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Iritzia ETXEBIZITZAREN BLABLABLA 

<< etxebizitza eskubidea, es-
kubide izatetik urrun, pribilegio 
bilakatzen dute>>

Manex Azkue eta Haritz Egiguren

Gazte prekarietatea egunetik egunera hazten 
doan honetan, ezinbestekoa zaigu etxebizitzaren 
problematikari errotik heldu eta etorkizun duina 
bermatuko digun ereduak praktikan jartzea.

Elikadura edo mediku asistentzia bezala, etxebi-
zitza gizaki ororen eskubidea da. Horretaz hara-
go, gizakiak bere bizi proiektua eraikitzeko beha-
rrezkoa du, eta horrela onartzen dute Espainiako 
Konstituzioak 47. artikuluan eta Giza Eskubideen 
Deklarazio Unibertsalaren 25. artikuluak ere. 

Zoritxarrez, gazteok badakigu egoera guztiz ez-
berdina dela. Ez da kasualitatea; izan ere, etxe-
bizitza sistema kapitalista heteropatriarkalaren 
beste katebegi bat da, sistema bera errepro-
duzitzera zuzenduta dagoena. 

Erreprodukzio honetan, bi erantzule zuzen seina-
latu nahiko genituzke: batetik, banku eta funts 
putreak egongo lirateke, instituzioekin batera ka-
pitalaren mesedetan herritar zaurgarriak babes 
gabe uzten 
g a i t u z t e , 
eta etxe-
bizitzaren 
p r e z i o a k 
inongo kontrolik gabe igotzen dituzte; bestetik, 
jabego txiki eta lokalak, beraien aberastasuna 
handitzeagatik herrietako gazteak kanpora bizit-
zera behartzen dituzte, espekulazioan oinarrituta.

Beraz, praktikan, etxebizitza eskubidea, eskubi-
de izatetik urrun, pribilegio bilakatzen dute. Bi-
zitza duina bermatu beharrean, gazte langileon 
beste pobretze faktore bat bilakatzen da, gizar-
tea gero eta gehiago polarizatuz.

Hala ere, ezin da etxebizitza problema isolatu bat 
bezala ulertu. Izan ere, lotura zuzena dute etxe-
bizitzak eta enpleguak. Hau da, enplegua zenbat 
eta prekarioagoa, orduan eta aukera gutxiago 
izango ditugu etxebizitza duin bat eskuratzeko. 
Soldata miserableek edo lan kontraturik ez iza-

teak zuzenean baldintzatzen dute etxebizit-
za izateko eskubidea. Horrela, gastuei aurre 
egiteko, gazteon soldaten % 40 baino gehia-
go bideratzen da.

Gazteon formazioa eta etxebizitza ere elkarri 
loturik doaz. Etorkizun duina izateko, ikaske-
ta maila altuak eskatzen dizkigute. Horrek 
gazteok gure ikasketa prozesua etengabe 
luzatzera eramaten gaitu, eta emantzipat-
zeko helburua atzeratuz. Horren ondorio, 
emantzipatzeko adina 30 urtekoa izatea.

Zorionez, argi izpi batzuk aurki ditzakegu Eus-
kal Herriko zenbait txokotan. Gure miresme-
na adierazi nahi diegu egunerokoan herrietan 
asanbladak sortu eta gai hau lantzen ari diren 
gazte guztiei.

Gazteontzako etxebizitza duinak gazteok 
bakarrik lor ditzakegu, eta horretarako ezin-
bestekoa iruditzen zaigu tokian tokiko pro-
blematika hau azaleratu eta lanean jartzea. 
Posible dela ikus dezakegu Gasteizko Erre-
kaleor edo Bizikopon, Donostiako Abaraska 
proiektuan 
edo Eus-
kal Herriko 
txoko as-
kotan aurki 
daitezkeen 
etxebizit-
za okupa-
tuetan. Sor 
d i t z a g u n 
a l t e r n a -
tiba ez-
berd inak , 
borrokatu 
g a i t e z e n 
gure etor-
kizunaren 
alde.



Produkzio eredu kapitalista 
produkzio-bideen jabetza pri-
batuan oinarritzen da. Kapitalis-
tek merkatuan   produkzio- eta 
kontsumo-ondasunak salerosi 
eta langileek produkzio proze-
suan sorturiko plusbalioaren 
bitartez kapitala metatzen 
dute. Guzti hori, noski, ekono-
mia klasikoak aintzat hartu ez 
dituen zaintza-lan eta lan erre-
produktiboak oinarrian izanda.

Produkzio eredu horrek ka-
pital metaketa eta hazkunde 
mugagabea helburu duen hei-
nean, berebiziko garrantzia du 
produkzio-prozesua osatzen 
duten elementuetan ahalik eta 
errendimendu handiena ate-
ratzeak. Obsesioa bilakatzen da 
kapitalistentzat langileen eta 

produkzio-bideen errendimen-
dua hobetzea eta horregatik, 
teknologia eta ikerketan inber-
titzen dute, eta langileen jar-
dueran kontrol-mekanismoak 
ezartzen dituzte, adibidez.

Hala ere, errendimen-
duaren logika ez da pro-
dukziora mugatzen. Neo-
liberalismoak kulturalki 
gure bizitzako alor guz-
tiak bustitzea lortu du, 
eta logika hori lantegitik 
atera eta gure eguneroko 
portaeran aplikatu dugu. 

Denboraren kasua adibide gar-
bia da. Iraganean lantegiaren 
jabea edo arduraduna zen lan-
gileek lanean ematen zuten 
denboraren kontrola eramaten 
zuena, fitxatzeko makinen edo 
txirrinaren bitartez. Baina geroz 
eta gehiago errepikatzen den 
tendentzia da lanean eman-
dako denboraren efizientzia-
ren gaineko kontrola langileen 
esku egotea. Ordutegiak mal-
gutzea a priori langilearen me-
sedera harturiko erabakia bada 
ere, helburu eta errendimen-
duaren araberako kontratu mo-
tak gero eta ohikoagoak dira. 
Horrela, denbora langilearen 
eskumuturrean edo buruan da-
goen dominaziorako elementu 
bilakatu da eta errendimendua 
norberak ebaluatu eta hobe-
tu beharreko alderdia. Finean, 
esplotazio autogestionatua.

Esan bezala, gizarte neolibe-
ralean dominazio mekanismo 
hauek lan-eremutik harago 
hedatzen dira, norberaren egu-
nerokoan barneratuz. Gizarte 
neoliberalaren exijentzia guz-
tiak bete ahal izateko (lan egin, 

ikasi, sozializatu, kirola egin, 
irakurri, gorputza zaindu, bi-
daiatu...) norbere denbora ku-
deatu eta planifikatu beharra 
dago. Ez dago denbora “alferrik 
galtzerik”. Alor guztietan dugun 
jardunaren inguruan hausnartu 
behar dugu eta egiten dugun 
hori ebaluatu eta alderatu be-
harra daukagu geroz hobeto 
burutzeko gaitasuna izateko.  

Baina alor guzti horietan erren-
dimendua izatea ezinezkoa 
den xedea bilakatzen da, eta 
gure bizitzak optimizatzeko 
presio iraunkorrak ondorio 
psikologiko nabariak izaten 
ditu. Aurretik aipaturiko arlo 
guztietan helburu jakin bat-
zuk lortzeko presioak gure 
osasun mentalean eragiten 
du. Zenbat aldiz sentitu gara 
eguneroko egin behar guztie-
kin itota? Zenbat aldiz sentitu 
dugu gizarte neoliberalaren 

<<  Neoliberalismoak kultural-
ki gure bizitzako alor guztiak 
bustitzea lortu du, eta logika 
hori lantegitik atera eta gure 
eguneroko portaeran aplikatu 
dugu >>

Sakonean OSASUN MENTALA
ERRENDIMENDUAREN 

GIZARTEAN



exijentzia fisiko eta menta-
len presioa guregan? Egune-
rokoan estresatua egotea 
normalizatu dugun egoera da.

Gazteon kasuan, egoera are la-
rriagoa da prekarizazio egoera 
batean aurkitzen garelako. Lan 
finkorik ez izateak, lanean eta 
ikasten aldi berean egoteak, 
egunerokoan ordutegi finkoak 
ezarriak ez izateak, edo hurren-
go hilabetean lanean jarraituko 
dugun ez jakiteak ezegonkor-
tasun iraunkorrean murgiltzen 
gaitu. Epe ertain luzean egingo 
duguna planifikatzea ametsa 
baino ez da askorentzat. Es-
tresa edo antsietatea izate-
ko klima perfektuan bizi gara.

Lehengo hariari jarraituz eta 
paradoxikoa bada ere, erren-
dimenduaren logikak ezart-
zen duen presioak ez du soi-
lik lanpetuak dauden horietan 
bakarrik eragiten. Presio hori, 
adibidez, langabezian eta ikas-
ten ez gaudenean ere somat-
zen dugu. Zenbat lagun ezagut-
zen ditugu ikasketak bukatu eta 

ondorengo hilabeteetan lana 
aurkitu ezinik egon eta ez-pro-
duktiboa izateak sortzen dien 
antsietateak itotzen dituenak? 
Produzitzea eta 
e r r e n d i m e n -
dua hobetzea 
ez dira soilik 
nagusiak plus-
balioa bereganatu eta kapi-
tala metatzeko egiten dituen 
eskaerak, subjektibitate neo-
liberala ezaugarritzen duten 
elementuak diren heinean, 
alde emozionala asetzeko 
egunerokoan egin beharreko 
ekintzak edo bete beharreko 
autoexijentziak bihurtzen dira.

Hala ere, estresa eta antsie-
tateak ezaugarritzen duen 
gurpil zoroa gelditzea ez da 
batere erreza. Produkzioak 
bere horretan jarraitu behar 
du eta burutik ere ezin zai-
gu pasa gelditzea deskantsua 
egunean zehar hartzen ditu-
gun lau kafeengatik ordezka-
tu badezakegu eta gaixotzean 
medikatzeko aukera badugu.

<<Egunerokoan estresatua 
egotea normalizatu dugun 
egoera da>>

Gizaki guztion ongizate fi-
siko eta mentala helburu 
badugu kapitalismo hete-
ropatriarkala errotik irauli 

b e h a r ra 
daukagu. 
B e s t e -
lako balio 
batzuen 

bueltan antolatzen den gi-
zarte eredu justoago baten 
eraikuntzan beharrezkoa 
izango zaigu aldaketa mate-
rial zein kulturaletan sakont-
zea. Bizitzak erdigunean 
jartzeko asmoa badugu, 
neoliberalismoaren logika 
kulturalekin hautsi beharko 
dugu. Besteak beste, ere-
du produktibo kapitalista 
suntsitzearekin batera, gi-
zarte neoliberalaren balio 
eta sinesmenak irauli be-
harko ditugu. Ez da zeregin 
makala aurrean daukaguna.



Iritzia PERSPEKTIBA
Garazi Castaño Fariñas

Ez zaituztet engainatuko. 
Niri ere jada pereza handia 
ematen didate pandemiaren 
inguruko albiste, hausnar-
keta eta iritziek. Jada esku 
bakarrarekin ere ezin dugu 
pandemiaren olatu kopurua 
zenbatu, bukle sentsazioan 
bizi gara eta nekea agerikoa 
da gu guztiongan. Birusari 
beldurra galdu omen diogu. 
Tira, faktore dezente daude 
egun ditugun jarreren atzean: 
urte bi pasa direla, geroz eta 
agerikoagoa dela poli-
tika eraginkorrak bilatu 
beharrean etekin ekono-
mikoak lehenetsi direla, 
pandemiaren aitzakipean 
beste hamaika kontu ko-
latu dizkigutela... Finean, 
sistema kapitalista hete-
ropatriarkalak bere lana 
egiten jarraitu duela, eta 
guztia joko zelai horretan ga-
ratzen ari dela. Txiko, nik ez 
nuen gutxiago espero.

Uste dut Euskal Herrian ba-
dugula aje berezi bat: kalte 
guztiak geuretik oso urrun 
ikusten ditugula. Edo ez di-
tugula ikusi nahi. Covid ziur-
tagiriak hautsak harrotu ditu 
gurean. Ez da harritzekoa. 
Kontrol tresna bat da eta ez 
da pandemiaren apaltzerako 

<<  Sistemaren   joko-zelaia da, 
desberdintasunen betikot-
zea. Aterabide kolektiboe-
na, guztiontzako onurarena 
da gure posizo politikoa>>

eraginkorra. Ez du buelta ge-
hiagorik asuntoak; ez dugu 
nahi.

Hala ere, erreparatu beharko 
genieke pandemiako neu-
rrien eta politiken inguruan 
geure gizartean sortu diren 
erantzun eta tendentziei. 
Azkenaldian, nik behintzat,  
gertuegi ikusten baititut Ayu-
so eta Trump. Ditxosozko Co-
vida iritsi aurretik ere ikusten 
ari ginen diskurtso eta mugi-

mendu ultraeskuindarraren 
gorakada. Eta ondoren birusa 
iritsi zen eta, esaterako, Ma-
drilen, terrazak “askatasuna-
ren” territorio bilakatzen iku-
si genituen.

Joera hori ezkerkeriaz mo-
zorratuta iritsi da gurera eta 
mezu ultraeskuindarrak se-
kulako arinkeriaz  ari gara 
barneratzen geure inguruan. 
Pandemiari nahiz edozein 
arazo soziali ematen diogun 

erantzuna ezin da berekoi-
keriatik eta indibidualismotik 
pasa. Hori nahi dugun mo-
duan saldu dezakegu, baina 
eskuinaren aterabidea da, ez 
gurea. Sistemaren jokozelaia 
da, desberdintasunen beti-
kotzea. Aterabide kolekti-
boena, guztiontzako onura-
rena da gure posizo politikoa.

Zaintza sareak sortu genituen 
itxialdian, geure sen komuni-
tarioa herriaren mesedetan 

jarri genuen. Geurean 
badago bestelako zentzu 
komun bat. Bada, balio 
horiek geure erantzunen 
isla ere izan behar dira. 
Osasun publikoa defen-
datzean, txertoen paten-
tearen aurka, txertaketa 
unibertsala (globala) ber-

matzearen alde... Don’t Look 
Up pelikulak oihartzun handia 
lortu du. Agian denok konpa-
raketa asko egin ditugulako? 
Begira dezagun gora, behe-
ra, argitan dagoenari eta it-
zaletan gorde duten horri ere 
bai... Baina beti ezkerretik.


