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Europar Batasunak zuzentarau eta 
gomendio multzo bat onartuko du 
agenda soziala berreskuratzeko. Ira-
garria zuen halakorik egitea, baina 
ahaztuta zeukan. Familiaren eta la-
naren arteko kontziliazioa hobetze-
ko lau ekimen daude tartean, baita 
babes soziala –langabetuak barne–, 
kontratazioa eta lanegunak hobetze-
ko neurriak ere.
 Merkatarien Europa honetako ar-
duradunak, Kapitalaren Europa, oso 
kezkatuta daude eskuin muturraren 
gorakadarekin –orain Frantzian ere 
bai–, “populismoarekin” eta euro-
fobiarekin. Beldur dira ez ote duten 
langile eta herritarren artean eztan-
da egingo. Ez dira gizarte justu eta 
berdinago baten bila ari. Ez. Urtarri-
lean munduko eliteak Suitzako Da-
vosen bildu zirenean ere esan zuten: 
hazkunde ekonomikoaren etekinak 
apur bat helarazi behar zaizkio jen-
darteari, matxinada eta mobiliza-
zioak saihesteko. Horregatik, EBk 
marketin sozialeko operazioa jarri 
du martxan. Bere jokabidea zertxo-
bait aldatuko du –apurrak banatuko 
ditu– eredua berarekin etekinak pi-
latzen segitzeko.
 Globalizazio kapitalistari jarrai-
ki, orain arte murrizketa politikak 
sustatu eta mantendu izan dira EBn, 
horrek herritar eta langileentzat 
dakartzan ondorioekin: multina-
zionalak gero eta aberatsago diren 
heinean, langileak deslokalizazioak 
jasan dituzte, soldatak jaitsi dizkie-
te, babesgabetasun soziala areago-
tu da, gazteen arteko langabezia ere 
bai, prekarietatea, desberdintasu-
na eta diskriminazioa emakumeen 
artean... Orain, eskuak garbitu nahi 
dituzte euren Europarekin jarraitu 
ahal izateko: kapitalarena. Marketin 
erasoaldi erabatekoa da! Europa so-
zialak beste eredu sozioekonomiko 
bat behar du... gaur egun ez al da ha-
lakorik existitzen?

EKONOMIAREN TALAIAN

Marketin sozialeko 
erasoaldia Europan

Mikel Garcia Idiakez 
@mikelgi

“Hezkuntza da gorputzarekin eta gor-
putzetik egiten den zerbait. Gauza bat 
da zerbait jakin eta ezagutzea, eta beste 
bat zerbait horretaz jabetzea. Pedago-
gian normalean ezagutzan jartzen ditugu 
indarrak, baina jabetzea beharrezkoa 
da eta jabetzen gara gorputzaren bidez. 
Zerbait gorpuzten dugunean, haragi egi-
ten dugunean, barneratzen dugunean ja-
betzen gara horretaz”. Mari Luz Esteban 
antropologo eta irakaslearen hitzak dira. 
Steilas sindikatuak antolatuta hezkuntza 
eta gorputzari buruz emandako hitzaldi-
tik hainbat pasarte ekarri ditugu hona.

Gorputzartekotasuna
“Gehiegi pentsatzen dugu gorputz indi-
bidualetan (gure gizarteak gehiegi indi-
bidualizatu duelako pertsona), baina in-
teresgarriagoa da gorputzartekotasuna. 
Klasearen arrakasta, maila handi batean 
ez dago zure izaeraren baitan, taldeak 
talde moduan funtzionatzearen baitan 
baizik. Taldeko gorputzartekotasunaz ari 
naiz, talde batekin hasi eta funtzionatzen 
duen edo ez segituan esaten digun ener-
gia horretaz. Nire gorputza beti dago bes-
teekin harremanean; gorputzartekotasun 
horretan bibrazioak daude, munduak ni-
gan eragiten duelako eta nik munduan”. 
Nolabait, irakastea da talde horren ener-

gia eta arnasa modu onean bideratzen 
asmatzea, Estebanen esanetan.

Lotsa, ikasgelan lantzeko
“Lotsa sentitzen dugunean, gure ni-a gu-
txitua sentitzen dugu eta oso esperientzia 
garrantzitsua da, ez bakarrik modu nega-
tiboan. Josune Irigoienek dio lotsa kontrol 
mekanismo bat dela, genero ikuspegitik 
eta emakumeen kasuan gorputzari oso 
lotua; lotsak ondo erakusten digu patriar-
katuaren gune beltzak non dauden. Eve 
Sedwick-ek dio zerbait transgreditu iza-
naren sentsazioa dela lotsa, nahiz eta ba-
tzuetan zer transgreditu dugun oso ongi 
jakin ez. Lotsatzen diren umeek erakusten 
digute non dauden arazoak, eta ez da eu-
ren arazoa, gizartean ditugun problemak 
identifikatzeko da baliagarria. Gorputzak 
lotsatzen baditu, erakusten digute gorpu-
tzari lotuta zein arazo ditugun gizarte ho-
netan. Horregatik, lotsa mekanismo inte-
resgarria izan daiteke ikasgelan lantzeko”.

“Irakasleok ere gorputz bat daukagu”
“Hain agerikoa da gorputza garela, ahaz-
tu egiten dugula. Irakasleok ere gorputz 
bat daukagu, gorputz osoz irakasten 
dugu, ez bakarrik hitzaren bidez. Garran-
tzitsua da mezua nola ematen dugun eta 
ikasleekin harremana nolakoa den. Az-
ken finean, gorputza izan daiteke proble-
ma, kontrola, zaurgarritasun eta ahulta-
sunaren parte… baina aukera ere bada”.

“Hezkuntza gorputzarekin 
eta gorputzetik egiten da”
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