
Agintariek estatistika zerbitzuek eskaintzen 
dituzten datuak era baikorrean irakurri 
dituzte. Bai langabezia, bi digituetako zen-

bakia atzean utzi baitu, baita hazkunde ekono-
mikoa, nahiz eta joera beherakorra den. Nire 
lanbideko hainbat kideren analisia antzekoa da, 
krisia atzean utzi dugula, kontratazioa gora egin 
duela, enplegua arin lor daitekeela. Baina, nire 
iritziz, krisiak gizartean egin duen haustura oso 
handia eta larria da.
 Gizartearen zati hazkor bat oinarrizko esku-
bide sozialik gabe geratzen ari da, azken hamar 
urteetan pairatutako Errezesio Handia dela eta. 
Enplegua eta familia bateragarri egiteko politi-
ken artean, lan jardunaldi murriztapena dago; 
baina lan merkatuan emandako aldaketak direla 
eta, egia esan, langile askok ez dute eskubide hori 
bermaturik: behin-behineko kontratu preka-
rioak lotzen dituen emakume batek badaki bere 
eskubidea eskatzerakoan, ez diotela kontraturik 
berrituko. Haurra izatea buruan badu, enplegua 
galtzeko arriskua handia da.
 Demagun emakume horrek etxebizitza bat alo-
katu nahi duela, bankuek noski, ez diote hipoteka-
rik salduko eta. Gero eta sarriagoa da berme bat 
eskatzea eta merkatu librean dauden etxebizitzen 
prezioa urtez urte puztuz joan da. Lan prekarioek, 
soldata baxukoak eta behin-behinekotasun handi-
koak, ez dute gurasoen etxetik ateratzea errazten.

 Elikagai ekologiko eta arropa etikoa kontsu-
mitzea nahi izango du. Baina enplegu prekario 
hauekin, soilik txatar-sasi-elikagaiak edo pes-
tizidez kutsatutakoak izango ditu eskuragarri; 
Asiako langileak zapaltzen dituzten multina-
zional baten arropa merkea erosiko du, beren 
soldatarekin ezinezkoa izango baitzaio etikoa 
erostea.
 Sarritan, ingurua bakoitzaren errealitatetik 
azaldu ohi dugu. Honen adibide bat da ezagu-
tzen dugun kasu konkretu batetik orokortasuna 
dela pentsatzea, estrapolazio falazia. Lehenago 
aipatu ditudan lanbide-kideek ez dute horrela-
korik ikusten, errealitatea euren bizi mailatik 
azaltzen dutelako. Baina antzeko joerak ikusi 
ditut enplegu egonkorra dutenen aldetik (sarri-
tan, pertsona helduak). Ez dute ulertzen zerga-
tik jaiotza tasa hain baxua den, legean lortutako 
aurrerapenekin; ez dute ulertzen nola askok 
gurasoen etxetik atera ez diren; ez dute ulertzen 
nola ez duten organikorik kontsumitzen, baka-
rrik apur bat garestiagoa baita.
 Ez dute ulertzen prekarietatea bizitzaren 
atal guztiak zeharkatzen dituela, bizitza duin 
bat bizitzeko aukera galaraziz. Horregatik, 
gizarte kapitalista honetan enplegua hobetzea 
beharrezko baldintza da. Enplegu egonkorra 
baduzu, ez ezazu prekarietatea txikikeria ba-
litz legez hartu. n
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haurrik eduki ezin duenak eskubidea 
al du beste emakume baten gorputza 
erabiltzeko? Merkatu kapitalistak ez du 

gorputzekin trafikatzeko arazorik. Libertatea 
defenda dezagun: bere uteroa alokatzen due-
nak erabaki “librea” hartzen duen bitartean, 
diruduna ere libre da bere diruarekin nahi 
duena erosteko. Eskubidea du. Amatasuna es-
kubidea al da?
 Beren seme-alaba nerabeei mugikor berri 
bat erosteko “beharra” duten giza-onek lana 
edukitzeko eskubidea ere omen dute: esku-
bidea esplotatua izatekoa. Instituzioek lana 
bermatu beharko lukete, langabezian daude-

nak kontratatu, beharrezko diren edo ez diren 
jarduerak egiteko. Ba al du zentzurik horrek? 
 Yemengo haurrek elikatzeko eskubidea du-
tela idaztean, eskubide hitzaren letrak urtu 
egiten direla iruditzen zait. Aireak eramaten 
ditu, hondarrez eginda balira bezala.
 Presoek ere eskubideak omen dituzte. Eta 
badira urte batzuk Euskal Herrian eskubide 
horiek modu akasgabe zibilizatuan “eskatzen” 
ari garela. Eta eseri egiten gara eskubideak 
noiz iritsiko, apur bat atzeratzen diren auto-
busak bailiran. 
 Eskubidea gaitasuna baino ezer gehiago al 
da? Hitz honek zerbaitetarako balio al digu? n
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