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Mutualismo berri bat

ikasgaiak

Normalitate berria deitzen dutenaren 
makinaria martxan dago, guk eraba-
ki ez ditugun errealitate zahar eta 

berriak ahalik eta azkarren normalizatu 
ditzagun gure bizitzetan. Herritarrok jaso 
dugun lehen kolpearen ondoren etorriko 
da bigarrena, osasun krisia, zaintza eta 
eguneroko ekonomiaren krisi bihurtua. 
Zaila izango da gehiengoarentzat.

Zorpetzea omen da erantzuna. Diru 
merkearen uholdea datorkigu horretara-
ko, baina merkea izateak ez du esan nahi 
debalde denik, eta dirua ere merkantzia 
bihurtu zenetik, zorpetzeak dependen-
tzia dakar. Lanak eta zorpetzeak salbatu-
ko omen gaitu, lotura bikoitz honek, inor 
ulertzeko gai ez den baina normaltasunez 
onartzen dugun ezinezko formularekin. 
Harreman ekonomikoen eta sozialen fi-
nantzarizazioa da eskaintzen zaigun bide 
bakarra, baina ez pentsa ez dakit zein 
botere urrunen kontua denik; eguneroko 
urgentziazko erabakietan dator, dosi txiki 
eta beharrari lotutakoetan, tokiko ekono-
mia suspertzeko planetan, gure enpresa 
edo elkarteetan arazoak eta erabakiak 
atzeratzeko orduan, baliabiderik gabe 
normaltasun berrira egokitzeko esfor-
tzua egitean. Ordainak, gero.

Eta menpekotasun finantzarioa baino 
gehiago, interdependentzia ekonomikoa 

balitz bide posible bat? Emantzipaziorako 
beharrezkoa da bide ezberdinen posibili-
tatea existitzea, eta, zorionez, datorkigun 
krisi askotarikoari erantzuteko ere bide 
ezberdinak badira. Mutualismoa da bide 
garrantzitsu bat, Euskal Herrian hain-
bat ekimenetan errotua; laborariek duela 
ehunka urte uztak eta etxebizitza berma-
tzeko antolatu zituztenetan, industriali-
zazio garaian harreman komunitarioak 
galtzean gaixotasuna eta heriotzaren 
aurrean babestean, edo kooperatibismo 
industrialak erresilientziarako tresnak 
sortzean. Orain ere mutualismo berri bat 
sortzen hasi gara, krisi honi kolektiboan 
erantzuteko. Elkar zaintza eta erresilien-
tzia oinarri du mutualismo berri honek, 
bizigarritasuna eta komunitatea ere. Di-
ru-funtsak, ezagutzak, zaintza eta lana 
elkarbanatzen hasi gara.

Ekonomia sozial eraldatzaileko ekime-
nak, oraindik txikiak izanik ere, saretzen 
eta lurraldean zabaltzen doazen moduan, 
subjektu garrantzitsuak izango dira gure 
komunitateak eta herrietako ekonomia 
lurraldetua berreraikitzeko orduan. Ja-
rraituko dut Argiako kideek eskainitako 
atal honetan  proposamenak egin, azaldu 
eta zabaltzen. Bitartean, eraiki dezagun 
mundu berri bat, elkartasunean oinarri-
tutako eguneroko (arraro) berria. 

Etxean itxita ei gaude, eta ez dira gutxi 
nor diren ikasten ari omen direnak. 
Azkenean dena da irudimen edo adi-

men emozional kontua. Batzuek handia 
daukatela uste dute, itxialdia jasateko, 
lana izateko (beste krisi batzuetan). Me-
tro koadroak zenbatzea ahazten zaie. 

Ez gaituzte etxean itxi, gure jabetza 
pribatuetan baizik (edo erabiltzeko bai-
mena dugun jabetza pribatuetan, dirua-
ren truke, senidetasun loturengatik...). 
Eta, noski, batzuek gehiago behar dituz-
te espazio publikoko metro koadroak 
haien irudimena eta adimen emozionala 
loratu dadin. 

Esan dute konfinamendu honen on-
doren gehiago ere etor daitezkeela. Ikas-

gaiei buruz ere hitz egin digute. Eta niri 
bat geratu zait. Hurrengorako pilatu me-
tro karratuak, erosi, zureganatu, eduki 
behar duzun guztia (eta nahi duzunetik 
ahal bezain beste), zure arazo nagusia 
betikoa izan dadin: aspertu egiten zare-
la. Azken buruan, gure jabetzak izaten 
amaituko dugu beti. Ezin duzula? Tira, 
ba heroi bat izango zara, edo arduragabe 
bat, edo preso bat, edo zerraldo ahaztu 
bat, edo... 

Ez daude formula magikoak, esango 
dit jende helduak. Ba niri hitz magiko 
bat etortzen zait ametsetan, hemen gra-
zia handia egin zigun bideo batean Vene-
zuelako presidente batek grazia handiz 
ahoskatzen zuena. 
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