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IRAKURGAIAK
Suizidio digitala, suizidio iraultzailea. Militantzian sare sozialak erabiltzeari buruzko hausnarketa.
catarsimagazin.cat/suicidi-digital-suicidi-revolucionari
Gorka Castilloren artikulu honetan egun bizitzen ari garen lehengai gabeziaren auzia jorratzen da,
arrazoi, ondorio eta konponideak aztertuz.
ctxt.es/es/20211001/Politica/37471/#.YWKvZkB0AZQ.twitter
Feministek espazio digitalak erabiltzeko gomendioak landu ditu Nadine Moawad-ek
luchadoras.mx/internetfeminista/2018/05/08/offline-tenemos-hablar/
Argentinan irailean egindako hauteskunde primarietan peronismoaren beheerakada aztertzen da
revistacrisis.com.ar/notas/paso-de-la-grieta-la-fractura-expuesta

GOMENDIOAK
Marxfem kongresua gainean dugun hontan Frigga Haug-en lan honetan marxismo-feminismoaren 13 tesi daude jasota.
marxfemconference.com/wp-content/uploads/2021/10/Frigga-Haug-EU.pdf
ETA eta Espainiako Gobernuak Oslon izandako bake negoziaketei buruz NAIZek egindako erreportaia, lehen pertsonan bizi izan zituen David Plarekin.
naiz.eus/eu/info/noticia/20211020/david-pla-oslora-bueltatu-da-hamar-urteren-ostean
Angela Davisi buruzko komikia.
afrofeminas.com/tienda-afrofeminas/libros/biografia/angela-davis-maripaola-pesce-y-mel-zohar/

ALEA berezia duzu eskuartean. Ikasturteko lehen alea, ez-ohiko formatuan
eta edukiei dagokionez monografikoa. Osasun mentalari egingo diogu so
urriko ALEA honetan. Buruan, bihotzean eta tripetan nahaspilatzen zaigun
guzti horri esanahi politiko bat emateko saiakera da orriotan duzuna; esku
eta begirada konpartituen artean osatua. Irakurri, hausnartu eta zabaldu!

Sakonean
Pandemiak krisi asko azkartu
ditu, beste batzuk azalerazi.
Eta geure ahotan ez zeuden
zenbait gai mahaigaineratzen
hasi gara. Gutxinaka. Horietako
gai bat da osasun mentalarena.
Itzalpean gordetako tabua izan
dena eta oraindik ere, neurri
handi batean, izaten jarraitzen
duena. Alta, gazteon osasun
mentalarekin loturiko zenbait
datuk alarmak piztu dituzte:
Pandemia hasi zenetik EAEn
%50 hazi dira nerabeen ospitalizazioak unitate psikiatrikoan; gehiengoa neska gazteak dira. Suizidio tasek gora
egin dute nabarmenki Hego
Euskal Herrian; 15 eta 29 urte
artekoen kasuan heriotzerako
kanpo-faktoreen artean bigarrena da suizidioarena. Anorexia kasuen gorakada ere larritzekoa da: Bizkaian adibidez,
2019arekin alderatuta, anorexia
nerbiosoak eragindako ingresoak %153 hazi ziren 2020an.
Sare sozialetan ere izan da
horren isla azken hilabeteotan. Nolabaiteko ikusgarritasunerako saiakera egiten ari
dela ukaezina da. Gazte askok
aitortu dute antsietatea dutela edota psikologoarenera
doazela. Suizidioaren nazioarteko egunaren harira ere entzun ditugu, sare sozial zein
hedabideetan, norbanako anonimoen zein pertsonaia ezagunen bizipen eta istorioak.
Aitziber Garmendia aktore eta
umoregilearen kasuak zabalpen handia izan zuen, esate-

TRISTE DAGO GAZTERIA

rako. Bere gaztaroko bikoteak
bere buruaz beste egin zuela
azaldu zuen sareetan eta suizidioarekin loturiko tabu eta
estigmei aurre egiteko beharra
azpimarratu zuen ostera eskainitako hainbat elkarrizketetan.

2020ko martxoan, estatu alarmaren eta konfinamenduaren
ezartzearekin batera, isolamendu masiboa etorri zen. Ez
soilik gazteentzat, noski. Baina
kontuan hartzekoa da gazteen
arteko au<<
Kontaktu
sozialerako
Baina
zergatik
rrez augaude
gaizki? mugak handiagoak izan dira rreko haZergatik
gaude gazte eta nerabeentzat>>
rremanen
gazteak apatiko,
etetea
hondoratuak, nekatuak? Os- drastikoa izan zela. Ikasgela
pitalizazioen gorakadaren at- etxeko mahai batengatik aldazean elikadura nahasmenak tu zuten ikasleek, eta berdinen
(anorexia), tendentzia suizidak arteko interakzio prensentzial
eta estres postraumatikoa dau- oro desagertu zen bat-batean.
dela erakusten dute informeek. Kontaktu sozialerako mugak
Datuek diote, Covid-19aren handiagoak izan dira gazte
agerpenak eragin zuzena izan eta nerabeentzat. Eta kontuan
du gazteon osasun mentala- hartzekoa da hain justu, haurtren okertzean. Zeintzuk izan zaroarekin batera, nerabezadira, bada, faktore nagusiak? roa eta gaztaroa direla sozializaziorako eta identitatearen
eraikuntzarako une garrantzitsuenak. Nerabe eta gazteok
sozializatzeko behar handia
dugun sektorea gara eta konfinamenduak prozesu horiek
nabarmenki baldintzatu ditu.
Ikasketak modu telematikoan
garatzeko zailatasun handiak
izan dituzte gazte askok. Baliabide material (ordenagailuak,
interneterako sarbidea, klaseak
jarraitzeko espazio egokia...)
falta izan dute ikasleek. Itxialdian ikasketen errendimenduak garrantzia galdu zuen,
berdin ikasketetan arrakasta
izatearen balioak, eta horrek
ikasleen autoestimuan eragi-

na duela azaldu dute adituek.
Eta etxetik irten gabe ginela,
sare sozialek eta bideojokoek
presentzia oraindik ere handiagoa hartu zuten, zer esanik
ez gazteen artean. Adituen
aburuz, erabilera handiagoak
hainbat arazo psikologiko eta
fisiko dakarzki berekin: lorik eza, elikadura nahasmenak, estresaren igoera, antsietatea,
mendekotasuna...
Dena ordea ez da “barnetik”
abiatu. Ezin aipatu gabe utzi
gazteek jasandako kulpabilizazio eta kriminalizazio orokortua. Instituzioek, hedabideek...
denek jarri dute gure gain
gaixotasuna
hedatzearen
errua. Geure senideak hiltzea leporatu digute, inolako
matizik gabe. Gordinki. Pandemiaren kudeaketaren gabeziak (esklusiboki) gazteen
arauhausteekin ezkutatu nahi
izan dituzte. Eta modu horretan
jarri dira gazteak foko mediatikoaren erdigunean: errudun
eta, nola ez, ahots propiorik gabe. Zama horren eragin
psikologiko eta emozionala

agerikoa izan da eta hainbat
ikerketek salatu dute akatsa
izan dela gazte eta nerabeei
halako mezuak helarazi izana.
Emozioen kudeaketa lan zaila eta mardula bada, are mardulagoa izan da pandemia

<<
Pandemiaren
kudeaketaren gabeziak (esklusiboki) gazteen arauhausteekin ezkutatu nahi
izan dituzte >>
garaiotan. EHUko psikologia
irakasle Natalia Alonsok GARAri emandako elkarrizketa
batean azaltzen zuen moduan,
emozioen
kudeaketa
“askotan osasun mental horien
iturburuan da”. Irakaslearen
aburuz, gazte askok erreakzio
inkosziente gisa “hibernazio afektiboa” aukeratu dute
“emozioen beroa garai hobeagoetan sentitzeko zain” eta
beste batzuek absentziak bestelako presentziekin ordezkatzeko bideak topatu dituzte.
Gaizki sentitu gara itxialdian,
gaizki sentitu gara deseskalat-

zean eta gaizki sentitzen gara
normaltasun berrian. Ondoez
emozionalari aurre egiteko,
zenbait gazte eta nerabek
kontrolera jo dute, gorputzaren eta elikaduraren kontrolera zehazki. Hortik eratorri dira
anorexia nerbiosoak, desnutrizio larriak eta antzekoak. Beste batzuk autolesioaren bidea
jarraitu dute. Ondoezari euren
buruei min emanez egin diote
aurre eta modu horretara handitu da suizidiorako tendentzia.
Dena ez da isilpean gorde. Baina laguntza jasotzea zaila izan
da. Osasun mentalerako baliabide publikoak oso urriak
dira eta gauza jakina da pandemian gainezka egin dutela
psikologia eta psikiatria eremuek. Osasungintza publikoak
ezin izan dio aurre egin eskaerari eta gazte askok zailtasun
handiak izan dituzte zitak eskuratzeko eta, ondorioz, diagnosi
bat izan eta laguntza jasotzeko.
Hori guztia, ordea, ez da kontu
berria. Eta pandemiak zenbait
tabu hausten edota osasun

terdependienteak. Bizitzak, gizarteak, argi-ilunak dituela eta
halabeharrez elkarren beharra
dugula. Bakardade eta zaurgarritasun sentimenduak handitzen ari dira gazteen artean
eta presio
<<Osasun mentala auzi materiala da. Ezin estetikoa
dugu gazteon ondoeza sistema kapitalista ere asko
patriarkalaren efektuetatik kanpo ulertu >> handitzen
ari neska
fenomeno gisa ulertu behar gazteon artean. Hezkuntzaren
dugu, hain zuzen ere, gazteon eremuan emozioen kudeakeosasun mentala zuzenki lotua tarekiko dagoen arreta falta
dagoelako geure bizi-baldint- ere azpimarratzeko da. Sistezekin, baldintza materiale- mak bizitzak kolokan jartzen
kin eta gizartearen tendent- dituela diogunean, dimentzia
eta
nolakotasunekin. sio guzti horiei ere egin beharko genieke erreferentzia.
Nekez sentituko gara ondo
geure etorkizuna irudikatzeko Dena merkantzia den gizarkapazak ez bagara. Krisian hazi tean, osasuna ere, nola ez,
eta hezi den belaunaldia gara, negozioa da. Zaintza lanen
geure prekarizazioa geroz eta pribatizazioa eta sektorearen
handiago da enpleguaren ere- prekarizazioa ezaguna dugu
muan, emantzipatzeko ezinta- jada (besteak beste eremuko
suna inoiz baino agerikoagoa prekaritatea salatu duten landa, hezkuntzaren elitizazioak gileen borrokei esker); gutxi
eta merkantilizazioak ikaske- hitz egin dugu oraindik ordea
tak garatzeko ezintasunak ge- osasun mentalerako zerbithitu besterik ez dizkigu egiten, zuen
inguruan:
aisialdi eredu geroz eta mer- zerbitzu eta bakantilizatuagoa eta elitistagoa liabide
publiko
sustatzen ari da... Osasun men- eskasiaz
gain,
tala auzi materiala da. Ezin sektore pribatuadugu gazteon ondoeza siste- ren nagusitasuna
ma kapitalista patriarkalaren eta garapena ere
efektuetatik kanpo ulertu. hartu beharko genituzke kontuan.
Gizarte neoliberalaren tendentziek ere pisu handia dute geu- Psikologiaren
uberizazioaz
re egoera psiko-emozionalean. ohartarazten hasiak dira jada
Indibidualizazio prozesu sako- zenbait sektore. Azken aldian
na bizi dugu: sare sozialak, TherapyChat edo Ifeel bezaetengabeko estimulu eta zo- lako software eta aplikazio
riontasun irudiak, aisialdi ere- enpresak sortzen ari dira, ondua, harremanen likidotasuna line hitzordu psikologikoak eseta komunitatearen diluitzea... kaintzen dituztenak. Osasun
Guzti horrek talka egiten du mentalaren Glovo. Aski ezageure zentzu gizatiarrenarekin: gunak ditugu horrelako plaanimalia sozialak garela, eta in- taformek eskaintzen dituzten
mentalaren gaia mahaigaineratzen lagundu badu ere, ez
dago soberan azpimarratzea
gazteon ondoez psikologiko eta emozionala arazo estrukturala dela. Egiturazko

lan baldintzak: autonomo faltsuak, agindutako eta gehiegizko lan ordutegiak, permanentzia klausulak eta isunak...
Prekarizazioa, kasu honetan,
bi norabidekoa da: langileen
baldintzak txarrak dira, baina baita zerbitzuen kalitatea
ere. Beraz, langilearenganako
eta pazientearenganako kalteaz, indarkeriaz, ari gara.
Ertz anitzeko arazoa da, ondorioz, osasun mentalarena. Horregatik, maila berean ulertu
beharko genituzke gazteriaren bizi-baldintzen hobekuntzarako politiken eta osasun
mentalerako baliabide publiko
gehiagoren
aldarrikapenak.
Eta, horrekin batera, nola ez,
psikologia eta psikiatria eremuen desmerkantilizazioaren
beharra. Zaindu gaitezen eta
zaindu dezagun elkar. Eta
eman
diezaiogun
osasun
mentalari berezkoa duen dimentsio politikoa. Amesten
dugun Herria bizigarria izan
behar baita, zentzu guztietan.

Sortzaileen
txokoa

BIZI EDO IRAUTEN
Oihane Agirre

Batzuetan amorruak hartzen gaitu
Ezintasunetik
Bestetan poztasunak,
Gaztetasunak ematen digun grinetik.
Zulo beltzean itota,
Askotan ez dut ikusten argirik.
Lagun arras ditut baina
Ni bezain ilundurik.
Antsietatea deitzen da bata
Ezinegona bestea.
Pendulutik
Zintzilik dugu bizia
Poeren putzuaren antzera.
Noizbait harrapatuko ez ote gaituen
Zalantzati,
Akaso beste batzuk harrapatuko ditu
Atera ondoren gu zulotik.
Batzuetan zerutik erorita
Aterako nauen soka baten esperoan izan naiz,
Bestetan eskailerak fabrikatzea ere
Bururatu izan zait.
Badira egun goibel eta argiagoak,
Badira putzu sakon eta ez hain sakonak,
Bakarrik irten edo lagunduta besterik ez
Irten zaitezkeenak.
Badira egun onak
Eta badira ere txarrak.
Itota ez hiltzeko desiotan.
Zuloa urez bete
Eta itota ez hiltzeko zalantzatan.
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BARNE GATAZKAK
Marieta Colomo

