
011ko uda honetako oporrek ez
dute arindu egunerokoa bilakatu
zaigun kezka: krisialdia. Premia
bihurtu zaigu ekonomiarekin zer
gertatzen ari den jakiteko mina:

jakin nahi dugu zer diren arrisku-primak,
kalifikazio-agentziak edo finantza-merka-
tuak, zergatik diren hain erabakigarriak eta
nola eragingo duten gure etxeko ekono-
mietan. Badakigu egoera ekonomikoa kili-
kolo dugula, baina ez ditugu ezagun arrazoi
zehatzak. 

Ez dugu ulertzen mehatxuaren zergatia:
Zer egin dugu (gaizki) herritarrok –langi-
leok, kontsumitzaileok...– egoera honetara
iristeko? Komunikabideek helarazten dizki-
guten mezu ilun eta kon-
trajarriak entzuten ditugu
sor eta lor, eta erdi ezku-
tuan datozkigun abisuak
interpretatzen saiatzen
gara. Argibideak bilatzen
ditugu, baina maiz eran-
tzunik eskuratzeko astirik
gabe jotzen gaitu krisiak.

2011ko uda honetan
Ekonomialari Harrituen
Manifestua (Manifeste
d’économistes atterrés)
euskaratzen ibili naiz. Ez
da izan itzulpen-lan arrun-
ta: gaiak, krisiak, zuzenean
eragiten du (gehienetan
txarrerako) pertsona asko-
ren bizimoduan, eta
horregatik, testua ulertu
eta itzultzeaz gain, edukia
interpretatu behar da, eta gori-gorian dago-
en errealitate ekonomikoarekin erkatu.
Izenburutik hasita: frantsesezko atterrés
hitza esanahi askotarikoa da, eta bere baitan
biltzen ditu laztura, asaldura eta haserrea.
Baina, nire ustez, ekonomialari frantsesek
gehienbat harrimenaz jota idatzi zuten
manifestua 2010eko irailean. Harriturik zeu-
den Europako botere ekonomiko eta politi-
koek krisialditik irteteko neurri gisara kri-
sialdira bultzatu gintuzten politikak
aplikatzen segitzen zutelako. Gutako asko
ere harrituta gelditu gara 2011ko uda hone-
tan, finantza-merkatuek sortutako krisialdi

honi aurre egiteko XX. mendeko 80ko
hamarkadan krisialdi industrialetik atera-
tzeko proposatutako neurri berberak aipa-
tzen dizkigutelako: beherakadak soldate-
tan, erraztasunak langileak kanporatzeko,
murrizketak gizarte, hezkuntza eta osasun
gastuetan...

Manifestuan proposamen horiei aurre
egiten dieten ekonomialarien iritziz, berriz,
krisialditik irteteko jendearen ongizatea

bultzatu beharra dago, krisialditik irteteko,
botere ekonomikoek murriztu nahi duten
gastu sozial publikoak suspertuko baitu
ekonomia, ez jendearen bizi-baldintzak
estutzeak. Ekonomialari horiek diote herri-
tarrok hartu behar ditugula ekonomiaren

inguruko erabakiak, irten-
bideei buruz jendaurrean
eztabaidatuta. 

Eztabaidatzeko, ordea,
gaia zertan den ulertu
behar dugu. Manifestuaren
helburuetako bat herrita-
rron zalantzak hitzez eta
kontzeptuz hornitzea da,
ohartu gaitezen bestelako
irtenbideak badirela. Ego-
kia dirudi ideiak: albiste-
giek lerroartean mozorro-
turik eta bestela bezala
helarazten dizkiguten hitz
eta kontzeptu trinko eta
abstraktu horiek gizartea
gero eta gehiago estutzen
duen sistema ekonomiko-
ak sortuak dira, eta, zien-
tzia ekonomikoaren geriz-

pean, sistema hori sostengatzen dute.
Sistemak eragindako desoreken zama paira-
tu behar izaten dugunok eskubidea dugu, eta
beharra, sistemak nola funtzionatzen duen
jakiteko, eta sistemaren euskarri diren hitzak
ulertzeko. Baina kontziente izan behar dugu
krisialdietan ere (eta batez ere krisialdiei
esker) mozkinak bereganatzen trebeak dire-
nen hitzak eta kontzeptuak direla, eta horre-
gatik direla batzuetan ulertzeko hain zailak.
Eta, hitz horiek ulertu edo ez, denok garela
nor zerbait esan eta erabakitzeko, denok bai-
takigu bereizten jokabide zuzenak eta bidez-
koak ez diren egoerak. n
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Sistemak eragindako desoreken zama pairatu
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