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  jeNoFa berhokoirigoiN

etorkinei begira jarri dira 
laborantza intentsiboaren 
esplotazioarekin segitzeko 
Munduko mapa monokultura intentsiboka antolatzen duen laborantza 
ereduak ezinbestekoak ditu lan indarra ahal bezain merke xurgatuko 
zaien langileak. Koronabirusak eragin mugen ixtea dela eta, lan-baldintza 
eta soldata kaskarrak onartzeko prest diren auzo herrietako sasoilariak 
ezin izan dituzte ekarrarazi lur-jabeek. aterabide gisa, etorkinei bideratu 
nahi diete lana. sektore horri begiratzeak laguntzen du ulertzen zergatik 
bapatean papergabeak kontuan hartzen dabiltzan europar estatuak.

Teresa Bellanova Italiako Laboran-
tza ministroak zehaztearen beha-
rra ikusten du: “papergabeen erre-

gulartzea kontu ekonomiko bat da, baina 
soziala eta humanitarioa ere bai”. Labo-
rantzaren sektoreko ekoizpena segurta-
tu ahal izateko, 270 eta 350 mila sasoi-
lari artean eskas ukanki,  600.000  bat 
papergabeei egonaldi baimena emateko 
asmoa plazaraturik du Italiako Gober-
nuak. Lehen behakoan, lekuz eta jokoz 
kanpo kokaturiko adierazpena dirudi. 
Mediterraneo erditik Gobernuz Kanpo-
ko Erakunde batek doi-doi salbaturiko 
etorkinak porturatzeari begira uzkurke-
ria eta errefusa direlarik azken urteeta-
ko joerak, arras kontrako zentzura doan 
nahikundea dirudi. Alta, badirudi hori 
dugula azken aldi hauetako tendentzia: 
ortu eta negutegietako lanak  segurtatu 
ahal izateko behar ditu etorkinak. Ita-
liaren gisara, Frantziak, Espainiak, Erre-
suma Batuak, Alemaniak, Suitzak... hots, 
baratzegintza eta fruitugintza intentsi-
boa auzo herrietako lan-esku merke eta 
esplotagarriari esker segurtatzen dabil-
tzan estatuek. “Barne mailako desloka-
lizazioa” terminoarekin izendatzen du 
antolaketa hau Emmanuel Terray antro-
pologoak.

Aurten ordea, koronabirusaren izu-
rriteak eragindako mugen ixteagatik 
ezin izan dute. Ezin izan dituzte ekarra-
razi Errumaniatik, Poloniatik, Tunisiatik 
zein Marokotik urtero datozen ehunka 
mila sasoilariak. Nagusi batzuk deklara-
tu gabe lanarazten dituzten papergabee-

kin ere ez dute nahikoa eta dena dela, 
ezin orokortu bide hori.

Laborantzaren kalifornizazioa dei-
tzen zaio lehen sektorearen antolaketa 
horri: monokultura, lurralde bakoitzak 
espezializazio bat duela eta hori segur-
tatu ahal izateko eskubide guti berma-
tzen zaion lan-esku merkean oinarri-
tutakoa. AEBetako Kalifornian garatu 
eredu hori mundu mailara hedatuz joan 
da, laborantza mundializatu arau. Elika-
dura burujabetzarekin –herri bakoitzak 
elikadura eskaerari bertan ekoiztuta-
koarekin erantzuteko gaitasuna eta aniz-
tasuna– antipodoan.

LAN BALDINTZA ONARTEZINAK
“Sasoilari kanpotarrak sektore intentsi-
boenetan dira presente: laborantza gune 
bat espezializatzen eta industrializatzen 
denean, atzerritar eskulana kontratatze-
ko kanal eraginkorrak plantan emanak 
dira: lansari eta lan-baldintzak onartze-
ko prest diren bakarrak direlako”. Horra 
zer ondorioztatzen duen Frédéric De-
cosse lan migrazioetan adituak.

Via Campesina sindikatua dabil langi-
le hauen esplotazioa salatzen. Europako 
hainbat herrietan hamar urtez eraman-
dako ikerketa lanetik atera zuen 2015-
2016 urtean Laborantza: migrante lan-
gile sasoilarien esplotazio laboratorioa 
txosten mamitsua. Dokumentuak argira 
dakar sasoilari andanaren errealitatea: 
tratamendu txarrak, soldata misera-
bleak eta txarrenean, ordainketa-ezak, 
duintasunik gabeko etxebizitzak, esku-

bide urraketak eta abar. Nola ez, pes-
tizida eta intsektiziden artean lan egin 
beharra. Legaltasun osoan pairaturiko 
egoerak dira gehienetan, ordu kopuru 
batentzat behintzat deklaratuak izanki.

Hori horrela, hobeki ulertzen da zer-
gatik etorkinei dei egin dieten gober-
nuek. Decossek dioen gisara, beste inork 
ez lituzkeelako baldintzak onartuko. 
Daukatena baino hobea izanki proposa-
tutakoa, askok onartuko dute lana –era-
bat ulergarria dena–. Usaian auzo he-
rrietako langileek egiten duten gisara, 
funtsean. Italiako laborantza ministroak 
aipatu alde ekonomikoa argia da, alde 
soziala eta humanitarioa ordea zalan-
tzan jartzekoa. Italiaren gisa, Espainiak 
ere baimendu zuen apirilaren 7an mi-
gratzaileen kontratatzea eta Frantziako 
Estatuak ere du bide hori irekirik. Ale-
maniak ordea, mugen hestea lausotu eta 
sartzen utzi ditu gehiengoan Erruma-
niatik eta Poloniatik etorritako 300.000 
sasoilariak, sarreran kontrol medikala 
eginez –ikustekoa ordea zer nolako kon-
trola izanen den: sukarra neurtzea? Tes-
tak egitea?–.

Frantziako Sena eta Marneko prefek-
turak etorkinei luzatu eskaera aztertu 
eta egoera horretan den botere-harre-
man bortitza azpimarratzen du Na-
tacha Lubin kazetariak “Errefuxiatuak 
sasoiko eskulan gisa errekisizionatuak” 
(Des réfugiés réquisitionnés comme 
main-d´oeuvre saisonnière)artikuluan. 
Batetik, asilo eskaera egindakoei eta 
errefuxiatuei eskatu izanak, “Frantzia-
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ko jendarteari begira zordun direnaren 
ideia dakar harekin” eta hortik “onartu 
besterik ez luketela egin beharko –haien 
bizia lanjerrean eman behar badute 
ere–”. Lanerako deia prefekturak, hots, 
erregulartzeak erabakitzen dituen egi-
tura berak egin izanak ondoko galdera 
pausatzera darama kazetaria: “Zein da 
benetan asilo eskatzaileak duen askata-
sun tartea? Indar harreman asimetriko 
batean gaude”.

Krisi sanitarioan, ondoko galdera ere 
da mahai gainean: Koronabirusaren izu-
rritearen testuinguruan bermatuko zaiz-
kie babes-neurriak? Eskubideak urratu-
rik diren eremu horretan sinetsi daiteke 
nagusiek langileen osasuna lehenestea 
erabakiko dutela? Alemaniara zoazen 
bi milako bat sasoilari Errumaniako 
Cluj Napocako aireportuan metaturik 
ikusteak duda areagotu besterik ez du 

egiten. “Mundu mailako konkurrentzia 
sistema orokortu batean izanki, agroin-
dustriak beharrezkoa du eskulan geroz 
eta flexiboagoa eta merkeagoa –dio An-
daluziako SOC-SAT sindikatuko Nadia 
Azouagaghek–, horretarako Europar 
Batasunaren baliabide juridikoek ahal-
bidetzen dute lan legeria nazionalaren 
saihestea, beti bitartekarien mesedetara 
eta langileen  kalteetara, batez ere etor-
kinak direlarik. Horrek dakar oinarrizko 
eskubideen urraketa sistemiko eta es-
trukturala”.

INSTITUZIOEK BAIMENDURIKOA
Hiru aukera ditu nagusiak: gobernuek 
zabaldutako bide legal eta administrati-
boak –contratación en origen Espainiako 
Estatuan eta OMI/OFII kontratuak Fran-
tziakoan–; bitartekari pribatuek irekita-
koak, hauek ere legalak; baita bitartekari 

informalek ere garatutakoak –demagun, 
Caporalato Italian–. Via Campesinak 
dioenez, sasoi bukaeran haien herri-
ra itzultzeko gisan eta erregulartzeak 
saihesteko moduan antolatuta da guztia. 
Adibidez, hainbat lan kontraturen bu-
ruan egonaldi baimenaren lorpena ahal-
bidetu arren  Espainiako Atzerritarren 
Legeak, Huelva probintziak lortu zuen 
laborantzaren sektorerako aukera hori 
ezeztatzen. Usu umea duten emakume 
ezkonduei bideratzen dizkiete lan-kon-
tratuak,  gehiago bermatzen dielako on-
dotik haien herrira  itzuliko direla.

Azken asteetan zabalduz doan me-
zuari jarraikiz, kontsumitzaile gisa du-
gun botereaz jabetu eta tokian tokikoa 
erostea dugu bidea, harri batez bi xori, bi 
zentzutara eragiteko: bertako laborariak 
sostengatzeko eta urruneko pentzeetako 
sasoilarien esplotazioa errefusatzeko. 

HaMar MiLaka 
sasoiLarirEn BEHarra
ALeMAniAk MugAk 
ireki dizkie kAnpoko 
sAsoiLAriei. ArgAzkiAn 
Agertzen denez, 
bAbes-neurriAk ez dirA 
errespetAtuAk. 


