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2018ko maiatza

Erlojuaren orratzek koordinatzen bagaituzte, 
puskatu eta koordenatu dezagun elkarrekin 
orainaren borroka. 
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Kaixo gazte!

Orria pasatu aurretik, galderatxo bat. Nora doaz zure bizitzaren koordenadak? Nork 
markatuta? Sarritan, galdera asko planteatzeak erantzunak bilatzen hastea zailtzen du. 
Horrenbeste dira erantzun beharreko galderak nahiago izaten dugula aurrera jarraitu.

Baina aurrera jarraitu ahala galdera gehiago sortzen dira, eta baita zenbait erantzun 
begien aurrean aurkitu ere. Jaiotzen garenetik eman beharreko pausuen norantza 
markatzen digute. Erlojuaren tik-tak frenetiko eta konstantearen erritmora bizirautera 
behartu.

Lan kolektibo honetan parte hartu dugunok ere zure antzera gabiltza. Txirrinak jotzen 
duenetik berriz iratzargailua jartzerainoko bizi zurrunbiloan. Etengabe. Buelta eta 
buelta. Norantz ordea?

Koordenada batzuk jarri nahi izan ditugu zure eskuen artean. Pausatu eta ingurura 
begiratzeko koordenadak. Bizirautera kondenatu gaituzten errealitate ilun eta bakarti 
honetan arnasa hartu dezagun. Burua altxatu eta ukabilak estutu. Aitortu behar dugu 
zailtasun batzuekin ere aurkitu garela. Gure Herria hiru eremutan zatikatua egoteak 
datu eta informazio iturriak aurkitzerakoan oztopoak jarri dizkigu. Koordenada hauek 
ere balio dezatela gure Herria berbatzeko.

Gazteok prekarietate gordinean itotzen ari gara, bai, bizitzako eremu guztietan. Orriotan 
bereziki hezkuntza, enplegua eta etxebizitzan sakondu dugu. Hauek baitira gure bizitza 
koordenada okerretan norabidetzeko erabiltzen dutenak. 

Erlojuaren erritmora bizi gara eta ez gara gai erlojuaren orratzak guk geuk kontrolatzeko. 
Nork mugitzen ditu orratzak? Gure egoeraren erantzuleek izen eta abizenak dauzkate. 
Erlojuaren orratzek koordinatzen bagaituzte, puskatu eta koordenatu dezagun 
elkarrekin orainaren borroka. 

Sinetsarazi nahi izan digute beste aukerarik ez dagoela, baina dena zalantzan jartzearen 
ohitura ederrak gezur hau ezeztatzera eraman gaitu. Horixe bera da esku artean 
duzuna, inkonformismo garrasi bat. Dena galduta dagoela uste dugunean, sentsazio 
horren aurrean, oraina borrokatzeko koordenadak eskaintzen dituena.

Euskal Herrian bizi nahi dugulako, oraina borrokatuz etorkizuna irabaztera. Kalera!
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Merkatu logikak gidatutako
aro neoliberal berria
Zenbat aldiz entzun behar izan ditugu dekadentzia osoan dagoen munduaren 
aurrean etsipenez beteriko “esto es lo que hay” bezalako esaldiak? Gailendu 
den ikuskera honek agertoki ezin ilunago baten berri ematen digu: kapitalismo 
heteropatriarkarrak hegemonia osoa du munduan.

Zapaldu eta zapaltzaileen arteko lehia etengabeak pasarte berri bat du esku artean. 
Korporazio trasnazionalek, nazioarteko ekonomia instituzioek, Banku Zentralak... 
langileriaren eta herri sektoreen desjabetzeari dimentsio sakonago bat eman 
diote. Gero eta gutxiagoren artean gero eta aberastasun gehiago pilatzen 
dute, sistema honen logika sozioekonomiko eta politiko ankerrak munduko eta 
bizitzaren esparru guztiak irentsi dituen bitartean.

Ez zaigu oharkabean pasatzen mundua eraldaketa konstantean dagoela eta, 
horregatik, momentuko argazkiak ikusi baino, fotograma batek bestearen atzetik 
osatzen duen sekuentziari erreparatzen diogu. Askok eta askok begi onez 
ikusiko dute iraganeko Ongizate Estatua eta egungo egoera lazgarritik irteteko 
helburu irudikatuko dute. Egun pairatzen dugun globalizazio neoliberalak azken 
hamarkadetako konkistak desegin dituen arren, gure aspirazioak ezin dira 
kapitalismoaren miseriak kudeatzera mugatu. Ongi erakutsi baitu kapitalismoak 
bere burua egokitzen dakiela, esentzian oinarri esplotatzaile berdina mantentzeko.

Mundua desegiten ari den honetan ezin dugu beldurra ekidin. Okerrera baitoaz 
gure bizi baldintzak eta erabateko krisi-anizkoitzean (klimatikoa, zaintzarena, 
energetikoa, kulturala, baloreena, ekonomikoa...) murgilduta gaude. Krisi 
ekonomiko-finantzieroaren aitzakiapean aspaldi jorratutako bideorria azkartu 
dute. Ezberdintasunak inoizko handienak dira munduan, eta joera hau datozen 
urteetan areagotuko da. Ezer ez da kasuala, beraz. Neoliberalismoa langileriaren 
desjabetze ariketa bortitza da, eta krisia neurri hauek ezartzeko aitzakia perfektua. 
Europar Batasuna eliteen interesak defendatzen lehena izan da, agenda austerizida 
inposatuz herrialdez herrialde.

Estaturik gabeko herri zapalduentzat arrisku bikoitza suposatzen du egun 
pairatzen dugun burujabetza galerak. Zenbatetan, hedabide handiek isilarazi nahi 
izan duten arren, antzeman dugu estatuez gaindiko boteregune ez demokratikoek 
agenda ekonomiko, politiko eta soziala markatzen dutela? Non geratzen da gurea 
bezalako Herri baten ahotsa, menpean gaituzten estatuek izkin egiteaz gain, 
merkatuen nahiak inposatzeko erreminta errepresibo bezala berretsi dutenean 
haien burua?
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Kapitalaren Europa
Amerikako Estatu Batuen mundu mailako jaun eta jabegoa normaltzat ikusten 
dugu. Eta Europar Batasuna argazki horren parte izan da gaur arte. Egun, ordea, 
Europako tradizio inperialistak zentro politiko eta ekonomikoan mantentzeko 
ahaleginak eta bi egin beharko ditu.

Mundu mailako lehian hegemoniak aldatzen ari diren honetan, Europar Batasunak 
bere proiektu konfederala legitimitate krisi sakonean du. Errefuxiatuekiko 
erakutsitako utzikeria basatia eta Mediterraneoko herrialdeen (Grezia adibiderik 
argiena) krisiaren aurrean erakutsitako jarrera ankerrak Europar Batasunaren 
izaera begibistan utzi du. Bi abiadurako Europa gero eta ageriagoa da.

Troikak, bankuen erreskatearen bidez, austeritate politiken inposizioarekin, 
pribatizazioekin eta ekonomiaren desarautzearekin Europar Batasunaren izaera 
antisozial eta antidemokratiko gordina begi bistan jarri du. Zerrenda honen 
gainontzekoa aski ongi ezagutu dugu tokian tokiko gobernuen autoritarismoaren 
bidez. Zer esanik ez, argi dago herrion burujabetza ez dela Bruselaren agenda 
neoliberalarekin bateragarria.

Agertoki honen aurrean, eskuin muturreko joera ezberdinak gailendu dira 
Europan barrena. Tokian tokiko burgesiaren mesedetan, burujabetzaren aldarria lau 
haizetara zabaldu dute mugimendu xenofobo, faxista eta populistek. Burujabetza 
diskurtso hauek herri langileen alde egin baino, kapitalismoaren makulua bilakatu 
dira.

Espainiar estatuaren jarrera atzerakoia
Espainiar gobernua jarrera autoritarioa gogortzen eta Troikatik zehaztutako neurriak 
ezartzen leialena izan da. Baina, nor harritu daiteke? Are gehiago, estatuaren azken 
hilabeteetako jarrerak larritasuna gehitu dio egoerari: Herrialde Katalanetako 
(eta Euskal Herriko) auziaren aurrean, indarkerian eta mehatxuan oinarritutako 
estrategia gogortu du, 155.artikulua eta estatu aparatu, botere judizial, ekonomiko 
eta mediatikoen jarduera koordinatuarekin batera. Datozen urteetako eskaintza 
inboluzionista, antidemokratiko, antisozial, autoritario eta errepresiboa izango 
dela ondoriozta dezakegu agertoki politiko-instituzionalaren argitan.

“A por ellos” gorroto oihu fanatikoak ikusi ahal izan ditugu. Eta herri mugimenduak 
eta independentismoa jopuntu izan dute. PP eta Ciudadanosen arteko lehia-
antzerkiaren atzean, eskuineko bloke neoliberal atzerakoia gorpuzten ikus 
dezakegu gaurdanik.
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Hego Euskal Herria bidegurutzean
Agertoki hau ikusita, Euskal Herria bidegurutzean ikusten dugu. Bidea erabakitzea, 
ordea, ez zaigu sobera zaila egiten, ez baitugu putzu ilun eta sakon batean ito nahi. 
Azken hilabeteotan bizi izan ditugun herri mobilizazio masiboek etorkizun hobe 
bat iradokitzen digute. Norabide horretan urratu nahiko genuke dagokigun bidea. 
Eraikitzen diren indar-harremanek mugituko dute euskal gizartearen posizioa alde 
batera ala bestera.

Ez genuke Hego Euskal Herria datozen urte luzeetan estatu espainolaren jarrera 
antisozial eta autoritarioan iltzatuta ikusi nahi. Ez genuke nahi dependentziaren 
aitzakian, eusko labeldun zein espainiar politika ankerrak Euskal Herrian 
aplikatzen jarraitzea: LOMCEtik Heziberrira, CAN-en irregulartasun eta 
desagerpenetik Kutxabanken pribatizaziora, Abiadura Handiko Trena...

Euskal Herria – Basque Country – marketing marka bat bezala ikusteari uko egiten 
diogu. Ez dugu kapitalaren interesen eta kanpo inbertsoreen neurrira egindako herri 
eredu bat eraiki nahi. Ez dugu turistifikazioaren, prekarietatearen, liberalizazioaren 
eta pribatizazioen herria izan nahi.

Kapitalaren ekuazioa gure bizitzetatik baztertu nahi dugu, pobrezia eta prekarietatea 
besterik ekartzen ez duelako:

Ekuazio horren aurrean, argi daukagu gureak zein izan behar duen: justizia 
sozialean oinarritutako herria eraikitzea. Eta baditugu egitasmo honetan sinesteko 
eta inplikatzeko arrazoiak. Aspaldiko partez Euskal Herrian ikusi ditugun 
mobilizazio handienetakoak ditugu parez pare: pentsionistak, martxoaren 8ko 
greba feminista, “La Manada” auziko epaiaren aurkako erantzun masiboa edota 
Altsasuko epaiketaren aurkako protestak dira adibide argigarrienak.

Euskal Gazteriak badu zeinekin egin bidea. Gazteok mobilizazio eta borroka olatu 
honen lehen lerroan egoteko erronka dugu,  dudarik gabe.  Arrazoiak soberan 
ditugu. Prekarietateak gure bizitzaren bazter guztiak kolonizatu ditu. Iluntasunean 
galdurik eta bakarturik nahi gaituzte. Norantz joan, ordea?

ELITE EKONOMIKO ETA ENPRESARIALAK AGINDU

BRUSELAK DIKTATU

ESTATU ESPAÑOL ETA FRANTSESAK INPOSATU

DEPENDENTZIAREN AITZAKIAPEAN HEMENGO AGINTARIEK APLIKATU
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Gazteoi iruzur egin digute
Bizi proiektu bat eraiki ezin izatea sinestea zaila egiten zaigun egoera bat da. 
Eginahalak egin ostean bizitza ibilbide autonomo bat garatu ahal izateko enplegu 
bat izango genuela txiki txikitatik barnerarazi digute. Espektatiba ideal bezain 
faltsu honek gazteok pairatzen dugun esplotazioa ezkutatzen zuen. Gaur egun, 
espektatiba hau bera ere birrinduta dago.

“Ikasiz gero enplegu eta etorkizun duin bat izango duzue”, hitzeman digute. Eta 
gure gurasoek ahaleginak eta bi egin dituzte sekula izan omen den belaunaldirik 
“prestatuena” izan gintezen.

Azken mendeez geroztik beraien gurasoak baino okerrago bizitzera kondenatu 
nahi  duten lehen belaunaldia gara, ordea. Kapitalismoari etekin pribatuak 
handitzea baino ez zaiolako axola. Hori gutxi ez nonbait, eta aurpegira barre 
egiten digute, Ni-Ni-ak garela aurpegiratuz edo kanpora alde egin behar dugula 
esanez. Prekarietatearen ardura gure gain utzi nahi dute.

Gazteok inoiz baino egoera prekario eta bazterrekoagoan gaude. Esatea 
ere ez da beharrezkoa. Gutariko askok eta askok prekarietate hau lehenengo 
eskutik sufritzen dugu. Ondorioz, gazte eta herri gisa, gure oraina eta etorkizuna 
hipotekatzen ari gara.

Prekarietateak ezaugarritzen gaitu
Bizi baino, iraun beharrak. Izan ere, enpleguari lotutako baldintza kaxkarrez haratago, 
ziurgabetasuna, heldulekurik eza, ezegonkortasuna eta segurtasun falta nagusitu 
dira gure bizitzako eremu eta dimentsio guztietan. Lana, hezkuntza, etxebizitza, 
harreman sozialak, harreman afektibo-sexualak, denbora gabezia, osasuna, 
zaintza, parte hartze politikoa, etorkizunarekiko irudikapena… prekarietateak 
gure bizitzak zeharkatu ditu. Ondorioz, emantzipatzea eta bizi proiektu duin bat 
proiektatu eta eraikitzea ezinezkoa bihurtu da.

Ekonomia kapitalistan enplegua bizi proiektu bat garatu ahal izateko oinarrizko 
aldagaia da. Sistemaren zurrunbiloan enplegu eta diru gabe nekez asetu ditzakegu 
gure oinarrizko beharrizanak. Behar hori baliatuta, gutxi batzuk aberasteko 
eskulan merke gisa erabiltzen gaituzte. Zenbat bider exijitu zaigu azkarrago, 
gehiago eta merkeago lan egitea? Ez al ditugu guk pairatzen langabezia tasa 
altuena, kontraturik gabe lan egitea, debalde egin beharreko lan praktikak, zabor 
kontratuak... eta lan eginda ere “mileurista” izatera ez heltzea?
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Zertan pentsatzen ari dira pribatizazioaren eta liberalizazioaren mamua osasuna, 
hezkuntza eta etxebizitza bezalako eskubideen gainean jartzerakoan? Eskubideak 
gero eta gutxiagoren pribilegio bilakatzen ari dira. Milaka etxe hutsik badaude 
ere, espekulazioak emantzipazioa kasik ezinezkoa bilakatu du. Hezkuntza, 
erreformaz erreforma, gutxi batzuen zerbitzura jartzen ari dira.

Aukerarik ezean, halabeharrez kanpora joan behar izan dute askok. Beste askok 
baldintzarik kaxkarrenak onartu behar izan dituzte hemen bertan. Ohikoa den 
moduan, gaztea, emakumea eta atzerritarra izanez gero, hiru bider okerragoa da 
egoera.

Ziurgabetasun horrek harreman 
sozialak ere prekarizatzen ditu
Prekarietateak kolektibo gisa kolpatzen gaitu. Ondorioz, ezin dugu egoera hau 
norbanakoetan arreta jarriz bakarrik ulertu. Giza harremanak, sustrai sendo eta 
iraunkor oro hautsiz, merkatuak inposatutako aldian aldiko kontratuen abaroan 
osatu behar izaten ditugu.

Aldi baterako kontratuen eta kontsumismoaren logikak leporaino harrapatuta, ez al 
duzu inoiz sentitu harremanak oro har etengabe (berr)erosi beharreko kontsumo-
gai gisa ulertarazi nahi izan digutela? Behin-behinekotasunean iltzatuta, bizitza 
ez al da bilakatu pasarte isolatu eta zatikatuen segida? Non geratuko dira, beraz, 
elkartasunezko lotura eta praktika kolektiboak? Ehun sozialaren txikizio eta 
desegituraketak egoera honi kolektiboki aurre egitea eta borroka antolatu eta 
iraunkor bat aurrera eramatea ahalegin nekeza eta zaila bilakatzen du.

Harreman afektibo-sexualetan ere nabarmenak dira dependentzia eta 
prekarietatea. Heteropatriarkatuak sortutako estereotipoei jarraiki harreman 
afektibo-sexualak biren artekoak, betierekoak, monogamoak eta heterosexualak 
irudikatzen ditugu gehienok. Laranja erdiaren mitoa oinarri, beste batek 
osagarritu beharko gaituen pertsona “erdia” bilakatu gaituzte, “printze urdina” 
kosta ala kosta bilatuz, bikotea erdigunean kokatuz eta berau sostengatzeko “dena” 
emanaraziz nahiz sakrifikatuz. Askotan sufrimendutik. “Zurea naiz”, “ni zu gabe ez 
naiz ezer”… gisako mezuetan oinarrituz, bestearen jabetza bagina bezala, jeloskorra 
izatea bera zinez maitatzearen erakusle bihurtzen da. “Mikro” edo “makro” gisa 
sailkatu izan ditugun eraso matxista sozial, psikologiko edota fisikoei bide ematen 
zaie: kontrola, mehatxuak, irainak, gutxiespena, bazterketa, indarkeria… Era 
horretan ezartzen da sistema birsortzeko ezinbestekoa den sexuaren araberako 
lan banaketa eta horren araberako familia eredua.

Aldi berean, kapitalismo heteropatriarkalak, sexu askapenerako borroka asimilatu 
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nahian eta merkatu berriak arakatzeko asmoz, harremanekin merkatu oso bat 
eraiki eta kapitalismo arrosa bezalako egitasmoak hauspotu ditu, besteak beste.

Denbora gabezia da prekarietatearen 
beste ondorio nagusietako bat
Denboraren ulerkerak gure bizitzaren metaforarik sakonena irudikatzen du. 
Denbora “pasatzen dela” edo “gastatzen dugula/zaigula” esan ohi zen. Egun, 
denbora “irabazi” behar dela esan ohi da. “Bizitzeko lan egin” baino, “lan egiteko 
bizi” da egungo dogma.

Enpleguaren mesedetan, lo egiteari, harremanei, aisiari, atsedenari eta bestelako 
betebehar “inproduktiboei” eskaintzen genien denbora txikiagotu digute. 
Kapitalaren eta bizitzaren arteko talkan, lanak edota lanerako ikasketek bizitzako 
denbora irentsi dute. Ondorioz, etengabe martxan edo gutxienez eskura egon 
beharrean gaude, ordutegi definiturik edo arauturik gabe, bulego birtual gisa 
funtzionatzen duen mugikorretatik askatu ezinda. Aitzitik, “langile pobreek” 
bizirauteko enpleguaz haragoko “minizereginak” bere egin behar izaten dituzte, 
bere denbora eta pertenentziak erabiliz. Erritmo itogarri horren gatibu, “ez dut 
astirik” da behin eta berriz entzuten dugun ezina.

Osasuna eta zaintza nabarmen 
kaltetuak
Agerikoa denez, osasuna ongizate fisiko, mental, emozional eta sozial gisa 
ulertuta, egungo sistemak ezarritako erritmo itogarriak osasuna nabarmen 
kaltetzen du. Kutsaduraren igoerak eragindako gaixotasunez gain, hainbat gaitz 
eragiten dizkigu: lan istripuak, estresa, antsietatea, behar bezalako atsedenik 
eza, nekea, beldurra edo depresioak, kasu.

Hori gutxi ez, eta ongizate fisiko, mental eta emozional hori bermatzen duten 
eguneroko zaintza lanak are gehiago pribatizatzen eta merkantilizatzen ari dira. 
Alde batetik, babes sozialerako zerbitzu publikoak murrizten eta pribatizatzen ari 
dira, zaintzaren erantzukizun publikoari muzin egiten zaio eta lan horiek feminizatu 
eta ikusezin bihurtzen dira. Ondorioz, “etxeko-lanak” areagotuz lanaldi bikoitza 
ezarri da, inolako aitortza sozial eta ekonomikorik gabeko lan erreproduktiboei 
denbora gehiago eskaintzera behartuz. Bestetik, merkantilizatzen ari dira: 
eskubide unibertsalak beharrean, hauek eros ditzakeenaren pribilegio bihurtu eta 
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ezberdintasunak areagotzen dira.

Prekarietateak prekarietatearen kontra 
borrokatzea zailtzen du

Paradoxikoki, prekarietateak prekarietatearen kontra borrokatzea zailtzen du. 
Zentzu horretan, parte hartze politikorako aukerak ere murriztu egiten zaizkigu. 
Batetik, jabearen erabaki arbitrarioekiko menpekotasunak eta langabeziarekiko 
mehatxuak eskubideak defendatzeko beldurra eta babesgabetasuna eragiten 
du. Bestetik, parte hartzea bizi erritmoekin uztartu eta herri mugimenduetan libre 
nahiz autonomoki parte hartzeko aukera nabarmen mugatzen da. Lanaren, parte 
hartzearen eta zaintzaren banaketa sexualaren ondorioz, neska gazteen kasuan 
are zailagoa da. Ondorioz, bigarren mailako herritarrak sentitzen bagara ere, eta 
jasaten ari garen iruzurrarekiko jarrera erabat kritikoa bada ere, gazteriaren pisu 
sinboliko, soziologiko eta demografikoa bazterrekoa da, eta honek erresumina 
eragiten du. Posizionatzen garenok, parte hartzeko hautua egiten dugunok, berriz, 
zigortuak izaten gara,  jazarpen era sotil bezain bortitzak jasanez eta aldarri zilegi 
oro kriminalizatuz.

Etorkizunaren alde borrokatu eta eraikitzeko, etorkizuna bera irudikatu behar 
dugu lehenik. Bizi prekarietatearen ondorioz, ordea, oraina eta etorkizuna iluna 
eta arriskuz betea irudikatzen dugu. Are okerragoa dena, berau irudikatzeko 
zailtasunak nabarmenak ditugu. 80. hamarkadan bezala, “no future” leloa ari da 
nagusitzen. Zerumugarik eta konfiantzarik eza. Hasierara itzuliz, bizi proiektu 
duin bat proiektatu, borrokatu eta eraikitzeko ezintasuna eragiten du horrek.

Honenbestez, prekarietateak gure bizitzako eremu eta dimentsio oro blaitu ditu, 
dependentzia, gutxiespena, babesgabetasuna, erritmo itogarria, ziurgabetasuna 
eta etorkizunarekiko antsietatea eraginez.
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Begiratu
dezagun
sakonago
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Begiratu dezagun gure inguru hurbila, gure egunerokotasuna. Ondorengo 
lerroetan gure bizitzen (des)egituratzaile nagusienen gain zentratu nahi 
izan dugu arreta. Pairatzen dugun prekarietate, pobretze eta esplotazio 
egoeran bete betean eragiten baitute hezkuntza sistemak, enpleguak eta 
etxebizitzak.

Ziur asko, hainbat eta hainbatekin bete betean identifikatua ikusiko duzu 
zeure burua. Beste hainbatetan, zure inguruko norbait antzeko egoera 
batean antzemango duzu, seguru. Ea bada.

Gelditu
makinak!
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Hezkuntza
Sistema
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Gutxi batzuen zerbitzura
Hamaika bider entzun behar izan dugu hezkuntza¹ neutroa dela eta etorkizuna 
bermatzeko bidea dela. Baina ederki dakigu ez dela neutroa. Hezkuntza bere 
errealitate sozio-ekonomikoan analizatu behar dugu.

Neutroa ez bada, zein helburu betetzeko baliatzen dute hezkuntza? Kapitalaren 
interesei jarraiki, bi xede nagusi antzeman ditzakegu:

 - Sisteman txertatuko diren herritarrak heztea. Kontsumitu, ematen zaien 
lanpostua onartu eta lau urtetik behin bozkatzera mugatuko direnak.

 - Lan merkatuak dituen beharrak asetuz, maila guztietako langileria 
espezializatuta eta eremu mugatuetako adituak formatzea/ekoiztea. Derrigorrezko 
hezkuntzatik hasten da ikasketa-prozesua helburu horiek jarraitzen, titulazioaren 
eta espezializazioaren norabidean.

Aukera berdintasuna gezurtatuz
Eskolatzearen bidez pertsona guztiek aukera berdinak ditugula eta saiatuz gero 
edozer izatera heldu ahal garela saldu nahi izan digute. Piramide sozialean gora 
egin dezakegula, saiatzen bagara. Ikuskera hau maltzurra izateaz gain, gezurra 
ere bada. Hezkuntza sistemaren funtzionamenduaren gainean begirada zorrotz 
bat pausatuz, gure ibilbidea pentsatu dezakeguna baino askoz markatuagoa 
dagoela antzeman dezakegu. Aukera berdintasuna norberaren baldintza 
sozioekonomikoek oztopatzen dute hezkuntza prozesuaren fase guztietan.

Hezkuntzak produkzio kate bat 
izango balitz bezala funtzionatzen du
Testuliburuak dira klaseetan eduki ezberdinak jorratzeko tresnarik 
garrantzitsuenetarikoak eta hauen osaketa erabat markatua dago. Kurrikulum 
proiektuaren oinarria enpresa pribatuek (argitaletxeek) markatzen dute, ez 
hezkuntza komunitateak.

¹ Hezkuntzaz hitz egiten dugunean bere osotasunean ulertu behar dugu (familia, medioak, harremanak, 
aisialdia…) baina gure asmoa hezkuntza sistemak Euskal Herrian gazteongan dauzkan ondorioak aztertzea 
da, horregatik hezkuntzaz arituko garenean hezkuntza formalari egingo diogu erreferentzia.
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Kurrikulumaren aplikazioa goitik beherako prozesu lineala da, eta sarritan 
irakaslea horren loroa besterik ez da. Horrela, irakasleak – eta zer esanik ez 
ikasleak – objektu bilakatzen ditu sistemak. Adibide bat jartzearren, irakasleentzako 
prestakuntza saioetan eta materialetan klaseak prestatzeko teknikak eta 
metodologiak eskaintzen dira, gero hauek zuzenean aplikatuak izateko. Gogoetak 
eta hausnarketa propioak egiteko tresna eta tarterik ez zaigu eskaintzen, ez 
irakasle ezta ikasleoi ere. Hezkuntzak produkzio kate bat izango balitz bezala 
funtzionatzen du.

Genero eraikuntza prozesuaren zati 
handi bat hezkuntza eremuan ematen 
da
Gaur egungo hezkuntza sistema eliteen begiradatik inposatuta dago. Ondorioz, 
honek esan nahi du androzentrikoa ere badela; ikuspegi androzentrikoa dauka 
gizonaren eredu eta esperientzia hartzen dituelako ardatz. Hezkuntza sisteman 
transmititzen diren jakintzak kontzeptuzkoak (emakumea ez da aldagai gisa ere 
agertzen), prozedurazkoak (rol eta estereotipoak berproduzitu eta parte-hartze 
mota batzuk bakarrik saritzen dira, protagonismoak bilatuz eta beste eredu batzuk 
kontuan hartu gabe) eta jarrerazkoak ( jarrera sexistak) izango dira.

Kurrikulumean, non gizartearentzat nabarmentzat hartzen diren ezagutzak 
jasotzen diren (desberdintasun sexistak eratzen dituen gizartean) eta baita 
kurrikulum ezkutuan ere, non diskriminazio sexista era estalian edo modu sotilago 
batean ematen den, era zuzenean jasotzen ditugu ikuspegi androzentriko eta 
balore heteropatriarkalak. Modu honetan, generoari egotzitako estereotipoen 
transmisioa bermatzen da: emakumeak normalak eta gizon normalak sortzen 
dira, eta hauetako bakoitzari paper, jarrera eta ezaugarri desberdinak esleitzen 
zaizkio.

Pertsona askeak heztea helburu?
Aztertu bezala, hezkuntza sistema gizarte jakin baten egitura ekonomiko-
sozialerako diseinatua dago, eta horrenbestez norabide horretan murgiltzeko gai 
diren subjektuak heztea baino hesitzea du helburu. Mugan hauen barruan ideal 

Editorial nagusietakoak erlijisioak (SM, Giltza-Edebé...) edota enpresa kapita-
lista basatienak (Santillana-PRISA, Anaya-Hachette Livre...) dira.
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Hezkuntza
Euskal Herrian
Euskal Herriaren ukazio eta dependentzia egoera aintzat hartuko ez bagenu, 
hezkuntza prozesuaren analisi partziala egingo genuke. Egun murgilduta gauden 
globalizazio prozesuak ere berebiziko eragina dauka, batez ere hizkuntza eta 
kultura gutxituak desagerrarazteko arriskua biderkatzen duelako. Frantziar 
eta Espainiar estatuen menpe daukagu Euskal Herriko hezkuntza. Bi estatuek 
erabateko kontrola daukate eta egungo egoera sozio-politikoak ez dio mesederik 
egiten hezkuntzaren gaineko erabakiak hartzeari. Horregatik, berebiziko garrantzia 
dauka egungo mugak gainditzeak. Herri ukatua eta zatitua izateak ondorio larriak 
eragiten dizkio eraiki nahi dugun hezkuntza sistema nazionalari.

Hezkuntza eredua erabaki ezinean
Hezkuntza prozesua bi estatu arrotzek diseinatu eta administrazio desberdinek 
kudeatzen dituzte. Gauzak horrela, herri honek behar duen nortasuna, historia, 
hizkuntza eta egitura sozio-ekonomikoen araberako hezkuntza-sistema propioa 
ukatzen zaigu.
Horren ordez, eredu patriarkal eta neoliberalean oinarritutako eredua inposatzen 

kapitalistaren baloreetan oinarrituta egotea ezinbesteko ezaugarria da. Esfortzu 
ez-gratifikantea prozesu natural moduan bezala ulertaraztea edota aurrera egiteko 
proba erabakigarriak indibidualki garatzea, adibidez.

Ikasleok hezkuntza formalaren prozesuko objektu bilakatu gaituzte eta paper 
pasiboa egozten zaigu. Hezkuntza komunitatean hartzaile modura kokatzen 
gaituzte, eta ez subjektu eraldatzaile gisa. Obedientzian oinarritzen da ikasketa 
prozesu guztia, zapalkuntzak izaten/jasaten ikas dezagun eta eskolatik kanpo 
orainean eta etorkizunean berdin joka dezagun. Hezkuntzaren “zerbitzua” jasotzen 
duten norbanako bezala ikusiak eta tratatuak, horrela hezkuntzak pertsonak 
eraldatzen ditu eta hezkuntzarekin batera herriak ere eraldatzen dira. Erabakitzeko 
gaitasuna kentzen zaigu ikasleoi, ez omen gara gai hezkuntzaren inguruko 
erabakietan parte-hartzeko, oraindik asko baitaukagu ikasteko. Infantilizazio 
prozesu kontziente bat ematen da, eraldatzeko gaitasuna neutralizatzeko asmoz.
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digute. Erreformaz erreforma hezkuntza-sistemaren interes merkantilistetan 
sakonduz joan dira, azken adibidea LOMCE-ren inposizioa bera izanik. Izan ere, 
lege arrotz honen bitartez ikasleriaren eta hezkuntzaren espainolizazioan, eredu 
merkantilistan eta matxistan sakondu nahi dute.

 - Espainolizazioan sakonduko da, kurrikuluma, ikasgai tronkalak eta 
ebaluatzeko irizpideak Madrildik ezarriko dituztelako eta euskara hirugarren 
mailako hizkuntza bilakatzen saiatzen delako.

 - Eredu merkantilista sustatuko du, ikasle eta zentroen arteko lehia 
sustatzeaz gain hezkuntzaren pribatizaziorantz pausoak emateko helburua duelako 
lege honek.

 - Jendartea are matxistagoa bihurtzeko norabidean kokatzen gaitu, 
ikuspegi inklusiboa erabat alboratzen du, hezkidetzari ez dio aipamenik ere egiten, 
sexu-bereizketa diru publikoz lagunduko du eta erlijio katolikoak zentralitate 
handia hartzea bilatzen du.

Eskola ibilbidea merkatuen 
beharretara egokitua
Lege honen aplikazioak badauzka beste ondorio lazgarri batzuk ere. Esate baterako, 
“eskola-porrota” gainditzeko bide bezala agertzen zaigu, horretarako bi bide 
markatuz: aplikatua (Lanbide Heziketen bidez) eta akademikoa (unibertsitateko 
ikasketen bidez).

Lanbide Heziketarako ateak irekiko dira, hezkuntza lanpostu zehatzak asetzera 
bideratuz. Lan esku merke asko sortzeko aukera irekitzen da eta horrela prekarizazio 
prozesuan sakontzeko aukerak handitzen dira. Azken urteetan, plan publikoek – 
enpresekin batera –   eredu honen sustapen sutsua egin ari dira. Eredu honetan 
apusturik nabarmenena Lanbide Heziketa Dualaren aldekoa izan da.

Lan merkatuak duen eskulan merke baina espezializatuaren beharra Lanbide 
Heziketa dualak ezin hobeto asetzen du: ikasketa prozesuaren aitzakiapean, 
produzitu eta lan egin, gehienetan soldata gabe. XXI. mendeko esklabutza berria. 
Enpresen beharretara moldatzen den eskola eredu honek, hezkuntza prozesuak 
pertsonaren garapenerako duen funtzio soziala alde batera utziz, lan esku merkea 
ekoiztea du helburu. Eredu honek ez du inondik inora ikasteko balio; izan ere, 
prozesu guztian ez zaio inolako jarraipenik edo baliorik ematen garatutako jakintza 
berriei.

Hezkuntza unibertsitarioaren elitizazioa bultzatzen ari dira. Tasen eta ikasketa 
gastuen igoerarekin, beken murrizketarekin, masterrak “behar” izatearekin edota 
EU2020 bezalako planekin. Egun ezinezkoa bilakatu da 8 orduko enplegua eta 
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ikasketa unibertsitarioak uztartzea edota familiaren laguntzarik eduki gabe zurea 
ez den herrialdean ikastea. Unibertsitateko ateak are estuagoak bilakatzen ari 
dira. Bestetik, hainbat ikasketaren deslegitimazioa eta “balio” galera ematen ari 
da. Ondorioz, gizarte zientziekin loturiko hainbat ikasketa desagertzeko arriskuan 
daude.

Hezkuntza komunitatea ixilaraziz
Azkenik, parte-hartze kolektiboa are gehiago murriztera joko da, hezkuntza-
komunitateari erabakitzeko gaitasuna kenduz eta botere guztia zuzendaritzaren 
eskuetan utziz (hezitzaileen hautaketa, eskola proiektua...).

Euskal Hezkuntza Sistema Nazionala herritik eta herriarentzat amestu, irudikatu 
eta gauzatzeko prest dagoen hezkuntza sare eta komunitatearen arriskuaz jakitun, 
hezkuntza eragile eta alternatiba oro jokozelaitik kanpo utzi nahi ditu sistemak.

Heziberri, inposizio bera
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan badaukagu izen propioz inposatu nahi diguten legea 
ere, Heziberri 2020. Balore berdinetan sakontzeko eusko labela jarri dioten iruzurra 
da Heziberri. LOMCE-ri aurre egiteko baliogarria den tresna bezala aurkeztu nahi 
digute, baina benetan kontrako efektua bilatzen du. LOMCE-rekin onartuko ez 
diren neurriei bidea ireki eta hemen ere txertatzea, alegia.

Eredu oso baten insposizioa
Legeak gora behera, ikusi ahal izan dugun moduan inposatzen ari direna eredu oso 
bat da, neoliberalismoarena hain zuzen. Are gehiago, gure hezkuntzaren kalitatean 
beherakada nabarmena ematen ari da azken urteetan, irakasleen lan-baldintzak 
kaxkartzen diren heinean. Izan ere, enpleguaren prekarizazioa hezkuntza mundura 
ere zabaltzen ari da. Horren adibide da, esate baterako, irakasle bakoitzeko ikasle 
ratioak etengabe igotzea edota lanpostuen behin-behinekotasuna nagusitzea.

Ikastetxeen eta sistemaren egituraketa eta antolaketari dagokionez, makro-
zentroak izateko tendentzia gero eta nabarmenagoa da. Horrela, masifikazioaren 
aitzakian, hezkuntza prozesua gutxi batzuen eskutan jarri nahi dute. Hezkuntza 
etapetan gero eta gorago joan, fenomeno hau nabariagoa da. Hezkuntza-
komunitateko eragileen arteko koordinazioa gero eta zailagoa da; lan-baldintzak 
gero eta kaxkarragoak (egonkortasun falta, banakako lanak, material desegokiak, 
administrazioaren kontrola, presioak...) Bestalde, familien partaidetza eta 
erabakitzeko ahalmena murriztuz joan diren heinean, hezkuntza zerbitzu huts gisa 
ikusten da.
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Euskal Herrian egiturazko arazo gehigarri bat dugu, azken urteetan gero eta 
sakonagoa bilakatzen ari dena: eskola segregazioa. Milaka izan dira azken 
urteetan espainiar estatu kanpotik Hego Euskal Herrira etorritakoak. Kopuruei 
erreparatuz gero, oso esanguratsuak direla ondoriozta dezakegu. Immigrazioak 
berarekin dakar giza-taldak -etorkinak eta autoktonoak- harremanetan jartzea eta 
haien artean elkar trukea emateak ez du beti zertan gatazkatsua izan. Are gehiago, 
hezkuntzari gizarte-kohesiorako papera egozten badiogu, edo behintzat beharko 
genuke, baita kulturartekotasuna sustatuz ere. Aldiz errealitate guztiz ezberdin 
batekin topo egiten dugu eta askotan etorkinak autoktonoekin ez nahastea 
bultzatzen da. Ikastetxeka banatzen dituzte edo beste batzuetan ikastetxe barruan 
klaseka ereduen arabera.
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Enplegua
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Zergatik egiten dugu lan?
Soldatapeko lana kapitalismoaren oinarrietako bat da. Ekoizpen prozesurako 
beharrezkoak diren bitartekoak jabetza pribatuaren esku dauden heinean, 
langileok gure lan-indarra saltzera behartuta gaude bizirauteko. Horrela, langileon 
lan-indarra merkantzia huts bilakatzen da eta merkantzia hori salduz bakarrik 
eskura dezakegu merkatuaren ateak irekiko digun dirua (soldata).

Kapitalismoak esparru oro merkantilizatzen du; eta ondorioz, dirua ezinbestekoa 
zaigu gure beharrizanak asetzeko. Soldatapeko lana pozoitutako lana da, bere 
baitan esplotazioa ematen delako. Langileen beharrizanak asetzeko beharrezko 
soldata eta langileek sortu duten produktuaren balio berdina izango zuen 
soldataren arteko ezberdintasunetik eratortzen da gainbalioa. Horrela, langileok 
sortutako aberastasuna kapitalista eta burgesek bereganatzen dute. Aberatsak 
geroz eta aberatsago bilakatuz, eta pobreak beti pobre mantenduz.

Izeberg-aren metafora
Soldatapeko lana ulertzeko ezinbestekoa zaigu ekonomia kapitalista “izerbegaren 
metaforatik” ulertzea. Izan ere, kapitalismoak soldatatik bereganatzen duen 
plusbalioaren zati handi bat emakumeen gain geratzen diren ezkutuko lanetatik 
ateratzen da, soldatak baxuagoak izanik eremu pribatuan asetuak diren oinarrizko 
beharrizanen ondorioz.

Ongizate Estatuaren paradigma kapitalistaren pean, sinetsarazi ziguten enpleguaren 
bidez merkatuan parte hartzeko gaitasuna eskuratuko genuela. Horren bidez gure 
bizitzak sostengatzeko bermeak izango genituela. Ikuspegi maltzur honen bidez, 
gezur bat sinetsarazteaz gain, bizitzaren mantenurako eta inklusio-sozialerako 
beharrezkoak diren beste hainbat zeregin ezkutatzen zaizkigu.

Enplegua, bizi proiektua
garatzeko galga
Egun, gazteon gehiengoa lan merkatu kapitalistan sartzen da, gure bizi-proiektua 
enpleguaren inguruan ardaztuz. Ofentsiba kapitalistak enplegu baldintzak birrindu 
ditu, bizi baldintzak hankaz gora jarriz.
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Gaur egun, enplegu-tasa oso baxua, prekarietate egoera orokortua eta 
aitortzarik gabeko lanak dira gazteok pairatzen dugun lan panorama ardazten 
duten elementu nagusiak. Faktore hauek ezegonkortasun eta ziurgabetasun 
egoera larria sortzen dute, eta gure bizitzetan ondorio lazgarriak eragiten dituzte: 
esplotazio laboralaren areagotzea, emantzipatzeko ezintasuna, bazterketa 
sozialerako arriskua handitzea...

Prekarietatearen

argazkia
Euskal Herrian
Herri sektore gehienekin alderatuta, gazteon lan-egoerak ezaugarri bereziak ditu: 
zailtasun handiagoak enplegua lortzeko, langabezia-tasa altuagoak, lan baldintza 
kaxkarragoak, soldata baxuagoak... Azken urteetako erabaki politikoen eta neurri 
ekonomikoan ondorioz, egoera honek okerrera egin du.

Enplegatua izatea pribilegio bezala 
saldu nahi digute
Egun gazteok lan merkatuan dugun posizioa ondo aztertzeko, azken urteetako 
bilakaera ikustea garrantzitsua da. Biztanleria gaztea modu nabarmenean 
murriztu den arren, gazteria aktiboa proportzio handiagoan jaitsi da. Hala ere, 
daturik larriena gazte okupatuen proportzioak ematen digu. Izan ere, azken 
hamar urteetan gazte enpleguen %43a galdu da, 200.000 lanpostu inguru.

Enplegu-tasaren balio minimoa eta langabezia-tasaren maximoa 2013-2014 
urteetan topatzen ditugu. Ordutik balio horiek oso gutxi hobetu dira, eta hobekuntza 
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horretan ezkutatzen saiatzen diren bestelako elementuei ere erreparatu beharko 
genieke: aktibitate-tasaren murrizketa, enplegua topatzeko ezintasunengatik 
berau topatzeari uztea (“paro desanimado” deiturikoa), sortu diren enplegu 
horien baldintzak, etab. Adin tarteka aztertuta, datuek ezberdintasun nabarmenak 
erakusten dituzte. Izan ere, 25 urtetik beherako gazteok sufritu ditugu oldarraldi 
honen eragin handienak. Langabezia-tasa %28,5ean kokatu zen 2017an, Europar 
Batasuneko bataz bestekoa %16,8an mantentzen zen bitartean.

Emakumeon kasuan, lan merkatuan kokatzeko zailtasun handiagoak ditugu, eta 
datuek ere hala erakusten dute: aktibitate-tasa eta enplegu-tasa baxuagoak eta 
langabezia-tasa altuagoak.

Enpleguak prekarietatea dakar
Aurretik aipatu den moduan, prekarietatea da gazteon enpleguaren ezaugarri 
nagusia: gehiegizko errotazioa, lan-kontratu partzialak, kontraturik gabeko 
soldatapeko lanetan aritzea, prebentzio neurri eskasak eta lan-istripuetarako 
aukerak handitzea, soldata baxuak... Gazteon kontratazioetan duten eraginagatik, 
aldi baterako enpleguak eta lanaldi partzialak modu berezituan aztertzea 
garrantzitsua da. Enplegu mota hauek askoz ezegonkorragoak dira, lan-baldintza 
txarragoei loturik egoten dira eta soldata baxuagoak izaten dituzte. Baldintza 
hauek erabat zailtzen dute enplegu egonkor bat izatea, eta horrela, baldintza 
prekarioetan lan egiteak bizitza laboralean zehar egoera berdina birproduzitzeko 
arriskua handitzen du.

Azken urteetan, aldi baterako kontratuen gorakada ikaragarria izan da. 2017an 
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian bataz beste 16 eta 29 urte arteko soldatapeko 
gazteon %57ak aldi baterako kontratua geneukan, eta Nafarroan, aldiz, 25 urtetik 
beherako soldatapeko gazteon %65,7ak. Lanaldi partzialak ere gora egin du azken 
hamarkadan, eta kasu gehienetan behartua da.

Gazteon soldatak:
pobreziaren argazkia
Datuek erakusten dute gazteon soldatak oso urrun daudela bestelako adin 
tarteetan ikus daitezkeen soldatetatik. Gehienetan, gazteok enplegu prekarioenak 
betetzeko erabiltzen gaituzte, gaizki ordainduak eta produktibotasun txikia 
duten sektoreetan. Azken urteetan, gainera, soldatek behera egin dute modu 
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nabarmenean. Soldata gordinari erreparatuz gero, datu oso adierazgarriak lortzen 
ditugu. 2015ean, Hego Euskal Herriko bataz besteko soldata gordina 1.926 eurotako 
14 paga-koa zen. Hala ere, 25 urtetik beherako gazteon bataz besteko soldata 
gordina 895 eurotako paga kopuru berdinekoa zen, hau da, bataz besteko soldata 
baino %53,5 baxuagoa. Datu hauek pobrezia erlatiboaren mugarekin alderatzen 
baditugu ondorioa argia da: enplegatutako gazte asko pobreziaren mugatik 
behera aurkitzen gara. Zer esanik ez, langabezian edota ezkutuko lanetan 
gabiltzan gazteok.
 
Datuak sexuen arabera aztertzerako orduan, 25 eta 34 urte arteko datuak hartuta, 
emakumeen soldatak gizonezkoenak baino %29 txikiagoak dira Nafarroan eta 
%24 Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian bataz beste.

Datu ofizialek ezkutuan dagoena 
ilunpean mantentzen dute
Gazteok badakigu datuak askotan errealitatea kamuflatu eta ezkutatzeko 
erabiltzen direla, eta ez da kasualitatea hain datu gutxi egotea beltzean edo 
ezkutuko lanetan lanean gauden gazteon inguruan. Are gehiago egoera hau nahiko 
orokortua denean. Gazte kopuru oso handi batek kontraturik gabe lan egiten du 
tabernetan, klase partikularretan, dendetan edota zaintza lanetan. Azken hauen 
kasuan, gainera, emakumeon esku geratzen dira gehienetan umeak edota 
nagusiak zaintzeko lanak.

Lan merkatuak hezkuntzaren
iruzurra biluzten du
Askotan entzun dugu “ongien formatutako belaunaldia garela”, baina ikusi 
dugun moduan, horrek ez du enplegu “duin” baterako aukera bermatzen. Datuak 
ikusita, egia da Euskal Herrian goi-mailako ikasketadun gazte kopurua oso altua 
dela, eta joera gorakorra izan dela azken urteetan. Gazte askorentzako ikasten 
jarraitzea bilakatu da prekarietateari aurre egiteko estrategia, ikasleon arteko 
lehiakortasuna sustatuz, bereziki graduondoko espezializazioen bidez. Hala 
ere, bigarren mailako ikasketadun, eta batez ere, lehen mailako ikasketadun 
gazteak izan dira sektore kolpatuenak gazteon artean. Enplegudunen kopurua era 
nabarmenean murriztu da azken urteetan gazte eremu hauetan.
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Krisiaren aitzakiapean, bereziki gazteoi zuzendutako kontratu mota zehatzetan 
sakondu da:  praktika kontratuak, formazio eta prestakuntza kontratuak. 
Teorian, lanbide prestakuntza eta lan-merkaturatzearen erraztea helburu duten 
kontratuak dira, baina praktikan, enpresek lanpostuak kostu txikian betetzeko 
erabiltzen dira; prekarietatea da kontratu hauen ezaugarri nagusia.

Gazteoi egiten

zaigun eskaintza

Gazteon langabezi tasa altuak direla eta, “galdutako belaunaldi bat” izan ez 
gaitezen, enplegua edozein baldintzatan sortzeko planak bultzatzen dituzte 
instituzioetatik. Horrela kopuruak makilatu eta  langabezia langa txikiagoa izan 
dadin. Kalitatezko enpleguak sustatu ordez, formazio- zein praktika-kontratu 
prekarioak sustatzera bideratzen dira diru-partidak, gainera, ondoren lana 
egonkortzeko inolako neurririk hartu gabe. Kontratazio mota hauek prekarietatean 
sakontzen dute eta enpresariak diru publikoz poltsikoak betetzea ahalbidetzen 
dute. Horrekin batera, Aldi Baterako Lanerako Enpresek (ETTak) lan merkatuan 
duten zentralitatea gogoratzea ezinbestekoa da, gazteon prekarizazio prozesua 
handitzen dutenak, hain zuzen ere. Ziuraski hauen odol-hustutzea pairatu behar 
izan duen gazteren bat ezagutzen duzula.

Azaldutako enplegu politikez gain, azken urteetan gazteon prekarietate egoera 
muturrera eramaten duten enplegu forma berriak agertu dira. Ekonomia 
kolaboratiboa deitzen den lan-ereduaren logikan (Uber, Glovo), langile bakoitzak 
bere kotizazioak ordaintzen ditu eta autonomo bezala alta ematera behartuta 
dago. Iruzur handi hau gure artean zabaltzen hasi da, publizitate paneletan eta 
kaleetan bizikletaz ibiltzen diren banatzaileengan antzemango zenuen bezala. 
Baina, kolaborazio-harremanetatik urrun, menpekotasun-harreman bat sortzen da 
enpresa eta langilearen artean. Minijobs-en kasuan, lanaldi oso laburrak jasotzen 
dituzte kontratuetan, baina nagusiari lanaldia luzatzeko aukera ematen diote 
ordu extren bidez. Honela, lanaldi laburreko kontratuarekin lanaldi osoan beste 
lan ordu egin daitezke baina lanaldi laburreko kopurua kotizatuz. Eredu hauek 
gazteon, eta oro har, langile klase osoaren prekarizazioan sakontzeko estrategia 
berrien lehenengo urratsak baino ez dira.
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Egoera honen aurrean, gazteoi eskaintzen zaizkigun aukerak oso eskasak dira. 
Alde batetik, azken hamarkadan zehar atzerrira joateko mamua oso presente egon 
da hedabide eta agintari politikoen adierazpenetan. Hala ere, orokorrean atzerrian 
topatu duguna prekarietate gehiago izan da, hemengo enpleguen lan baldintza 
antzekoekin. Beste alde batetik, ekintzaile izatea gazteon bizi-proiekturako hautu 
gisa proiektatzen da. Hautu hori, baina, erabaki indibidual modura planteatzen da, 
lidergo indibidualetan, lehiakortasunean eta enpresa interesak lehenesten dituen 
eredua sustatuz.
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Etxebizitza
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Etxebizitza pertsonei aterpea eta gela eskaintzea funtzio duen eraikuntza gisa 
definitzen da. Gizabanakoarentzat behar nagusienetakoa izanik, giza eskubide 
bezala onartu zen XX. mendean. Euskal Herrian, Europako hainbat herrialdetan 
bezala, behar honen asetzea jabego pribatuarekin lotu ohi da, eta horregatik, 
sektore publikoak paper garrantzitsua bete beharko luke eskubide honen 
bermerako.

Eskubidea izatetik merkantzia izatera
Behar edo eskubide gisa definitzen badugu ere, kapitalismoan etxebizitzaz 
gozatzea ez dago bermatuta. Kapitalismoan etxebizitza eta eraikuntza merkatua 
da: irabazi azkarrak ematen dituzten espekulazio-ogasunak dira. Merkatu 
honen bidez, irabaziak ziurtatzeaz gain, diziplina mekanismo bat bilakatzen da 
etxebizitza afera. “Nola egingo dut nik ba greba hipoteka bat bizkarrean badut 
edo alokairu itogarri bat ordaindu behar baldin badut?” galdetzen diote langile 
ugarik haien buruari.

Etxebizitza lortzeko etxebizitza alokatu edo erostea eskaintzen digu merkatuak. 
Kapitalaren zirkulazioaren logikan sartzen dira bi aukera hauek. Instituzio gehienek 
ere ez dute eskubide honen merkantilizazioaren kontra inolako bermerik jartzen. 
Horrela, langileoi ordaintzen zaigun soldataren zati (oso) handi batek, berriz, 
burgesiaren eta kapitalisten eskuetan bukatzen du, instituzio finantzarioek, 
eraikitzaileek eta promotoreek irabaziak biderkatzen dituzten bitartean.

Etxebizitza politikak hirigintza 
logikari jarraiki
Hirigintzak eta urbanismoak oinarrizko papera jokatzen dute sistema kapitalistan. 
Gaur egungo hirigintzak, herritarron beharrei eta jasangarritasunaren printzipioari 
erantzun beharrean,  irabaziak maximizatzearen logikari erantzuten dio. Logika 
honetan, hiriguneak dira kapitalaren metaketarako gune nagusiak. Zoruaren eta 
etxebizitzen prezioak hainbeste igo dira, ezen langileok periferiara alde egin behar 
dugun etxebizitza duina eskuratu ahal izateko. Politika hauek, beraz, segregazioa 
bultzatzen dute hiri eta herrietan, zentro eta periferiak sortzen baititu.

Hiri antolamendu honek eragin handiak ditu langileon bizitza kalitatean. Izan ere, 
bizitokiaren eta lanpostuaren banaketaren ondorioz, kilometro ugari egin behar 
izaten ditugu egunero (gehienetan kotxez), honek eragiten dituen ondorioekin: 
gastu ekonomiko handiak, egunero trafikoak eragindako istripu eta karabana 
amaigabeak, neke psikologikoa, estresa, etab.
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Familia nuklearra da eredu honen 
abiapuntu eta jo puntu nagusia
Etxebizitza, eraikin bat izateaz gain, eremu sozial eta afektibo bat ere bada; 
bertan, harreman eredu zehatzak sortu eta birproduzitzen dira. Egungo gizartean 
familia nuklearra da eredu honen abiapuntu eta jo puntu nagusia. Beraz, gizarte 
kapitalista heteropatriarkalean, familia eta etxebizitza estuki elkarlotuta daude, 
batak bestea elikatzen duelako.

Euskal Herrian etxebizitzak instituzio forma izan du, hainbat mendetan zehar 
gure gizartean bete duen rolaren ondorioz. Gizartearen oinarria izan da etxea; 
politika bera ere etxearen inguruan eraikitzen zen. Horrela, etxeak ematen zien 
izena herritarrei eta bertan bizi zirenei, eta normalean, familia eredu zurrun eta 
itxiak garatu dira etxearen inguruan.

Hego Euskal Herriko gazteon 
etxebizitza-emantzipazioa
Bizi proiektu duin bat garatzeko oinarrizko beharra da etxebizitza. Berau ukatu 
ezean, beste hainbat eskubide ere ukatzen zaizkigu, eta horregatik, gazteon 
emantzipazio ibilbidean ardatz nagusietako bat bilakatzen da. Gazteok beti izan 
ditugu zailtasunak etxebizitza bermatuta izateko gure bizitzan, baina azken 
urteetako bilakaerak egoera hori gogortu baino ez du egin.

Emantzipazio-ibilbideak gero eta aldakorragoak dira. Liberalizazio ekonomikoak, 
prekarizazioak eta lan-baldintzen kaskartzeak gazteon bizitzan eragin zuzena du 
eta horrek ziurgabetasun eta aldakortasun egoera orokor batera eraman gaitu, 
baita espektatiba faltara ere. Datuek joera hori modu argian erakusten dute; 
emantzipazio-tasak oso balio txikietan mantendu dira urte hauetan.

Gazteon emantzipazio-adina urtez urte atzeratuz joan da azken hamarkadetan 
zehar. Gaur egun, Hego Euskal Herriko emantzipaziorako bataz besteko adina 30 
urteren bueltan kokatzen da, Europako bataz bestekoa 26 urtekoa eta Europa 
iparraldeko herrialde askorena 20 urteren inguruan dagoenean. Atzerapen honek 
hainbat arrazoi ditu bere baitan, egiturazkoak eta kulturalak direnak.

 - Gazteon formazio-aldiaren luzatzea eman da. Azken hamarkadetan 
gelditu gabe igo da formazio informal eta formal etengabea jasotzen duten 
gazteen kopurua, askotan enplegu duin bat ez topatzeagatik. Ondorioz, enplegua 
gazteon okupazio nagusia izateko momentua atzeratu da: lan-merkatuan sartzea 
amaigabea den bide bilakatu da, gero eta beranduago egiten duguna, formazio-
ziklo luzeagoak, lanaldi partzialak eta tenporalitateak baldintzatuta.
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 - Egia da azken urteetan jaitsi direla etxebizitza libreen prezioak, baina 
alokairuenak igo egin dira. Gazte gehienok ez dugu baldintza nahikorik (edo ez 
dugu nahi) hipoteka amaiezinetan sartzeko, baina ezta alokairuen errenta hain 
garestiak ordaintzeko ere.

 - Gazteon bataz besteko soldatak eta horrek eragindako bizi-baldintzek 
pobrezia egoera larrian kokatzen gaitu gazteon gehiengoa. Datuen arabera, gure 
soldaten %60-70 (kasu askotan gehiago) artean bideratu beharko genuke 
etxebizitza bat erosi edo etxe alokatuen errenta ordaintzeko. Honek ezinezko 
egiten du gazteon emantzipazioa.

Etxebizitza
politikak
Egunez egun udal, aldundi eta gobernuetatik garatzen diren etxebizitza 
politika gehienek ez dute ezbaian jartzen etxebizitza merkatua. Horren ordez, 
espekulazioan eta segregazioan oinarritzen den eredua sustatzeko neurriak 
aplikatzen dituzte. Esku hartze publikorik ezean, nekez des-merkantilizatu daiteke 
etxebizitza eskubidea eta hau bermatzeko neurri errealak planteatu.

Jenderik gabeko etxeak eta
etxerik gabeko jendea
Euskal Herrian jende askok etxebizitza bat ziurtatua izateko aukerarik ez duen 
bitartean, beste batzuk bigarren etxebizitza baten jabe dira, honekin espekulatzen 
dute edo hutsik mantentzen dute denbora gehienean zehar.

Euskal Herri osoko errolda datuak aztertuta, hara zein den egoera: etxeen %8,4a 
hutsik daude (128.000 etxebizitza), eta beste %7,4a bigarren etxebizitza gisa 
erabiliak dira (113.000 etxebizitza). Egoera hau ez da eremu pribatuan gertatzen 
soilik. Izan ere, azpimarratzekoa da instituzio publikoek milaka etxe dituztela haien 
jabetzapean, gaur gaurkoz hutsik daudenak.
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Espainia, etxebizitza-politiketan galga
Azken urteetan bi Etxebizitza Lege onartu dira azken urteetan bai Gasteizko 
Legebiltzarrean bai Nafarroako Parlamentuan. Biak ala biak bota ditu atzera 
Espainiak. Honela, lege hauek ekar zitzaketen neurriak (gutxi izanda ere) ezin 
izan dira aplikatu, hala nola, bankuei etxebizitza hutsak espropiatu ahal izatea. 
Argi dago etxebizitza politika publiko eta eraginkorrak egitea gero eta zailagoa da 
Espainiaren markoaren barruan.

Espekulazioan eta etenik gabeko eraikuntzan oinarritzen den politika du oinarri 
estatuak, burbuilarena, eskubide murrizketena. Horren erakusgarri da duela 
aste gutxi Madrilen onartutako etxe-kaleratze azkarren neurria. Okupazioaren 
penalizazioan beste neurri bat gehiago.
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Badakigu



ernai gazte antolakundea46

Prekarietatea geratzeko etorri da

Gure bizitza hitz batekin definitu beharko bagenu, prekarietatea izango 
litzateke aukerarik egokiena, dudarik gabe. Baieztapen hau, gainera, ez da soilik 
sentsazioetatik edo esperientzia pertsonaletatik eraikitzen. Datuek ere erakutsi 
dute prekarietatea dela gazteon bizitzako esparru guztiak zeharkatzen dituen 
elementu zentrala.

Sinetsarazi nahi digute bizitzako urte batzuetan jasan beharreko egoera iragankorra 
dela. Esperientzia irabazi, aukera ezberdinak frogatu, ardurak hartu... eta orduan 
bai “benetako enplegu” bat lortu eta “benetako bizitza” bat eraikitzeko aukerak 
izango ditugula. Arrazoi hauek eskulan merkea lortzeko aitzakiak baino ez dira, 
gazteon esplotazio handituz eta beraien poltsikoak aberasteko. Izan ere, gazteok 
soberan dakigu prekarietatea ez dela trantsitorioa, eta gure bizitzetan “geratzeko” 
etorri den eredua dela.

Esplotazioa egiturazkoa denean, 
prekarietatea eguneroko ogia da

Egungo gazteon egoera azaltzeko, krisiaren ondorioen mitoa ere erabili izan da 
askotan, azken urteetako krisia deituriko iruzur hori baino lehen, prekarietatea 
existitu izan ez balitz bezala. Gezur hutsa. Prekarietatea ez da arazo koiunturala, 
ez da krisi garaian agertu den “fenomeno meteorologikoa”. Langileon esplotazioa 
egiturazkoa da sistema kapitalista patriarkalean, eta azken urteetako bilakaerak 
egoera hori muturrera eraman du gazteon artean. Gaur egun, prekarietatea 
ezin dugu lan-baldintza batzuekin bakarrik lotu. Prekarietateak gobernantza 
estrategia oso bat ardazten du, herritarrok diziplinatzea bilatzen duena.

Prekarietatea ez da arazo sektoriala, langile klasearen maila guztiak modu batean 
edo bestean ukitzen dituelako, gazteon egoerak jendarte osoan eragin kaltegarria 
duelako. Gizarte-arazo bihurtu den auzi demografikoak ondorio larriak utziko ditu 
hurrengo hamarkadetan. Izan ere, 20 urtetan biztanleria gaztea ia erdira murriztu 
da Hego Euskal Herrian, eta jaiotza tasak beheranzko joeran jarraitzen du. Bizi-
baldintzetan eta emantzipaziorako aukeretan eman diren atzerapausoak dira arazo 
honen oinarrian kokatzen diren elementuetako batzuk. Prekarietateak gazte 
aurpegia du, baina emakume eta migrante izanik egoera zeharo gogortzen da. 
Horrela, prekarizazio-prozesua gizarte-arazo orokorra bilakatzen da.
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Etorkizunik ez?
Gazteon bizi-espektatibetan ere eragin handia izan du azken urteetako bilakaerak. 
Sistemak saldu nahi zigun emantzipazio-ibilbide “perfektuak” ez du funtzionatu. 
Ikuspegi askatzaile batetik, lehenik ikasi, gero enplegua topatu, etxebizitza 
erosi eta azkenik familia garatu “paradigma” ez da inoiz desiragarria izan, baina 
egungo prekarietate egoera orokortuan aspirazio hauei eusteak zentzua galdu du. 
Prekarietatea gure bizi-proiektuen ezaugarri bezala naturalizatu eta kronifikatu 
nahi dute, etorkizuna ilun eta arriskuz betea irudikatuz. Horrela, bizi-proiektua 
egunean egun (ber)egitera kondenatuta gaude egungo gazteak.
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Sistemaren eskaintza: Erresignazioa 
edo ihesbide indibidualak
“Ez dago alternatibarik”. Ezereza edo zenbait ogi apurren artekoa omen da aukera. 
Orain artean “gure ahalmenen gainetik bizi” izan garela, “dena emanda jaso dugun 
belaunaldia” garela edo “euskal oasian” bizi garela sinetsaraziz, prekarietatera 
ohitu eta egungoa era erresumindu eta otzanean onar dezagun nahi dute. 
“Gerrikoa” are gehiago estutu, espektatiba laboral zein bitalak murriztu eta 
biziraupena bera helburu bihurtu nahi dute.

Horri aurre egin eta bizirauteko, oihaneko legearen baitako ihesbide indibidualak 
proposatzen dira. Lehia basati horretan besteak gainditzea izango da erronka, 
beharrezkoa den guztia eginez, norbere burua etengabe motibatuz, jarrera 
positiboarekin, arazoak aukera bihurtuz, “ekintzaile” izanez, era ausartean jardunez, 
inkonformista izanez… finean, borroka gogor eta indibiduala.

Izan ere, “nahi baduzu, posible duzu”, “edonork baitu posible”; bestela esanda, “ez 
baduzu posible, nahi ez duzulako da”. Posible izateko, “mundua aldatu ezin baduzu, 
alda zaitez zu zeu”. Bistakoa denez, auzia despolitizatuz, gakoa eta bidenabar, 
arazoa, norberaren jarreran kokatzen da. Era horretan, egiturazko arrazoiak 
baztertu eta norbanakoa bera bihurtu dute prekarietatearen erantzule. Are, 
estigmatizatu egin da, porrot pertsonal gisa irakurraraziz eta “garaileen” aurrean 
behar besteko esfortzua egin ez duen “looser”-a (galtzailea) bihurtuz.

Nazkatu gara
Arazo kolektiboak indibidualizatu eta politikaz ez arduratzeko esaten digute, auzi 
horiek (sasi) jakintsuen esku uzteko. “Gatazka ideologikoez salbu”, politika arazo 
indibidualen kudeaketa instituzional eta “teknikora” murriztu baita. Betierekoa eta 
aldaezina bailitzan, era horretan ezartzen dute gutxi batzuen zerbitzurako ustelen 
erregimena.

Gazteoi pazientzia agortu zaigu, ordea. Nazkatuta gaude. Nazkatuta zabor 
kontratuez, enplegurik ezean ikasketak luzatzen aritu beharraz, debalde egin 
beharreko lan praktikez, behin eta berriz kaleratuak izateaz, lan istripuez, 
ustelkeriaz… nazkatuta, azken finean, gutxi batzuk gure kontura aberastu 
daitezen etengabe sakrifizioak egin behar izateaz.

Izen eta abizenak dituzten putre eta enparauek nahiko luketenaren kontra, ordea, 
ez gara nazkara edota sumindurara mugatuko. Ez dugu zertan prekarietatera 
kondenatzen gaituzten estatu eta eredu ustel hauekiko menpekoak izaten 
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jarraitu. Orain eta hemen, Euskal Herrian, gutxiengoaren kapital gosearen aurrean 
denon bizitzak erdigunean jartzera goaz.

Bizi!
Bizi ala iraun. Horra hor gazteon ataka. Gure hautua argia da: Euskal Herrian 
era duinean lan, ikasi eta bizi nahi dugu, ez iraun. Bide horretan, kapitalaren 
logikaren aurrean, bizitzaren sostengarritasuna eta zaintza erdigunean jartzeko 
apustua egiten dugu. Denon ongizatea bermatu eta bizitza duin eta autonomoa 
garatzeko beharrak kolektiboki bermatzekoa, baliabide komun eta ekinbide oro 
horren zerbitzura jarriz.

Bizitzaren sostengarritasuna eta zaintza erdigunean jarriko dituen eredua bestelako 
koordenadetan marraztuko dugu:

 - Norbanako “auto-gaituaren” aurrean kolektibotasuna eta auzolana, 
norbanakoaren zaurgarritasuna aintzat hartuz elkar zaindu beharko baitugu.

 - Denona erdigunean, jasaten ari garen desjabetzearen aurrean baliabide 
kolektiboak behar kolektiboen zerbitzura jarriz eta herritarren arteko berdintasuna 
eta justizia soziala bermatuz.

 - Subordinazioaren aurrean, burujabetza, herritar eta herri gisa geure 
buruen jabe izan gaitezen eta dena erabaki dezagun.

 - Parekidetasuna, publiko-gizon-arrazional / pribatu-emakume-emozional 
bereizketa, lanaren banaketa sexuala, rolen banaketa injustua... gaindituz.

 - Lan autonomo eta sortzailea, gure gaitasuna, denbora eta guk sortutako 
aberastasuna hirugarren baten interes pribatuen mesedetara jarri beharrean gure 
desioak eta komunitatearen beharrak asetzeko baliatu ditzagun.

 - Oihaneko legearen baitako lehia basatiaren aurrean, elkartasuna eta 
kooperatibismoa.

 - Jasangarritasuna, mugarik gabeko kontsumoaren eta ekoizpenaren 
aurrean ziklo zein erritmo ekologikoak errespetatzera goaz.

 - Demokratizazioa edo herritarron boteretzea merkatuen diktaduraren 
aurrean.

 - Herria, auto-eraketatik, behetik gora eta tokiko errealitatetik abiatuta, 
herritarrok eraikiko baitugu, gure nahi, behar eta interes orokorren neurrira.

 - Euskara, denon hizkuntza eskubideekiko errespetuan, euskaratik eta 
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euskaraz eraikiko dugu gure eredua.

 - Bizipoza, gogoz, ilusioz, itxaropenez, kidetasunean, (auto)kritikoki 
egingo baitugu bidea, bidea ere helburu bihurtuz, pausoan egiten den bidea bezain 
garrantzitsua baita bidean egiten den pausoa.

Puntu hauek zenbakiak dira koordenadetan. Elkar lotu beharrekoak, bidean 
aurrera jarraitzen laguntzen dutenak. Eguneroko borrokan zenbatzen ditugunak; 
proiektu txikitzaileen aurka borrokatuz, seinale arrotzak kenduz, espazio askeak 
irekiz, gure oraina geuk kontatuz, ahaldunduz, hortzak erakutsiz, elkar zainduz, 
formatuz, kaleak geure eginez.Finean, gure bizitzaren koordenadak elkarrekin eta 
Herri bezala markatuz.

Euskal Herrian 
Denon bizitza erdigunean jarriko duen eredua orain eta hemen eraikiko dugu, 
Euskal Herrian. Dena aldatzeko dena erabakiz, herritar zein herri gisa burujabetzan 
sakonduz. Ez dugulako menpeko izan nahi. Gure buru, gorputz eta bizitzen gain 
guk geuk erabaki ezean, beste batzuek egingo baitute gure ordez, eta jasaten 
dugun eran, gure kontra.

Horretarako, gure bizitza ekonomiko, sozial, politiko eta kulturalaren gaineko 
erabakiak gauzatu beharko ditugu gaurdanik. Bi estatu zapaltzaileen  Mordaza, 
LOMCE, lan erreforma eta bestelako inposaketei aurre eginez, borondate zein 
behar kolektiboen zerbitzura hemen erabakiz eta erabakiak errespetaraziz.

Bide hori behetik gora egingo dugu ezinbestean, herrigintzatik, auto-
antolakuntzaz, autogestioaz eta horren araberako proiektu, praktika zein aldarri 
zehatzak garatuz. Bizitzako esparru guztietan proiektu horiek eraikitzeko 
abiapuntu sendoa jarri dugu Euskal Herriko gazte mugimenduok: Gazte telebista 
eta proiektu komunikatiboak, jai herrikoiak, babes sareak, prekarioen asanbladak, 
gazte kooperatibak, neska gazteen asanbladak, etxegabeon etxeak, etxebizitza 
komunitarioa, gazte asanbladak, jakintza kritikoko taldeak…

Demokratizazioan sakondu eta erabaki burujabe horiek hartzeko nahikoa ahalmen 
izan dezagun, ezinbestekoa izango da estatu hauekiko dependienteak izateari utzi 
eta errepublika propioa eraikitzea. Erregea, merkatuak, kolore desberdinetako 
indar polizialak,  justiziaz mozorrotutako injustizia, lumadun txakurrak eta Macron 
eta M.Rajoy ustelaren erregimen antidemokratikoaren aurrean, behetik gora 
eraikiko dugun proiektu erreal, kolektibo eta demokratizatzailea izango da. Nahia, 
beharra eta aukera.
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Haserretik itxaropenera,
oraina borrokatuz
Haserre gaude eta ez gara zenbait ogi apurrekin konformatuko. Ez dugu ametituko 
bankuak erreskatatu eta gazteok, pentsionistak, emakumeak nahiz oro har 
prekarietatera kondenatzea; Rato gangsterra edo torturatzaileak inpunitatez libre 
utzi eta Altsasuko gazteak, txiolariak, kataluniarrak eta abar zigortzea; emakumeak 
sistematikoki bigarren mailako herritar izatea; hautetsontzietan bozkatzea delitu 
bihurtzea… azken batean, ez dugu ametituko erregimenak gure oraina eta 
etorkizuna erabakitzea. 

Iluntasunaren artean, badator ordea esperantzaren egunsentia. Geure buruen jabe 
eginez, beldurra bandoz aldatzeko aukera errealak ditugu. Estatuek indarra dute 
baina politikoki ez dira indartsuak. Gehiengoa gara gutxi batzuen diru gosearen 
aurrean denon bizitzak lehenesten ditugunak. Iraultza feminista abian da eremu 
orotan. Hezkuntza eta hizkuntza arrotz eta inposatuen aurrean, arkatzak zorroztu 
eta espaloitik jaisten ez den euskararen herria. Usteldutako hesola bota dezakegu. 

Dena aldatzeko dena erabakiz, bizitzaren sostengarritasuna eta zaintza ardatz, 
baliabide kolektiboak euskal herritarron borondate nahiz behar kolektiboen 
zerbitzura jarriko dituen Euskal Errepublika eraikitzeko tenorean gaude.
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Tira, jada bukatu dira orriak, eta berriro galdera berdina, 
gazte. Nora doaz zure bizitzaren koordenadak? Nork 
markatuta? Agian galdera hauetako batzuk erantzuten 
joan zara irakurri ahala, segi hariari tiraka, galdera haina 
erantzun daude.

Baina erantzunak aurkitzea ez da nahikoa, ordea.  
Erantzunei soluzioa eman behar zaie. Eta soluzioak izen 
bat du: GU. Bakarrik ezin da, elkarrekin bai.  Kalea da 
gure bizileku eta irudimena gure barrikada. Ukabil itxien 
egunsenti ederrak badatoz, gazte matxinaden oihuekin 
batera.  

Honako eskuliburu honen bidez, oraina borrokatzeko 
koordenadak jarri ditugu begi aurrean. Badakigu nor garen 
eta nora goazen. Orain bideari ekitea dagokigu. Euskal 
Herrian bizi nahi dugu eta hori borrokan soilik lortuko dugu. 

Animo eta kalean ikusiko dugu elkar. Aurrera!

gu!SOLUZIOA
K

IZEN BAT DAUKA
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