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“Ekologia eta lana eskutik helduta
datoz”, halaxe diozu Manu Robles-
Arangiz Institutuarentzat idatzi
duzun ikerlanean. Zer esan nahi
duzu horrekin?
Politikariek eta instituzioek asko-
tan zabaldu ohi dute ekologia
enpleguaren kontra doala, abera-
tsentzat dela. Baina alderantzizkoa
da, ekologiak lan gehiago ematen
baitu. Krisi hau natura kaltetzen
duen ekonomiatik sortu bada, eko-
logiari loturiko enpleguak bilatu
behar dituzu eta lehen baino lan
esku gehiago erabili. Adibidez,
nekazaritza ekologikoarekin neka-
zaritza “konbentzionalarekin”
baino %30 lan esku gehiago behar
duzu. Ekologia etorkizuneko lana
da, orduan eta ekologia gehiago,
energia gutxiago erabili eta lan
gehiago egingo duzu.

Langabezia gero eta larriagoa da eta
gero eta maizago aipatzen da lana
banatzearen aukera. Ecopolítica zen-
troan 21 orduko lan astea aldarrikatu
duzue, zergatik?
New Economic Foundation-ek
ikerlan bat egin zuen Ingalaterran
eta hori hartu dugu eredutzat. Kal-
kulatu dugu zenbat denbora dihar-
dugun soldatapean lanean eta zen-
bat soldatarik gabe, bien arteko

bataz bestekoa da 21 ordu. Baina
zifra sinbolikoa da, XXI. mendean
gaude eta jendeak hasi behar du
pentsatzen agian lan gutxiago egin
behar duela hobe bizitzeko. Probo-
katu egin nahi dugu. 

Lagun batek zera esan dit lana bana-
tzearena aipatu diodanean: “Argiaren
eta gasaren faktura erdira murrizten
badidate…”. 
Zuk 21 orduko lan astea proposa-
tzen baduzu jendartean ezer gehia-
go aldatu gabe, horrek minijob izena
du.  Egingo duzun bakarra da langi-
le pobreak fabrikatu, Alemanian
bezala. Baina hau neurri bat gehia-
go da beste askoren artean. Aberas-
tasuna birbanatu behar da, gutxiago
kontsumitu eta bestelako bizimodu
bat eduki. Hori gabe ezingo duzu
lan astea murriztu.

Serge Latouche: “Gutxiago lan egin
behar da gehiago irabazteko. Gero

eta lan gehiago egin, gutxiago ira-
bazten da. Merkatuaren legea da”.
Frantzian 35 orduekin aldarrika-
tzen zen lan gutxiago egin behar
zela hobeto bizitzeko. Gero Sar-
kozyk zioen lan gehiago egin behar
genuela gehiago irabazteko; horrek
oraindik nolabaiteko logika izan
dezake. Espainian Alderdi Popula-
r rarekin zer ari gara entzuten?
Orain dela gutxi Rajoyk esan zuen
lan gehiago egin behar genuela,
baina gutxiago irabaziz, krisitik
ateratzeko. 

Krisiaren aurrean, jende askok
pentsatzen du soldatak jaitsi egin
behar direla eta lan gehiago egin,
gehiago produzitzeko. Pentsaera
klasiko horrek ekar dezake txinata-
rrekin lehiatu ahal izatea, baina jen-
dartea gehiago pobretzea besterik
ez da lortuko. 

21 orduko lanaldiarekin bizimodua
ere aldatu behar dela diozu. Aisial-
diaz hitz egin duzu, baina beste espa-
rru batzuetan ere badu eraginik,
emakume eta gizonen arteko berdin-
tasunean, adibidez.
Lana banatzeak balio du planeta
babesteko, hori oso garrantzitsua
da eta ezin dugu ahaztu. Zuk solda-
tapean lan gutxiago egiten baduzu,
bizitza ekologikoago batentzako

Lana banatzeak eta enplegu berdeak Euskal Herrian izango lukeen eraginaz dihardu 
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«Lanaz dugun ikusmoldea alda
liteke, egiaz, aldatzen ari da»

FLORENT MARCELLESI

“XXI. mendean gaude,
eta jendea hasi behar da
pentsatzen agian lan
gutxiago egin behar
dugula hobeto bizitzeko”
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denbora gehiago izango duzu:
Erromara joan etorria hegazkinez
egun bakarrean egin beharrean,
egun gehiagotan egingo duzu;
Carrefourren prestaturiko jakiak
erosi beharrean, kuzinatzen denbo-
ra gehiagoz arituko zara… 

Baina justizia sozialean sakon-
tzeko ere balio du. Gaur egun sol-
datarik gabeko lanak emakumeek
egiten dituzte, zein arduratzen da
bestela etxeko lanez edo zaintzaz?
Gizonezkook etxera itzuli behar
dugu, egunerokoan aritu, haurrak
hezi… Lanak berriz orekatzeko
modua da.

Lanaren kontzeptua aldatuz joan da
garaiaren arabera.
Greziarrek uste zuten lana esklabo-
entzako zela, Erdi Aroan berriz,
lana eguzkiari eta erlijioari lotua
zegoen. Industria iraultza iritsi
zenean pentsaeraz erabat aldatu
genuen eta erlojuari begira lan egi-
ten hasi ginen. XIX. mendean jen-
dearen eskubideek sekulako atzera-
kada izan zuten; Erdi Aroan
pertsonako 1.500 ordu lan egiten
zen urtean –baldarki esanda– eta
industrializazioaren garaian 3.000
ordu lan egitera iritsi ziren. XIX. eta
XX. mendeko langile borroka Erdi

Aroko egoerara itzultzeko izan zen,
hein handi batean. 

Beraz, zalantzan jarri behar da
industrializazioak aurrerapena eka-
rri zuela dioen mito hori. Guk
industrializazioko eredua jaso dugu
oinordetzan. Baina zer erakusten
digu honek guztiak? Lanaz dugun
kontzeptua alda litekeela, egiaz jada
aldatzen ari da, eta feministek egin
duten ibilbidea hortik doa. Hemen-
dik hogei urtera, lanaz dugun ideia
erabat ezberdina izango da ziur.

Enpresariak pribilegioez edo malguse-
gurtasunaz hitz egiten dutenean ere,
lanarekiko ikuspegia aldatzen ari dira?
Bai noski. Malgutasuna kontuan
eduki beharreko faktore berria da.
Guk ez dugu gure burua bizitza
osoa leku berean lanean irudika-
tzen, baina gure gurasoek bazuten
ideia hori, lanean hasi ziren fabrikan
jubilatu arte irautearena. Batzuk
malgutasuna positiboki hartzen
dugu, soldatapeko lanetik “libera-
tzen” baikara, baina beste batzuek
esplotaziorako erabiltzen dute: lan-
gilea mantentzearen zama gainetik
kendu eta nahi dutenean kontratatu
dezakete, gizarte-segurantzarik
ordaindu gabe gainera.

Danimarkako ereduak dio: nik
emango dizut malgutasun gehiago,
baina zuk emango didazu segurta-
sun gehiago. Hemen zer egiten
dugu? Langileak malgutasuna ema-
ten du, baina babes sozial gutxiago
jasotzen du ordainetan. Hain justu,
lana banatzeak zerikusia du elkarta-
sunarekin, ahulen daudenak babes-
teko lotura estuak mantentzearekin.

Ikerlanean diozu EAEn 35 orduko lan
astea ezartzeko hobariekin 15.000
lanpostu sor daitezkeela. Nafarroan
28.000 lanpostu aurreikusi ditu
LABek hainbat neurri hartuta. Halako
egitasmoek eragile askoren inplika-
zioa behar dute, nola lortu hori?
Guk ideia eman dugu, baina pentsa-
tu beharra dago nola konbentzituko
ditugun erakundeak, enpresariak eta

“Soldatak jaitsi eta lan gehiago egin,
gehiago produzitzeko. Pentsaera
klasiko horrek balio lezake
txinatarrekin lehiatzeko, baina
jendartea gehiago pobretuko da”.
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baita langileak ere. Langileak esan
dezake lanaldia murriztuz ezin
duela hipoteka edo gasa ordaindu,
zure lagun horren moduan. Kon-
tzientziazio lana egin behar dugu
lehenik, eta sindikatuei gogorarazi
behar diegu lana banatzea eta lanal-
dia murriztea haien aldarrikapen
historiko bat dela. Maiatzaren 1a
horregatik ospatzen dugu.

Erakunde publikoei, bestetik,
ondo datorkie, langabezia jaisteko
aukera ematen baitu. Eta zenbait
alderdien artean ere harrera ona
izan du lana banatzearen ideiak.
Oker ez banago, Bilduk, Equok eta
Ezker Batuak euren hauteskunde-
programan jaso zuten. 

Eta enpresariak zer? 
Esango nuke enpresariak eta enpre-
sariak daudela. Multinazionalekin
borroka gogorra dugu, baina enpre-
sa txikiak gertukoagoak dira, eta

hor ideia berritzaileak zabaltzen ari
dira, Guztion Onerako Ekonomia-
ren inguruan, adibidez. Oraindik ez
dugu gehiengo sozialik, baina pix-
kanaka sortzen ari da.

Badaude herritarrak elkartasunaga-
tik euren lanaldia murriztu dutenak,
eta enpresa batzuetan lana murrizte-
ko proposamena ere egin da. 
Nork bere buruarekin koherente
izan nahi badu eta horretan sines-
ten badu, zer gutxiago praktikatzea
baino. Gainera, gure eguneroko
bizitza hobetzen lagunduko digu.
Baina horrek baditu bere mugak,
toki askotan ezinezkoa da lanaldia
murriztea. Borroka kolektiboranz-
ko jauzi kualitatiboa eman beharra
dago, lanaldiaren murrizketa arau-
tua izan dadin langile guztientzat. 

Hor sindikatuek paper garrantzi-
tsua dute, eta nik uste berriz ere
hasi direla hori barneratzen. Orain

gutxi arte ideia hori gure artean izan
da eta! 90eko hamarkadan oinarriz-
ko errentaren inguruan izan ziren
herri-ekimen legegileek lanaren
banaketa ere proposatzen zuten. 

Enpleguaren sailkapena egin duzu
etikaren eta ekologiaren arabera,
denak ez baitu balio “enplegu betea”
edukitzeko…
Ikusi behar dugu jendartean zein
enplegu mota onartu dezakegun.
Badaude balioa deuseztatzen duten
enpleguak, armen industria adibi-
dez. Zenbat enpresa ditugu Euskal
Herrian arlo horretan? Ehun?
Heriotza, pobrezia eta gosea beste-
rik ez dute sortzen. Badaude enple-
gu batzuk balio ez dutenak eta beste
batzuk balio dutenak.

Enplegu berdeaz ari zara?
Enplegu berdeak eta duinak. Enple-
gu berdeak ez du balio langilea esplo-

Utah (AEB): “Lau eguneko lan astea”, 2008-2009
2008an AEBetako Utah estatua izan zen lehena sektore
publikoko langileei lau lan eguneko lan astea derrigo-
rrez ezartzen. Helburua zen energia aurreztu eta karbo-
no isuriak murriztea. Working4Utah ekimenak 8 orduko
bost lan eguneko aste konbentzionala ordezkatu zuen
10 orduko lau lan egunekoarekin, astelehenetik ostegu-
nera. Lanean jardundako ordu kopurua bera zen, baina
langileek hiru jai egun zituzten jarraian.

Estatuak bere gain zituen 25.000 langiletik 18.000k
hartu zuen parte esperientzia horretan. Asebetetze indi-
zeak handitu egin ziren esperientziak aurrera egin ahala.
2009ko maiatzean langileen erdiak baino gehiagok
zioen produktiboagoak zirela lau lan eguneko asteare-
kin eta hiru laurdenek nahiago zuten plan berria.
Absentismoaren jaitsieraren ondorioz 4,1 milioi dolar
aurreztu zituen estatuak.

Lau eguneko lan astearekin 4.546 tona metriko kar-
bono gutxiago isuri zen. Estatuko automobiletan 3
milioi milla gutxiago egin ziren eta 744.000 galoi petro-
lio gutxiago kontsumitu. 1,4 milioi dolar aurreztu ziren.

(New Economic Foundation-en 
21 hours dosierrean argitaratua)

Loos-en-Gohelle (Frantzia): 
Herri bat, trantsizio ekologikoko laborategi
Frantzia iparraldeko meatzari herria da Loos-en-Gohe-
lle (7.000 biztanle). 1980an azkeneko meatzeak itxi

zituztenean, langabezia, prekarietatea eta ingurumen-
kalte larriak zituen eskualde osoak.  

Herriko sektoreen birmoldaketa ekologikoa egin
zen: bioeraikuntza (%90 murriztu dute berokuntza-gas-
tua zenbait etxebizitza sozialetan, urtean 1.500 euro
etxebizitzako); mugikortasun jasangarria; energia
berriztagarriak (elektrizitate ekoizpenean buruaskitasu-
nera iritsi dira) eta ekonomia solidarioa.

Eskualdeko beste herri batzuek automobilgintza
sustatu zuten, egun krisiak jota dagoen sektorea, gora-
bidean dauden herrialdetara eramaten ari baitira lana.
Loss-en-Gohellen aldiz, langabezia eskualdeko bataz
bestekoa baino %15 txikiagoa da, jarduerak ez direlako
deslokalizagarriak eta eskulan ugari behar dutelako. 

Garapen Jasangarrirako Baliabide Zentroa, ekoen-
presen haztegia, I+G+Brako eguzki-plataforma eta
materialak birziklatzeko lehiakortasun gunea (12 milioi
euro ikerketa eta garapenerako)... Trantsizio ekologiko-
aren laborategi bihurtu da herria. Nortasuna eta onda-
rea ere zaindu dute eta meatzaritza guneak irizpide eko-
logikoen arabera birgaitu. UNESCOk Gizateriaren
Ondare izendatu zituen eskualdeko meatze hondarrak.

Bestalde, partaidetzaren arloan “%50-%50 konpro-
misoa” ekimena abiarazi dute: Udalak dirua eta teknika-
riak jartzen ditu herritarren proiektuentzako eta hauek
hitzematen dute mantendu eta zainduko dutela. 

(Ekonomiaren trantsizio ekologikoa ikerlanean argitaratua, 
Manu Robles-Arangiz Institutua)

Utah estatua eta Loos-en-Gohelle meatzari-herria:
bi adibide trantsizio ekologikorantz
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taturik badago. Enplegu berdeak dira
natura lehenera ekartzen dutenak,
ingurumenean kalte gutxiago eragi-
ten dutenak, Hegoaldea garatzea
ahalbidetzen dutenak… Zerrenda
bat egin dugu horren arabera.

Euskal Herrian mota horretako zen-
bat enplegu sor daitekeen ere azter-
tu duzue.
Europar Batasunak eta Lanaren
Nazioarteko Erakundeak ikerketa
mordoa egin dute ekonomiaren
trantsizio ekologikoa sustatzeko,
baina Euskal Herrian apenas aurki-
tu dugu halakorik. Guk egin duguna
da erakunde horien hipotesiak Eus-
kal Herrira estrapolatu eta emaitzak
kontrastatu. Adibidez, eraikuntzak
birgaitzeko plan batek 18.000 lan-
postu sor ditzake hemen.

Denera zenbat lanpostuz ari gara hitz
egiten?
Behetik jota, Hego Euskal Herrian
100.000 inguru izan litezke. 

Zer da “New Deal Berdea”?
Hitz egiten ari garen honi guztiari
izena jartzeko modu bat da. New
Deal Berdeak trantsizio ekologiko
handi bat aldarrikatzen du; ekono-
mia marroi eta jasangaitzetik atera-
tzeko inbertsio publiko handia
proposatzen du –kapital pribatua-
ren laguntzaz– jasangarriak diren
jarduerak aurrera ateratzeko. Dau-

kaguna aldatzeko proiektu politi-
koa da.

Enplegua sortzea eta inbertsio milioi-
dunak egitea, nola uztartzen dira
deshazkundearekin? 
Inbertitzeak ez du esan nahi aberas-
tasuna sortu behar duzunik, lehen-
dik sortutakoa eskuratu baizik, ez
du zerikusirik hazkundearekin.

Askorentzat deshazkundean gaude
jada, baina behar duguna “deshaz-
kunde antolatua” da.
Ados nago. Orain, inposaturiko des-
hazkunde bat dugu, behartsuenen
ondasuna aberatsenengana transferi-
tu da. “Antolatua” hitza oso garran-
tzitsua da, trantsizioak demokratikoa
izan behar baitu. Gure buruari
mugak jarri behar badizkiogu, kolek-
tiboki eta demokratikoki erabakitako
arauak behar ditugu.

1968 urtea pizgarri izan zen borroka
ekologistarentzat. Ordukoa bezalako
inflexio puntu batean aurkitzen al da
gaur egun ekologia politikoa?

1968koa erraza da esatea, 40 urteko
ikuspegia dugulako. Hura inflexio
puntua izan zen onerako eta txarre-
rako. Gaur egungoa azaltzeko ikus-
pegi hori falta zaigu, baina nik uste
baietz, zantzuak ditugula gauza
garrantzitsuak gertatzen ari direla
pentsatzeko. Orain ezinezkoa da
politikari batek hau guztiaz paso
egitea, trantsizio ekologikoa jada ez
da aukera politiko bat, behar politi-
ko bat baizik. Gainera, ez dago
beste irtenbiderik, hazkundea ez
baita itzuliko, amaitu da.

Euskal Herrian ekologismoaren
abangoardia herri ekimen eta plata-
formak izan dira. Beharrezkoa al da
mugimendu politiko indartsu bat
“trantsizio ekologikoa” gauzatzeko?
Biak dira beharrezkoak. Gauzak
behetik aldatu behar ditugu, eta espe-
rientzia ugari sortzen ari dira –koo-
peratiba etikoak adibidez– biharko
mundua osatuko dutenak. Baina hori
jendarte osora zabaldu eta sistemiko
izatea nahi baduzu, proiektu politiko
bat behar duzu atzean. Hori ezin
dugu ahaztu, esperientzia txikiek soi-
lik ez baitute balio. Ni horregatik
nago alderdi politiko batean, konpro-
miso hori hartu dudalako. Dena den,
ez naiz ohiko alderdi
politikoez ari, jendarte-
ko mugimenduengan-
dik oso hurbil dauden
alderdiez baizik. n

“Kontzientziazio lana egin behar dugu lehenik, eta sindikatuei gogorarazi behar diegu lana banatzea eta lanaldia murriztea
euren aldarrikapen historikoa dela. Maiatzaren Lehena horregatik ospatzen dugu”.

“Trantsizio ekologikoa
behar politiko bat da, ez
dago beste irtenbiderik,
hazkundea ez baita
itzuliko, amaitu da”


