide heziketarekin eta etengabeko 
ikaskuntzarekin uztartzea   
• Erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzea  
• Pobrezia, eta desberdintasun gero eta handiagoa 

 

Eta familia politikei dagokienez –horiek eragin zuzenagoa izan dezakete familien barruko 
belaunaldi arteko edota gizon eta emakumeen arteko mendekotasunetan– UNECE eskualdeko 
azterlanean emandako erantzunek hau erakusten dute: 
 

 Familia politiken hiru zutabeak —finantza onurak, aitatasun edo amatasun baja eta 
haurtzaindegiak— herrialde gehienetan daude. Hala ere, ez dute lortzen familien arazo 
nagusiak konpontzea, lanaren eta familiaren arteko gatazkari dagozkionak. Herrialde 
askotan, haurtzaindegi publiko eta pribatuen hornidurak ez du eskaria asetzen. Beraz, 
familien aukerak murriztuta daude oraindik.  

 Arreta berezia jartzen zaie beharrizanak dituzten zenbait familiari: zainketa berezien beharra 
daukan kideren bat duten familiak, guraso ezkongabeak, GIBa daukan kideren bat duten 
familiak. 

 Orain arte ohikoak izan ez diren bizimoduak sortu eta hedatu dira (seme-alabak dituzten 
izatezko bikoteak; sexu bereko bikoteak), baina herrialde askotan ez dago legezko oinarririk 
horrelakoek ohiko familia ereduekin batera berdintasunez aurrera egin ahal izan dezaten.  

 Arreta handiagoa jarri behar zaie gurasotasunarekin zerikusia duten eskubideei. 
‘Gurasotasun arduratsua’ gorantz dator.   

 Familiaren barruko genero berdintasuna elementu garrantzitsutzat jotzen da. Bien 
bitartean, familiaren barruko zaintzaile lanaren feminizazioak arazo kezkagarria izaten 
jarraitzen du.  
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Konferentzia honetan oinarritzat hartu dira UNECEren argitalpen hauetan lehendik argitaratutako 
emaitzak: 

- Ensuring a Society for All Ages: Promoting quality of life and active ageing, Proceedings of 
the UNECE Ministerial Conference on Ageing, Vienna, Austria, 19-20 September 2012 

- (Adin guztietarako gizartea bermatu: bizi kalitatea eta zahartze aktiboa sustatu. Zahartzeari 
buruzko UNECE Ministro Konferentziaren aktak, Viena, Austria, 2012ko irailaren 19a eta 
20a) 

- ICPD Beyond 2014: The UNECE Region’s Perspective, UNECE Regional Report, 2013 

- (ICPD 2014 ostean: UNECE eskualdearen ikuspegia, UNECE Eskualde Txostena, 2013 

- Intergenerational Family Relationships in Ageing Societies, report prepared by Pearl Dykstra 
(2009). 

- (Belaunaldi arteko familia harremanak zahartzen ari diren gizarteetan, Pearl Dykstrak 
egindako txostena, 2009). 


