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Hipoteka ordaintzeko zailtasunengatik bankuek jendea etxetik bota ez dezaten, lau urte
borrokan daramatza Kaleratzeak Stop plataformak. Baina kaleratze ugari saihestea lortu

duten arren, azken urte eta erdian areagotu egin dira etxegabetzeak Euskal Herrian.
Plataformako kide da Rosa Garcia, Gipuzkoan.

Urteak daramatzazue borroka, kontzientziazioa
eta presioa egiten. Inpunitatez jokatzen jarrai-
tzen dute bankuek ala aurrerapausoak eman
dira kaleratzeak eteteko?
Bankuek inpunitatez jokatzen jarraitzen dute,
legeak ematen dielako inpunitate hori. Ban-
kuek eurek eraikitzaileen eskutik sortutako
eta gobernuek sustatutako krisi finantzarioak
dirurik gabe utzi ditu herritarrak, baina
legeak ez ditu fede oneko zordun horiek
babesten. Hala ere, epaitegietan egindako
borrokari esker, abokatu eta epaile ugarirekin
elkarlanean, etxea enkantean jarri eta bertan
bizi direnak kaleratzeko bankuek jartzen
dituzten salaketak gelditzea lortzen ari gara,
Europako Auzitegiko epaien bidez. Eta kale-
ko borrokari esker, bankuen joko zikina eta
genozidio ekonomikoa azaleratzen ari gara.
Bankuaren eta herritarraren arteko negozia-
zioan gure elkartea ere tartean bada, bankuek
jarrera leundu ohi dute, hain justu salaketa
publikoa eta banku aurrean protesta elkarre-
taratzeak saihestu nahi dituztelako. Arazoa da
herritar asko eta asko ez direla gurekin harre-
manetan jartzen, eta kasu horietan, kaleratze
prozesua autopista irekia da, legeak horreta-
rako ematen duen erraztasunagatik.

Oposizioaren eskaerari erantzunez, berriki
datuak aurkeztu dituzte Eusko Legebiltzarrean:
etxea enkantean jarri eta bertakoak kaleratze-
ko 1.127 prozesu abiatu dituzte bankuek 2013-
2014 artean. Prozesu horietako bostetik bat
Kutxabankek abiatu ditu.
Bai, eta kutxa botere publikoen esku egonik,
politikarien ardura agerian geratzen da, EAJ-
rena batik bat, baita administrazio kontseilue-
tako bazkide PP eta PSErena ere. Orain, pri-
batizazioarekin hamabost patronok
kontrolatuko dute Kutxabank eta inpunitate
are handiagoz jokatuko dutela uste dugu.

Datu berdinen arabera, Eusko Jaurlaritzak
berak eta Alokabidek zuzenean kaleratu dute
jendea, babes ofizialeko etxebizitzetatik.
Alokabideren arazoa da alokairuan dagoen
pertsonaren edo familiaren egoerara ez dela

| MIKEL GARCIA IDIAKEZ |

ROSA GARCIA
KALERATZEAK STOP

Etxebizitza eskubidearen aldeko aktibista nekaezina da Rosa Garcia.
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«Bankuei etxe hutsak desjabetu
ahal izatea atzera bota dute

EAJk, PPk eta UPyDk»

“Sakoneko arazoa da alokairu
sozialerako 83.000 eskaera daudela
EAEn, eta 15.000 etxeren eskaintza.
Gehiago lortu ahalko genituzke,
bankuen etxe hutsak erabiliz gero”
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egokitzen eta urte batetik bestera kuota bera
mantentzen dela, tarte horretan lana edo
gizarte laguntza galdu arren, adibidez. Zor-
dunak bota eta berriak sartzen ditu Alokabi-
dek, eta sakoneko arazoak hor dirau: alokairu
sozialerako 83.000 eskaera daude EAEn, eta
15.000 etxeren eskaintza baino ez. Alokairu
sozialerako etxebizitza gehiago lortu ahalko
genituzke, bankuek duten etxe huts andana
erabiliz gero. Jendea kaleratzetik bankuek lor-
tutako etxeak desjabetu eta
alokairu sozialerako erabili
ditzake botere publikoak,
Etxebizitzaren Legearen
bidez, eta hala egiten da adibi-
dez Andaluzian edo Katalu-
nian, baina EAEk oraindik ez
du Etxebizitzaren Legerik.
Areago, berau prestatzen ari
dira eta EH Bilduk eta PSEk
legean neurri hori jasotzea proposatu dute,
baina atzera bota berri dute EAJ, PP eta
UPyDk. Neurria funtsezkoa da etxebizitza-
ren arazoari konponbidea eman ahal izateko
eta hipotekak eta kontrolik gabeko alokairuak
ordaindu ezin dituzten herritarrak –gero eta
gehiago direnak– laguntzeko, baina badirudi
Kutxabanki dituen milaka etxe hutsak ken-

tzearen beldur direla. Eusko Jaularitzak inte-
res orokorraren zerbitzura egon beharko
luke, baina…

Zein puntu hartu beharko lituzke kontuan
legeak?
Etxebizitzaren Legea beharrezkoa da, lehen-
bailehen, fede oneko zordunen etxeak enkan-
tean jarri eta bertakoak kaleratzeko prozesuak
debekatuko dituena. Legeak, halaber, etxebi-

zitza hutsak dituzten bankuak
zigortu beharko lituzke, edo
desjabetu eta erabilera publi-
koa eman beharko lieke etxe
huts horiei. Gure aspaldiko
beste eskaera bat da hipoteka
ordaindu ezin duenak etxea
bankuari ematearekin zorra
kitatzea (eta ondoren pertsona
hori alokairu sozialera bidera-

tzea). Bada, eraikitzaile handiei dirua utzi
diete bankuek eta eraikitzaileak etxe asko eta
asko saldu ezinik geratu direnean, zorraren
ordainetan etxe horiek onartu dizkiete ban-
kuek. Familiekin aldiz, ez dute halakorik egi-
ten, eta gainera administrazioak dio ezin duela
ezer egin Espainiako Estatuko legeak ez due-
lako uzten, lege horrek zehazten dituen bal-

“Eraikitzaileak etxe asko saldu
ezinik geratu direnean, zorraren
ordainetan etxe horiek onartu
dizkiete bankuek. Familiekin aldiz,
ez dute halakorik egiten”
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Goitik behera, ezker-eskuin: Urtarrilean, Iruñeko Ezkaban bizi zen emakume bat eta Down sindromedun semea etxetik
bota zituzten. Pasa den ekainean, Algortako familia bat kaleratu zuten eta argazkian familiakideetako bat ageri da, etxeko
leihotik manifestariei eskerrak ematen. Herritarren presioak Orkoiengo bizilagun baten kaleratzea gelditzea lortu zuen.
Etxebizitza eskubidearen aldeko elkarretaratzea Gasteizen.
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dintzak (etxebizitzen salneurriak tarteko) zeri-
kusirik ez dutenean gure errealitatearekin!
Lege propioa egin daiteke, baina hara, interes
finantzarioak tartekatzen direnean autono-
miarik ez dugu nahi antza, Espainiako agin-
duak zehatz-mehatz jarraitzea nahiago. Etxee-
tan argindar mozketarik ez egitea ere eskatzen
dugu, energia enpresak eurak ari direlako, tar-
tean Euskal Herriko Iberdrola enpresa, argin-
darra ordaintzen ez duten
familien etxeak enkantean jar-
tzen. Neguan argindarra moz-
tea debekatuta dago Europa-
ko herrialdeetan, bankuari
etxea ematearen ordainetan
zorra kitatzea onartua dago…
hemen izan ezik, eta gauza
asko erkidegoko administra-
zioak alda ditzake, ez dezatela
aitzakia gisa Espainiako lege-
dia erabili.

Etxea ematearen truke zorra kitatzea, kasuz
kasu epaitegietan lortzen ari zareten borroka
da, dena den.
Bai, pixkanaka-pixkanaka, guregana etortzen
direnen kasuan behintzat. Kontua da, hain
juxtu hipoteka gehien eman dituen erakun-
deak, Kutxabankek, ateak guztiz ixten dizkiola

etxearen truke zorrak kitatzeari edota alokairu
soziala negoziatzeari. Nafarroan, Caixabank
–gogoratu Nafarroako Kutxa desagertu eta
Caixabankek bereganatu zuela– aldekoagoa
da. Herritarren ezjakintasuna baliatuz bankuek
hipoteka kontratuetan ezarritako klausula neu-
rrigabeen aurka ere ari gara eta abal-emaileak
jomugan jartzen dituzten klausula lotsagarriak
atzera botatzea lortzen ari gara epaitegietan.

Datu eta saltsa legal honen
guztiaren atzean, pertsonak
daude…
Bereziki lazgarria da seme-ala-
bekin etxetik botatzen dituzten
emakumeen kasua. Izan ere,
ikusten ari gara sarri bikotea
banandu eta senar ohiak etxea
ordaintzeari uzten diola, eta
bankuari bost axola zaionez

ordaindu ez den hipoteka zatia zeinena den eta
zeintzuk bizi diren etxe horretan, kale gorrian
uzten ditu emakumea eta umeak. Garai batean
seme-alabek etxea erosteko abala eman eta
seme-alaba horiek orain hipoteka-
rekin arazoak dituztenean abal-
emaileen aurka egiten ere ikusten
ditugu bankuak, hirugarren adine-
koen aurka… Izugarria da. n

“Bost kaleratze prozesutik bat
Kutxabankek abiatua da EAEn.
Hipoteka gehien eman dituen
erakunde honek ateak guztiz ixten
dizkio etxearen truke zorrak
kitatzeari edota negoziatzeari”


