
1 

 

            

       

   

 

 

 

Poliomielitisa jasandakoen eta beraien amen 

bizipenak 

 

Gradu Amaierako Lana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egilea: Ihintza Lapazaran Bidezabal 

Tutorea: Maider Larrañaga Eguilegor 

Ikasturtea: 2017/2018 

 



2 

 

            

       

AURKIBIDEA 

Laburpena ............................................................. 3 

1. Sarrera ............................................................... 3 

1.1. Poliomielitisaren nondik norakoa ........... 3 

1.2. Irudikapen sozialaren teoria ................... 7 

2. Helburuak ......................................................... 8 

3. Metodologia ...................................................... 8 

4. Emaitzak ........................................................... 9 

5. Ondorioak ....................................................... 17 

6. Bibliografia ..................................................... 19 

7. Eranskinak ...................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

            

       

Laburpena 

Franco gobernuan zegoela  polioaren epidemia egon zen, eta honen berri izanda, eta honi 

aurre egiteko txertoak zeudela jakinaren gainean egonda, erregimen frankistak ez zuen 

epidemia zegoela onartu. Horrela, gaixotasunari aurre egiteko neurriak oso berandu hartu 

zituen, eta honek arazo latzak ekartzea eragin zuen. Aurkezten dugun ikerketak bi helburu 

nagusi ditu; batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan polioak jota gaixotu zirenen bizipenak 

ezagutzea, eta bestetik, beraien amen bizipenak aztertzea. Guzti hau genero ikuspegi batetik 

aztertu da. Bizipen hauek sakontasunean aztertzeko erabili den hurbilpen teorikoa Irudikapen 

Sozialarena izan da. Metodologiari dagokionez, ikerketa kualitatibo deskribatzailea izan da. 

Izan ere, alde batetik, amei bakarka erdi egituratutako elkarrizketak egin zaizkie. Eta, 

bestetik, polioa jasandakoak generoaren arabera bi taldetan sailkatu eta focus groupa egin da. 

Emaitza nagusiek argi adierazten dute polioaren ondorio latzen ardura nagusia gobernuak 

izan zuela eta jasan behar izan zuten bazterketa izugarria izan zela. Bukatzeko, ondorioztatzen 

da oraindik polioaren eta postpolio sindromearen aintzat hartze falta nabari dela eta polioa 

izandako askok hau aldarrikatzen dutela.  

 

Hitz gakoak: poliomielitisa, generoa, frankismoa, Euskal Autonomia Erkidegoa, postpolio 

sindromea 

 

1. Sarrera 

Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako EPE (Euskadiko Polio Elkartea) elkarteak bere bi 

proiektuetan (“La negligencia del franquismo durante la epidemia de la polio años 1955-

1963. Sus efectos en Euskadi” eta "L@s afectad@s por la polio en Euskadi como 

consecuencia de la negligencia del gobierno franquista, 1955-1977") parte hartzeko 

eskakizuna egin zigun. Proiektu hauen ardura nagusia Ereiten Kultur Zerbitzuak izan du. 

Gure lana berriz, proiektu hauetarako elkarrizketak egin eta elkarrizketa hauek analizatuz 

ondorioak ateratzea izan da. Beraz, elkarteak eskainitako lana aprobetxatuz, poliomielitisaren 

inguruan gehiago sakondu eta  ondorengo ikerketa aurkeztea erabaki da. 

 

1.1. Poliomielitisaren nondik norakoa 

●  Poliomielitisa eta txertoen erabilera Espainian 

 

https://webposta.ehu.eus/imp/dynamic.php?page=mailbox
https://webposta.ehu.eus/imp/dynamic.php?page=mailbox
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Poliomielitisa edo polioa gaixotasuna “paralisi infantil” bezala ere ikusia da; gehienbat 

haurrei eragin diena. Oso gaixotasun infekziosoa da, nerbio-sistema zentrala hartu ohi du 

neurona motorrak suntsituz. Honek paralisi osoa edo partziala sorrarazten du gorputzean kalte 

oso larriak eraginez  (Ramírez eta Susana, 2017). Nahiz eta garai batean, gizakien gaixotasun 

infekzioso nagusietako bat izan, gaur egun, txerto bati esker kontrolaturik dago mundu 

guztian (Cofré, 2003). 

 

Espainian, 1929an izan zen  poliomielitisaren lehenengo epidemia garrantzitsua. Gaixotasun 

honen aurka egiteko lehenengo txerto eraginkorra 1955ean hasi ziren erabiltzen Amerikako 

Estatu Batuan, Kanadan eta Europako hainbat herrialdetan; Espainian, frankismoaren garai 

honetan, aldiz, hau ez zen gertatu. Nahiz eta 1940an eta 50eko hamarkadan poliomielitisa 

zuten gaixoak egon, erregimen frankistak ez zuen arazo hau aitortu. 1957an heldu zen 

lehenengo txertoa Espainiara, baina, hala ere, ekimen pribatukoak izan ziren txertoa ipintzea 

sustatu zutenak. Txertaketa masibo eta doakoaren beharrik ez zuen ikusten. 1959a izan zen 

epidemia latzena, 2130 kasu agertu ziren (León eta Echevarria, 2005). Bestalde, azkenean, 

inmunizazioaren aldeko lehenengo kanpaina jendetsua 1963an izan zen (Rodríguez, 2012). 

Gaixotasunari aurre egiteko neurriak hain berandu hartu izanak, poliomielitisa zuen jendearen 

gorakada ekarri zuen. Horrekin gutxi ez, eta horietako asko, gaur egun, gaixotasunaren 

PPSren (Post Polio Sindromea) efektuak jasaten ari dira (Porras-Gallo, 2014). 

 

●  Gizartearen pertzepzioa poliomielitisaren aurrean 

Heras, Porras eta Báguenaren berrikuspenari jarraiki (2013), XX. mendeko aurreneko 

hamarkadetan, Espainiako prentsak zioen, poliomielitis gaixotasuna jasan eta bizirik atera 

ziren umeen ezaugarriak heroitasuna eta eskuzabaltasuna zirela; izan ere, ume hauek, 

gaixotasunari aurre egitearren, odola ematen zuten seruma egiteko. Gainera, “tokatu” zitzaien 

ezbeharra zela eta, “zoritxarreko izakitzat” deskribatzen zituzten. Beraz, honi aurre egiteko 

beharrezko erantzuna sakrifikatzea, borrokatzea eta ahaleginak egitea zela zioten. Hau da, 

egunkari askok gaixo hauek bizitza “normala” egin behar zutela erakusten zuten. Beraz, 

gaixotasuna onartzea besterik ez zitzaien geratzen gaixoei. Haur hauen gaitasun intelektuala 

nabarmentzen zuten behin eta berriz. Honekin guztiarekin erakutsi nahi zen poliomielitis 

gaixotasunarekin “bizitzen ikasi” ahal zela, nahiz eta ondorio larriak jasan.  

 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Nerbio-sistema
https://eu.wikipedia.org/wiki/Txerto
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Bestalde, prentsan ez zen agertzen gaixotasunaren ondorioz biktimek jasandako aldaketa 

pertsonalik; ez ikuspegi psiko-afektibo batetik ez eta inguruan zuen inpaktuaren aldetik (adb, 

familian). Ez zen islatzen sufritu zuten guztia. Biktima hauen benetako testigantzarik ez zen 

ageri; ikusezintasun soziala  argia zen. Urrutiko gaixotasun bezala erakusten zuten, kanpoko 

arazo bezala; gutxi garatutako herrialdeetan soilik emandakoa (Rodriguez eta Guerra, 2015). 

Gainera, gaixotasuna “tokatutako” ezbehartzat ikusia zenez, argi erakusten zen gobernuak ez 

zeukala zertan parte hartu gai honetan; ez zela bere ardura, alegia (Heras et al., 2013). Honez 

gain, prentsak larritasuna kentzen zion gaixotasunari, eta mediku ikerketek aipatzen zuten 

gaixo hauen errehabilitazioaren beharraren berririk ez zen aipatzen, eta aipatzekotan modu 

partzial batean egiten zen (Rui eta Rodríguez, 2008). 

 

60. hamarkadan, polioa zuten gero eta pertsona gehiago agertu ziren Espainian. Orduan, 

Erregimen frankistak gaixotasuna onartu eta bistaratu egin behar izan zuen (Rodríguez eta 

Seco 2009). Txertoak ematen hasi zirenean, prentsaren trataera aldatu egin zen; gaiaz gutxi 

hitz egitetik, gaizki hitz egitera edota irudi negatiboa azaltzera. Orain biktimak 

“desitxuratutako izakitzat” ikusiak ziren. Egunkarietan polioa zuten pertsonen argazki 

dramatikoak argitaratzen zituzten. Kontrolik gabeko gaixotasuna zela ikusarazten zuten, 

beldurra sorraraziz. Gizartean nolabaiteko sentimendu negatiboa ageri zen gaixotasun honen 

inguruan; biktima hauekiko arbuioa ageri zen. Gainera, hauen testigantzarik ez agertzeak 

arbuioa areagotzen zuen (Heras et al., 2013). 

  

●  Ikerketak biktimen eta senitartekoen ondorioen inguruan 

Polio jasan zuten haurrek eta beraien familiek ondorio larriak sufritu zituzten. Horietako 

batzuk gainera, oraindik zenbait ondorio pairatzen dituzte. Hainbat ikerketetan (Báguena, 

Porras eta Ballester, 2013; Rui eta Rodríguez, 2008 eta Yáñez, 2017) jarraian azaltzen diren 

deskribatzen dira, familiak jasandakoak eta gaixoek sufritutakoak bereizita.   

 

Hasteko, gaixotasun honen agerrerak familiari gastu ekonomikoak suposatu zizkion, eta  

maila sozio-ekonomiko baxuko familiek gehiago sufritu ohi zuten. Gaixotasunari aurre 

egiteak esfortzu handia eskatzen zuen eta batzuetan, laguntzaren eske joan beharra zegoen. 

Gainera, aurretik zuten bizitzaren erritmo normalaren apurketa gertatu ohi zen (Báguena, 

Porras eta Ballester, 2013).  
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Gurasoen artean aipatzekoa da amak zuen erantzukizuna. Amatasunaren papera dela eta, bera 

zen familia zaintzeaz arduratu beharra zeukana. Egunkarietan helarazten ziren mezuak ere 

izugarrizko eragina zeukaten amek bete beharreko rol honetan, mezu hauetan amek zuten 

erantzukizuna azpimarratzen baitzen. Beraz, familian arazoak sortzerakoan, bera zen 

irtenbidea bilatu eta indartsua izan behar zuena. Haurrak hezteko ardurak presio handia eragin 

ohi zioten; beraien ardura zela sentitzean, eta gauzak gaizki joatean, erru sentimendua ere 

ager zitekeen (Rui eta Rodríguez, 2008).  

 

Honez gain, umearekiko pena sentitzea ere normala zen, eta, batzuetan, gehiegizko babesa 

ematea izatea zen erantzuna. Beste batzuetan, aldiz, umearekiko arbuioa sortzen zen. Bestetik, 

familien artean ere arazoak sortu ohi ziren. Isolamendua eta familien arteko bereizketak ziren 

ohikoenak. Azkenik, gaixotasunaren inguruko informazio falta zela eta, gurasoek beldurra 

sentitzen zuten umeak gorputzean jasan zezakeen ondorio latzetan pentsatuz (Báguena et al., 

2013).  

 

Bestalde, polio izan zuten gaixoetan zentratuz gero, gizarteak hauekiko zuen arbuioa argia 

zen; sufritzen zuten ikusezintasun eta diskriminazioaren ondorioz, besteekiko desberdinak 

sentitu ohi ziren. Autonomia izan beharrean, mendekoak sentitzen ziren. Autoesklusio soziala 

jasatea ere normala izaten zen isolamendua ekarriz. Guzti honek psikologikoki eragina zuen; 

autoestimua jaitsiz, eta antsietatea eta depresioa jasanez. Beraz, gutxietsiak sentitzea oso 

ohikoa zen, baita segurtasun eza sentitzea ere (Yáñez, 2017).  

 

Polioa izan zuten aurrek adinkideen esparruan ere zailtasunak aurkitzen zituzten adinkideek 

egiten zituzten jardueretan parte hartzerakoan, maitasunaren arloan esaterako. Familiak edo 

lagunek ez onartzearen beldurra zuten, beraien maitasuna galtzearen beldurra izanez, 

gorputzaren irudiagatik kezkatuak egonez. Gainera, ospitalizazio eta tratamendu asko jaso 

beharrak, bizitzaren erritmo normalarekin jarraitzea galarazten zien. Bestalde, 

tratamenduarekin hobekuntzak ez ikustean, engainatuak sentitzen ziren, etorkizuna modu 

negatibo batean ikusirik. Hala ere, borrokalariak eta zorrotzak izatearen presioa eta beharra 

sentitzen zuten (Báguena, Porras eta Ballester, 2013).  

 

Azkenik, aipatu beharra dago, gizartearen antolaketa dela eta, polioa jasandako emakumeek 

gizonek baino ondorio larriagoak izan zituztela (Yáñez, 2017). Gizarteak bigarren mailako 
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papera esleitu izan die emakumeei, menpeko rola jarriz. Beraz, gizonaren papera 

menderatzailearena (izan) den bitartean, emakumearena gutxietsiarena (izan) da (Aguilar, 

2008). Diskriminazio honekin nahikoa ez eta polio gaixotasuna gehituz gero, diskriminazioa 

bikoitza jasan zuten emakume hauek. Beraz, estereotipo sozialak direla eta, gizarteak 

emakume hauek asexual, ez erakargarri, ama izateko gaitasunik gabekoak eta ezkongabe 

bezala irudikatzen zituen. Gainera, bikotekidea izatekotan, berau ere desgaitua izango zenaren 

irudia zegoen. Horrela, polio jasandako emakumeentzat ezinezkoa zen gizarteak emakumeari 

esleitzen dizkion rol eta estereotipoak (edertasunaren kanona, amatasunarena…) betetzea 

(Rodríguez, Ballester, Porras eta Báguena, 2013). 

 

Guzti hau ikusita, polio jasandakoen eta beraien amen bizipenak ikertzeko, irudikapen 

sozialen bidezko hurbilpena egingo da. 

  

   1.2.  Irudikapen sozialaren teoria 

Irudikapen sozialak subjektu sozialek eguneroko gertakariak ikasteko duten modua lirateke. 

Ezagutza hau bakoitzaren esperientzietatik, eta  kulturaren, hezkuntzaren eta 

komunikazioaren bitartez jasotako pentsatzeko ereduetatik sortuko da (Jodelet, 2013).  

 

Irudikapen sozialaren teoria gizarte zientzietan agertu eta psikologia sozialeko ikuspegi berri 

bat izango da Moscoviciri esker (Jodelet, 1984). Moscovici, Farr eta Herzlichen arabera 

(Morak aipatuak, 2002), irudikapen sozialaren teoria egituratzen duten aurrekari teorikoak 

honako hiru hauek dira: Wundten Etnopsikologia, Meaden Interakzinoismo sinbolikoa eta 

Durkheimen Irudikapen Kolektiboaren kontzeptua. Durkheim soziologoaren irudikapen 

kolektiboaren kontzeptuak taldeak duen pentsatzeko modua adierazten du, taldeari eragiten 

dion objektuen araberakoa izanik eta banakoen gogamenen elkarketari esker sorturik. Teoria 

honen garrantziaz jabetzea polemikoa eta motela izan zen Konduktismoaren eraginaren 

ondorioz, taldeen subjektibotasuna gutxiesten baitzuen (Perez, 2013). 

 

Irudikapen sozialaren teoriak subjektua fenomeno sozialik handientzat hartzen du. Izaki 

pasiboa izan ordez, hausnartzeko gaitasunarekin, subjektuak  aktiboki eta dinamikoki 

ekoizten ditu irudikapen sozialak (Ortiz, 2013). Pentsamendu sozialaren modu bat litzateke; 

errealitatearen sorkuntza soziala. Eta soziala, partekatu edo elkarbanatuaren sinonimoa izanik 

(Moscovici,1998). Jodeleten esanetan, errealitatea ulertzeko ezagutza multzoen zentzu 
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komuna (Cuevas, 2016). Eta Moscovicik esan bezala,  gizartearen ankolakuntza edo arazoak 

aldatzen diren heinean, irudikapen sozialak ere aldatu egiten dira (Harré, 1998).  

 

Banchsen arabera, (Cuevasek aipatua, 2016) bi ikuspegi garrantzitsu daude irudikapen 

sozialen ikerketetan: prozesuala eta egiturazkoa. Ikerketaren helburua irudikapen sozialen 

edukia testuinguru historiko-sozialak sortuak bezala identifikatu eta interpretatzea bada, 

ikuspegi prozesuala erabiltzea gomendatzen da. Izan ere, ikuspegi honek irudikapen sozialen 

edukiaren azterketa hurbilketa metodologiko kualitatibotik egiten du. Beraz, ondorengo 

ikerketa honen helburu nagusia, polioa jasan dutenen eta beraien amen bizipenak jasotzea 

dela ikusirik, ikuspegi hau erabiliko da bizipen hauek jaso eta aztertzeko. 

 

2. Helburuak 

Ikerketa honek bi helburu orokor ditu. Batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan polioak jota 

gaixotu zirenen amen bizipenak jasotzea. Eta bestetik, EAEn polioa izan zutenen bizipenak 

ezagutzea. Guzti hau genero ikuspegi batetik aztertuko da. Bestalde,  bi helburu orokor hauek 

ondorengo helburu zehatzak dituzte: lehenengoa, poliomielitisaren ardura norena izan zen 

ezagutu, eta honek suposatu ziena eta gaur egun ere suposatzen diena aztertzea; bigarrena, 

bazterketa sozialik jasan zuten ikustea, eta hirugarrena, familiaren egoera ezagutzea. 

 

3. Metodologia 

Helburuak kontuan harturik, ikerketa aurrera eramateko elkarrizketa erdi egituratuen bidezko 

metodologia eta focus groupa erabili dugu. Bi metodo hauek erreminta egokiak izan daitezke 

subjektuen pentsamendu eta irudikapen sozialen edukietara heltzeko. Focus groupa datu 

kualitatiboak biltzeko erabilgarria den metodoa da; ikertzailea eta parte hartzaileak elkartzen 

dira gai bati buruz eztabaidatzeko (Mack, Woodsong, MacQueen, Guest eta Namey, 2005). 

Horrela, bi metodo hauen bidez egindako ikerketa hau, ikerketa kualitatibo deskribatzailea da, 

irudikapen sozialaren teorian loturik (Cuevas, 2016). 

 

Lehenengo helburua lortzeko, EPEk bere bazkideen artean eta aniztasun funtzionala duten 

elkarteetan, ikerketa lanerako elkarrizketan parte hartzeko bolondresak eskatu zituen. Horrela, 

EAEko polio izandakoen amen zerrenda bat aurkeztu zuen. Horietatik hiru amek parte hartu 

zuten. Elkarrizketak bakarka eta ama hauen etxeetan egin ziren. Elkarrizketa hasi aurretik, 

ikerketaren helburuak azaldu zitzaizkien eta beraien anonimotasuna bermatu zen. Elkarrizketa 
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bakoitzak 45 minutu inguru iraun zuen.  Erabili zen metodoa elkarrizketa erdi-egituratuarena 

izan zen ama hauen irudikapen sozialak jasotzeko (ikusi 2. eranskina). 

 

Bigarren helburua lortzeko ere, EPEK aurreko helburua lortzeko egin zuen prozedura berbera 

erabili zuen, eta horrela, polio jasandakoen zerrenda aurkeztu zuen. Zortzi pertsonak hartu 

zuten parte; 4 emakume eta 4 gizon. Generoaren araberako bi taldetan banatu ziren eta focus 

group metodoa erabili zen. Emakumeekin unibertsitateko areto batean eta gizonekin kafetegi 

batean egin ziren elkarrizketak. Ikerketaren helburuak azaldu eta konfidentzialtasuna 

bermatzearen berri eman genien. Focus group bakoitzak ordu bat eta erdi inguru iraun zuen, 

eta amekin egin zen bezala, galdera gutxi batzuk egin ziren (ikusi 3. eranskina).  

 

Grabagailua erabili zen elkarrizketak eta focus groupak gordetzeko, eta ondoren, hauen 

transkribapena egin zen. Bukatzeko, datu azterketaren hurbilpena egiteko, eduki analisia 

burutu zen. Edukia modu deduktiboan antolatu zen kategorietan. 

 

4. Emaitzak 

Emaitzak bi ataletan daude banatuta; hau da, helburu orokorren arabera (aipuak norenak diren 

ezagutzeko, ikusi 1. eranskina):  

 

● Amen bizipenak 

1- Estatuaren ardura poliomelitisaren aurrean: arduragabekeria  

Gaixotasunaren inguruan hitz egitean, ama batzuen hitzetan haserrea nabari da. Poliomielitisa 

zer den galdetzerakoan, batzuek krimena izan zenaren irudikapen soziala erakusten dute. 

Injustizia sentimendua nabaria da. Oso argi daukate bere semea edo alaba gaixotzearen errua 

Francorena izan zela, behin eta berriz esaten dute hau.  

“El señor Franco dijo que no había epidemia y no dio vacunas a los niños” (A3). 

 “...un crimen, por no dar vacunas murieron muchos” (A1). 

 

Guztiek bat egiten dute garai hartan gaixotasunaren eta txertoen inguruan informaziorik ez 

zegoela esatean; ezjakintasunaren irudikapen soziala ageri da. Polioaren inguruko berririk ez 

zegoen herrian, informazioa jasotzekotan medikuek emandakoa izaten zen eta oso gutxi izan 

ohi zen. Gehienek haserrea erakusten dute eta engainatuak sentitzen ziren. 

“Nada de información sobre la vacuna, nada en absoluto” (A1). 
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“A mi me dan información y voy en un segundo” (A3). 

 

Guztiek izugarrizko penarekin bizi izan dute gertatutakoa, beraien haurra horrela ikusteak 

tristura eta sufrimendu handia sorrarazten zien (elkarrizketako uneren batean negarrez hasten 

dira guztiak). Denek aipatzen dute medikuarengana askotan joan behar izan zutela, ebakuntza 

eta ospitaleratze asko izatea oso gogorra egin zitzaiela. Amorru puntu bat ere ageri da, eta 

egoera honi aurre egiteko irtenbide bakarra esfortzu handiz borrokatzearena zela diote. 

“Siempre ha sido una espina en el corazón, una espina que me dolía, llevo con dolor”. (A1) 

“Penagarrixe zan ze ikusten gendun berak be sufriu eitxen banela, baine ezpan demostraten 

berak”. (A2) 

 

2-Jasandako bazterketa soziala: laguntzarik ez 

Orokorrean laguntzarik ez zutela jaso diote denek. Haurrari emandako laguntza guztia beraien 

kabuz irabazitakoarekin egin zuten. Gainera, lagundu beharrean, inguruko batzuek errukia 

adierazten zuten, gajo bezala tratatzen zituzten. Kasu batzuetan, ingurukoek beraien haurrei 

egindako mespretxua dela eta liskarrak izatera heldu ziren. Amorrazio handiz bizi izan zuten. 

“Lagundu lagunek bueno, zeozetan, baine ez holan… Ni beti neu ibiltxen 

nintzen a mi aire”. (A2) 

 

Bestalde, laguntza publiko edo ekonomikoari dagokionez, ama hauen kexua oso nabaria da, 

haserrea erakusten dute. Bazterketa jasan izanaren irudikapen soziala dute. Erreklamazio 

ugari egin zituzten hau konpontzeko, baina alperrik. Laguntza publikorik ez izateak haurraren 

gaixotasunari aurre egiteko beharrezkoak ziren masaje eta beste zenbait ariketa beraien kabuz 

ordaindu behar izanaz kexu dira.  

“Nadie nos dio ni un céntimo, nadie; sacrificio nuestro, muchísimo. No imagína cuantas 

solicitudes tuvimos que echar” (A3) 

 

3-Gurasoen papera polioaren aurrean: amen ardura nagusiki 

Gizon eta emakumeen artean, emakumeak ziren beraien seme-alaben zaintzaz arduratzen 

zirenak. Ama hauek guztiz normalizatuta eta onartuta dute ama izate hutsagatik beraien 

umeak zaintzeaz arduratu behar zirela; ez dute beraien guraso papera inolaz ere kuestionatzen 

(“Porque era su madre y porque alguien tenía que hacer”-A3-). Hauetako batzuek etxetik 

kanpo ere lan egiten zuten arren, beraien haurren zaintza guztiaren ardura zuten. Inolako 
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haserre edo bidegabekeria sentimendurik erakutsi gabe adierazten dute hau. Ezarritako 

amaren rola guztiz barneratua dutela nabarmena da. Aitaren paperari buruz galdetzean, hauek 

ere umearen zaintzan “laguntzen” zutela esaten dute, baina nahikoa zutela etxetik kanpo 

egiten zuten lanarekin.  

 

Haurraren inguruan zerbaitek gaizki irtetekotan, amek erru sentimendua garatzeko aukera 

handia zuten. Adibidez, ama batek ondorengoa kontatzerakoan negarrez hasten da, eta 

erruduntasun puntu bat ikusten zaio:  

“Corriendo para coger un taxi a ver si nos daba tiempo para verle; fuimos incapaces de coger 

un taxi en ese momento; durísimo”. (A3) 

  

Gainera, haurraren zaintzaz arduratzeaz gain, etxeko egoera ahalik eta hoberena izan zedin 

ahalegintzen ziren. 

“Le hacía la vida alegre -senarrari- ; procuraba que mi casa siguiera risa más que lágrimas”. 

(A2) 

 

Beste seme-alabekin konparatuta, amek oso argi eta ziur diote poliodun umeari emandako 

tratua berdina izan zela; argi ikusten da beraien haurren arteko desberdintasunik egitea ez 

zaiela gustatzen eta hau demostratu beharra erakusten dute (“Etzaku gustaten bat distingiutie, 

danak igualak; danai berdin”-A2-). Hala ere, tratua berdina zela demostratu nahi izan arren, 

errealitatean, poliodun haurraren egoerak ematen zuen lan handia zela eta, zenbait aukeraketa 

desatsegin egin behar izan zituzten batzuek, guztiz onartua baitzuten poliodun haurraren 

zaintza beharrrezkoa zela. Horren adibideetako bat da poliorik ez zuen alaba aitona-amoekin 

bizitzera eraman beharra izan zuenaren amarena, poliodun haurra eta senarra zaintzearren. 

“Sacrifiqué a la hija mayor porque visto el ambiente que había, no se podía levantar, aquello 

era mucho peso. Le faltó los mismos, pero, bueno, era la vida”. (A3) 

 

● Polioa izandakoen bizipenak  

1- Gaixotasunaren onarpen itsua eta gobernua errudun 

Gaixotasunaren inguruan hitz egiterakoan, biktimek gaixotasunaren guztizko onarpena 

erakusten dute, gaixotasunarekin bizi beharrarekin ohituta daude. Hori dela eta, desberdin 

tratatuak ez izateko eta besteen posiziora heltzeko, izugarrizko esfortzua egin behar izan 
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zuten. Ausartak eta borrokalariak izatearen ardura zuten. Ez zitzaien erraza egin, batez ere 

emakumeei. 

 “No te queda otro remedio que de intentar ser como los otros. La sociedad te decía: tu tienes 

que ser como los demás”. (PG3) 

 “El gran problema de la polio es que las secuelas no te permiten ser igual”. (PG1) 

“En vez de esforzarte el 60%, tendrás que esforzarte el 100, lo teníamos bastante asimilado, 

yo creo que demasiado”. (PG2) 

“Hemos pasado 50 años calladitas, nos hemos aguantado, hemos trabajado”. (PE3) 

   

Guztiek bat egiten dute gaixotasunaren inguruko informaziorik ez zegoela esatean. 

Ezjakintasunaren nagusi zela erakusten dute. Garai hartan, ez zen honi buruz inoiz hitz egiten, 

familietan informazio falta izugarria zegoen eta medikuek ez zieten erantzunik ematen. 

Honen aurrean, beldurraren, ezinegonaren eta haserrearen irudikapen soziala erakusten dute.  

“...no sabían lo que era la polio, no sabían que había vacunas”. (PG4) 

“A mi nadie, ningún médico me ha dado ninguna opción; no te han dicho nada, ni te han 

ayudado. A los 21 años el médico me reconoció a mi que cuando mi madre me llevó al 

médico no conocía la enfermedad”. (PE3) 

“...como era un niño yo creía que me iba a curar, yo siempre he pensado hasta 10, 11, 12 

años”. (PG1) 

“Yo sentía miedo, no se, extrañeza, ignorancia... no entendía”. (PG1) 

“Han estado toda la vida sin reconocer lo que nos ha pasado, hemos sido ignoradas, no hemos 

existido”. (PE2) 

 

Polio jasan izatearen ardura norena izan zenaz hitz egiterakoan, guztiek nahiko argi dute garai 

hartako gobernuarena izan zela erru guztia. Gobernuak izandako jarrera bidegabe eta 

desastrearen irudikapen soziala nabari da  

“Había vacunas, pero el gobierno de España negaba que aquí había una epidemia, entonces 

como no había epidemia, no vacunaban”. (PG2) 

“El gobierno tenía otras prioridades y que no consideraba que había la epidemia; la realidad 

era otra”. (PG1)  

“No nos ha tocado, consintieron que nos tocara, hicieron lo posible para que nos tocara”. 

(PE1) 
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Hala ere, gehienek amorrazio handirik gabe adierazten dute sufritutako guztia eta gobernuak 

izandako jarrera. Bizitza guztia gaixotasunarekin bizi ondoren, lehengoaz kexatzeko gogorik 

ez dute horrenbeste azaltzen. Bereziki, gaur egungoa nahi dute aldarrikatu, Postpolio 

Sindromea sufritzen ari baitira orain, eta sintometaz beldur dira. Gaur egungo gobernuaren 

jarrera ezin dute onartu eta izugarrizko haserrea erakusten dute. Zerbitzu publikoaz guztiz 

kexu dira eta aldaketa beharra adierazten dute. Gaixotasuna ikusarazi eta laguntza bermatzea 

eskatzen dute behin eta berriz. Sufritzen ari diren egoera, bidegabea dela diote.   

“Nos adaptamos y hemos sabido vivir con ello, el problema viene ahora. Nos sentimos 

engañados porque cuando cogimos la polio no sabían de ello y ahora no saben de la spp”. 

(PG3) 

“Antes no estábamos en modo lucha, estábamos en modo vida; ahora estamos en el modo de 

lucha”. (PG4) 

“Queremos que se nos oiga, y que hay un problema que siempre ha estado latente y que ahora 

sí nos está haciendo daño”. (PE1) 

 “Hasta hoy sigo siendo abandonado porque están esperando que nos jubilemos para 

olvidarse”. (PG2) 

“Vamos a crear una dependencia de tener alguien a tu lado para ayudarnos”. (PG2) 

 

2-Polioarekin bizitzearen zailtasunak   

Bizitzan zehar, fase edo etapa ugari bizi izan dituzte polio jasan izan dutenek, eta gizartearen 

bazterketa sentitu dute polio jasateagatik 

 

Hasteko, lagun giroan, momentu batzuetan, beraien burua besteekin konparatuta desberdin 

sentitzen zuten. Arrazismoarekin alderaketa bezalako bat egiten dute. Jendearen jarrera 

desegokiak sortua zen sentsazio desatsegin hau. Baina, hala ere, gizartean enkajatzearen 

presioa sentitzen zuten, koadrilan onartua sentitzea ezinbestekoa zen; ez zegoen hau 

kuestionatzerik. Izugarrizkoa amorrazioa hartzen zuten isekaren bat jasotzean eta gogortasun 

hori erakusten zuten inork mendean hartu ez zitzaten.  

“Tener una deficiencia te marca, no puedes ir cojeando por la vida, en el fondo te marca. 

Necesitas el reconocimiento, necesitas ser igual que los demás”. (PE4) 

“No he tenido grandes problemas, pero sí me he sentido un poquito rechazado” (PG2) 

“Una sola vez en mi vida, una sola persona me ha llamado coja maldita, y casi le ahogo. 

Antes muerta que vencida”. (PE3) 
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“Nunca me he dejado ayudar, siempre he sido muy independiente”. (PE3) 

  

Bestalde, ospitaleetan pasatako momentuak oso desatseginak eta sufrimenduz josiak zirela 

diote. Denbora eta eskola ordu ugari galdu zituzten. Lotsagarria iruditzen zaie medikuek 

zuten gaixotasunaren inguruko formakuntza falta zela eta izandako ondorioak. 

“Echas de menos todo, la familia; estaba solo. No había empatía. La mayoría tiene malos 

recuerdos. (PG1) 

“Con las operaciones desde luego es un punto y aparte. Recontruccion del tobillo, lo que 

hacían eran deconstruir y no reconstruir” (PG4) 

 

Nerabezaroaren oso oroitzapen txar eta zaila dute, bazterketa handiena sentitu zuten etapatzat 

dute bereziki emakumeek. Gizonekin alderatuta, emakumeetan sufrimendu handiago ikusten 

da. Ligatzeko ordua heldu zenean, gehienak deseroso eta beldurturik sentitzen ziren, beraien 

lagunekin alderatuta, zertxobait atzeratuago. Ausartak izatearen presioa zela eta, batzuek 

beraien burua behartzen zuten parrandan irtetera. Nahiz eta gaixotasunaren eragin fisikoez 

kontziente izan, etxean zapuztuta geratzea ez zen irtenbide egokia izaten eta konpentsazio 

estrategiak garatzen zituzten. Gainera, Emakumeak garai haietan jantzi behar izan zituzten 

arropez (uniforme motza, gona, takoiak, “txaketita”) kexu dira. Arropa hauekin hotza 

pasatzen zutela diote amorrua sentituz. 

“Me pego el golpe, soy la diferente, jo igual sobro; en esa epoca lo pasé un poco mal”. (PE2) 

“La adolescencia es muy puñetera; es la época más negra”. (PE3) 

“...a ver si sobra una chica, a ver si no se fijan, no me voy a levantar para que no me vean el 

cojeo”. (PG2) 

“Era una de dos, o palante o patras”. (PG1) 

“Hay que estar y hay que bailar, porque si no no te relacionabas; tenías que hacerlo, no habia 

más. O esbalias...o...”. (PE1) 

“...descubrí que tenía otras virtudes”. (PE4) 

  

Batzuek baina, ez zuten nerabezaroko presio hau gainditzerik lortu. Egoera jasanezinaren 

irudikapen soziala dute, eta  honek koadrilatik urruntzera bultzatu zituen batzuk. Gizarteak 

eragindako bazterketari pisua kendu eta bazterketa bere buruan (“autorechazo”-PE2-) zegoela 

dio batek. Nolabaiteko erruduntasuna sentitzen zuen. Jendartearen bazterketa honen aurrean, 
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batzuek hau sentitu aurretik ere beraien burua babesten zutela diote. Beste irtenbide bat harroa 

izatearena zen. 

“...yo soy la última de la fila. A los 14 años dejé de tener cuadrilla hasta los 18, pero, poco a 

poco. Era la única rara”. (PE2) 

“Igual había rechazo y he sentido ese rechazo incluso cuando no lo había” (PE2) 

“Igual te has protegido antes de sentirlo”. (PE1) 

“Era muy creída; gual para defenderme, para no quedarme en casa”. (PE3) 

 

Bestalde, lan munduan sartzeko orduan, gehienek ikasi beharra azpimarratzen dute. Anai-

arreben artean, beraiek dira ikasketak dituzten bakarrak. Honekin nahikoa ez eta emakumeen 

kasuan lan munduan zegoen bazterketaz kontziente dira batzuk. Eta etxetik kanpo lana 

egiteaz gain, etxean eta familia barnean ere izugarrizko presioa sentitzen zuten emakume 

gehienek. 

“Me confesaron que era por el físico, entonces sí que había rechazo en muchos trabajos” 

(PE4) 

“Nosotras llevamos defendiéndonos toda la vida; hemos sido las mejores amigas, mejores 

novias, mejores madres, mejores abuelas” (PE3) 

 ”Yo tengo que ser la mejor mujer para mi marido para que ni su familia ni sus amigos tengan 

que machacarme” (PE1) 

  

Amatasunari dagokionez, aipatzekoa da gaixotasunaren inguruko informazio falta zela eta, 

batzuek gaixotasuna hereditarioa izan zitekeenaren beldurra sentitu zuten. Informazio falta 

honi aurre egiteko, galdezka ibili beharra izan zuten. 

“Yo me tiraría de los pelos si mis hijas tuvieran este problema”. (PG2) 

Aipatzekoa da gizon gehienak kontziente direla emakumeek beraiek baino gehiago sufritu 

zutela. 

“Yo creo que en ese sentido estaban peor las chicas. La mujer tiene la discapacidad que 

tenemos nosotros y luego tiene que atender la casa. Es doble porque el trabajo de casa 

también es de físico y machaca igual que nos ha machacado a nosotros el trabajo diario; a las 

mujeres exactamente igual. Y además la mujer también trabaja: tienes que atender la casa, a 

los hijos, al marido y eso con la discapacidad”. (PG1) 
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Bukatzeko, denek argi eta garbi diote inolako laguntza publiko edo ekonomikorik ez zutela 

jaso. Honekin nahikoa ez, eta, batzuen ziurtagiri medikuetan “subnormalak” bezala 

izendatuak agertzen zirela diote. Honen aurrean kexua eta amorrazioa ageri da.  

“En mi vida me han dicho qué era lo que yo tenía” (PG1) 

“Hay bastante gente que no sabe que tiene polio porque no le ha dejado las secuelas tan 

fuertes”. (PG4) 

 

3-Familiaren papera polioaren aurrean: amen bizkar 

Ama zaintza guztiaz arduratzen zela adierazten dute eta noizbait zerbait ezin bazuen egin, 

aitak egiten zuen. Gainera, etxeko lanak egiteaz gain, umeak ikasketak egin zitzan, etxetik 

kanpo lanean ere hasi behar izan zuten amek. Bestalde, momentu batzuetan amek ezin izaten 

bazuten laguntza eman, anai arrebetatik arrebak ziren gaixoari laguntza eskaintzen ziotenak. 

“Mi hermana mayor sigue siendo como mi madre”. (PG3) 

  

Jasotako laguntza hau izugarri eskertzen dute, baina, honek batzuei erru sentimendua ekartzen 

die, zerbait zor balitzaie bezala. Asko oztopo sentitzen dira oraindik. 

“Me sentía un poco culpable, nosotros tenemos una deuda muy grande con toda nuestra 

familia porque han tenido que hacer algo más, aunque sea poco porque nosotros éramos un 

lastre por decirlo de alguna manera; ese sentimento de culpa yo si la tengo”. (PG1) 

 

Amek gaixoek sufritu izan zutena baino gehiago sufritu behar izan zutela diote. Gainera, 

batzuetan amen kulpa sentimendua sumatu izanak pena ematen zien. 

“Ellas sufrían más que nosotros, el doble o el triple”. (PG1) 

“Para nuestras madres fue mortal, trastorno grandísimo”. (PE3) 

 “Han hecho todo lo que han podido y más; y todavía siguen”. (PG2)  

  

Bukatzeko, ama zorrotz eta babeslearen irudikapen soziala dute gehienek. Presio honek 

sufrimendua ekarri ohi zien, anai-arrebekin alderatuta, tratu ezberdina jasotzen baitzuten, 

nahiz eta detaile txikiak izan. Hala ere, egoera normalizatzen saiatzen ziren.  

“Me exigían más porque me valiera por mi misma, porque me tendría que hacer la vida por si 

acaso”. (PE2) 

“Me daba cuenta, pero se aceptaba normal. Se tenía que hacer lo que los otros hacían para no 

sentirte tan especial”. (PG3) 
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5. Ondorioak 

Polio izan zutenen eta beraien amen bizipenak ezagututa, ondorioztatzen da bizipen horiek 

oso latzak izan zirela. Bizipenetan sufrimendua argi ikusten da. Eta, oraindik ere, sufrimendua 

adierazten dute horietako askok.  

 

Gaixotasunaren inguruan zegoen informazioari eta polio izatean beharraren ardurari 

dagokionez, guztiek argi adierazten dute garai hartan gaixotasunaren inguruko informaziorik 

ez zegoela, ezjakintasuna zen nagusi. Polio jasan izan beharraren errua Espainiako 

gobernuarena izan zela argi dute denek. Honen aurrean, amek izugarrizko amorrazioa eta 

atsekabea azpimarratzen dute behin eta berriz, eta polioa izandakoekin alderatuta, sufrimendu 

eta kexu askoz handiagoa erakusten dute. Beraien seme-alabak horrela ikusteak izugarrizko 

inpotentzia sorrarazten zien.  

 

Polioa izandakoek berriz, amorrazio handirik gabe adierazten dute sufritutako guztia eta 

gobernuak izandako jarrera. Azaltzen duten amorrua ez da horrenbestekoa; garrantzia kentzen 

diote gauzei eta sufrimendua ezkutatu. Gainera, emakumezkoak dira bereziki, gizonekin 

konparatuta, amorrazioa oso gutxitan adierazten dutenak. Kexatzeko orduan, gizonak askoz 

gehiago kexatu dira, eta emakumeak berriz, isilik geratu dira. Hau emakumeei esleitutako rol 

eta jarreren inposizioagatik izan daiteke. Emakumeei isiltasuna bermatu beharra, eta 

esanekoak eta baketsuak izatea tokatu izan zaie beti (Gómez, 2013).  

 

Polioa jasan dutenek aintzinean zentratu baino, nahiago dute gaur egun bizi duten egoeraz 

hitz egin. Bereziki, gaur egungoa nahi dute aldarrikatu, postpolio sindromea sufritzen ari 

baitira orain, eta jasaten ari diren sintomak gero eta larriagoak baitira. Horrenbeste sufritu 

beharraren aurrean beldur dira. Gainera,  gaur egungo gobernuaren jarrera ezin dute onartu 

eta izugarrizko haserrea erakusten dute. Polio pairatu behar izan zuten garaiko gobernuaren 

jarrerarekin alderatzen dute egungoa. Zerbitzu publikoaz ere kexu dira, eta aldaketa beharra 

eskatzen dute. Gaixotasuna ikusarazi eta laguntza bermatzea aldarrikatzen dute behin eta 

berriz. Izugarrizko haserrea eta bidegabekeria sentimendua adierazten dute egoera guzti 

honen aurrean. Aipatzekoa da PPS paiaratzen hasi direnean, borrokarako grina atera zaiela.  
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Bestalde, bazterketa sozialik sufritu zuten aztertzerako orduan, ondorioztatu daiteke guztiek 

gizartearen bazterketa sentitu dutela eta sentitzen ari direla. Inongo laguntzarik ez zaie eman 

eta honekin bizi beharra zaila egin zaie. Guztiek nerabezaroa hartzen dute gehien sufritu zuten 

etapatzat, eta bereziki emakumeak izan ziren gehien sufritu zutenak. Izan ere, gizarteak 

esleitutako edertasunaren kanona betetzearen presioaren ondorioz, eta estereotipo hauetan 

sartu nahi eta ezin izateak, ondorio latzak ekarri ohi ditu; adb, desberdin sentitzea, lotsa, 

autoestimua jaistea, erreprimitzea… (Matud, 2016). Hori dela eta, polioak eragin zituen 

ondorio fisikoak jasan beharrak, estereotipo hauetan sartzea zailtzen zuen diskriminazioa 

eraginez. Beraz, emakume izate hutsagatik sufritu beharreko diskriminazioaz gain, polioa 

jasandakoek diskriminazioa bikoitza jasan dute. Aipatzekoa da emakume askok ez dutela 

ikusten edo errekonozitzen emakume izateagatik sufritu beharreko guztia; baina, gizonen 

kasuan, gehienak kontziente dira emakumeek beraiek baino gehiago sufritu behar izan zutela. 

 

Horrez gain, gizarteak polio jasandakoei izugarrizko presioa egiten zien besteak bezalakoak 

izatearekin, gizartean enkajatu beharra sentitzen zuten. Beraz, irtenbide bakarra egoera 

onartu, eta ausartak, gogorrak eta borrokalariak izatea zen. Hau beraien “ahultasuna” 

ezkutatzeko modu bat ere bazen. Honek sufrimendua ekarri ohi zien denei. Aipatutako 

ezaugarri hauek (ausardia, borrokalaria, gogorra izatea…) ezaugarri maskulinotzat hartzen 

ditu gizarteak. Kulturak esleitutako rol maskulinoen barnean daude (Gómez, 2013). Beraz, 

polio jasandako emakumeei ezaugarri hauekin identifikatu eta aurrera egitea zailagoa egin 

zitzaien. Izan ere, kulturak esleitutako rol femeninoak bestelakoak baitziren.  

  

Lanari dagokionez ere, garai hartan, etxetik kanpoko lana gizonei esleitua zen, emakumeei 

etxean geratzea tokatzen zitzaien. Baina, polioa jasandako emakumeak ikastera bideratu 

zituzten familiek, senarra aurkitzeko zailtasun handiagoak izango zituztelako ustean, beraien 

bizitza aurrera eramateko presioarekin. Horrela, ikasi ostean, emakumeek lan munduan 

sartzeko zailtasunarekin nahikoa ez (gizonen esparrua), eta polio jasanda, lana bilatzeko 

zailtasunak izan zituzten. Gainera, estereotipo fisikoak ez betetzearen ondorioz sufritu 

beharreko laneko diskriminazioa ere sufritu zuten batzuek. Gizonen kasuan, gizonak beldur 

ziren ez ote zien gauza izango beraien kabuz bizitza aurrera ateratzeko. Autonomiarik ez 

izatearen kezka zuten. 
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Bestetik, polioa jasandakoen gurasoen jarreraren inguruan hitz egiterakoan, amen aldetik 

jasotako informazioarekin eta seme-alabek esandakoarekin, gehienbat amek izandako jarrera 

irmoa azpimarratzen dute denek; izugarrizkoa izan zela. Amatasunaren rola dela eta, beraiek 

ziren zaintza guztiaz arduratzen zirenak. Ikaragarrizko lana egin behar izan zuten. Hala ere, 

aipatzekoa da honen aurrean ez dela inolako kexurik somatzen, ez dute inolako bidegabekeria 

sentimendurik adierazten. Egoera hau guztiz normalizatua eta onartua dute. 

 

Bukatzeko, azpimarratu beharra dago polioa jasandakoek izugarrizko haserrea erakusten 

dutela  gaur egungo Espainiako gobernua PPSaren inguruan izaten ari den jarreraren aurrean;  

aintzat hartze falta izugarria somatzen dute. Iraganean, polioaren epidemiaren aurrean 

Espainiako gobernuak hartutako jarrera desegokiarekin alderatzen dute gaur egungoa. Garai 

hartan gobernuak izandako jokabidearen erruz, saihestu zitekeen sufrimendua pairatu behar  

izan dute polio jasandakoek eta beraien gurasoek. Eta gaur egun ere, PPSaren agerrera dela 

eta, sufritzen jarraitzen dute. Gainera, polioarekin gertatu bezala, PPSa ere zerbait ezezagun 

eta arrotz bezala hartzen du gizarteak. Honen aurrean, gobernuaren parteko inplikazio falta 

salatzen dute. Sufritzen ari diren egoera hau bidegabea ikusten dute, eta  gaixotasuna 

ikusarazi eta laguntza bermatzea aldarrikatzen dute behin eta berriz. 
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7. Eranskinak 

 1. eranskina 

Emaitzetan agertzen diren aipuak norenak diren: 

○ A: polioa izandakoen amak 

○ P: polioa pairatutako pertsonak 

○ PE: polioa jasandako emakumeak 

○ PG: polioa izandako gizonak 
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 2. eranskina 

Elkarrizketak egiteko gidoia: 

1- Polioaren ardura non jartzen duten ezagutzea, eta honek suposatutakoa  

1. Zer da poliomelitisa? (gaur egun) 

2. Zer zen zuretzat garai haietan poliomelitisa? (lehen) 

3. Zergatik uste duzu zure seme-alaba polioarekin jaio zela? Norena izan zen ardura? 

4. Informazioarik ba al zenuten?  

5. Gaixotasunaren berri izatean, nola jaso zenuen?  

6. Nola aurre egin zenion/zenioten egoerari? zer suposatu zuen? 

 

2-Bazterketa sozialik jasan zuten aztertzea.  

1. Ingurukoek nola erreakzionatu zuten? laguntzarik izan al zenuten?  

2. Arazorik, bazterketarik sentitu al zenuen? Zein egoeratan? 

 

3-Gurasoen papera aztertzea.  

1. Nor arduratzen zen zuen seme-alabaren zaintzaz? Zergatik?  

2. Zaila izan al zen heztea? zergatik? 

3. Umeak zailtasun handiagoak izan al zituen mutil/neska izateagatik? Zer exigitu 

zenioten? Nola lagundu?  

4. Ze beldur izan zenuen umearengatik? 

 

4-Gaur egun nola ikusten duzu seme/alaba? Eta egoera?  
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 3. eranskina 

Focus groupa egiteko gidoia: 

1- Polioaren ardura non jartzen duten ezagutzea, eta honek suposatutakoa  

1. Zer da poliomelitisa? (gaur egun) 

2. Zer zen zuentzako garai haietan poliomelitisa? (lehen) 

3. Zergatik uste duzue polio izan zenutela? Norena izan zen ardura? 

4. Informazioarik ba al zenuten?  

5. Gaixotasunaren berri izatean, nola jaso zenuten? 

6. Nola aurre egin zenioten egoerari? 

7. Zer suposatu zuen? 

 

2-Bazterketa sozialik jasan zuten aztertzea.  

1. Ingurukoek nola erreakzionatu zuten?, laguntzarik izan al zenuten? 

2. Bazterketarik sentitu al zenuten? Zein egoeretan?  

3. Zailtasun handiagoak izan al zenituzten mutil/neska izateagatik? Zuen rola betetzeko 

zailtasunik?  

 

3-Gurasoen papera aztertzea. 

1. Nor arduratzen zen zuek zaintzeaz? Zergatik?  

2. Zer exigitu zizueten? Eta nola lagundu zizueten?  

 

4-Gaur egun nola ikusten duzue zuen burua? Eta egoera?  

 

 

 

 

 


