Aniztasuna eta kalteberatasuna Zumarragan Txosten exekutiboa

Aurkezpena eta abiapuntua
Eskuartean duzun dokumentu hau Zumarragako Udalaren enkarguaren laburpen exekutiboa
da. Enkargu horren xedea zera izan da, tokiko aniztasunaren diagnostikoa egitea, herritarrek
horren aurrean duten jarrera kontuan harturik.
Ikerlan hau egiteko partaidetzazko ikerkuntzaren printzipioetan oinarritutako logika baliatu
dugu. Ikuspegi horretatik, aniztasuna aztertzeko unean garrantzitsua ez da, hainbeste,
identifikatzen diren sektoreen pisu kuantitatiboa, baizik eta horien garrantzi kualitatiboa, gizarte
kalteberatasunak islatzen dituen neurrian.
Geure egiten dugun ikuspegia begirada intersekzionala da, horrek erakutsi egiten baitu
pertsonak nola zeharkatzen gaituzten une bakoitzean gure bizitza-ibilbidean gurutzatzen
zaizkigun posizioek. Horrela zenbait aldagai, hala nola adina, posizio ekonomikoa, generoa…
gurutzatu egiten dira, eta gizarte sektore batzuei eragiten dieten kalteberatasun eta dominazio
egoerak identifikatzea ahalbidetzen digute.
Ikerlan honen egileak Igor Ahedo, Unai Aranda eta Miriam Ureta izan dira, hirurak EHUren
herritarren partaidetzako Parte Hartuz ikerkuntza-taldeko kideak. Horren paraleloan, ikerlan
honetan lagundu dute Idoia Del Hoyo eta Eneko Ander Romerok, Politika eta Administrazio
Zientzia Saileko ikertzaileak biak, eta Aradia kooperatibako Delicia Aguado eta Patricia
Martinezek.

Helburuak
2017ko martxotik 2017ko urtearen amaiera bitartean garatutako dinamikaren helburu nagusia
gaur egun Zumarragan aniztasuna osatzen duten aldagaien diagnostikoa egitea izan da, arreta
berezia jarriz gizarte espazio kalteberen, ahulenen detekzioan, hain zuzen detektatu diren
indarrak sendotzeko eta identifikatu diren ahuleziei aurre egiteko estrategia partekatuak
diseinatzearren.
Helburu transbertsal gisa, berriz, Zumarragako gizarte aniztasunera genero ikuspegiz hurbiltzea
planteatzen da, hurbilketa hori logika intersekzionalarekin konbinatuta sektore mendekoenak
detektatzeko.
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Metodologiaren diseinua
Ikerkuntza honen hasieran, esku-hartze taldeak ardatz sorta bat identifikatu zuen, horiek
Zumarragakoen antzeko ezaugarriak izan ditzaketen udalerrietako toki mailako aniztasunaren
mapa irudika zezaketelako (abstraktuan).

Belaunaldi
aniztasuna

Adin taldeak
0-14 urte
Hazkuntzaren
bitartez ikastera

14-22
Nerabeak

23-35
Haurrik gabeko gazteak

50-70
Helduaro aktiboa

60-90
Mendekotasuna

Hiri kokapena
Aniztasun
geografikoa

Herriko aldirietako auzoak

Herrigunea:
igogailua

Bazterketa: iristeko zailtasun
fisikoa

Herrigunetik deskonektatutako landa inguruak
Bazterketa: iristeko
zailtasun fisikoa

Gizarteratuak
Sexu/genero kokapena/orientazioa
Genero identitatea

Sexu aniztasuna
Sexualitate biologikoa

Gizarteratuak

Sexu orientazioa

Talde etnikoak
Immigranteen talde etnikoak
Aniztasun
etnikoa

Bertako gutxiengo
talde etnikoak:
ijitoak

Jaioterria
EAE

Estatu egonkorra

Herritartasunerako aukera

Aldi baterako
beste bat

Beste egonkor bat

Bai

Ez

Jaioterria
Kultur identitatearen adierazpenak

Kultur aniztasuna
Erlijio sinesmenak: meskitak
Hizkuntza
aniztasuna
Familiaaniztasuna

Dibertsitate
funtzionala

Kultur identitateak

Sinboloak, ohiturak eta tradizioak: beloa, estetika
kontrakulturala (rap, heavy…), tatuajeak

EAEko hizkuntza ofizialak eta beste batzuk jakitea
Erdalduna

Euskalduna

Elebiduna

Besterik

Pertsona bakarrekoa

Besterik

Dibertsitate funtzional
fisiko eta mentala

Mendekotasuna:
drogazaletasunak

Familia-egoera
Nuklearra

Gurasobakar
amaduna

Gurasobakarra
Dibertsitate funtzional motak

Dibertsitate funtzional fisikoa

Dibertsitate funtzional mentala
Indarkeria motak

Indarkeria
aniztasuna

Familia barrukoa
Gurasoak/seme-alabak

Bazterketa

Bazterketa
arriskua

Seme-alabak/gurasoak

Genero indarkeria

Laneko integrazioa/Egoera ekonomiko pertsonal-familiarra
Gerora sortutako
Prekarioa
Egonkortasuna
prekarietate arriskua

Ongizatea

Lan ordaindua sektoreka
Aniztasun
ekonomikoa

Goizez

Zerbitzu sektorea
Ordutegiak asteka
Arratsaldez
(arratsaldez, gauez,
goizez)

Industria sektorea

Nekazaritza sektorea

Ezkutuko ekonomia

Lan ordaindu motak
Zaintza soziala (militantzia, boluntariotza)

Eremu pribatuaren zaintza: haurrak, adinekoak,
mendekotasuna…

Toki gobernuarekin eta oposizioarekin ardatz horien egokitasuna balioetsi ondoren, informazio
bilketarako fasera igaro ginen; horretan, 15 elkarrizketa egin genizkien udalerriaren gaineko
ezagutzari dagokionez garrantzitsuak diren beste hainbeste pertsonari, eskema horretan
identifikatu ahal izatearren ahulezia edo kalteberatasunak eragin ditzaketen aldagaigurutzaketak (ekonomia, genero eta jatorria, adibidez). Lehen informazio horretan oinarrituta,
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22 profil zehatz finkatu ziren (bakarrik diren adineko pertsonak; jatorriz Zumarragatik kanpokoa
den gizonezko homosexuala; langabezian dagoen adin ertaineko pertsona; Arcelor-en itxierak
eragindako gizonezko langile baten emaztea, esaterako), ahulezien analisian sakontzera begira.
Horrenbestez, guztira 37 elkarrizketa egin dira, eta horiei gehitu behar beste hogei bat
pertsonak parte hartu duten lantegiak. Esaten ari garen bezala, partaideak identifikatzeko unean
ahalegina egin dugu toki aniztasuna erakusten duten aldagaiak gurutzatzen diren moduei
erantzuna eman diezaieketen diskurtsoetara iristeko. Zehazki, elkarrizketatzeko pertsonak
bilatzeko unean ondoko alderdi hauek hartu dira kontuan:
-

Generoa

-

Adina

-

Herrigunean edo auzoetan bizi diren

-

Jatorria/erlijioa

-

Egoera ekonomikoa (enplegu prekarioa, enplegu egonkorra eta langabezia)

-

Sexu identitatea

-

Dibertsitate funtzional eta kognitiboa

Puntu honetara iritsita, berriro ere azpimarratu behar da ezen, partaidetzazko ikerkuntzaren
ikuspegitik, ematen den informazioaren garrantzia ez dela partaideen ordezkagarritasun
kuantitatiboan oinarritzen, baizik eta dituzten diskurtsoen ordezkagarritasun kualitatiboan.
Gauzak horrela, eta helburua izanik ez soilik aniztasunaren aldagaiak detektatzea, baizik eta,
batez ere, ikustea horien arteko gurutzaketek nola sorrarazten dituzten zenbait ahulezia, uste
dugu dagoeneko esan dezakegula ezen, posible bada ere espazio batzuk ilun samar geratu izana,
egindako elkarrizketen bitartez neurri handi batean lortu dugula argi egitea eta aniztasunerako
beste hurbilketa batzuetan hain ageriko egiten ez diren minetako askoren gainean arreta
finkatzea.
Era berean, kontuan hartu behar da txosten honen tonuak beharbada ez duela erabat bat egingo
errealitatearekin. Une honetan, alderdirik ilunenei, desatseginenei, konplexuenei eta,
batzuetan, bidegabe eta dramatikoenei argi egitea egokitu zaigu. Hau errealitatearen beste
aurpegia besterik ez da; izan ere beste aurpegi hori ere ikusten da dokumentuan, eta bere
historiaz eta bere jendeez harro sentitzen den herri solidario, tolerante eta aktibo bat
erakusten digu.
Azkenean, ikerlan hau ixteko zenbait lantegi egin ditugu, alderdi ez hain ikusgarriak detektatzeko
(adibidez, emakumeek krisian bete eginkizuna, edo gazteen komunitate-lanerako itxaropenak)
eta proposamenak sortzeko.
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Indarrak eta ahuleziak
Elkarrizketa gehienak bat datoz kontu batean: partaideek Zumarragan bizi izateagatik adierazten
duten gogobetetasunean. Pertenentzia hori harrotasunez bizi dute kasu askotan, eta herriaren
historiari berari lotzen zaio; herria bera, ongi azpimarratzen dute, industrializazio prozesu baten
emaitza da. Eta horrek azaldu egiten digu lanak nolako garrantzia duen, bai aniztasun
historikoa ulertzeko unean eta, batez ere, aniztasun hori kudeatu den (eta kudea daitekeen)
moduari buruzko gogoetaren unean.
Hala, lanaren/industriaren mundua izate horrek batu egiten ditu egungo herria itxuratzen duten
jatorriak, eta substratua da, gainera, harrotasun eta toki pertenentziazko sentsazioa sortzeko;
horrek guztiak, partaideek ongi baloratutako beste alderdi batzuekin batera, herriaren
potentzialtasunak islatzen ditu. Dena den, indar horiek ñabartuta geratzen dira, mehatxu batzuk
ere badira eta, ikusiko dugun bezala Arcelor-en planta ixteak sinbolikoki astindu duen
testuinguruan. Ikuspegi horretatik, fabrika ixteak, biztanleriaren parte batentzat izango zituen
ondorio praktikoetatik harago (langabezia), etapa industrial baten itxiera eta, orain,
ziurgabetasunez begiratzen zaion beste berri baten hasiera ekarri du.

Indarrak
-

Partaideek argien identifikatzen duten indarretako bat herrian den kapital soziala,
komunitarioa eta giza kapitala dira.

-

Gazteriaren bizitasuna azpimarratzen dute, batez ere herriko gizarte eta kultur bizitzari
dagokionez.

-

Laguntza-ehunean adineko pertsonek
(boluntarioak, familia-laguntza).

-

Herriaren batasuna, herriaren izaera, bat dator langile historia batekin, eta funtsezko
pisua du toki imajinarioa itxuratzeko unean; biztanleen batasunaren, bertako jendeen
nobleziaren, bizitasun eta dinamismoaren inguruko pertzepzioetan oinarritzen da
(mehatxu gisa ere aztertzen da, gaur egun hori guztia galtzen ari dela irizten zaion
neurrian).

-

Dauden zerbitzuen garrantzia aipatzen da eta horrek, Zumarragaren lurralde eskala
ertainarekin bat eginda, bizi-kalitatearen gaineko pertzepzio positiboa dakar,
harremanekin eta zaintza komunitarioarekin batera.
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-

Udalerriaren kokapen estrategikoak eta izaera industrialak aniztasunera zabaldutako
udalerritzat itxuratzen dute herria; eta historian zehar arazorik ez du falta izan aniztasun
hori kudeatzeko unean.

Mehatxuak
Pertsona elkarrizketatuak bat datoz, erabat, Zumarraga bere etorkizunerako une erabakigarrian
dagoelako iritzian. Izan ere tokiko identitate eta antolaketa komunitarioa egituratu zen etaparen
(fabrika munduari lotuaren) amaierak markatu duen oraingo une honetan, herria bidea egiten
ari da, argi definituta ez dagoen beste eredu baterantz.
Etorkizunera begirako ziurgabetasun horrek Arcelor-en itxierarekin egin du bat, gertaera horrek
errematea eman baitio (lan mailan ekonomiako nitxo berririk zabaldu gabe) industriako
enpleguaren pixkanakako suntsitze prozesuari. Ikuspegi horretatik, etorkizunaren gaineko
ziurgabetasunari oraingo beldurra gehitu zaio. Eta kontu hori dago elkarrizketatuetako batzuek
immigrante batzuekiko (ikusiko dugun bezala, ez guztiekiko) duten pertzepzio negatiboaren
oinarrian. Gainera, eta batez ere, errezelo jarrera bat ere ikusten da, batzuek abusutzat ikusten
baitute haiek jasotzen dituzten laguntzak, bidegabekeriatzat alegia, baliabide urriak eskuratzeko
lehia testuinguruan.
-

Beraz, eredu industrialaren gainbehera onartzen da.
Partaideen artean halako mehatxu sentsazio bat sumatzen da, errealitatearen gaineko
pertzepzio negatibo batez osatua (esate baterako “jota egotea”, tristezia, beldurra,
ziurgabetasuna… behin eta berriro azaltzen diren hitzak dira).

Beste modu batean esanda, Arcelor ixteak azpian zegoen korronte sorta bat azaleratu du. Horiek
iraganarekiko ziurgabetasun logika batean kokatzen dute partaideen begirada, eta beldur logika
batean, berriz, egungo muga ekonomikoetara begira, ezen orain arte halako egonkortasun bat
gozatu ahal izan duten kolektibo batzuei kalteberatasunaren, zaurgarritasunaren mehatxua ekar
diezaiekeen bizi-kalitatearen galera batez gauza daitezke muga ekonomiko horiek. Pertsonen
gaineko ondorioak zuzenak izango dira, zeren eta zenbait kolektiboren errealitatea arazo
bihurtuko baitute, esaterako gazte, lanerako adinean dauden emakume eta gizonezko, adineko
pertsona eta abarren kasuan.
Hurrengo apartatuetan ikusiko dugun bezala, errealitatea konplexua da, eta axalekoa ez den
analisi batek berehala erakusten digu sarritan era pribatuan bizi den min sorta askotariko eta
nahiko zabala. Baina, espazio sozial horiez gain, bada beste bat, iritsi berriena (eta kultur
gutxiengo batzuena). Elkarrizketatutako pertsona batzuek halako mesfidantza bat erakusten
dute horiekiko, nahiz aurretik adierazi toleranteak direla eta desberdintasuna aberastasuntzat
ikusten dutela.
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Mazedonia intersekzionala
Aniztasunaren alderdiak ez dira bakoitza bere aldetik aztertu behar. Oso bestela, elkarrekin
gurutzatzen diren modutik abiatuta analizatu behar dira, zeren eta gurutzatze horiek baitira,
hain justu ere, pertsonek bere inguruarekiko dituzten jarreretan gertatzen diren aldaketak
identifikatzea ahalbidetuko digutenak. Izan ere, gurutzatze horiek aukera emango digute
ahuldade sorta are finagotzeko, pertsona desfaboratuenen bizi-kalitatea hobetzeko politika
publiko transbertsalak inplementatzera begira.
Ikuspegi horretatik, ziurgabetasunak, osasun arazoek eta zaintzaren krisiak denoi eragiten
digute, bai, baina ez denoi era berean, gauden tokiaren eta unearen arabera baizik. Gainera,
errealitateak aldakorrak dira, zeren eta pertsona guztiengan baitago halako lasaitasun egoera
batetik ahultasunezko, zaurgarritasunezko beste batera igarotzeko posibilitatea (mugikortasun
arazo puntualak, familia-aldaketari lotutako bakardadea, osasunak okerrera egitea eta
egonkortasun emozionala hondatzea lana galtzeagatik).
Eta, horrexegatik, aniztasunaren gaineko ikuspegi askotariko horretara hurbiltzeak aukera eman
diezaguke errealitatea termino bitarretan (desberdinak “besteak” dira) analizatu beharrean
enpatia terminoetan (denok izan gaitezke “bestea” uneren batean) analizatuko duen logika
bat azalera dadin. Ikuspegi horretatik, arazoak partekatuak dira eta denoi eragiten digute edo
eragin diezagukete gure bizitzako edozein unetan. Partaideetako batek adibide on bat eskaini
digu, pribilegiozko kokapen batetik ahuldadezko beste batera igarotzea zeharo erraza den
testuinguruetan bestearen lekuan jartzea eragozten digun alderantzizko logikak duen
funtzionamendua azaltzeko (gaztea da, ez adineko pertsona):
“Orduan, asko aldatzen dugu posizioa gu gauden lekuaren arabera. Beti adibide bera
jartzen dut, trafikoa baliatuta, gidari garenean eta zebra-bide batetik igaro behar duen
pertsona bat dagoenean zera esaten dugu: itxaron ezak segundo bat, ni igaro ondoren
pasako haiz eta (…) alabaina zu zeu zarenean etxera oinez doana eta zebra-bidean
gelditzen ez den auto bat baldin badago zera diozu: putakume halakoa (…) beti gertatzen
da, gauden tokiaren arabera gauzak batera edo bestera ikusten ditugu. Eta hori
bizimoduko alderdi guztietara zabal daiteke”.
Horregatik da hain garrantzitsua aniztasuna gurutzatze horietatik ikustea. Ikuspegi horretatik,
denok ontzi berean goaz (gazteak bakarrik bizi den aitona du, izan zuen, izango du), eta denoi
eragiten digute, era batean edo bestean, isolamenduak, bakardadeak, aurreiritziek,
zaintzaren krisiak, desberdintasunak edo frustrazioak. Hau da, ontzi berean gaude denok.
… eta ez dago lehen mailako tokirik betiko eta denontzat bermatuta.
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Ontzi bera
Horrela, elkarrizketa batzuetan aldagai batzuei (esate baterako jatorriari) ematen zaien pisua
eta dramatismoa erlatibizatu nahi dugu, hori egiten denean beste batzuk, adina eta egoera
ekonomikoa kasu (lotsagarri uzten gaituzte, gizarte gisa) ezkutatu egiten baitira, kontzienteki
gainera batzuetan.
Bai, jatorria dugu tokiko aniztasuna aztertzeko unean elkarrizketa egin zaien Zumarragako
pertsonek hasieratik beretik gehien aipatu duten ardatzetako bat. Azaldu dugun moduan,
ikerlana egiteko testuingurua lan mailako ziurgabetasunezko egoera batek markatu du.
Ziurgabetasun horrek lehia eragiten du, bitarteko urria den enplegua eskuratzearren.
Aniztasunaren analisian jatorriak duen pisuari buruzko egungo kontu hori lotu egiten zaio
joandako hamarkadetan zehar penintsulako leku guztietako pertsonen iritsierak markatutako
historiari.
Alabaina, jatorriarekin batera beste aniztasun ardatz batzuek duten garrantzia azaldu behar
dugu, horien artean ditugu-eta egoera ekonomikoa, generoa, sexu identitatea, bizi-zikloa,
mugitzeko gaitasuna, ardatzak gurutzatzen diren eta kolektibo gutxi-asko ahulak sorrarazten
dituzten egoeren kaleidoskopioa erakutsiz.
Horrenbestez, garrantzitsua da gurutzatze horiek detektatzea, erakundeek eta gizarteak arreta
handiagoa eskaini behar dieten sektoreak identifikatu ahal izan ditzagun. Horretarako, hurrengo
orrialdeotan programa honi ekingo diogu:
-

Lehenik, ardatzetako bakoitzak, bakarka, pertsonen gainean dituen ondorioak ikusiko
ditugu.
Bigarrenik, ikusiko dugu ardatz horiek gurutzatzeak nola erakusten digun aniztasun
baina, era berean, ahuldade edo zaurgarritasun sorta bat.

Helburua baita pertsona guztiak kalteberak izan gaitezkeela frogatzea: une honetan
kalteberatasun egoeran ez bagaude ere, gure familiako norbait egon daitekeela egoera
horretan, eta baita gu geu ere etorkizunean. Izan ere, eta berriro esango dugu, aniztasun sortak
ez du bereizirik funtzionatzen, dena elkarrekin konektatuta dago eta.
Eta krisi testuinguruetan lotura hori ageriko egiten da, zeren eta kalteberatasunak domino-joko
suerte batean elikatzen baitira, fitxa bat erortzen denean beste fitxa batzuk ere erotzen
baitira, katean, sailean. Ikus dezagun partaideetako batek, berregituratze kontzeptutik
abiatuta, nola deskribatzen duen, erraz deskribatu ere, elkarren mendekotasunezko logika hori:
“Lan falta izateak arazoak sor ditzake pertsonen artean, ez soilik industrializazio
mailarekin lotuta. Lan falta, industriak lanposturik ez izatea, ez dakit zertan murrizketak
izatea, azkenean: nire senarrak hor egiten zuen lan eta ongi irabazten zuen, nik beste
nonbait egin dut lan, nire senarra etxean dago, haurrak zaintzen zizkidan neska kendu
dut, neska langabezian geratu da. Neska horrek, ez baitzuen prestakuntzarik, zer egin
behar du orain… Nik ama eguneko zentrora bidaltzen nuen lanean ari ginelako, orain
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eguneko zentrotik atera dut etxean zaintzen dugulako. Berregituratze bat da, berriro ere
esan behar baitugu: ea, koka gaitezen, zein da orain egoera, eta ikusten joan. Oso
denbora gutxi igaro da oraindik, niri jende asko etorri eta esan dit: nik haurrak zaintzen
nizkien, eta bietako bat lanik gabe geratu denez, orain ni langabezian geratu naiz. Baina
noski, ni langabezian geratu naiz, niri ez didate kalte-ordainik eman. Inork ez dit kalteordainik eman, gainera ez dut prestakuntzarik, eta ez dut lana bilatzeko aukera askorik,
zer egin behar dut? Arazo galanta duzu, bai”.
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Aniztasuna eta ekonomia
Aurreko epigrafean genioen ezen iragan industrialaren gainbehera dela-eta udalerria bizi izaten
ari den ziurgabetasun testuinguruak markatuko duela aniztasunari ekiteko modua, bai posizio
ekonomikoaren ikuspegitik bai jatorriaren ikuspegitik. Xehetasunez aztertuko dugun bezala,
aldagai bi horiek gurutzatzeak, deskribatu dugun ziurgabetasunezko esparruan, gizarte
baliabideetarako lehia (enplegua eta berdintasun –laguntza– politikak) gisa definitzen dugun
diskurtsoa sorrarazten du. Testuinguru horrek kontrastea egiten du enplegu ugaritasuna iritsi
berriko komunitateen integrazioa erraztu zuen faktorea izan zen iraganarekin (zailtasunak ere
izan arren, noski).
Aldagai honi buruzko analisitik ateratzen den lehen ideia zera da, aniztasuna herriaren
historiaren osagaietako bat dela.
-

-

-

Lana eskuratzeko erraztasunak udala egituratzea ahalbidetu zuen, biztanleen jatorri
aldetiko desberdintasunak hor baziren ere, prozesu motel batean zehar; orain, esan
dezakegu prozesu hori amaitu egin dela, aurrekoek ixtea lortu ez zuten haustura bat,
hizkuntza mailakoa, gainditzen hasia den belaunaldi berriaren jaiotzarekin.
Lanak definitutako egituratze hori, kale eta plazetan eta ongizate maila baxuko eta udal
mailako berdintasun erlatiboko testuinguruan ikusten zen “fabrika” dinamismoaren
balorazioan islatuko da.
Ongizate hori, esan bezala, industri garapenerako ereduari lotutako arazoez osatuta
zegoen, horrelakoak osasunaren arloan baitziren bereziki agerikoak, laneko
gaixotasunek erakutsi moduan.

Iraganari buruzko analisia alde batera lagata, eta egungoari heldurik, bigarren une batean
ikerlanak aztertu egiten du krisi ekonomikoak bestearen gaineko pertzepzioari eragiten dion
modua; izan ere, komunitate batzuen gaineko jarrera negatiboa eragin du, nahiz krisiaren
eraginak, langabezia, desindustrializazioa, baliabiderik eza, ziurgabetasuna… alderdi
transbertsalak diren eta pertsona guztiei eragiten dieten, duten jatorria dutela. Horregatik,
jatorriagatiko arbuio edo errefus jarrerak testuinguruan kokatu ondoren, aipatutako lehia eta
ziurgabetasun testuinguruan alegia, hirugarren une batean deskribatu egingo ditugu
ekonomiaren hondatzeak nola eragiten dien biztanleriaren sektore guztiei, adin tarte guztiei,
genero guztiei, azken batean, aniztasunaren ardatz guztiei.
Krisiaren ondorio transbertsalei dagokienez, ikerlanean alderdi garrantzitsu batzuk atera dira
azalera.
-

Enpleguagatiko ohiko kezka, partaide guzti-guztiek orokorrean eta era errepikatuan
adierazia.
Laguntza eskatzen duten pertsonen profila zerbitzu horien ohiko hartzaile izandako
immigrante profiletik harago zabaldu delako ziurtasuna, ezen orain profil horrek
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-

horrelako laguntza motarik behar ez zuten hemengo bertako pertsonak ere hartzen
baititu.
Ziurgabetasuna objektiboki kaxkarrak diren bizi-baldintzetan oinarritzen da; baina
baita bizitzari buruzko pertzepzio subjektiboetan ere. Izan ere, analisi soziologikoak
erakusten duen moduan, garrantzitsua ez da soilik zera objektiboa (objektiboki
laguntzak behar dituen pertsona kopurua), baizik eta baita usteak ere (beharra sorturik
ere laguntzarik ez jasotzeko aukera, beste batzuek jasotzen dituztelako; edo beste
batzuek laguntzak izatearen kontra agertzea, pertsonak sentitzen duenean berak ez
duela laguntza horietarako aukerarik). Ikuspegi horretatik, baldintza objektibo
negatiboek (langabeziak esaterako) zein pertzepzio subjektibo pesimistek (enplegua
galtzeko aukerak) ondorio praktikoak dauzkate; eta ondorio horiek, pertsona batzuen
kasuan, beste jatorri batzuk dituzten pertsonekiko halako tarte handiago bat
mantentzean gauzatzen dira.

Elementu horiez gain, ikerlanak erakusten du aldagai batzuk gurutzatzen baditugu kolektibo
kalteberagoak, ahulagoak agertzen direla. Esate baterako, adinarekin egiten badugu:
o Biak gurutzatuta (ekonomia eta adina), elkarrizketatuen diskurtsoan oso
ikusgarria den kezka bat sortzen da: gazteen itxaropen edo igurikimenik eza.
o Zaintzaren krisia haur askoren kasuan egiten da ikusgarri, horien gurasoek lana
bilatu behar dutenean.
o Elkarrizketatuek arreta jartzen diete bizi-zikloko beste une batean,
adinekoenean, krisiak dituen ondorioei.
Laburbildurik, aldagai ekonomikoa zentrala da, eta ezaugarri du edo arriskuaren pertzepzio
subjektiboa edo kalteberatasun egoera objektiboa, era transbertsalean pertsona guztiei
eragiten diena bera, duten jatorria dutela. Gainera, bitartekoak (laguntzak eta enplegua) urri
diren egoeran sortutako lehiaren testuinguruan gertatzen da egoera hori. Eta elementu horien
bien gainean oinarritzen da diskurtsoetako batzuetan ikusten den beste jatorri bat duten
pertsonekiko argudio edo errefus erreaktiboa. Ikusi dugu, halaber, egoera objektibo edo
subjektibo horren ondorioek aukera ematen digutela arazo espezifikoak dituzten sektoreak
identifikatzeko, esate baterako aldagai ekonomikoa adinarenarekin gurutzatzen dugunean.
Esan gabe doa gurutzatze horiek arreta emango digutela bizi-kalitatearen hondatzea
nabarmenagoa den espazioen gainean. Horri dagokionez, kontsiderazio batzuk azpimarra
ditzakegu:
-

-

Aldagai ekonomikoaren hondatzeak ondorio zuzenak dauzka sektore guztien bizikalitatearen gainean. Egunerokoetan (elikadurako arazoak, fakturen ordainketa),
autoestimuan (gizonezkoen kasuan batez ere), osasunerako aukeran (sendagaiak).
Egoera konplexu hori, batzuetan, pobreziaren alderdirik latzenarekin batera ageri da.
Errealitate hori ez da beti ikusgarria izaten (kasu askotan, laguntza eskatzeak eragiten
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-

duen lotsagatik, edo arazoak pribatizatzeko joeragatik), sarritan “etxe barruan” bizi
baita, baina “barruan” izanagatik izan bada.
Azkenean, egungo errealitatea mehatxu gisa proiektatzen da etorkizunera, zenbait
elementu direla horren oinarrian:
o Laneko baldintzek okerrera egitea.
o Merkataritzaren krisia.
o Gazteek igurikimen eta aukerarik ez izatea bere bizi-proiektua herrian garatzen
segitzeko.
o Biztanleria galtzea eta bizitasuna galtzea.

Azkenean, krisi egoera honetan ez da identifikatzen toki mailan onuradun gertatutakorik;
horrenbestez, diskurtso enpatikoa presta daiteke, biztanleria osoa mendekotasun /
kalteberatasun egoeran (objektibo edo subjektiboan) dagoen diskurtsoa alegia. Kontzientzia
hartze hori, hau da, egoera ekonomikoak eta desberdintasunak Zumarragako pertsona guztiei
eragiten dielako kontzientzia hori, oinarria izan daiteke “azpian dauden hemengoen” eta
“azpirago dauden hangoen” arteko gatazka saihesteko.
Kontu horrek bere ifrentzua ere badu ordea. Testuinguruko onuradun eta erantzuleak
“aurpegirik gabeko” elite terminoetan identifikatzen badira, elite abstraktu eta Zumarragako
errealitatetik kanpotzat alegia, zaila da “arduraduna den besteari” gorputza, aurpegia jartzen.
Horrekiko kontrastean, badago oso ikusgarria den, oso presente dagoen “beste bat", beste
jatorri bat, beste kultura bat, beste hizkuntza bat duen beste bat, eta hori frustrazioaren
pagaburu bihur daiteke, halako moduan ezen konfrontazioak laga egiten baitio behekoen eta
(zein diren, non dauden, zer egiten duten ez dakigun) goikoen arteko borroka izateari, behekoen
arteko borroka bihurtzeko, hain zuzen ere –ez dezagun ahantzi– “goikoek” inplementatutako
politika neoliberalen ondorioz murriztu diren baliabideak eskuratzeko lehian.
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Aniztasuna eta jatorria
Kultur eta jatorri aniztasunaren ardatza da aniztasunari buruzko diagnostikoetan pisu handiena
izan ohi duen ardatzetako bat. Alabaina, gure kasuan ardatz ekonomikoa jo dugu alderdi lehen
eta garrantzitsuentzat.
-

Lehen arrazoia zera da, ardatz horrek azalpen indar handiagoa duela kalteberatasunen
aniztasuna jasotzeko unean (horiexek dira, gainera, gehien interesatzen zaizkigunak).
Bigarrena, egoera ekonomikoari lotutako ziurgabetasunak lehia testuinguru bat
definitzen duela bi baliabide urri eskuratzera begira; baliabide horiek honakoak dira:
o alde batetik enplegua, industriaren desegitea gertatzen ari den une batean;
o bestetik, gizarte baliabideak, murrizketen eta ongizate estatua desegiten ari den
eta udal administrazioari ere eragiten dion testuinguruan.

Ikusi dugun bezala pobreziari eta bizi-kalitatearen galeraren itzalei argia jartzen dien aldagai
ekonomiko bati garrantzia ematen badiogu, eta hori guztia industri ereduaren amaieraren
ondotik bizi den ziurgabetasun testuinguruarekin lotzen badugu, modua izango dugu
interpretazio esparru bat jorratu eta, horren bitartez, ikerlan honetako partaideek aniztasuna
aztertzen duten modua azaltzeko.
Hala, egia bada ere elkarrizketatutako pertsona guztiek positibo baloratzen dutela jatorrien
aniztasuna, egia da, era berean, pertsonetako batzuen kasuan (noski, ez guztienean) begibistakoa dela (elkarrizketetan) emigrante kolektibo jakin batzuekiko halako tentsio eta
distantzia bat. Bereziki, garrantzia hartzen du laguntzetako asko emigranteei, eta “hemengo”
pertsonen kaltean, ematen zaizkielako sentsazioak, “hemengoek orain laguntzak behar dituzten
arren ez baitute horietarako aukerarik”.
Baina, bereizten duenak batu ere egiten du. Izan ere, “behar” ideiaren transbertsalitateak
aukera ematen du jaioterria gainditzen duen akordio bat ehuntzeko: aniztasuna zenbait
beharretan adierazten da, baina beharra (besteen beharra izatea, baliabideak behar izatea,
zaintzak behar izatea) transbertsala da Zumarragako biztanleak bezala “behekoen espazioan”
kokatzen diren guztientzat.
-

Egiaz pertsona batzuek, bere jatorriagatik, behar espezifikoak izango dituzte: hizkuntza
mailakoak, gizarteratzekoak, herritartasunari lotuak.
Beste batzuek, bere izaeragatik, beste behar espezifiko batzuk izango dituzte, adinari,
familia motari, mugitzeko gaitasunari lotuak.
Baina, berriro diogu, guzti-guztiek, bizitzako une batean ez bada bestean, zaindu
ditzaten, egina aitor dakien, ziurtasunen beharra dute.
Horrek batu egiten du jatorriek bereizten dutena.

Beharretarako hurbilketa honetan, komunitatea erdian dago, zainduz, aitortuz, segurtasuna
emanez. Horregatik, komunitatea sendotzea funtsezkoa da gizarte soziala bermatzeko. Sare
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komunitarioak eteten badira, bakar-bakarrik gizabanako isolatuak geratzen dira. Inor ez da
zaindua izaten. Inori ez diote egina aitortzen. Inori ez diote laguntzarik ematen.
Komunitatea (zainduz, aitortuz, segurtasuna emanez) erdian dagoen hurbilketa horretatik
harago, badago “beharretarako” beste hurbilketa instituzional bat; hori politika publiko eta
laguntza sozialetan gauzatzen da.
-

-

Kasu honetan, zero baturako logika bat da (baliabideak tasatuta daude eta mugatuak
dira), batez ere gizarte babeseko sisteman murrizketak gertatzen ari diren
testuinguruan. Komunitatearekin ez da horrelakorik gertatzen, horren lanak beti batura
positiboa eragiten baitu (baliabideak ez dira mugatuak, bakar-bakarrik komunitatearen
borondatearen mendean daude).
Era berean, instituzioak politika transbertsal gisa egituratzeak berak partzializatu egiten
du errealitatea herritarren aurrean.

Horrela, alde batetik, pertsona batzuek diote baliabideak ez direla nahikoak premia testuinguru
batean. Eta, bestetik, egiaztatzen da baliabideak sektoreka zatikatzen direla (gazteak,
emakumeak, immigranteak), eta pertsona batzuen iritziz horiek bere errealitatetik urrun
daudela (esate baterako, adin ertaineko eta arraza zuriko langileen kasuan). Izan ere egia zera
da, sektore horien onurarako diren eta gauza segurutzat ematen diren baliabide asko
(hezkuntza, osasuna) ahuldu egiten direla (osasun eta hezkuntzako murrizketak) edo besterik
gabe ez direla kontuan hartzen, ezkutuan geratzen direla (esate baterako, udaltzainen
presentzia, seme-alabak ikastetxeetara irits daitezen laguntzeko lanean). Horrek guztiak
sorrarazten duen sentsazioarekin, badirudi ezen “gehiengo” bat “gutxiengo” batek “irensten”
dituen baliabideetatik kanpo geratzen dela, eta gainera “gutxiengo” hori “kanpokoa” da. Beraz,
prozesu konplexua da, ez borondatezkoa, inolaz ere ez ideologikoa, baina, hasiera batean,
aniztasuna onartzeko bidean jartzen badu ere diskurtsoa, arreta handia (gehiegi gure iritziz)
jartzen dio, azkenean, baliabide urriak eskuratzeko lehian ari diren “pobreen gerra” suerte bati.
Azken batean, lan faltak “pobreen arteko gerra” suerte batez ezartzen du bereizketa. Baina,
paradoxikoa bada ere, lana bilatzeak pertsona guztiak lotzen ditu. Hau da, immigranteak, orain,
atzoko immigranteek eta betiko bertakoek bilatzen zuten gauza beraren bila ari dira:
enpleguaren bila alegia, bizi-proiektua aurrera ateratzeko.
Hain zuzen ere horrekin hasiko gara (beste batzuk ere iritsi zirelako lehenago, dagoeneko bertan
zirenek eta orain datozenek bilatzen duten gauza beraren bila), iraganean jatorri aniztasunari
ekin zioten modua gogoratuz.
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Hainbat jatorri iraganean
Dagoeneko aipatu dugun moduan, Zumarragaren historia jatorri aniztasunari lotuta dago
ezinbestez.
-

-

Aniztasun horrek arazoak, hausturak, hesiak ere izan zituen, bai fisikoak bai
urbanistikoak (herrigunea eta aldirietako auzoak), hezkuntza mailakoak (ikastetxe
pribatuak, publikoak, erlijiosoak) edo/eta hizkuntzari lotuak (erdaldunak eta
euskaldunak).
Aniztasunak iraganean izan zituen ondorioak era anbibalente batean interpretatzen
dira. Alde batetik, onartzen da historia horrek aberastasun eta aniztasun sozial
handiagoa ekarri duela, eta hori positiboki baloratzen da, herri irekitzat identifikatzen
da-eta Zumarraga. Baina, txanponaren beste aldean, ikusten da fenomeno horren
ondorioetako bat herrian euskarak presentzia txikiagoa izatea dela, eskualdeko beste
herri batzuekin alderatuta. Partaideek (intentsitate desberdinez) aipatzen duten
moduan, badirudi ezen gaur egun hizkuntza haustura hori gainditzen hasia dela
euskaldundutako belaunaldi berriekin; horren bitartez hizkuntzaren presentzia
handiagoa iritsi da, eta hizkuntza ikasteko borondate handiagoa halaber.

“Pobreen arteko gerra”1, ulerkuntzarako esparrua
Jatorri aniztasunaren aurrean belaunaldi berri gazteenek erakusten duten jarrera positibo eta
irekiak kontraste egiten du elkarrizketatutako pertsonetako batzuek erakutsiarekin; azken
hauek, aniztasunaren balorazio positiboa egin arren, zenbait erreserba adierazten dituzte
pertsona berriak iristeak bertan bizi direnen enpleguaren gainean dituen ondorioen inguruan.
Eta, batez ere, halako haserre bat erakusten dute gizarte laguntzak emateko moduaren
inguruan, bidegabekeria baiteritzote; izan ere, diotenez batzuetan “pertsona jakin batzuk
aprobetxa daitezen” balio dute laguntza horiek.
Ikuspegi horretatik, berriro azpimarratuko dugu ezen, arrazoi objektiboak edo arrazoi
subjektiboak tarteko, biztanleria osoa dagoela, edo egon daitekeela, ahuldade egoera batean,
nahiz immigranteei eragin diezaieketen zenbait elementuk (kasu honetan elementu objektiboak
dira nagusiki, hizkuntz gaitasunik ezari, herritartasun eta familia-sarerik ez izateari, ahuldade
ekonomikoari lotuta) ahuldade hori areagotzen duten.
Baliabide urri horiek eskuratzeko lehiak pobreen arteko, senide arteko, borroka moduko bat
eragitea saihesteko giltza zera da, arazoari bere konplexutasun osoan ekitea, sinplifikazioak

1

Kasu batzuetan hitzez hitz ulertua, eta beste batzuetan metafora gisa. Baina, azken batean, funtsezkoa
ez da hori, baizik eta azpian den ideia; horren arabera arduradunek (eliteek) ikusten dute inork ez diela
ezer galdatzen, eta azpikoak, berriz, bakar-bakarrik lehenen onurarako den gatazka batean murgiltzen
dira, epe luzera beti-beti bigarrenen kaltean.
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baztertuta. Ildo horretatik, mataza hori aska lezaketen nodoak bat baino gehiago genituzke.
Ondoren, pobreen arteko gerraren logika aipatutik beste jatorri batzuk dituzten pertsonekiko
halako distantzia bat adierazten duten elkarrizketatuen ziurgabetasun eta pertzepzioei erantzun
liezaieketen elementuetako batzuk aipatuko ditugu:

Testuingurua zehaztea:
-

Alde batetik, krisiaren testuinguruan kontuan hartu beharreko elementu nagusia,
Zumarragan behintzat, zera dugu, ez dagoela irabazlerik, bai ordea galtzailerik, ez
onuradunik, bai kalteturik. Ikusi dugun moduan, zumarragar guztiak ontzi berean daude;
den-denak, jatorria dena dela, kaltetuak dira. Azken batean hurbilketa bat proposatzen
dugu, biztanleriaren parte nagusia krisiaren ondorioen subjektu pasiboa –ez eragilea–
delako iritzitik abiatuta.

Informatzea:
-

Bestetik, herritarrak informatu egin behar ditugu, jakin dezaten laguntza gehienak
emateko irizpideetan jatorriari lotua ez dela garrantzitsua; horrexek azaltzen du
onuradunak, gehienetan, biztanleria kalteberaren, ahularen multzo osoa izatea, ez
biztanleria horren parte bat. Adierazi behar da laguntza horiek esleitzeko irizpideak
behar objektiboetan oinarritzen direla.

Legitimatzea:
-

Era berean, ohar egin behar da laguntzak eskubidetzat hartzekoak direla, ez oparitzat,
hau da, kontzesiotzat, ez karitatetzat. Aurretiko belaunaldiek ahalegin eta izerdi handiz
lortutako eskubideak lantzen dituzte gizarte politikek; eta, ondorioz, pertsona orok du
eskubide horiek eskatzeko legitimitatea. Inork ez du lotsarik sentitzen pentsioa edo
soldata ordain dakiola eskatzeagatik. Era berean, inork ez du lotsarik sentitu behar
komunitate gastuak ordaintzeko laguntza bat eskatzeagatik, baliabiderik ez badauka.

Ikusgarri egitea:
-

Laguntzak eskubidetzat hartzeak borroka eragiten du (ikusi pentsiodunak); aldiz,
laguntzak karitatetzat hartzeak lotsa eragiten du. Eta hori garrantzitsua da, azaltzearren
laguntza horiek jasotzen dituzten bertako sektoreak zergatik dauden, beti, askoz
ezkutuago; izan ere, egindako aipuetako batzuek zioten moduan, “ezkutuan” bezala
eskatzen dira, laguntza horiei lotu ohi zaien “estigma” saihesteko. Horren paraleloan,
kontuan hartu behar dugu “bestea” beti ikusgarriagoa dela; horrexek azaltzen digu
immigranteentzako laguntza espezifikoak neurriz gain dimentsionatzea, egunerokoan
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pertsonen bizi-kalitatea –pertsonen jatorria dena dela– hobetzen ari diren baina hain
ikusgarriak ez diren beste laguntza mota batzuen kaltean.

Kontrolatzea:
-

Jakina, laguntzei buruzko eztabaidan bereizi egin behar dira abusua –inork ez du
zalantzan jartzen hori saihestu (eta zigortu) behar denik– eta beharrari lotutako
eskubide sozialtzat hartutako laguntzen erabilera.

Bereiztea:
-

Azkenean, aurrekoaren ildotik, azaldu behar da ezen adinari lotuta dauden eta inork
zalantzan jartzen ez dituen beharrak dauden bezala (pentsioen kasua oro har), badirela
jatorriari lotutako beste ahuldade batzuk ere (komunikatzeko edo familia
berreskuratzeko aukera, esate baterako), espezifikoak, eta beharra sortuz gero
erakundeetatik beretatik erantzun beharrekoak.

Jatorrirako begiradak orainetik
Tokiko biztanleriak jatorri aniztasunari heltzen dion moduaren gaineko gogoeta egitean,
kontuan hartu behar den lehen kontua da emigranteen bolumenak anekdota maila gainditu
(Iñaki, gogoratzen al dugu?) eta egitura mailara iritsi dela (emigrante kantitatez eta kalitatez).
Elementu horrek ageriago egiten du, noski, jatorriaren “bestetasuna”.
Baina, paraleloan, jatorriak bi elementu osagarriz, kulturaz eta erlijioaz, zeharkatzen du
gizartearen imajinarioa. Eta gurutzatze horren bitartez kolektiboak batu egin daitezke, portaera
pertsonaletatik harago. Oinarri horien gainean, erraza da jatorri eta kultura hierarkia bat
eratzeko jauzia egitea eta horretan bi edo hiru kolektibo besteetatik argi eta garbi bereiztea.
Alde batetik, ijito populazioa eta populazio magrebtarra ditugu; partaideetako batzuek
biztanleria errumaniarra ere gehitzen diete horiei. Bestetik, Saharaz hegoaldekoen edo
latinoamerikarren kolektiboak daude.
Lehen kolektiboen (ijito eta magrebtarren) gaineko halako mesfidantza bat adierazten dute
elkarrizketatuetako batzuek; mesfidantza ez da hainbesteko indarrez zabaltzen beste kolektibo
batzuen gainean, esaterako biztanleria latinoamerikarraren (honen kasuan, bakar-bakarrik
euskaraz jakiteko interesik eza edo izaera kanporakoia kritikatzen da) eta Saharaz hegoaldeko
biztanleriaren gainean (biztanleria hau beti aipatzen da, kalifikatu gabe ordea). Desberdintasun
horri ekiteko modua argudio sinple samar batean laburtzen da: “arazoak sortzea edo ez
sortzea”.
-

Ijito biztanleriaren kasuan, partaideetako batzuek erakusten duten arbuioaren oinarrian
zera dago, delinkuentziaren eta kolektibo horren arteko lotura (elkarrizketatutako
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-

-

ijitoek berek badute lotura horren kontzientzia, eta saiatzen dira bere gainetik kentzen,
estereotipo horrekin bat ez datozen beste jarrera batzuk erakutsita).
Biztanleria magrebtarraren kasuan (elkarrizketetan inork ez ditu delinkuentziarekin
lotzen), arbuio hori, aztertuko dugun moduan, erlijioan oinarritzen da (behin eta berriro
ageri dira beloari buruzko aipamenak eta gizonezkoek emakumeekiko duten jarrerari
buruzkoak2).
Azkenean, jatorria eta erlijioa generoarekin gurutzatuz gero, zeharo sektore ahul eta
kaltebera azaleratzen da: emakumezko musulmanena, horiexek gorpuzten baitute
“bestetasuna”.

Desberdintasun hori, mesfidantza eragiten duten kolektibo jakin batzuen problematizazio
hori zer elementuren gainean agertzen den identifikatzeko unean, hiru dira egindako
elkarrizketetan kolektibo horiekiko arbuioaren argudioak dituen ardatzak.
-

Lehena, kolektibo horiek komunitatearen arauak onartzeari ustez uko egitea.
Bigarrena, era autonomoan, tokiko komunitatetik at, antolatzeko omen duten joera.
Azkenik, eta musulmanen kasuan espezifikoki, garrantzi berezia du dimentsio
erlijiosoak; ijitoen kasuan, berriz, duten kulturak berak.

Egiaz, pertsona elkarrizketatuek jakin badakite arauak hausteak edo isolamenduak oso osagai
pertsonalak dituela (errepikatu egiten dira portaera horiek pertsonalizatzeko ahaleginak): “ijito
batek lapurtu du, ez ijitoek”, adibidez). Alabaina, kolektibo horiei biei lotutako erlijio/kultur
elementuek aukera ematen dute araua haustea eta isolamendua haien erlijio/kulturaren
osagarritzat hartzeko, eta horrela itxi egiten da mesfidantzaren zirkulua; eta mesfidantza hori,
dagoeneko, ez da pertsonari zuzendua, baizik eta kolektibo osoari zuzendua (“bere kulturan
daramate” / “haien erlijioaren DNAn dago”).
-

-

-

Kasu gehienetan, horrelako iritzi eta usteak, oso gogorrak batzuetan, termino lauso eta
batere ez objektiboetan finkatzen dira (esaterako “berdina”, “sentimendua da”, “ez
dakit egia den baina…”, edo “logikoki”). Eta kontu horiek guztiek eskatzen dute
zurrumurru-kontrako estrategiak, antzeko logika detektatu den beste herri askotan
dagoeneko aplikatzen ari direnak, eraginkortasunez lantzea.
Azkenean, argudio kate horren ondorioa, zurrumurruetan oinarritutako planteamendu
zirkular horrek ematen duen irteera bakarra alegia, bestea egokitzeko exijentzia da
(orain berdin da bestetasuna jatorriak, kultura/erlijioak, edo biek definitzen duten),
mestizajea eta elkarbizitza izan beharrean.
Ondorioz, integrazioa posible izango da, bakar-bakarrik bestea bada pausoak egiten
dituena. Baina argudio esparru honetatik hori ez da posible, zeren eta “bestea”
arauaren hausturan edo/eta isolamenduan oinarritzen den kultura batez definituta

2

Bitxia da, inondik ere, elkarrizketatuetako askok genero ikuspegiz egiten duten aipamen bakarra
emakume musulmanei buruz ari direnean izatea. Gauzak horrela, genero begiradak legitimitatea
ematen dio kultura batzuetatik urruntzen den baina “gurearen” analisia blaitzen ez duen diskurtsoari.
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-

baitago. Horrenbestez, egiten dituen ekintza indibidualak alde batera utzita,
kolektiboaren integrazioa ezinezkoa da.
Ikuspegi horretatik, zirkulua “gu” (geurea) eta “haiek” (“geuretik” bizi direnak) garbi
batez ixten da, eta “hemengoek” bizi duten larrialdi egoerak eta ustezko bidegabekeriak
areagotu egiten dute hori.

Planteamendu horien aurrean –berriro diogu, gutxiengo batenak dira–, partaideek irteera sorta
bat planteatu dute:
-

-

-

-

Informazioa, egiazkotasuna ere behar duena bera. Horregatik garrantzitsua da
erakustea laguntzak ez direla soilik beste jatorri bat duten pertsonentzat, baizik eta
biztanleriak oro har aukera duela, halaber, laguntza horietarako, nahiz aukera horri uko
egiten dion edo, uko egiten ez dionean, laguntzara jotzen duela ezkutatzen duen. Kasu
bi horien oinarrian halako lotsa bat dago.
Informazioa, batetik, eta enpatia, bestetik. Komunitatea egituratzeko giltza den enpatia,
egituratze horrexek ahalbidetzen baitu baliabideak eskuratzeko lehiak ez dezan
“pobreen arteko gerra” hori sor; izan ere, “gerra” horretan beti izaten dira
bidegabekeriarako arrazoiak, eta elkarrekiko ekintzarako arrazoirik, berriz, ia-ia inoiz ez.
Enpatiazko logika hori hedatzeko proposamenak zaintzaren logika zabaltzea eskatuko
luke –ikusiko dugun moduan–, eta logika hori ez haustea “bestea” etsai ikusten
dugulako.
Era berean, haurren bizi-esperientzia nabarmentzen da, elkarbizitzaren eredu.
Azkenean, hezkuntza zentroetan harremanetarako, elkarbizitzarako eta elkarri
laguntzeko guneak sortuz egiten duten lanaren garrantzia azpimarratzen dute.

Hurbilketa zehaztu ondoren, beste jatorri batzuk dituzten pertsonei aurre egiten dieten
ahuldade espezifikoak identifikatzeari ekiten dio dokumentuak. Arazo diferentzialak dira, hala
nola hizkuntza ez jakitea, herritartasunik ez izatea edo familia-sarearen absentzia ez desiratua,
kolektibo horren arazo berezko eta ia-ia esklusiboak guztiak. Hain zuzen ere beste arazo batzuk,
esaterako autoestimurik eza, igurikimenik eza, desberdintasuna, sexu indarkeria edo
bakardadea, nabariagoak diren edo garrantzi handiagoa duten bezala beste kolektibo batzuetan,
adibidez langabetu, gazte, emakume edo adineko pertsonenean, hurrenez hurren.
Beste modu batean esanda, kolektibo bakoitzak arazo batzuei egin behar die aurre, horiek
zentraltasun handiagoa hartzen dute-eta kasuan kasuko taldearen ezaugarri espezifikoen
arabera. Baina, era berean, denok egon gaitezke, une batean edo bestean, bestearen lekuan:
gaztea bakarrik sentitu daiteke; desberdintasunak langabeei eragiten die; frustrazioa bidelagun
izan daiteke familiaren abandonua sentitzen duten adineko pertsonentzat...
Ikus ditzagun, bada, sektore zeharo kaltebera honen elementu diferentzial eta objektiboak:
-

Aipatzen da hizkuntza ez jakitea funtsezko kalteberatasun elementua dela jende
guztiarentzat, baina areagotu egiten dela generoarekin eta erlijioarekin gurutzatuz gero;
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-

-

-

-

izan ere komunikatzeko gaitasunik eza, emakumeen kasuan, bazterketa eta dominazio
elementua bihur daiteke.
Baliabiderik eta hizkuntza ezagutzarik ez izateak ez ditu soilik hezkuntzarekin lotutako
arazoak sorrarazten; horretaz gain, gaztetxoen sozializazioari berari ere eragiten dio
(kasu honetan agresibitate gisa agertuta), senideek erakundeei eta egun dauden
praktikei buruz duten ezagutzari bezalaxe.
Partaideek aipatu egin dituzte hizkuntza jakiteke lana aurkitzeko dauden zailtasunak.
Elementu horiei gehitzen zaizkie bizilekua edota herritartasuna bera eskuratzeko
arazoak.
Bestetik, ulertzen da ezen immigranteetako askok pairatzen dituzten lan baldintza
gogorrak direla-eta ezinezkoa dela horiek herriko bizitza sozialean sartu ahal izatea, egin
behar izaten dituzten lanaldi luzeengatik.
Aipatzen da ezen, egungoa bezalako testuinguru batean, emigranteetako askok ez
dutela inon finkatzeko, sustraitzeko modurik, eta eremu geografiko zabaletan zehar ibili
behar izaten dutela lan bila. Aipatzen da ezen herrian segitzeko itxaropenik ez badago,
eta horri gehituz gero hizkuntza, ekonomia, herritartasun eta beste zenbait kontu,
integrazioa gauza zeharo konplikatua gertatzen dela.
Azkenean, herrian bizimodu normalizatua lortzeko unean topatzen diren hizkuntza
zailtasunen eta bizilekua eta herritartasuna eskuratzeko zailtasunen egunerokotasunari
beste elementu bat gehitzen zaio, ijitoen eta magrebtarren kolektiboan oso agerikoa
den bat: lehen pertsonan bizi den estigma, aurreiritzia, “bestearekiko” mesfidantza.
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Laburbilduz
Ikerlanaren parte honetan zehar aniztasunera hurbildu gara, jatorritik lehenik, eta kultura eta
erlijiotik gero.
-

-

Ikusi dugu jatorri aniztasunak nola markatu duen Zumarragaren iragana, eta migrazio
ekonomikoek eragindako aniztasun horrek nola eragin zituen arazoak, baita enplegu
beteko testuinguru batean ere.
Baina ikusi dugu, halaber, ekonomikoak (neurri txikiagoan), urbanistikoak eta hizkuntza
mailakoak izan ziren haustura horiek gainditzen joan direla denborarekin, eta batez ere
belaunaldi berriekin.

Bigarren une batean, gaur egungo jatorri aniztasunaren analisirako hurbilketa bat egin dugu,
ikusiz gaur egun nola ari diren azaleratzen kolektibo eta arazo berriak.
-

-

-

Azpimarratu dugu nola pertsona gehienek aniztasun horrekiko diskurtso positiboa
duten, nahiz praktikan sorburua arazotzat ikustera jotzen den (eta baita kultura/erlijioa
ere), halako “pobreen arteko gerra” suerte bat bizi den krisi testuinguruan (elkarrizketek
diotenen arabera, Zumarragan ez dago eliterik eta mundu guztia benetako
kalteberatasun edo ziurgabetasun egoeran bizi da etorkizunarekiko). Esparru horretan,
baliabide urriak (enplegua eta laguntzak) eskuratzeko lehiak “azaltzen du” immigranteak
abusu eta iruzurrarekin lotze hori.
Ahalegina egin dugu, erakusteko argudio hori kolektibo horien ikusgarritasun
handiagoan oinarritzen dela, eta, aldi berean, baita bertako biztanleriak laguntza horiez
egiten duen erabileraren ikusgarritasun txikiagoan ere (ezkutuan egiten delako erabilera
hori, edo laguntzarik eskatzen ez delako bestela, beti-beti halako lotsa sentimendu
baten eraginez).
Gero, saiatu gara erakusten nola, krisiaren ondorioek mundu osoari eragiten dioten
arren era transbertsal batean, emigranteek arazo espezifikoak dituzten, beren izaerari
berari lotuak alegia, beste kolektibo batzuek ere arazo espezifikoak dituzten bezalaxe
(esaterako mugikortasun murriztuko egoeretatik ondorioztatuak, adinagatikoak, etab.).

Beste une batean, galdera egin diogu geure buruari, argitzearren ea nola den posible partaide
guztiek irekitasunezko diskurtsoa adieraztea eta, era berean, elkarrizketatuetako batzuek bere
egitea, edo zabaltzea, immigrazioa laguntzetako abusuarekin lotzen dituzten aurreiritziak.
-

-

Hala, ahalegina egin dugu kolektibo batzuk arazo iturritzat seinalatzeko elementuak
aurkitzeko.
Horrek jatorriari beste aldagai bat eranstera behartu gaitu, kultura/erlijioaren aldagaia
zehazki. Horrela, ikusten dugu zigortzen diren portaera pertsonalak (arauak haustea) eta
kolektiboei lotzen zaizkien portaerak, zigortzen direnak horiek ere (komunitatetik
isolatzea) nola “azaltzen diren” kultura/erlijio batzuk elementu bi horiekin lotuta.
Ondorioz, jarrera zigorgarriak despertsonalizatu egiten dira, eta komunitate mailara
igotzen, erlijio musulmanari edo ijito kulturari lotzen zaizkionean.
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-

Eta horrek, azken batean, eragotzi egiten du pertsona ukituek eskatzen dutena (bere
erlijio edo kultura bereko pertsonen portaera partikularrak atenditzea) betetzea.

Dena den, harrigarri gertatu zaigu gizonezko emigrante edo ijitoek adieraztea toki
komunitatearen mesfidantzarik jasan ez izana, elkarrizketatutako hiru emakumezko
musulman/ijitoen ahobatezkotasunarekiko kontrastean, horiek argi eta garbi identifikatu
baitute distantzia hori.
-

-

Ondorioz, erakutsi nahirik aldagaiak gurutzatzen diren moduaren araberakoak direla
kalteberatasun edo ahuldade posizioak, gertagarritzat jo dugu aurreko elementuak
areagotzea, sozialki debaluatutako genero batekoa izatea gehituz gero.
Baina elkarrizketatutako hiru emakumeak ez dira berdinak. Horietako bat immigrante
musulmana da, eta horrenbestez genero aldagaiari (kaltebera) beste jatorri baten
(marokoarra) eta beste erlijio baten (musulmana) kalteberatasuna gehitzen die. Beraz,
ez da harritzekoa emakume horren lekukotasuna izana hunkigarriena. Beste bi
emakumeek, berriz, bi gurutzatze erakusten zituzten: bata bertakoa zen, baina
musulmana; bestea ere bertakoa, baina ijitoa. Kasu bietan, agerian geratu da
kultura/erlijio elementua funtsezko aldagaia dela. Baina komunitatean sustraituta
egotean, indartzen dituen kemena eta kapital sinbolikoa erakutsi dute bi emakume
horiek bere diskurtsoetan.

Beste modu batean esanda, posizioak anbibalenteak dira, nahiz testuinguru bakoitzean badiren
garrantzitsuago bihurtzen diren pertenentzia matrizeak edo aniztasunaren arbuioa. Ikusi dugun
moduan, dimentsio ekonomikoa eta jatorri/kulturaren dimentsioa generoarekin gurutzatzeak
lagundu egiten digu sektore kalteberenak zein diren zehazten. Aurrera egin dezagun, bada,
aniztasunaren mazedonia honi dimentsio berriak gehituta.
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Sexu identitatea eta generoa
Generoa eta sexu identitatea aztertu beharreko funtsezko bi elementu izan dira, beti,
aniztasunari ekiteko unean. Era berean, elkarrizketatuetako askok era transbertsalean
identifikatutako bi faktore izan dira, batez ere gizarte espazio kalteberenak kokatzea zenean
kontua. Azpimarratu beharreko lehen gauza, partaideen iritzien argitan bederen, zera dugu,
elkarrizketetan teorizazio konplexurik duen diskurtsorik ez badago ere, horien denen azpian
logika bera dagoela, eta horrek sistema bitar batean sartua dituela bere sustraiak (gizonemakumea; heterosexual-homosexuala), bikotea osatzen duen elementuetako bat “pribilegio”
egoera batean dagoela bestearekiko.

Sexu identitatea
Ildo horretatik, inork ez du heterosexualitatea arazo ikusten, berezkotzat jotzen da.
Elkarrizketen edukia azterturik, arreta ematen digun lehen gauza da sexu orientazioa aniztasun
elementutzat identifikatzen dela. Dena den, eta aipatu ondoren, inork ez du aldagai horretan
sakontzen, bere burua heterosexualitatetik kanpo definitzen duten bi pertsonek izan ezik.
Axaleko hurbilketa horrek badu zerikusirik LGBT kolektiboek berek aipatzen duten zerbaitekin,
hots:
-

trans diren pertsonen errealitatearen erabateko ikusezintasunarekin;
homosexualen ikusgarritasun handiagoarekin;
lesbianen garrantzi publiko eta ikusgarritasun txikiagoarekin.

Era berean, ondoren ikusiko dugun bezala, generoa eta beste ardatz batzuk sexu
identitatearekin gurutzatzen diren moduak bere ondorioak izango ditu.
-

-

Alde batetik, heterosexualak ez diren bi elkarrizketatuetatik (homosexuala da bata,
lesbiana bestea), gizonezkoak bere sexu orientazioaren ikusgarritasun agerikoa
aitortzen du; horren oinarrian zera dago, genero ardatzean berak gizonezkotzat duen
posizioa, jendea atenditzea eskatzen dion lanbidea, jatorria, eta larruazalaren kolorea.
Emakume elkarrizketatuetako batek, berriz, sexu identitatean bere burua lesbianatzat
definitzen baitu, profil pribatuagoa hartzen du, bere amatasunean bildua, eta maila
publikoan esposizio gutxikoak diren praktika batzuekin.

Beste era batean esanda, aniztasunaren ardatzak kasu bietan gurutzatzen dira, eta ondorio
desberdinak erakusten dituzte zentraltasuna gizonezkoa/emakumezkoa izatea den, batetik, eta
elkarrizketa egiteko unean duten bizi-proiektuaren ardatza lana/jatorria edo amatasuna den,
bestetik. Horrexegatik hain justu, gizonezkoaren kasuan, sexu identitateari buruzko gogoeta
egiaztapen sinple batera mugatzen da: “ez dut homosexuala izateagatiko arbuiorik sentitu”. Are
gehiago, emigrante izaera askoz garrantzitsuagoa izango da narrazioan. Eta narrazio horretan
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sexu orientazioa bigarren mailako kontua da. Horregatik, elkarrizketaren beste parteak jatorriari
lotutako arazoak aztertzera jotzen du.
Aitzitik, emakumearen kasuan sexu identitateak askoz garrantzi handiagoa izango du, beste bi
ardatzekin gurutzatuko delako, hots, generoarekin eta zaintzarekin (amatasuna). Aipatzen den
lehen kontua, gizonezkoaren kasuan bezala, zera da, ez duela sexu izaeragatiko diskriminaziorik
sentitu, nahiz hori bi perspektibatatik, pertsonaletik eta komunitariotik, jartzen duen
testuinguruan. Kasuetako lehenean, defentsa jarrera batengatik ulertzen da diskriminaziorik
eza, autobabes jarrera batengatik neurri batean, ezen horrek bultzatuta saihestu egiten baitu
batez ere bere umeari arazoak sor liezazkiokeen bere sexu identitatearen gainesposiziorik gerta
dadin.
Kasu batean zein bestean, baina, diskriminazioaren kontuari ekiteko unean –hori ere
desberdinarekiko indarkeria besterik ez da– bi logikaren arteko aldea azpimarratu behar dugu.
-

-

Alde batetik, ageriko arbuio jarrerak dauzkagu, LGBT kolektiboranzko indarkeria edo
diskriminazio zuzentzat identifika genitzakeenak alegia. Ikusten ari garen bezala, ez dago
horrelako portaerarik erasota, baina gustatuko zitzaigukeen aztertzea “normaltasun”
hori beti izan den (uste dugu homosexual edo lesbiana urtetsuenek jasango zutela,
zuzenean, indarkeria mota hori, joandako garaietan).
Baina diskriminazio efektiboaz gain, azpimarratu behar dugu diskriminazioa logika
sinbolikoen bitartez adieraz daitekeela; keinuetan finkatutako logikak dira, begiradetan
finkatuak, eta berariazko arbuio adierazpenak bezain ikusgarriak ez badira ere,
pertsonen gainean dituzten ondorioak ez dira, horregatik, txikiagoak. Ildo horretatik,
azpimarratu egiten dira amatasuna eredu patriarkalarekin lotzeak dituen ondorioak;
izan ere, familia homosexual/lesbianak “justifikatzera” behartzen ditu eredu horrek,
beste familiek bizi duten normaltasunerako eskubidea bera ere ukatuta.

Aniztasuna genero aldagaitik aztertuta
Esan behar dugun lehen gauza da aniztasunari buruzko txosten batek aldagai garrantzitsuen
artean jaso behar duela genero aldagaia, mendeko genero horren ikusgarritasuna
bermatzearren behintzat. Horrela, Emakundek berek dioen moduan:
Maskulinoa hartzen da estandartzat, gizatiarraren neurritzat, irizpide fidagarrien eta
arrazoian oinarrituentzat. Femeninoa, aldiz, apartekoa da, bestea, desberdina, eta
emozioan oinarritua. Horren emaitza da maskulinoa unibertsal eta femeninoa ikusezin
bihurtzea.
Hau da, aniztasunari buruzko txosten batean genero aldagaiari ekiteak aukera emango digu
horrela egin ezean oharkabean igaroko liratekeen zenbait alderdiren gainean argi egiteko. Izan
ere, aurretik igarotako orrialdeetan zehar beste elementu batzuekin gurutzatu dugu dagoeneko
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genero ardatza, ikusiz analisiko konplexutasun horrek nola ahalbidetzen digun kalteberatasun
areagotuak azpimarratzea:
-

-

Horixe izan da jatorria, kultura eta erlijioa gurutzatzeari buruzko analisiaren kasua;
analisi horrek erakusten digunaren arabera, elkarrizketatutako hiru emakumeen kasuan
diskriminazioa askoz ageriagoa da, aldagai berberek eragiten dieten gizonezkoen kasuan
baino.
Geroago ikusiko dugu nola adina, mendekotasuna eta generoa gurutzaturik egoera are
konplexuago egiten den, berriro ere agerian jarriz mugikortasun murriztua duten
emakumeen, bakarrik bizi diren adineko emakumeen, edo mendekotasuna duten
pertsonak bere ardurapean dituzten emakumeen zaurgarritasun edo ahuldadea.

Ahuldade maskulinoak eta lana
Baina genero aldagaia jasotzeak, emakumeek aurre egin behar dieten ahuldade espezifikoen
gainean argi egiteaz gain, gizonezkoen ahuldadeetarako hurbilketa bat ere eskatzen digu.
-

-

-

Maskulinotasunak elementu sorta baten inguruan egituratzen dira; femeninotasunak,
aldiz, beste patroi batzuei lotzen zaizkie. Bigarren kasuan, amatasunak pisu nagusia
hartzen du, emakumeen ustezko emozionaltasun handiagoa eta espazio pribaturako
bokazioa lotzen dituelako. Izan ere, genero femeninoa egituratzen duen ardatza
hazkuntza den bezala, maskulinoaren kasuan lana da, eta bokazio publikoa erakusten
du; sozializazio maskulinoak horretara jotzen du. Esan beharrik ez dago Zumarragakoa
bezalako gizarteetan maskulinotasunaren eta lanaren arteko lotura horren
zentraltasuna are handiagoa dela, bai herrian industriak izan duen pisutik
ondorioztatutako arrazoi historikoengatik, bai krisi uneari lotutako testuinguru
arrazoiengatik.
Gainera, kontu garrantzitsu bat aipatu behar dugu. Azterlan guztiek aipatzen dute
sozializazio maskulinoak, biztanleriaren sektore horrentzat abantaila batzuk baditu ere
sektore nagusia izateagatik, arazoak ere sortzen dituela. Marina Subiratsek, “Hombres
y mujeres, una relación (im)posible” lanean, erakusten du harreman zuzena dagoela
gizonezkoen bizi-itxaropen laburragoaren eta horiek kontsumo-ohiturei, eguneroko
arrisku praktikei (gidatzea) edo arrisku praktika espezifikoei (indarkeria) lotutako
arrisku-jokabideak –maskulinotasunaren “inperatiboei” lotuak– izatearen artean. Egiaz,
ikerlan honek ez du horrelako portaerarik detektatu; izan ere dimentsio horretan
bilduagoko analisiak behar dira horretarako, eta gurea bezalako hurbilketa batean zaila
da aldagai guztiak konbinatzen dituzten analisi horiek lortzen. Horrenbestez, gure
analisia ezin da hain zorrotza izan.
Baina gizonekoen bi kolektibok jasaten duten kalteberatasun berezia detekta eta
azpimarra dezakegu –horien sozializazioak identitate maskulinoa eta lana lotu ditu–.
Ikuspegi horretatik, gazteek zein adin ertaineko pertsonek zail dute genero arauak
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-

betetzea (“gizonezkoak irabazten du eguneroko ogia”) langabezia testuinguru batean,
eta bide horretatik uler ditzakegu horiek aurre egin behar dieten egoera konplexu
batzuk. Egoerok, ikusten ari garen bezala, emakume aurpegiaz gain beste aurpegi batzuk
ere badituzte, eta kalteberatasun subjektibo argiko egoeran jartzen dituzte gizonezkoen
bi kolektibo aipatuak.
Berriro diogu, elkarrizketatuen diskurtsoak argi eta garbi lotzen du maskulinotasuna
“gizonezkoak irabazten du eguneroko ogia” kontzeptuarekin, hots, bitarteko
ekonomikoak eskuratu behar dituela-eta familiaren bizi-kalitatearen arduraduna izate
horrekin. Genero maskulinoak bere egiten du kontzeptu hori, halako moduan ezen
krisiari lotutako ziurgabetasun pertsonalari familia mantentzearen “arduraren” karga
gehitzen baitio. Eta eginbehar hori ezin denean aurrera eraman (edo etorkizunean ezin
izango dela uste dutenean), autoestimu krisi larriak sortzen dira, bere beldurrak
etorkizunean ez, baizik eta zuzenean orainean proiektatzen dituen sektorean (gazteen
kasuan esaterako).

Generoa, diskriminazioa eta politizazioa
Genero maskulinoarekiko hurbilketa alde batean utzirik, eta kalteberenaren gainean jarriz
arreta, femeninoa baita genero hori, adierazi behar dugun lehen kontua zera da, ikerlan honetan
polititazio kontzeptuaz ari garenean ez garela termino alderdikoietan ari, baizik eta
desberdintasunen egiturazko sorburuak identifikatzeko mekanismo gisa, politikak esku hartu
behar baitu desberdintasun horien gainean, gizarte osoari eragingo dioten erantzun kolektiboak
aurkitzeko. Ikuspegi horretatik, politizatzeak, genero terminoetan ari garela, esan nahi du
nagusiki emakumeei eragiten dieten egiturazko desberdintasun horiek identifikatzea
ahalbidetzen diguten “betaurreko more horiek” janztea.
Kontua da ezen, duela milaka urte hasirik, femeninoa maskulinoaren mendean utzi duen logikak
definitutako gizarteetan inor ez dela harreman horien gaineko ikuspegi politizatu batekin
jaiotzen. Horregatik, ikerlan honetan genero desberdintasunaren gaineko ikuspegi politikoa
bereganatzen duten emakumeek zenbait bide hartzen dituzte.
-

-

-

Kasu batzuetan, politizazio hori haurtzarotik beretik ageri da, elkarrizketatuetako baten
kasuan bezala ezen, aitaren eta amaren borondatearen kontra, baserria uztea eta
bizimodua era autonomoan eramatea erabaki baitzuen. Berak aitortzen duen moduan,
bizitzan konstantea izan du autonomia hori lortzeko borroka, haurtzarotik beretik
hasita.
Beste pertsona batzuek esango dute politizazioa mugimendu feminista baten eskutik
lortzen dela ezen, aipatuaren ildotik, eginkizun garrantzitsua ari da betetzen,
komunitateko emakume gazteenak ahalduntzearen bidetik.
Beste pertsona batzuek bere familien berdintasunezko sozializazioan aurkituko dute
genero desberdintasunetarako hurbilketa publiko honen substratua, are mundu berri
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baten aurkikuntzan ere, unibertsitate aldiko ikasketen garaian denbora batez tokiko
komunitatetik irten eta beste herri batzuetara joan ondoren.
Bideak direnak direla, pertsona horiek jarrera kritiko eta borrokalariagoa erakutsiko dute, bai
maila pertsonalean bai kolektiboan. Hurbilketa horietatik harago, parte hartu duten emakumeek
(genero arrazoiengatiko diskriminaziorik zuzenean jasan dutenik aitortu nahiz aitortu ez), bere
bizitza-ibilbideetatik abiaturik, diskriminazio hori agerikoa egiten den eguneroko esparru
batzuk azpimarratzen dituzte:
-

-

-

-

Sarritan aipatzen da ikastetxeetako edo nesken kirol jardueretako sozializazio espazioek
desberdintasuna sortzeko espaziotzat duten garrantzia.
Diskriminazio handia ikusten da adineko emakumeen kolektiboan, genero indarkeria ez
baita soilik jarduera fisikoekin lotzen, baizik eta baita askoz urratze sotilagoekin ere,
gizonezkoek gastuen gainean zertzen duten kontrolarekin esate baterako.
Azkenean, tarteko espazio bat ere aurkituko dugu, umeak hazteko adinean dauden
emakumeena; kontu hori arazo bihurtzen da, umeak hazte hori emakumezkoen
enpleguarekin gurutzatuz gero (sarritan enplegu prekarioa izaten da, gainera).
Horren paraleloan, arreta jartzen zaion sektore bat bertako pertsonen umeak (eta
adinekoak) zaintzen dituzten emakume emigranteena da; berak lan horretan ari diren
bitartean, bere umeak urrun ari zaizkie zaintzen, ageri-agerian jarriz zaintzaren krisiaren
alderdirik kontraesanezkoen eta gogorrenetako bat. Mendekotasuna duen pertsonen
zaintza ere emakumezkoen eginkizuna izaten da nagusiki.
Horiekin batera, halako garrantzi maila batez ageri den beste emakume sektore bat
duela gutxi etxeko lanean ari zen pertsonena da; izan ere orain, krisiak eragindako
egoera dela eta, bere bizimoduak berrantolatu beharrean daude, eta enplegua lortzeko
prestakuntza eskuratu beharrean halaber.

Azkenean, eta genero aldagaiaren pisua azterturik adin desberdinetara hurbiltze hau itxi
aurretik, bi egiaztapen egin behar ditugu.
-

-

Lehenik, elkarrizketatutako gehienek emakumezko aurpegia jartzen diote
zahartzaroari. Datu hori bat dator emakumezkoek gizonezkoek baino bizi-itxaropen
luzeagoa izatearekin; baina, geroago ikusiko dugun bezala, lotura hori sendoagotu
egiten da elementu biak (emakumea eta adin nagusia) era berean emakumezko
aurpegia duen pobrezia eta bakardadearekin lotzen direlako.
Horrekiko kontrastea eginez, elkarrizketatuen artean ia-ia inork ez du emakume gazteen
gainera bideratu begirada, ez bada portaera pertsonalen mailan zein mugimendu
feministetan berdintasunaren bidean egiten duten lan kolektiboan egindako pausoak
laudatzeko.

Azken batean, genero dimentsioari beste gurutzatze batzuk gehitzen zaizkio, hala nola jatorria,
adina, zaindu beharra edo zaindua izateko beharra; hau da, aldagai guztiak, kalteberatasunen
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kaleidoskopioa erakutsiz, eta guztietan elementu partekatua dugula: sozialki menderatua den
generokoa izatea.
Errealitate horren aurrean, partaideek zenbait estrategia planteatzen dituzte. Horien artean
emakumezkoen papera ikusgarri egiteko borroka nabarmentzen da, berdintasun estrategietan
aurrera egiteko presioaren aldeko apustuarekin, eta ahalduntze handiagoa ahalbidetzearren
emakumeen arteko sororitate eta topaketa espazioen beharrarekin batera.
-

-

Dena den, berdintasunaren aldeko apustua gogaikarri eta nekagarria izatearekin
lotzen da. Ikusiko dugun bezala, aktore politizatuak dauden beste espazio batzuetan ere
ageri den zerbait da, esaterako dibertsitate funtzionala duten pertsona batzuen kasuan
gertatzen den moduan, berdintasunaren aldeko borroka baitute leitmotiv.
Hain zuzen ere tentsioan egoteko, gizartea tentsionatzeko behar une oroko horrek
azaltzen du nola emakume askok, tresna politiko gisa “ahotsa” erabiltzeaz gain, “irteera”
logiken alde ere egiten duten, espazio ez mistoak sortuz babes eta sororitate
handiagoa bermatzeko. Horixe dugu, esaterako, Emakumeen Etxearen kasua, funtsezko
eginkizuna ari da eta betetzen biztanleriaren sektore hori babestu eta ahalduntzeko.

Genero indarkeria
Emakumeen gaineko indarkeria da gizarte osoa alderik alde zeharkatzen duen errealitate
bidegabe baten, hots, matxismoaren adierazpenik bortitzena. Beraz, ez da arazo espezifiko edo
puntuala, baizik eta errealitate askoz konplexuago baten adierazpenik ikaragarriena. “Pipia”
bezala (dio emakumezko partaideetako batek), askoz sakonagoa den gauza baten ageriko partea
da:
-

-

-

Ikuspegi horretatik, lehen pausoa, errealitate horiek ikusgarri egiteaz gain, arduraduna
ikusgarri egitea da, biktimak errudun bihurtzea saihestuta.
Beraz, ikusgarri egite eta ardura leporatze hori eginkizun politikoa da. Arazoa ez da
partikularra, ez da testuingurua, ez da langabezia, ez da zorte txarra edo zer puntualen
bat: desberdintasunezko egitura bat da, eta edozein gauza baliatzen du justifikazio gisa.
Edonola ere, baloratu egiten da balitekeela lan arloan bizitzen ari garen ziurgabetasun
eta tentsio testuinguruak ondorio zuzenak izatea sektorerik ahulenaren, kasu honetan
emakumeen gainean.
Horrek zaintza behar bat erakusten du, laguntza behar bat, tratu txarren kontrako
borrokarako politika eraginkorren behar bat, eta, baita, aldi berean, gizonezkoek
dagokien erantzukizuna bere gain hartu beharra ere.
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Adina eta aniztasuna
Bizi-zikloak ez dira aldagai garrantzitsutzat hartu ohi aniztasunerako hurbilketetan. Dena den,
ikuspegi intersekzional batetik joz gero, diagnostiko hau gidatzen duena bezalako batetik alegia,
ikusten dugu adina beste aldagai mota batekin gurutzatzeak aukera ematen duela
kalteberatasunak identifikatzeko askoz hurbilketa egokiago bat egiteko. Adibidez, familiaereduko aldaketek (familia nuklearrak, familia gurasobakar amadunak, banakako familia
unitateak) ondorioak izango dituzte sektoreen gainean, batez ere zaintzei dagokienez.
Izan ere, zaintzeko edo zaindua izateko beharrak tarte guztietan zeharkatzen du, era
transbertsalean, adinaren aldagaia. Ikuspegi horretatik, adin tarte bakoitza beste ardatz
batzuekin gurutza daiteke, esaterako jatorriarekin, egoera ekonomikoarekin edo generoarekin,
aukera emanez bizi-ziklo bakoitzeko berezko espezifikotasunak eta, batez ere, horiei lotutako
kalteberatasun potentzialak identifikatzeko. Alabaina, analisi sozialak duela asko hasi ziren
detektatzen ezen lan merkatuan, balio komunitarioetan edo lehentasun pertsonaletan
gertatzen ari diren aldaketak aldatzen ari direla zaintzaren logikak, hauek krisian sar daitezen
eraginez.
Aipatutako alderdiez gain, faktore sozioekonomikoen eraginez ere (bizimoduaren prekarizazio
handia murrizketa sozial eta lan arlokoengatik, lanean erabateko disponibilitatea izatea
eskatzea, mugikortasuna, ezegonkortasuna, espazio publikoen pribatizazioa, etab.) sakontzen
ari da zaintzen krisia. Faktore horiek guztiek mugatu egiten dute aurretiazko disponibilitatea,
eta eragiten dute pertsonek zaintzaren zailtasunak arazo indibidualizatutzat identifikatzea,
batez ere laguntza-sare komunitarioak ahuldu diren garaiotan.
Horregatik, zaintzaren krisiaren ondorioetarako hurbilketa indibiduala saihesteko, garrantzitsua
da aipatzea horrek ez dituela arazo “pribatuak” sortzen, baizik eta eskubide indibidualen
ukatzea dakarrela, hain justu baldintza duinetan zaindua izateko eskubidea, ez zaintzeko
eskubidea eta denbora izateko eskubidea. Hala eta guztiz ere, errealitatea paradoxikoa da.
Sarritan, “zaintzeko eskubidea” emakumezkoen “betebehar” bihurtzen da, 2018ko martxoaren
8ko grebaren bitartez mugimendu feministak aurre egin zien logika patriarkalen ondorioz.
Baina, batez ere emakumeei ezartzen diegun “zaindu behar” hori pribilegio bat ere bada
emakume mota jakin batentzat, zehazki baliabide ekonomikoak edo familia-baliabideak
dituztenentzat. Aitzitik, kasu batzuetan atzerritartasun legeek eta, era orokorrago batean,
egungo lan baldintzek ukatu egiten diete zaintzeko eskubidea emakume migratzaile eta/edo
langile askori. Eta hori guztia mugikortasun murriztua edo behar bereziak dituzten pertsonei
buruz hitz egiteke ezen horiei, besterik gabe eta elkarrizketetako batzuetan islatzen den bezala,
ukatu egiten zaie haurrak hazteko eta zaintza-lanetan aritzeko aukera.
Elementu horien guztien indarrez, krisi honen oinarrian diren zenbait alderdi orokorri jarri behar
diegu arreta, balioetan gertatu aldaketei esaterako. Baina baita tarteko alderdiei ere, familia-
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instituzioko eraldaketei kasu. Eta, azkenik, gertatzen diren gurutzatze bereziei jarri behar diegu
arreta, horiek hiru ikuspegitatik gertatzen baitira:
-

Lehena, zaintza konplexua edo zaila gertatzen zaiela ikusten duten kolektiboei lotua da:
esate baterako familia enplegatuei edo familia-sarerik gabeko emigranteei.
Bigarrenak erakusten du badirela zaintza jaso beharrean dauden kolektiboak, esaterako
adineko pertsonak, haurrak eta nerabeak, mendekotasuna duten pertsonak.
Amaitzeko, baditugu zaintzaren ardura bereziki egokitzen zaien beste kolektibo batzuk,
emakumeen, emakume emigranteen, mugikortasuna baduten adineko pertsonen
kasuan batez ere.

Azkenean, eta aurrera egin baino lehen, ohar bat: zaintzari buruz hitz egiten dugunean
garrantzitsua da zaintza horiek ez aztertzea soilik ikuspegi pertsonal eta laguntza ikuspegi
batetik, baizik eta baita logika kolektibo eta proaktibo batetik ere, zaintza komunitariotzat
ulertuta.
-

-

-

Ildo horretatik, zaintza komunitarioa oso sustraitutako praktika batzuen gaurkotzetzat
ulertzen dugu, auzolanaren edo biztanleen arteko elkartasunaren gaurkotzetzat alegia.
Zehazki, logika komunitario horiek indarra galtzeak zaintzetarako hurbilketa pribatua
eragiten du; hori, aztertzen ari garen testuinguruan, konplexuago egiten da, eta
areagotu egiten ditu kalteberatasun logikak. Hala, norberaren aukera pertsonalen
mendean geratzen da zaintza (bitarteko materialak edo familia-sareak eskura izatearen
mendean) eta zerbitzu instituzionalen eta laguntza zerbitzuen mendean halaber
(murrizketen ondorioz ahulduta daude horiek).
Alabaina zaintza, gure ikuspegitik, eskubidea da eta, beraz, bermatu egin behar da
pertsona guztiek, dituzten baliabide partikularretatik harago, bere beharretarako
laguntza jasotzea.
Eta ongizate estatuaren eta hamarkadetan zehar lortutako aurrerapenen defentsa
gogor eta zorrotza eskatzen du horrek.
Baina, horrekin batera, baita gizarte erantzunkidetasuna ere. Garai batean bazen
logika komunitario hori, baina gaur egun ahulduta dago.

Horregatik, ondoren datozen gogoeten helburua ez da soilik kolektibo partikular batzuen
kalteberatasuna aztertzea, baizik eta ikusgarri egitea denon inplikazioa behar dela, denok
zeharkatzen gaituen zaintzeko eta zainduak izateko logikari jarraikiz.

Zaintzaren logikako aldaketak
Partaideek gogoeta egin dute zaintzen logikan gertatutako aldaketen gainean; zenbait arrazoi
atxikitzen dizkiote krisi horri:
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-

-

-

-

Balio aldaketen gaineko gogoeta egin dute, aipatuz nola ari diren orokortzen gero eta
indibidualistagoak diren planteamenduak; horiek, logikoki, ondorio zuzenak dituzte,
eta izango dituzte, zaintza pertsonalaren eta komunitarioaren logikaren gainean.
Deskribatu dugun bezala “baliabide urriak eskuratzeko lehiaren” testuinguruan, ezin
bestela izan, “ahal duenak ahal duena” logika horrek zaildu egiten du jatorri eta kultura
desberdinetako pertsonen arteko hurbilketa. Giro bat, ingurune bat sortzen da, alde
batetik balioak ditugula eta bestetik testuingurua, eta gizarteratze edo elkarbizitzarako
gero eta oztopo handiagoak ateratzen dira bertatik.
o Dinamika horrek ez die soilik duten jatorriaren arabera eragiten pertsonei;
horretaz gain, sektore guztietan barrena zabaltzen da, eta zaildu egiten du
elkartasuna, beste edozein kolektiborekiko zaintza komunitarioa; berdin
adineko pertsonak, gizarte bazterketan dauden pertsonak edo mendekotasuna
dutenak diren.
Beste hurbilketa batzuk familia-instituzioaren krisian geratzen dira; horrek areagotu
egiten ditu zentroek ikasgeletan zaintza komunitarioaren logikari ekiteko topatzen
dituzten zailtasunak, batez ere azken aldi honetan, murrizketen ondorioz.
Alde batetik familiaren krisiak, eta bestetik hezkuntza sistemaren krisiak, bat egiten
dute, bide zeharo kalteberak sorraraziz. Batez ere elementu horiei komunitate
kontzeptuko aldaketa bat gehitzen bazaie, horrek askoz logika indibidualistagoak
sortzen baititu, kontraste eginez, argi eta garbi, joandako garaietan baziren eta, orain,
haien hutsunea sentitzen dugun auto-laguntzako dinamikekin.

Haurrak eta nerabeak
Haurtzaroari buruzko gogoetan espazio babestu jo ohi da hori, ilusio eta pozez bete espazio gisa
alegia, eta normalean bizi-ibilbideko geroko etapek hori guztia zalantzan jarriko dutela iritzi ohi
zaio. Rainer Maria Rilkek inork gainditu ez duen moduan deskribatu zuen haurtzaroa, “pertsonen
aberria haurtzaroa” dela esan zuenean. Baina arazoa da haurtzaroko oroitzapenak ez direla beti
horren gogobetegarriak izaten.
-

-

Ildo horretatik, ohar egin behar dugu familietako aldaketek, batez ere bikote hausturek,
haurrengan izaten dituzten ondorioen gainean.
Elkarrizketatuetako batzuek zailtasun gehituak aipatzen dituzte, kalteberatasun
eratorriak, arreta espezializatua behar duten haurrei eragiten dietenak.
Familia motarekin edo mendekotasunarekin adina gurutzatzetik ondorioztatzen diren
arazoez gain, beste partaide batzuek bereziki kolektibo kalteberatzat hartu dituzte
emigranteen haurrak, aipatu guztiez gain hizkuntzari, baliabideei edo osasunari
lotutako arazoak dauzkate eta.
Azken batean pobrezia, laguntzako sarerik eza eta hizkuntza aldetiko arazoak batu
egiten dira, haur guztiek baldintza-berdintasunezko hezkuntzarako aukera izan dezaten
31

Aniztasuna eta kalteberatasuna Zumarragan Txosten exekutiboa

-

galarazteko. Eta, azaldua gutxi ez, eta berriro ere hezkuntza sistema jasaten ari den
murrizketak arriskuan ari dira jartzen beste jatorri batzuk dituzten haurrak sozializatzeko
unean oinarrizkoak izandako programak eta jarduerak.
Haurren kalteberatasuna aztertzeko unean errepikatzen den beste elementu bat
hezkuntza mailako segregazioa da, haurren familiak zeharkatzen dituzten
gurutzatzeetan oinarriturik gertatu ohi dena. Kontu hori agerikoa zen jada iraganean,
baina gaur egun ere mantentzen ari da neurri batean.

Familiaren absentzia arazoak ari gara ikusten, murrizketa arazoak, hezkuntza mailako
segregazioa, eta horiei guztiei aurre egin behar diete garapenaren beste epe erabakigarri
batean, nerabezaroan, haurren bizi-kalitatea bermatzeko funtsezkoak diren zentroek.

Gazteria
Lehen aipatutakoak beti agertu diren arazoak dira, baina gazteen kasuan areagotu egiten dira,
itxaropenik ezaren eraginez.
-

Horrelako gazteekin lan egiten duten partaideek aipatu egiten dituzte batez ere mutil
batzuek, lanerako aukerari lotutako maskulinotasun kontzeptu batean sozializatu
direlarik, aurre egin behar izaten dieten autoestimu arazo larriak.

Horregatik, ulertzekoa da adineko pertsonen diskurtsoak, gazteei buruzko gogoeta egiten ari
direnean, batez ere aukerak bilatzera jotzea, epe luzeko planteamenduetatik esaterako
aisialdirako aukera izatea bezalako eguneroko kontuetaraino helduz
-

Etxebizitza edo enplegu aukerarik ezean lurraldean bertan bizi-proiektuei aurre egiteko
ezintasuna azpimarratzen da.
Kolektibo honen bizitasun eta energia azpimarratzen da, baina ikusten da toki mailako
boluntariotza-dinamiketan ez dutela presentziarik (tarte handia dago helduen eta
egungo gazteek dituzten asoziazio praktika berrien artean, hauek ez baitira ikusgarriak).

Izan ere, asko dira boluntariotzaren esparruan belaunaldi ordezterik ez dagoelako kezka
erakusten duten pertsonak. Gizarte zientzietatik ikusten ari gara gazteen portaera eta aktibismo
parametroak nola aldatu diren, lehenago belaunaldienekiko.
-

Gizarte gogor, indartsu, haustura nazional edo klase haustura sendoetan oinarrituan,
aktibismoa senidetasun kontzeptuan gorpuzten da. Gizarte horiek mugikortasun txikiko
gizarteak ziren, eta gizarte sektoreek ziur zekiten bere bizi-ibilbideko parametroak ez
zirela aldatuko. Beste era batean esanda, langile jaiotzen zena langile hiltzen zen.
Horregatik, aktibismoa maximoen planteamenduetan oinarritzen da, eta horietan oso
presente daude sakrifizioa, zerbitzua, adorea.
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Aitzitik, analista batzuek diotenez, aurretiko gizarte modernoen logika senidetasuna zen
bezala orain sareen logika dugu. Lehen “lagun” esaten zitzaion proiektu bat partekatzen
zuenari; epe luzeko konnotazioz beteriko hitza zen. Aitzitik, eta esate baterako
Baumanek dioen moduan, Facebooken edo Twitterren “adiskideak” gehitze edo
kentzean oinarritzen da “sare” logika. Beraz, harreman likidoagoak dira, oraingoz
behintzat.

Elementu horiek hautsi egiten dituzte lehenago nazionalismo edo komunismoa bezalako
mugimendu sozial indartsuek ordezkatutako aktibismo tradizionalaren logikak. Oraingoa logika
ez hain egonkorra da, esploraziozkoagoa. Lehen, boluntariotzaren mugak iragazgaitzak ziren iaia (jakin bagenekien-eta horretan abiatuz gero konpromisoa betiko izango zela). Orain mugak
porotsuak dira. Bai gazteria aktibismora hurbiltzeko unean, m-15ek edo duela gutxiko m-8ko
mobilizazioek erakusten duten moduan, bai jendeak aktibismo hori abandonatzeko unean (hain
zuzen ere, egungo logikako egonkortasun konpromiso ahulagoagatik). Ikuspegi horietatik,
batzuek uste dugu gizarte dinamizaziorako giltza ez dagoela indibidualismoranzko aldaketak
berekin dakarrenean, baizik eta akatsei arreta jarri behar zaiela, akats horiek azterturik jakingo
baitugu jendeak zergatik ez duen parte hartzen edo, parte hartzen duenean, zergatik
desilusionatzen den. Hain zuzen ere horregatik, giltzetako bat da egiturak modu iraunkorrean
antolatzea, egitura egonkor, antolatu, malgu eta, batez ere, beharrei egokituak, behar beste
erakargarriak inolaz ere, komunitate-lanak erakartzen dituen pertsonek horretan irautea
bermatzearren.
Zehatzago esanda, elkarrizketatutako gazteek:
-

-

Emakumezkoen gazte mugimenduen indarra azpimarratzen dute, autogestio logikena
bezalaxe (gaztetxeak jartzen dituzte, esaterako, adibide).
Gazteen beharrekiko halako gutxiespen sentsazio bat kritikatzen dute, kontrastea
ikusiz, gainera, aldameneko Urretxuko herritik zabaltzen den potentzia handiagoa
ikusgarri egiten denean.
Ildo horretatik, kultur eskaintza zabaltzea, hori Urretxurekin koordinatzea, eta, ekimen
instituzionalaren gainean finkatzeaz gain, ekimen sozialean ere oinarritzea eskatzen
dute; adibidez, Zumarragako Gaztetxearen kasua aipatzen dute, instituzioek solaskide
hartu behar dutela baiteritzote.

Era berean, partaide gazteek sentimendu kolektibo bat erreibindikatzen dute, identitate eta
bertako harrotasun sentimendua elikatzeko elementuak.
-

Ildo horretatik, azpimarratu behar da sektore gazteek ez dituztela helduek badituzten
helduleku komunitarioak. Heldu horiek fabrika munduaren, klase harrotasunaren,
langile identitatearen inguruan egituratu zuten bere identitatea, horrek batu egiten
zuen-eta beste identitate batzuek banantzen zutena.
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-

Baina Zumarragako gazteek ez dute hori bizi izan. Horregatik, komunitatea egituratzen
duten, komunitatea sorrarazten duten eta logika indibidualistak gainditzen dituzten
elementuak erreibindikatzen dituzte.

Helduaroa
Orain arte adinaren ardatzetik abiaturik aztertutako aniztasunari heldu diogu, beste aldagai
batzuekiko gurutzatzeak, hots, jatorri, egoera ekonomiko, genero, autonomia
funtzionalarekikoak identifikatuz, kalteberatasun espazioak azaleratzearren. Berehala geldialdia
egin dugu gazteen beharretan, ziurgabetasunak eragiten dien gazteen beharretan, ezen dituzten
aisialdi beharrak asetzera zuzendutako politikarik eza salatzen duten testuinguruan autonomoak
izateko erronkari ekiteko unean enplegu faltak eta etxebizitza eskuratzeko zailtasunak topatzen
dituzte, besteak beste. Orain, helduaroko bizi-zikloan egingo dugu geldialdia.

Heldutasuna, ekonomia eta generoa
Gizonezkoen kasuan, sektore hori identifikatzen duten elementuek zerikusia dute
maskulinotasunaren itxuraketan lanak duen zentraltasunarekin. Hain zuzen ere horregatik,
sektore zeharo kaltebera da, bi ikuspegitatik:
-

kalteberatasun objektiboa ageri da, enplegurik ezean,
kalteberatasun subjektiboa, etorkizunaren aurreko beldurra sortzen denean.

Ikusi dugun bezala, kasu bietan kolektibo horrek halako premia egoera bat bizi du; egoera
horretatik, autoestimurik eza, itxaropenik eza eta, azken batean, “porrot” sentimen arriskutsu
bat iristen dira. Hori areagotu egiten da, kontuan hartzen badugu pertsona asko egoera egonkor
samar batean egotetik larrialdi egoeran egotera igaro direla, hain aldaketa bat-bateko zein
espero gabeari aurre egin ahal izateko tresnarik gabe gainera.
-

-

Ondorioz, hamarkadetan zehar hegemonikoa izan den subjektuaren (gizonezkoa, adin
ertainekoa, zuria, familiaduna) krisia dugu, orain ikusten baitu bere posizioa, batbatean, debaluatuta (edo arrisku egoeran) dagoela.
Ildo horretatik, komenigarri deritzogu instituzioetatik ahaleginak egiteari, kolektibo hori
egituratzera begira, horren kokapena subjektiboki indartu dezaketen ekimen motak
aztertzen saiatuz, hain zuzen beste sektore kaltebera batzuei zuzentzen zaizkien gizarte
politiken aurrean talde erreaktiboa ez dadin izan. Hau da, enpleguarekin eta
prestakuntzarekin lotutako ekimenetatik harago, beste ekimen mota batzuk pentsatu
beharko lirateke, dimentsio subjektiboago batetik lan egiteko beste ekimen mota
batzuk, autoestimuari gorantz eragitera eta halako harrotasun galdu bat
berreskuratzera bideratuta.
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Bere aldetik, dagoeneko aipatua dugun moduan, sozializazio patriarkalaren ondorioz
gizonezkoen kasuan elementu egituratzailea lana den bezala, adin horretan dauden emakumeen
logika egituratzailea hazkuntza edo zaintza da3. Hori guztia are konplexuago egiten da emakume
horietako askoren kasuan ezen, familiaren ahultasun ekonomikoa eta lan merkatuaren
malgutasun (eta prekaritate) handiagoa ikusirik, birziklatu behar izaten dute, eta ezkutuko
ekonomian murgildu, hazkuntzan eta zaintza-lanean ere segitzen duten bitartean.
Izan ere krisiak, gizonezkoari eta enpleguari lotzen bazaie ere, ondorio zuzenak eta egunerokoak
izan ditu emakume guztien gainean, eta batez ere bizi-zikloaren parte horretan daudenen
gainean.
Krisiaren eraginari dagokionez, lehen-lehenik azpimarratzen da ekonomiaren atzeraldiak
emakume guztiei eragiten diela, nahiz inpaktu hori desberdina den bakoitzaren errealitatearen
arabera –hazkuntza, zaintzak, hipoteka, denborak, lanbidea…–. Gainera, soldatapeko lana
krisiaren erdigunean jartzen da. Horrela, honen inguruko funtsezko alderdiak zenbait ideiaren
inguruan biltzen dira: enplegua gero eta urriagoa da eta zerbitzu sektorera mugatua; enplegua
gero eta prekarioagoa da, batez ere lan feminizatuenen kasuan; ezkutuko lanak onartu beharra
aipatzen da ezen, gizartearentzat zein emakumeentzat beretzat onak ez badira ere, sarritan
aukera bakarra dira bizirik irautera begira.
-

-

-

Enplegu gero eta urri eta prekarizatuago horrek izugarrizko inpaktua du familien bizikalitatean. Alde batetik, diru sarrerak gero eta txikiagoak dira; prezioek, berriz, gora
egiten dute etengabe, eta zerbitzu publikoak eskasak dira (esate baterako dentistaren
kasua). Horrek bizitzako alderdi guztiak baldintzatzen ditu, elikaduratik –kaxkarragoa,
urriagoa– aisialdiraino helduz, baina pertsonaren osasuna bera ere harrapatuz tartean
–ahulezia, estresa-.
Jasangarritasunaren erdigunean zaintza jarri beharra aipatzen da, gure bizitzetan
funtsezkoa delako. Aldaketa handia da, zeren eta gure gizarteak ikusezin bihurtzen du,
gutxiestearekin batera, ugalketaren eta zaintzaren munduari lotutako lana. Horrela
azaltzen da emakume batek, komunitatean baloratua izateko, enplegua izan beharra;
izan ere etxekoandre lanetan murgiltzen bada erabat –bai bere borondatez izan bai
langabezia egoeran dagoelako izan– presio sozial handi baten pean geratzen da,
komunitateak ulertzen baitu soldatapeko lana ez bada –bakarrik horrela egiten duzu
zerbait– ez dela benetako lana –erreginen pare bizi zara– Horregatik, enplegua izateak
autoestimuari eragiten dio.
Alabaina, zaintzak eta lana batera eramatea ere ez da kontu samurra. Mundu biak
arazorik gabe konbina ditzakeen Super Woman arketipo horretatik urrun, azpimarratzen

3

Horrek ez du inolaz ere esan nahi genero femeninoaren eta hazkuntzaren arteko lotura gauza
positibotzat baloratzen denik. Egungo sexu-genero mendekotasun sistemaren desberdintasunezko
logikatik elikatzen den errealitate baten konstatazioa da, besterik gabe. Eta gizarte bidezko, justu batek
aurre egin beharko lioke horri, zaintzak genero guztien kezken artean egon daitezen.
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-

da ezen, azkenean, bietako bat sakrifikatu egin behar dela, neurri batean behintzat. Eta,
bereziki, uko egiten dioten lehen kontua norberaren zaintza izaten da.
Aipamen berezia mendekotasuna duten (adineko) pertsonen zaintzan aritzen diren
emakume migranteentzat. Horri dagokionez, elementu interesgarri batzuk
azpimarratzen dira: kultur edo lanbide profil altua izan arren, dituzten aukerak
zaintzara mugatzen dira. Sektorea hain dago prekarizatuta ezen, sarritan, Gizarte
Segurantzan kotizatzeke egiten baitute lan –eta, horrenbestez, langabeziagatiko
prestazioetarako eskubiderik gabe…-, oso soldata txikiekin eta amaigabeko
lanaldietan.

Beraz, argi dago desberdina zarenean are konplexuago egiten direla bai krisia bai enplegua
bilatzea.
Azkenik, azpimarratu behar da adostasun orokorra dagoela iritzi batean: genero indarkeriaren
kasuan, krisi ekonomikoak kalteberatasun handiagoko egoeran uzten ditu emakumeak. Alde
batetik, gizartean den rol banaketaren eraginez batzuetan urratu egiten delako nagusi den
maskulinotasuna. Horren adibide jartzen da gizonezkoena izan ohi den lanpostu bat
eskuratzeko lehia, edo emakumea izatea familiara soldata (handiena) dakarrena. Rol aldaketa
horrek larriagotu egin ditzake indarkeria batzuk. Adibidez, laneko sexu jazarpena edo tratu
txarrak berak. Eta detonatzailea izan daiteke, gainera, jarrera oldarkorrak edo adikzioak are
larriagotzeko; emakumeek, aldiz, baliabide gutxiago dute harreman horretatik ihes egiteko.
Gainera, azpimarratzen da badela gizonen barneko indarkeria bat ere, senarra langabezian
dagoenean eta emakumea denean lan egiten duena, horrek zalantzan jartzen du eta espero den
rola betetzen ez duen haren gizontasuna.

Adineko pertsonak
Pertsonen pertzepzioak eta estatistika-datuak bat datoz. Horrela partaideetako askok,
Zumarragako aniztasunari buruz galdetzen zaienean, adineko pertsonen kolektibo handia
dagoela aipatzen dute.
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-

-

-

-

Adineko pertsonen bolumen handia azpimarratzen da. Zaintzagatik ordaintzearen
dinamika aipatzen da, orain beste pertsona batek beteko baitu eginkizun hori
(emakumeek, migratzaileak direla horietako asko).
Elementu horri zaintzaren krisiarekin lotutako beste bat lotzen zaio, mina areagotzen
duen bat: lotsarena. Adineko pertsonak saiatzen dira egoera hori era pribatuan
gainditzen, oharkabean igarotzen, seme-alabak molestatu gabe eta gizarte zerbitzurik
eskatzeke. Horrek egoera gogorrak, konplexuak, onartzen zailak sorrarazten ditu.
Zaintzen krisiak behartu egiten ditu osasunaren profesionalak, dituzten betekizun
profesionaletatik askoz harago doan eginkizun bat bere gain hartzera (afektu, enpatia
terminoetan, baina baita praktikoetan ere, ospitaleko altak atzeratuz esaterako
pertsonek zaintza-sarerik ez dutenean).
Lotsak, bakardade latzak, isolamenduak osatu panorama horrek ondorioak ditu
osasunaren gainean, noski, farmakoen gaineko kontrolik ezagatik, desorientazioagatik…
Osasun arazoak dituzten pertsonak, kasu askotan arazo ekonomikoak, pobrezia arazoak
gehitzen zaizkienak; eta, ustez, horrelako arazoek batez ere adineko emakumezkoei
eragiten diete.

Partaideen artean diren adineko pertsonen lekukotasunek argi eta garbi erakusten digute bere
baliabide urriak direla-eta aurre egin behar dioten errealitate konplexua. Baina, berriro ere, eta
hori guztia estaliz, bakardadea ageri da.
-

-

Osasun arazoek, familia-laguntzarik ezak, bakardadeak, pobreziak kalte kognitibo eta
fisikoak eragiten dituzte, eta gizarte bazterketaren maldan behera abiarazten dituzte
pertsona horiek.
Pertsona horiek adinekoak dira, bakarrik bizi dira, osasun eta ekonomia aldetiko arazoak
dauzkate eta, horretaz gain, kasu askotan aldirietan bizi dira, zentraltasunik gabe,
zerbitzurik gabe, egoera horrek are konplexuago bihurtzen diela bizimodua.

Azken batean, zaintzen krisia familiek bere gain hartzen duten adinekoekiko erantzunkidetasun
txikiagoagatik ageri da, neurri batean. Baina zaintzen logika ez da soilik laguntza mailakoa, ezen
komunitarioa ere izan daiteke. Horregatik, giltza nagusia izango litzateke herritarren zaintzasareak aktibatzea eta horiei estrategia instituzionalak gehitzea.
Azkenean, adineko pertsonen arazo espezifiko baten gainean jarri behar da arreta: politizazio
baxuaren eraginez, dituzten arazoak pribatutzat hartzen dira (etxe barruko arazotzat), eta
horrek ikusezin bihurtzen ditu dagozkien eskubideak erreklamatzeko unean. Baliteke, dena den,
hori pixka bat aldatzen ari izatea une honetan, adineko euskal herritarrak pentsio duinak
eskatzeko egiten ari den lana ikusita.
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Mendekotasuna
Ikerlan honetan parte hartu duten pertsonetako batzuek, kolektibo kalteberenei buruzko
galdera egin zaienean, horien artean kokatu dituzte gaixotasun mentalak dituzten pertsonak,
arreta berezia jarriz adin txikieneko haurrei eragiten dieten kasuetan. Era berean, beste
pertsona batzuek adineko pertsona batzuen bizi-zikloko mendekotasuna aipatu dute, arrazoi
funtzional edo kognitiboengatik ordura arte izandako autonomia galtzen dutenekoa. Azkenean,
badira zailtasun kognitibo edo funtzionalak dituzten adin ertaineko pertsonen kasu larriei
buruzko aipamenak ere; horiek zaintzen dituzten pertsonek mendekotasuna duten haurrak izan
ditzakete bere ardurapean, edo era berean mendekotasuna duten adineko pertsonak. Kasu
gehienetan, bere bizitza hiru belaunaldi zaintzen eman behar duten emakumeak dira, horrek
dakarren karga fisiko eta emozional guztiarekin.
Egoera horiek guztiak “goxatu” egiten dira laguntza instituzionalen bitartez, eta mendekotasuna
duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzen saiatzen diren elkarteetako boluntario askoren lanari
esker. Dena den, ustea da kasu horiek ezkutatzera jotzen dela, ikusgarri ez egitera, eta horrek,
azkenean, eragiten du erantzukizuna pribatizatzea eta emakumezko zaintzaile horien karga
are handiagoa izatea.
Elementu orokor horiez gain, ikerlanean beste alderdi batzuk azpimarratzen dira:
-

-

-

Aipatzen da funtsezkoa dela kalteberatasun horiek ezagutzea, zeren eta bakar-bakarrik
esparru pribatutik ateratzeak emango baitigu modua egituratzeko, arazoak presente
egin eta ikusgarri egiteko, hain zuzen laguntza eta babes bereziak lortzeko modutzat.
Azken batean, gizartearekin sarea egitea, hau izan dadin zaintzaren protagonista, klabe
komunitarioan, eta ez soilik pertsona ukitua.
Ageri-agerikoa da laguntza esparru horretan lan egiten duten pertsonen nekea, ez soilik
maila pertsonalean zaintzarekiko erakusten duten inplikazioagatik, baizik eta, batez ere,
horrelako kolektiboekin lan egiten duten boluntarioen artean ikusten den errelebo
faltagatik. Kolektibo beharrezkoak dira arazo horiek ikusgarri egiteko, eta batez ere
zaintzaileek gizartean halako gutxieneko ulermen maila bat aurkitu ahal izan dezaten.
Eta horren paraleloan, behin eta berriro adierazi moduan, zaintzak emakume aurpegia
dauka.

Aipatzen ari garen bezala, sare sozialen ahuldadea eta boluntario falta (gazteek eman beharreko
erreleboa batez ere) klabe komunitarioko zaintza zailtzen duten elementuak dira. Horregatik
hain justu, irtenbidea izaera instituzionaleko zerbitzuetara jotzea da; horiek laguntza handia
ematen diete familia horiei, baina, dituzten ezaugarriengatik, ez dute modurik ematen horrelako
arazoak dituzten pertsonen eta beste biztanleen arteko interakziorik gara dadin. Horren
trukean, zaintzaileen bizimodua errazten dute. Edonola ere, pertsona askori baliabide
instituzional horietara iristea mugatzen dieten elementu batzuk ere planteatzen dira:
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-

-

Lehen arrazoia lotsa eta kolektiboaren estigmatizazioa da, eta zaintzaren ardura duten
pertsonek jasan behar duten kalteberatasuna. Era berean, sarritan, ezkutatzeaz gain,
familia-espazioan bertan ere onartu, aitortu ere egiten ez diren egoerak dira.
Ez onartze horrek, gaixotasun horien logika ulertzeko zailtasun horrek, eragiten du
zaintzaile mota hori zainketetan “espezializatzea”; horrek, luzera begira, gehiago
lotzen ditu zaintzaileak, familiako besteak ez daudelako ikastea, pazientzia eta
eskarmentua behar duten zaintza eginkizunetara ohituta. Ikuspegi horretatik, ulertzen
da hiper-erantzukizun horrek nola bihurtzen dituen zaintzaileak “mendekotasuna
duenaren mendeko”: “orain hasi naiz etxetik irteten. Orain arte ez naiz ausartu”.
Ondorioz, sortzen den eskakizun maila era pribatuan hartzen du pertsonak bere gain,
eta frustrazio maila altuak etortzen dira horretatik.
Horren paraleloan, etsipenetik aztertzen da egoera, arazo pribatua balitz bezala. Hala,
aurreko kasuan laguntza instituzionala eskertzearekin batera zaintza komunitarioen
krisiari buruzko gogoeta garratz bat jaso dugun arren (bere elkartean gertatzen den
belaunaldi erreleborik ezean gauzatua hori), ondoren aurkezten dugun kasuan osagai
kritiko hori mugatuta dago.

Azken batean, pertsona ukituek eskerronez azpimarratzen dute familian ahizpen, izeben eta
abarren aldetik jasotzen duten laguntza. Era berean, erakundeek eta hirugarren sektoreak
jartzen dituzten laguntzen eta zerbitzuen garrantzia aitortzen dute. Baina, hitzetan sumatzen
den eskuzabaltasunaz gain, gehien nabarmentzen dena erruduntasunaren mehatxua da,
egoerak eskatzen duenera ez iristeko beldurra.
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Dibertsitate funtzionala
Dagoeneko behin baino gehiagotan ikusi dugu pertsonek arazo sozialei ekiteko dituzten moduak
asko aldatzen direla, arazo horietara hurbiltzeko begirada politizatuta egon ala ez. Esan dugun
bezala, politizazio kontzeptua ez da jarrera ideologiko edo alderdikoiekin nahastu behar. Bakarbakarrik arazoak pribatuak ez diren gaitzat identifikatzea esan nahi du, hau da, sustraiak
elementu publikoetan dituztela ikustea; eta horrek berekin ekarri ohi du, noski, berdintasuna
sortzeko politikak edo identifikatutako arazoa gainditzekoak galdatzea. Politizazio horren
adibide feminismoaren “betaurreko moreak janztea” jarri genuen. Kasu honetan, genero
desberdintasunei ez zaie ausaz, jarrera pertsonaletatik edo kalteberatasun partikularretatik
ekiten; oso bestela, sexu-genero mendekotasun sistema bat dagoelako kontsideraziotik
aztertzen dira, kontuan hartuta gainera sistema horrek pisu handiagoa ematen diola
maskulinoari (arrazional eta publikoari lotuari), femeninoari baino (hau emozional eta pribatuari
lotua baita). Analisi politiko horrek aukera ematen digu ulertzeko Zumarragako gizonezkoek
zergatik egituratzen duten, ikusten ari garen bezala, kalteberatasunei buruzko analisia lanaren
ardatzetik abiatuta (lan publikoarenetik noski), emakume askoren kasuan, aldiz, analisi horren
sostengua zaintzaren ardatza dela (hazkuntza ere barne hartuta). Bereizketa hori ez da naturala,
eta bakar-bakarrik termino publikoetan problematizatuz gero inpugna daiteke.
Orain eskuartean dugun kasuan, dibertsitate funtzionalerako hurbilketa dibertsitate funtzionala
duen pertsona baten iritziei esker egin dugu, ezen bere egoera termino publikoetan
problematizatzen du, argi eta garbi. Aurreko kasuetan ez bezala (elkarrizketatutako
emakumezkoek dibertsitate funtzional eta kognitiboa zuten pertsonak zaintzen zituzten), orain
eskuartean dugun kasuan agerikoak egingo dira, ez hainbeste alderdi pribatuak (nahiz horiek ere
bai neurri batean), baizik eta, batez ere, bakar-bakarrik pertsona politizatu batek detekta
ditzakeen indarkeria sinbolikoak.
Ekindako alderdietako batzuk honakoak dira:
-

-

-

Aktibismo edo boluntariotzaren garrantzia azpimarratzen da, lehen aipatu moduan
alegia, zeren eta problematika ikusgarri egitea ahalbidetzeaz gain, indartu egiten ditu
pertsona inplikatuak, antzeko egoeretan dauden beste pertsona batzuekiko
harremanei esker.
Azpimarratzen da pertsona horiek ez direla erabateko mendekotasunean dauden
pertsonak. Ezta, diote, pertsona desgaituak ere. Desgaitasun bat duten pertsonak dira.
Zailtasun horrek, kasu gehienetan, ez die beste gaitasunei eragiten, eta horrenbestez
bete-betean balia ditzakete beste horiek.
Kolektibo horien presentzia publikoak ahalbidetzen du diskriminazio modu sotilak,
indarkeria sinbolikoak argi eta garbi identifikatzea; kasu batzuetan, mugikortasunaren
aldagaia genero eta adin aldagaiekin gurutzatzeari daude lotuta. Hori guztia berretsirik
geratzen da, kontuan hartzen badugu espazio publikoa, denbora askoan zehar,
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-

-

-

-

-

emakumeei itxi zaien barrutia izan delarik, askoz itxiagoa izan dela mugikortasun
arazoak zituztenentzat.
Esan gabe doa gurutzatze horrek nabarmen eragiten diola afektuzko harreman
potentzialak interpretatzeko moduari, eta baita amatasunari berari ere, zeharka izan
arren “ukatu” egiten zaie eta.
Eguneroko oztopoak ikusten dira, esate baterako minusbaliatuentzako eremuan
aparkatzea, espaloiak okupatzea, igarotzea eragoztea (dioten bezala, alderdi horiek ez
diete soilik mugikortasun murriztua duten pertsonei eragiten, baizik eta baita haurrei,
adinekoei, haurrak haur-kotxeetan daramatzatenei…).
Arauak eta espazio publikoak moldatzeko eskakizunak ez direla betetzen
azpimarratzen da. Anbulatorioko arazoak aipatzen dira, igogailurik ez duten gune
feministetan beretan ere lan egiteko zailtasunak, bainugeletan sartzeko oztopoak,
kalean zirkulatzekoak, kirola egitekoak.
Politologia terminoetan kontra-publiko gisa identifikatzen dugunaren posizio bat
onartzen da. Kontra-publikoek aurre egiten diete dauden kodeei, eta inpugnatu egiten
dituzte. Adibidez, nabarmentzeko modukoa da mendeko kontra-publiko feministen
garrantzia. Talde horiek, bere kritiken bitartez, halako egonezin bat sorrarazten dute,
eta hori arbuioan, kritiketan eta abarretan gauzatzen da.
Ikuspegi horretatik, kalteberatasunaren analisia ez da estatistiketan oinarritzen,
eskubideetan baizik. Hala, gizarte bateko justiziaren neurria ematen diguna ez da
kalteberatasun ikusgarriak analizatzen dituen modua, baizik eta, batez ere,
kalteberatasun sotilak, ikusezinak, pertsonek pertsona izateagatik –eta asko edo gutxi
diren kontuan hartzeke– dituzten eskubideak inpugnatzen dituztenak analizatzekoa.
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Aurrera egiteko konklusioak
Txosten honen zentzua da Zumarragan dagoen aniztasuna azaltzen duten aldagaiak analizatzea,
baina espazio kalteberenak identifikatzeko helburuz, hain zuzen erakundeen eta herritarren
estrategiak inplementatzearren pertsona guztiei bizimodu duina bermatzeko, pertsona
bakoitzaren kasuan aldagaiak gurutzatzen diren modua dena dela.

Aniztasunaren eta kalteberatasunaren ardatzak
Orrialde hauetan zehar zenbait aniztasun ardatzetara hurbildu gara.
Arreta gutxi jarri ohi zaion alderdi batekin hasi gara, ekonomikoarekin, eta konklusio atera dugu
ezen partaideek herrian detektatzen duten ustezko berdintasunaren atzean zera dagoela, alde
batetik izan badiren pobrezia adierazpen larrienak ezkutuan mantentzea eta, bestetik, toki
mailan elite handirik ez izatea.
-

-

-

Horren paraleloan, ikusi dugu dimentsio ekonomikorako hurbilketa lanarekin lotzen
dela, halako moduan ezen gizonezko aurpegia jartzen zaion biztanleriarengan dituen
eraginetan bildu baitira krisiarekin lotutako interbentzio guztiak.
Ikusi dugu nola krisiaren testuinguruan kalteberatasunari ez zaion bakar-bakarrik datu
objektiboetatik heltzen, enplegu galeratik esaterako, baizik eta baita etorkizuneko
ziurgabetasunari lotutako ikuspegi subjektiboetatik ere.
Eta ikusi dugu errealitatera hurbiltzeko modu biak transbertsalak direla biztanlerian oro
har.

Horregatik, aniztasuna azaltzen duen beste ardatzetako batean murgildu garenean,
jatorriarenean alegia, krisiak eragindako ziurgabetasunaren testuinguruan kokatu dugu
immigranteekin agerikoa egiten den tartea (pertsona batzuek laguntzetako abusuekin lotzen
dituzte).
-

-

Baina, era berean, ikusi dugu ziurgabetasun horiek pertsona guztiak zeharkatzen
dituztela, duten jatorria dutela. Horregatik, immigranteekiko hurbilketa kritiko horiek
testuinguruan kokatu ditugu, bi baliabide urri, hots, laguntzak eta enplegua,
eskuratzearren sortutako “pobreen arteko gerra” gisa definitu dugunaren esparruan.
Ikusi dugu immigranteek laguntzei dagokienez duten pisua neurriz gain
dimentsionatzeak zerikusia duela, alde batetik, instituzioek esku hartu behar duten
elementu propioekin (komunikazio arazoak, herritartasuna eskuratzeko arazoak,
familia-sarerik ezarenak).
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Baina, bestetik, aipatu dugu neurriz gaineko dimentsio horrek zerikusi handia duela
bertako pertsonei ematen zaizkien laguntzak ikusezin egitearekin, bai lotsagatik izan bai
bertakoek uko egiten diotelako laguntza horiek eskatzeari, familia-sareen laguntza
badute eta.

Gero ikusi dugu jatorria kultura eta/edo erlijioarekin lotzen dela, arau haustearen eta autoisolamenduaren estigma ezartzen zaien bi kolektibo identifikatuta.
-

-

Dena den ikusi dugu, halaber, arbuioaren bizipena ez dagoela soilik jatorri aldagaiaren
mendean, baizik eta, hasteko, generoarenarekin gurutzatzen dela.
Hala, gizonezko immigranteek hirugarren pertsonan kontatu dute arbuioa (bai benetan
ez dutelako arbuiorik jasan, bai erreferente maskulinoaren pisuak eragotzi egiten
duelako kalteberatasuna ikusgarri egitea).
Ildo horretatik, jatorri/kultura/erlijioagatiko arbuioaren hitzezko adierazpena
emakumezko partaideetako batzuen eskutik etorri da. Baina jatorriak, kulturak edo
erlijioak zeharkatutako emakume guztiek ez dute jarrera bera hartzen.
o Hala, inguruarekiko loturak, nahiz arbuioa arindu ez emakumezko musulman
edo ijitoak direnean, lagundu egiten du errealitatea era kritikoago batez
analizatzen.
o Horrekiko kontrastean, generoa (emakumea) jatorriarekin (immigrantea) eta
erlijioarekin (musulmana) gurutzatzeak ikusgarri egiten du kolektibo
kalteberenen eta, gainera, estigmatizatuenetako bat.

Generoak zeharkatzen dituen ekonomia, jatorri eta kultur aldagaietarako hurbilketa hori
eraginkor agertu da, diogu atzera, kalteberatasunak detektatzeko unean. Baina genero
aldagairako hurbilketak aukera eman digu, era berean, ekuazioan beste elementu bat sartzeko,
kolektibo politizatuetan ikusten den zoritxarraren aurreko erresilientzia handiagoa zehazki.
-

-

-

Horri dagokionez, argi ikusi dugu diskurtso feminista bere egiten duten emakumeak
prestatuago daudela, tresna gehiago dituztela alegia, jarrera sendoa hartzeko eta
genero arrazoiengatiko diskriminazioaren oldarrei aurre egiteko.
Planteatu dugun bezala, onarturik krisirako hurbilketa gizonezkoaren begiradatik egiten
dela (enplegua, itxaropenik eza…), lantegi bat antolatu dugu, eta horrek aukera eman
digu krisia emakumeen gainean izaten ari den ondorioen gainean argi egiteko.
Baina, berriro ere, adin ertaineko gizonezkoen kolektiboaren kalteberatasun objektibo
eta subjektiboa jaso dugu.

Generoaren analisi ardatz horrek beste aldagai bat ere izan du osagarri, sexu identitatearena
zehazki. Berriro ere ikusi dugu generoak eragin egiten diola kolektibo honek bere
kalteberatasuna aztertzeko duen moduari.
-

Gizonezko homosexualak diren elkarrizketatuen kasuan, diskurtsoaren zentraltasuna
lanerantz bideratu da.
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Elkarrizketatutako lesbianaren kasuan, zentraltasuna amatasunean zegoen, eta bere
sexu izaerak bere ondorengoengan izan ditzakeen ondorioetan.

Hemendik jauzi bat egin dugu, beste aldagai bat, adinarena, sartzeko, eta ikusi dugu sektore
guztiak kalteberak izan daitezkeela, nahiz gure iritziz ahulena den sektorean gelditu garen,
etxean bakarrik bizi diren adineko emakumeenean zehazki.
Hemendik beste jauzi bat egin dugu, mendekotasunaren aldagaia sartzeko, eta ikusi dugu
zaintzaren ardura, berriro ere, emakumeei egokitzen zaiela, eta horiek neke eta erruduntasun
adierazle altuak erakusten dituztela.
Horregatik hain zuzen, azkenean beste aldagai bat sartu dugu, mugikortasun funtzionalarena,
mugikortasun murriztua eta diskurtso zeharo politizatua duen pertsona bati egin diogun
elkarrizketaren bitartez; horrek gainditu egin ditu maila pribatuan aurrez egin hurbilketak, eta
gauzatu behar diren berdintasun eta duintasun eskubideen terminoetan kokatu du
kalteberatasuna.
Lanean zehar, gehitze logika batez ekin diogu jarduerari, ardatz bati hurrengoa gainjartzen
zitzaiola.
-

Lehena ekonomikoa izan da, gero jatorria erantsi zaio, generoa hurrena, etab.

Baina ez gara eskala-logika horretan geratu; hori beharrean, ardatz guztiak landu ditugu, logika
intersekzional batez, eta horrela modua izan dugu objektibo edo subjektiboki kalteberenak,
ahulenak, zaurgarrienak diren kolektiboak identifikatzeko, ikusgarri eginez horrenbestez
errealitate horrek nola zeharka dezakeen biztanleria osoa.
-

Azken batean, den-denok ontzi berean gaudela eta aginte-zubian inor ez dagoela
egiaztatu dugu.

Kalteberatasunaren koloreak
Horrela, konklusio gisa, kalteberatasuna agertu den moduak aurkezten saiatuko gara. Ikusiko
dugun bezala, kalteberatasunaren, ahuldadearen adierazpen bakoitzak kolektibo jakin batzuei
eragiten die bereziki, nahiz, azken batean, denok zeharkatzen gaituzten.
-

Igurikimenik eza (edo etorkizuneko igurikimenik ezaren sentsazioa) ageri da
elkarrizketetako gehienetan, hain justu Arcelor ixteak izan duen inpaktuaren eta
garapen industrialeko eredu baten amaiera iritsi delako kontzientzia hartzearen
ondorioz, ezen ziurtasunik ez da ageri, horren ordezko beste garapen eredurik ote
dagoen. Enplegua galtzeko arriskuan dauden edo dagoeneko galdu duten pertsonei
eragiten die, bere burua mendekotasunaren atean ikusten duten adineko pertsona
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-

-

-

askori eragiten die, bere bizimodua bideratzeko gai ez diren immigrante askori eragiten
die. Baina, batez ere, biztanle gazteei eragiten die, adinari dagokion eginkizuna, hau da,
autonomoak izatekoa, betetzea eragozten dien neurrian. Etxebizitza izateko zailtasuna,
enplegurik eza, agian herritik irten behar izatea, ikasketek beharbada aukerarik
bermatuko ez dietelako ziurtasuna, prestatuta egon arren kualifikatu gabeko enpleguak
baino lortuko ez dituztela onartzea… horiek guztiak sekulako pisua dira, eta ez diete
bakarrik gazteei eragiten, baizik eta baita gurasoei ere, ezintasuna sentitzen baitute
egoera horren aurrean.
Seme-alabek ere agian emigratu egin beharko dutela ikusten duten pertsona horien
frustrazioa beste kolektibo batzuetan ere ageri da, beste modu batzuetan. Frustrazioa
ikusten da gazte eta nerabe batzuengan, eta ikusi dugun bezala adore faltan eta
pasotismoan eror daitezke. Frustragarria da zaintza-lanetan ari diren emakume askoren
bizimodua, batez ere gure seme-alabak zaintzen dituztenena, bereak, berriz, milaka
kilometrora dituztenean. Frustragarria da emakume musulmanen sentsazioa, dituzten
erlijio adierazpenak kritikatzen dietenean gizarteak, aldiz, natural bihurtzen dituenean
sustrai kristauak dituztenak. Frustragarria da laneko diskriminazioen, genero, familia eta
abarretako diskriminazioen mendean dauden emakumeen egoera. Baina, aurreko
kasuan bezala, bada frustrazio hori are agerikoagoa den kolektibo bat: kili-koloko lan
balditzetan dauden 40 eta 50 urte bitarteko gizonezko zuriena. Beti nagusia izan den
kolektiboa da, erreferentea izana, batez ere fabrikako lanak zeharkatutako gizarteetan.
Lan baldintza gogorrak goxatu egiten ziren diru sarrera erregular eta seguruek ematen
zuten ongizatearekin, baina orain horiek desagertu egin dira, edo segurtasunik behintzat
ez dago horien inguruan. Ildo horretatik, ulergarria da enpleguari lotutako ongizatea eta
estatusa galdu izana antidepresiboen erabileraz osatzea; edo galera hori egotea
familiako kide guztiak kaltetzen dituzten familia-arazo berrien atzean. Ildo horretatik,
begi-bistakoa da frustrazio hori autoestimu falta argi batean gauzatzen dela, eta hori
komunitatean eta maila instituzionalean landu behar da.
Bakardadea pertsona guztiek duten edo izan dezaketen arazoa den arren, eragin
agerikoagoa du gurutzatze batzuen eraginez kalteberagoak diren pertsona batzuengan.
Horixe dugu, esate baterako, familia-sarerik ez duten emigranteen kasua. Baita arazo
kognitibo edo mugikortasun arazoak dituztela-eta bere berdinen taldearekin
harremanak izateko zailtasunak dituzten pertsonen kasua ere. Era berean, bakardadea
ageri da zaintzaileen kontakizunean; izan ere, antolatuta ez badaude, beste sare sozial
batzuetatik isolatuta gera daitezke, arreta guztia mendekotasuna duten bere
senideengan jartzen dute eta. Baina arazo hauek agerikoen diren kolektiboa bakarrik
bizi diren adineko pertsonena da (emakumezkoena bereziki). Gainera baliabiderik ez
badute edo/eta aldirietan bizi badira, edo igogailurik gabeko etxeetan, arazoa larriagotu
egiten da, nabarmen.
Aurreiritziak ere arazoa dira kolektibo batzuen kasuan. Gazteen gaineko aurreiritziak
daude, horien konpromiso falta neurriz gain dimentsionatzen denean. Aurreiritzi begi45
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-

-

bistakoak daude zenbait kolektiboren gainean, mugikortasun murriztuko pertsonen edo
gaixotasun mentalak dituztenen gainean esaterako; horrexek ematen digu arazo horiek
ezkutatzeko arrazoia. Baina aurreiritziek kalte handiena egiten dien kolektiboa
immigranteena da, eta laguntzak baliatzen dira kolektibo horrek bizi duen errealitateari
egokitzen ez zaizkion argudioak legitimatzeko; are kontu larriagoa, aniztasunetik sortu
zen herri batean gertatzen baita. Aurreiritzi hori estigma bihurtzen da, jatorriari beste
kultura edo beste erlijio bat gehitzen zaionean.
Desberdintasunak kolektibo guztiei eragiten die. Ikusi dugu Zumarragan ikusten ez diren
baina izan badiren pobrezia-poltsa handiak daudela. Ikusi dugu mugikortasun murriztua
duten pertsonek ez dituztela beste pertsona batzuek dituzten mugitzeko eskubide
berberak. Ikusi dugu kalteberatasuna areagotu egiten dela, jatorriarekin beste edozein
aldagai lotuz gero. Baina desberdintasunak gehien eragiten dion kolektiboa, ezin bestela
izan, emakumeena da (bereziki emakume batzuena), horientzat benetako oztopoak
baitaude egun ere, baina nagusiki sinbolikoak, emakumeak gizonezkoekiko mendeko
espazio batean kokatzen dituztenak.
Gutxiespena sektore guztiak ari da zeharkatzen. Bertako batzuek sentitzen dute
instituzioek gutxietsi egiten dituztela, ezen baliabide urriko testuinguruan laguntzak
“kanpokoei” ematen segitzen baitute. “Kanpokoak” bertakoek gutxietsita sentitzen dira,
laguntzetan gertatu abusuarekin eta laguntzez aprobetxatzearekin lotzen dituztelako,
berek lortu nahi duten bakarra bizimodu duina denean. Gazteek sentitzen dute helduek
gutxi baloratzen dituztela, heldu horiek ez direlako gazteen aisialdi beharrez kezkatzen
eta zalantzazko etorkizunera zigortzen dituen gizartea sortu dutelako. Emakumeek
sentitzen dute gizonezkoei eta maskulinoari baino balio txikiagoa ematen dien sistema
patriarkalak gutxietsi egiten dituela. Baina gutxiespenaren arazoak indar handienez
eragiten dion kolektiboa mendekotasuna edo dibertsitate funtzional eta kognitiboa
duten pertsonena da. Pertsona horiei, oraintxe ikusi dugu, sexualitate edo
amatasunerako aukera bera ere zalantzan jartzen zaie.

Kalteberatasunaren kontrako txertoak
Itxaropenik eza, frustrazioa, bakardadea, desberdintasuna, aurreiritziak, estigma, gutxiespena,
horiek dira diagnostikatzen saiatzen ari garen gaixotasunaren sintomak. Gaixotasuna,
kalteberatasuna, larriagotu egiten da identifikatu dugun zaintzen krisiaren testuinguruan.
Baina gaixotasun horren kontrako txertoak ere baditugu: zaintzak atzera aktibatzea, orain krisian
baitaude; orain zalantzan jartzen den egituraketa; gero eta gehiago inpugnatzen den
berdintasuna.
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Zaintzen krisia adin guztietan da agerikoa, halako moduan ezen biztanleria osoa
zeharkatzen duela esan baitezakegu. Haurrek gero eta denbora gutxiago ematen dute
lanean ari diren edo bizirik irauten ari diren gurasoekin; gazteek zaintza eta segurtasuna
behar dute, etorkizuneko erreferentzia izandako taldea gizarte porrot baten adierazpen
bihurtzen ari den gizartearen parte sentitzeko; adinekoek zaintza eta autoestimua behar
dute, lehen egonkorra zuten bizimodua orain arriskuan jarri delarik; adinekoek
familiaren zaintza behar dute, bere bizitzako azken etapari duintasunez aurre egin ahal
izateko. Adina dena dela, beste jatorri batekin, genero femeninoarekin edo dibertsitate
funtzionalarekin gurutzatzen bada, kalteberatasuna areagotu egiten da eta, ondorioz,
zaintzaren beharra agerikoago egiten da. Azkenean, nork zaintzen ditu afektu edo
ekonomiarekin lotutako arrazoiak direla-eta zaintza-lana bizimodu bihurtu duten
pertsonak?
Egituraketa zalantzan jartzen da, alde batetik gero eta indibidualistagoak diren
dinamiken ondorioz. Baina baita, bestetik, aldaketa sinbolikoen ondorioz ere. Ildo
horretatik, eta aipatu dugun moduan, lehenago laneko munduak, fabrikak, egituratu
egiten zuen beste ardatz batzuek zatitzen zutena. Lan mundu hori kontzeptu eta
elementu egituratzailez beteta zegoen: konpromisoa, laguntasuna, senidetasuna.
Gainera, logika komunitario horrek elikagai zuen instituziorik ezari berehala erantzun
eman beharra. Aitzitik, orain instituzio sendoak dauzkagu, eta horrek erlazio logika
indibidualizatuago bat eragin du (nire laguntzak, nire baimenak), aurreko logiken
aurrean, kolektiboak baitziren, egituraketa (eta zaintza) komunitarioari lotuak. Gauzak
horrela, aktibismoa indartsua zen, egonkorra, eta eragiteko gaitasunez hornitua. Orain,
logika indibidualistagoari instituzioekiko forma klientelarrago bat gehitzen zaio (bezero
gisako harremana baita, ez herritar gisakoa). Elementu bi horiei Arcelor-en desagerpena
gehitzen badiegu komunitatearen sinbolo egituratzaile gisa, halako huts sentsazio bat
geratzen da, komunitatea “josi” gabe dagoelakoa.
Azkenean, berdintasuna zalantzan jartzen ari da, biztanleriako talde handi-handiak
pobrezia, bazterketa eta ziurgabetasunera zigortzen ari diren estrategia neoliberalen
ondorioz. Errealitate horri baliabide urriak eskuratzeko lehia gehituz gero, beste jatorri,
kultura edo erlijio batzuenganako susmoaren logika agertzen da, horiekiko baldintzaberdintasunezko tratua desagerraraziz. Era berean, berdintasunerako estrategia
instituzionalek ez dute ondoan ildo beretik doan logika komunitariorik. Oso bestela,
egituraketak “gu” gaitu abiapuntu, “besteen” aurrean, eta indar ematen die portaera
bidegabeei.
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Partaidetzaren tresna
Kalteberatasunaren kontrako hiru txertoak, ikusi dugun bezala, krisian daude. Baina krisiaren
gainean kontzientzia hartzea aukera bat izan daiteke errealitatea aldatzeko. Ildo horretatik,
galdera bat egitea komeni da: nori dagokio krisi hauek bideratzeko erantzukizuna?
Gure ikuspegitik erantzuna argia da: komunitate osoari, instituzioez gain herritar sareak ere,
eta batez ere, sartuta, berdin sare formalak (elkarteak) berdin informalak. Ildo horretatik, uste
dugu komunitatearen garapenaren bidetik jotzen duten partaidetzazko logikek lagundu egin
diezaioketela Zumarragari, herri gisa detektatutako kalteberatasun, ahuldade horiei logika
integral eta ez partzial batetik aurre egiten.
Eta partaidetzazko prozesu osoan zehar funtsezkoa da partaidetzarako egiturak izatea, ezin
bestela izan. Parte hartzea egitura egonkor eta mantenduen bitartez antolatu beharraz ari gara
hizketan, noski, horiek modua eman behar baitute sareak egituratzeko, diskurtso eta
posizioetara ahalik eta gehien zabaltzeko, baina baita programazioak ixteko eta abarretarako
akordioak lortzeko ere; eta hori guztia “pertsona asko pixka bat, eta pertsona kopuru ez txikia
asko” mobilizatzean oinarritutako logikari jarraikiz.
Bat baino gehiago dira egitura posible motak.
-

-

-

-

Lehenik interbentzio, ekintza eta partaidetza taldeak dauzkagu (IEPT). Oso talde txikiak
dira, normalean prozesua dinamizatzeko ardura duten teknikari profesionalek (edo
aktibistek) osatuak.
Errusiar panpinen bigarren mailan, Talde Eragileak dauzkagu. Talde handiagoak dira, eta
horietan 4 espazioek egon behar dute ordezkatuta, espazio politikoak, teknikoak,
herritarren espazio antolatuak edo antolatu gabeak (edo egon daitezen saiatu behar da,
behintzat). Horien eginkizuna sareak zabaltzea da (kanporantz irekitzea) eta prozesuari
koherentzia ematea (ixtea eta barrura begirako akordioa). Talde Eragile horien
pluraltasuna ez da termino kuantitatiboetan neurtzen, baizik eta diskurtso eta “minen”
presentziaren terminoetan. Ez da komeni horietan lider historikoek parte hartzea, baizik
eta kolektibo horietako pertsona ez hain ahaldunduek. Horrela, dinamikan parte hartuz
areagotu egiten dute kolektiboan eta toki mailan duten zentraltasuna, lidergo
komunitarioak sendotuta.
Jarraipen batzordeak, sektorialak (politikoa, teknikoa, etab.), tematikoak (gazteria,
adinekoak), lurralde mailakoak (auzoak, etab.) edo herriz gaindikoak (beste instituzio
batzuk) izan daitezkeenak.
Espazio informal eta komunikatiboak: sareak handitzera bideratuak.
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Aurrera egiteko proposamena: zaintza komunitarioa
Gauzak horrela, dokumentu hau ixteko proposamen operatibo bat egin nahi dugu, detektatu
ditugun sintomak (itxaropenik eza, frustrazioa, bakardadea, desberdintasuna, aurreiritziak,
estigma, gutxiespena) landu ahal izateko eta, aldi berean, txostenean azaldu ditugun
kalteberatasun edo ahuldadeen oinarrian dauden hiru krisiei aurre egiteko.
Helburu asmo handikoa planteatzen duen proposamena da, baina logika mailakatu batetik
egiten du, partaidetzazko logiken bitartez komunitatearen pixkanakako berraktibatzea
ahalbidetzearren; partaidetzazko logika horiek prozesuaren ikuspegitik antolatuko dira
(egonkortasuna denboran), osotasunetik (min partikularretatik abiatuta), efektibotasunetik
(proposamen espezifikoetan zehaztuta), eta subjektuaren logikatik (herritarrak berak
inplikatuta, komunitate klabean eta erantzunkidetasunez egiteko lanean).
Eta asmo handi hori, horizonte hori, partaidetzazko dinamika hirukoitz batez definituko
litzateke, eta aurkeztu dugun “panpina errusiarren” eredua bere egiten duten 3 egitura egonkor
izango lirateke, aipatutako hiru krisiei erantzuna emateko proposamenak definitu eta
gauzatzeko:
Eratze egitura
-

Partaidetzazko egitura bat, herriaren egituraketa ikusgarri egingo duten estrategiak
abian jartzeko arduraduna, eta zenbait ikuspegi jorratuko dituena horretarako, hala
nola:
- lurralde estrategia, espazioa eta zerbitzuak errealitate integratutzat ikusgarri
egitean oinarritua, auzoetako beharrei erantzuna emateko eta hiri-bilbea
josteko.
- estrategia sinbolikoa, toki mailako elementu egituratzaileen identifikazioan
oinarritua, horien bitartez aurretiko eredu industrialaren krisiak lagatako
hutsunea betetzeko.
- Hiri estrategia, hiri-bilbeko mugikortasuna ahalbidetzean oinarritua.
- Belaunaldi estrategia, belaunaldi desberdinek dituzten interes komunak
harremanetan jartzeko.

Itxaropen horiei erantzun liezaieketen ekintzen adibide bat “bide adeitsuak” izango genituzke;
esate baterako, horietan herritarrek ardura hartuko lukete, adibidez haurrak, adinekoak,
mugikortasun murriztua duten pertsonak eta emakumeak (bereziki gune beltzak dauzkaten
zonetan) babesteko guneak sortzeko.
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Berdintze egitura
-

Berdintasunean bildutako politikak abian jartzeko partaidetzazko egitura (lehendik
dauden politikak antolatuta), zenbait ikuspegitatik planteatuta, barnean hartzen
dituela, esaterako:
- Herritarrek elkarri laguntzeko egitura komunitarioak.
- Harremanaren eta hurbiltasunaren bitartez diskriminazioak, aurreiritziak,
zurrumurruak eta abar gainditzera bideratutako estrategiak.
- Berdintze estrategia instituzionalak maila sektorialean.

Logika horren araberakoa izan litekeen ekintzaren eredua denbora-bankuak izango genituzke;
horiek aukera ematen dute zerbitzu komunitarioak eskaintzeko prest dauden pertsonen arteko
trukea jorratzeko.

Zaintza komunitarioak
-

Egitura biak martxan jartzeko ahalegin politiko eta tekniko handia egin behar da;
horregatik, epe ertain-luzera begirako laneko horizontetzat planteatzen dira. Dena den,
bada hirugarren lan ardatz bat, eta baita asmo zabalagoko ekintzetan abiatu aurretiko
pauso gisa partaidetzazko logika hori esploratzea ahalbidetzen duten baldintza
materialak eta pertsona aldetikoak ere. Ikusi dugun bezala, itxaropen faltaren,
frustrazioaren, bakardadearen, desberdintasunaren, aurreiritzien, edo gutxiespenaren
kontrako antidoto nagusietako bat zaintza da. Edo, beste era batean ikusita, zaintzaren
krisiak areagotu egiten ditu kalteberatasunaren sintomak. Horregatik, eta kontuan
harturik zaintza komunitarioaren inguruan instituzio pila dagoela lurraldean
(ospitaleak, eskolak, etab.), arlo honetan aritzeko kapital handia duen pertsona
askorekin batera, uste dugu baldintza egokiak daudela partaidetzazko egitura bat
antolatzeko; horren eginkizuna, epe laburrean, izango litzateke ahalbidetzea
komunitatea, zentzu zabalean harturik, sektore kalteberenen zaintzako erantzunkide
bihurtzea.
- Ildo horretatik, eta ikerlan honen amaiera gisa, ondoren aurkeztu egingo ditugu
hamar bat pertsona interesdunekin egin dugun lantegi espezifiko bateko
konklusioak; lantegi horretan zerrenda bat landu dugu, hots, geroko faseetan
maila instituzional eta komunitarioan inplementatzearren lehentasuna eman
eta programatu beharko liratekeen ekintza posibleen zerrenda. Dena den, eta
ikuspegi orokorrago batez, lehen-lehenik lantegietako beste baten konklusioak
aurkeztuko ditugu. Horren langai nagusia proposamenak identifikatzea izan da,
zaintzen ikuspegitik krisiak emakumeengan izan dituen ondorioak lantzeko.
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Emakumea, krisia eta zaintzak lantegiko proposamenak
Ekin behar zaien behar batzuk sortu dira, hala nola:
-

Urretxu eta Zumarraren arteko lankidetza handiagoa.
Elkarte mugimendua eta herritarren partaidetza indartzea.
Komunikazioa hobetzea.
Jarduerak kalean bertan egitea, irisgarriagoak eta ikusgarriagoak izan daitezen.

Horretarako, honakoak proposatzen dira:
-

-

-

-

Dagoeneko badiren jarduerak indartzea eta ikusgarri egitea, esaterako janari trukea edo
kulturen azoka, Ekimena Zumarraga bezalako proiektuak edo elkarte mugimendutik
dagoeneko garatzen ari den zenbait lan (hitzaldiak, lantegiak...).
Egun dauden elkarteak elkarrekin harremanetan jartzeko foroa sortzea.
Proiektu mintegi bat sortzea, horretan herritar guztiek proposamenak egin eta herritar
guztiak (eta aniztasun guztia) inplikatzen dituzten proposamenak ebaluatu ahal izan
ditzaten.
Lantegiak egitea –hau berau bezalakoak–, ahots eta errealitate desberdinak ezagutu,
bateratu eta konektatu ahal izan daitezen.
Aipatzen da Zumarraga oso herri irekia dela, eta ondo hartzen dituela iritsi berriak, bere
historiagatik beragatik (trenbidea iritsi zenez geroztik gaur arte). Memoria historiko eta
errealitate hori indartzea proposatzen da.
Beste esparru batzuetan egindako beste gauza batzuk kopiatzea, euskararekin egina
kasu; herritarren argazkietatik abiatuta aniztasunaren mosaiko bat egitea aipatzen da.
Zurrumurru-kontrako proiektuak. Adibidez, herriko aniztasunari buruzko informazio
panelak sortzea (adibidez, 30 nazionalitate baino gehiago bizi dira elkarrekin).
Denbora-bankuei interesgarri irizten zaie, baina zail, egun den boluntario faltagatik.
Horregatik, herritarren inplikazioa sustatzea ere proposatzen da.
Hedabideak inplikatzea.

Zaintzari buruzko lantegiko proposamenak
Helburua zen dimentsio horietako bakoitza indargabetzearren Zumarragan abian jar daitezkeen
proposamenak talde gisa jorratzea. Alabaina, errepikatu behar da ezen, zaintza komunitarioaren
inguruan proposamen komun sorta bat garatu ahal izateko, lehen-lehenik herritarren
partaidetza sendotu behar dela eta, horrekin batera, baita komunitatearen gizarte ehuna ere.
Horretarako zenbait neurri proposatzen dira:
−

Urretxu eta Zumarragako zerbitzuen arteko koordinazio plan bat. Izan ere, udalek bat
egiteari buruzko eztabaidan sartzeke, eraginkortasuna irabazteko bidean bateratu
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−

−
−

−

litezkeen bikoiztasun edo baliabideak azpimarratu dira. Besteak beste, aipatu da
diagnostiko hau berau egitea ere probetxu handiagokoa gertatuko zela elkarrekin eginez
gero.
Partaidetza dinamizatzeko ardura izango duen udal figura bat: figura bat sortu beharra
aipatu da, hain zuzen udaletik bertatik eginkizun bikoitza betetzeko: a) elkarte
mugimendua dinamizatzeko, aldian-aldian bilerak eginez eta b) udalaren, elkarteen eta
herritarren arteko komunikazioa areagotu, ahalbidetu eta hobetzeko.
Talde eragile bat informazioa eta mobilizazioa beste herritarrei helarazi eta bideratzeko.
Zumarragako elkarte mugimenduaren analisia, sare sozialak (berr)aktibatzeko plan
bat egin ahal izatearren; izan ere, aipatu den moduan harreman horiek galtzen joan dira
pixkanaka. Elkarteei laguntza ekonomiko handiagoak eman beharra ere aipatu da.
Udalerriari buruzko aldizkari fisiko eta online gisakoa: oro har, elkarteetan ez dauden
herritarrengana iristeko zailtasuna aipatzen da, elkarteen bitartez informazioa
helaraztekoa, eta egiten diren jardueren gaineko ezjakintasuna. Horregatik, positibo
ikusten da aldizkari bat sortzea, hain zuzen a) gai jakin batzuei buruzko sentsibilizazioa
sortzeko eta, b) elkarte eta instituzioek inguruan garatzen dituzten jarduerei buruzko
informazioa emateko.

Oinarri horretatik abiatuta, proposamen sorta bat atera da, aipatutako arazoak moztera begira.
Ondoren, lehen aipatutako dimentsioei jarraikiz azalduko ditugu, nahiz horietako batzuk beste
batzuen gainean jartzen diren eta elkarrekin lotuta dauden. Segurtasun faltarekin eta
indarkeriekin lotuak honakoak dira:
−

Arazo jakin batzuen inguruko sentsibilizazio kanpainak, eta kolektibo estigmatizatu
batzuk –drogazaletasunarekin edo gaixotasun mentalekin lotuak– ikusgarri egitekoak.
Zenbait jarduera-ildo proposatzen dira, hala nola:
− Indarkeria mota desberdinak eta kolektibo erasanenak detektatzeko
azterketa bat egitea.
− Arazo jakin batzuen garrantziaren berri emateko kanpainak, bereziki pertsona
ukituak inplikatuko dituztenak –esate baterako, genero indarkeriaren biktimak–
. Puntu horretan, eztabaida sortu da ahots gorpuztuetatik datozen kanpainen
eta expertise-tik abiatzen direnen sinesgarritasun eta inpaktuaren inguruan. Bi
horien konbinazioa ideala izan litekeelako ondorioa atera da.
− Gizarteratzean herritarrek duten eginkizuna zuzenean agerrarazten duten
kanpainak. Adibidez, beste pertsona batzuen kontrako zenbait ekintzarengatik
erantzuki egitea, batez ere kolektibo kalteberenei eragiten dietenean horiek.
− Kolektibo estigmatizatuentzako zentroak, esaterako adingabeen zentroa edo
lehen aipatuak, herriko aldirietan kokatzeari uztea. Iritzia da horiek
herrigunean jartzeak lagundu egiten duela aurreiritziak desagerrarazten eta
herritarrak konektatzen.
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−

−

−

−

−

Zenbait kolektiboren gaineko zurrumurruen kontrako proiektua, gizarteratzen
laguntzearren. Adingabeen Zentroa irekitzeak hasieran sorrarazitako zalaparta
eta ondoren herriko bizitzan izan duen hutsaren hurrengo eragina aipatu dira.
Gainera, aurreiritzi asko diren beste kolektibo batzuk aipatu dira, hala nola gaixo
mentalak edo migratzaileak.
Kultur eskaintza handiagoa gazteentzat: zona jakin batzuk aipatu dira, horietan ikusten
baita espazio publiko eta pribatuak gero eta gehiago ari direla erabiltzen alkohola eta
drogak kontsumitzeko. Horregatik, uste dute ideala izango litzatekeela Zumarragako
biztanle gazteenek eta gazteenentzat pentsatutako programazioa sortzea.
Herriko lokal hutsak kolektibo jakin batzuen jardueretarako lagatzeko aukera –
diotenez, asko dira aspaldi-aspalditik abandonatuta daudenak–. Bereziki gazteentzako
espazio eta eskaintzarik ezarekin lotzen dute hori.
Herriko argiteriari buruzko azterketa egitea, zonaka, eta bizilekuetako argiztapena
hobetzeko plan bat martxan jartzea. Aipatzen dute ezen, led teknologiarako
aldaketaren ondotik, argitasun falta dagoela, kale eta auzo jakin batzuetan bereziki.
Udaltzaingoaren kokapen egokiagoa eta ordutegi zabalagoa: berriro ere, eztabaida
sortu da udaltzain kopuru handiagoa edo, aitzitik, kontzientziazio handiagoa behar ote
den. Konklusioa da egokiena ordutegi zabalagoa izango litzatekeela –auzo jakin
batzuetan batez ere–.

Bigarren dimentsioari, bakardadeari, dagokionez, hona proposamena:
−

−

−

−

−

Juntadizo erregularrak: elkarteak eta herritarrak gonbidatzea, modu erregularrean
elkartu eta zenbait jardueratan aritzeko. Aipatu dute lehenago ere egin direla eta
emaitza onak izan dituztela, baina interesgarria izango litzateke udala ere inplikatzea,
batez ere lehen aipatutako dinamizatzailearen figuratik.
Boluntariotza sustatzea: boluntariotza sustatzea aipatzen dute, baina hala ere
eztabaidatxo bat sortu da lanpostuak sortu beharraren inguruan ere, eginkizun jakin
batzuk profesionalizatu beharra dago eta.
Belaunaldien artean etxea partekatzeko programa: beste hiri batzuetako esperientzia
adibide harturik, programa bat planteatzea jende gazteena emantzipatu ahal izan dadin
eta, aldi berean, bakarrik bizi diren adineko pertsonei lagun egiteko.
Denbora-bankuak: trebetasun trukeak komunitatean. Adibide jartzen dute hizkuntzak
ikastea. Hemen aipatzen dute ezen, batzuetan, eskas gera daitekeela, zeren eta
kolektibo batzuek hobeto erantzungo diote, akaso, gaztelaniaren edo euskararen
ikaskuntza derrigorrezkoa izateari, gogoan harturik, halaber, etxeko presioengatik
joango ez diren pertsonak.
Egun badiren programekin jarraitzea eta horiek indartzea: Janari Trukeak (Urretxu)
edo Tipi-Tapa Programa esaterako, baina deialdia zabalago eta programak
erakargarriago eginez.
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Irisgarritasunari dagokionez, proposamen hauek egin dira:
−
−
−

−
−

Dagoeneko badiren legeak betearaztea, Administrazio Publikotik beretik hasita.
Udal laguntzak ematea irisgarritasun eta gizarteratzean inbertitzeko.
Herriko merkataritza sustatzea: aipatzen dute ezen herriko merkataritza-ehuna
galtzeak, kate handien edo online erosketen alde, kalte egiten diela mugikortasun
txikieneko pertsonei –autorik ez…–, herri osoko bizitza eta sozializazioa murriztearekin
batera. Herritarrak herriko merkataritzara jo dezaten kontzientziatzeko kanpaina bat
aipatu dute.
Bide adeitsuak: dagoeneko badiren kanpaina batzuk bultzatzea, esaterako denda eta
ostalaritzan euskararen erabilera sustatzekoa.
Gaikuntza, komunikazio eta sentsibilizazio kanpainak (zer da gaituta egotea?),
herritarren hesi mentalak hausteko, horiexek aipatzen baitira handien eta
kaltegarrientzat.

Azkenik, ziurgabetasunaren inguruan, jada egin diren baina funtsezko irizten zaien
proposamenetan jartzen da atzera fokua: a) Administraziotik eta herritarren partaidetzatik
ekonomia-ehun iraunkorra, jasangarria, aktibatzea, multinazionalen aurrean tokikoa, lokala
defendatuz, eta b) kontzientzia indibidual eta kolektiboa sortzea, tokikoa bertakoa
zaintzearen garrantziarekiko kontsekuentea.
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