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  PELLO ZUBIRIA KAMINO

Hainbat ingeniarik dimisioa ematen 
dute beren lana zentzugabea dela-
koan. Prentsak fenomeno hau tra-

tatzen du lanbide aldaketa indibidualen 
kontua bailitzan. Alabaina, ingeniariok 
bilatzen dutena ofizio berri bat baino 
gehiago borroka kolektibo bat baldin 
bada?”. Desertoreotako batzuen kasuak 
aztertua da Paul Platzer, ingeniaria bera 
ere Bretainiako Nanteseko Ingeniaritza 
Institutuan, Lundi Matin eta Mediapart 
hedabideetan, berrikitan Frantziako Es-
tatuan zenbait arrabots egin duen Ro-
main Boucher ingeniari eta matematika-
riaren dimisiotik abiatuta.

Romain Boucher data scientist bat da, 
datu eta estatistiketan berezitua. Maste-
rra bukatuta Sia Partners aholkularitzak 
–1.650 langile, gehi kolaboratzaileak– 
fitxatu zuen. Hiru urtez aritu ostean 
energia konpainien eta administrazio 
publikoaren proiektuak burutzen, lan-
postuari uko egin dio hobeto salatzeko 
digitalizazioak, big data-k eta Adimen 
Artifizialak hondamendi ekologikoan 
eta sozialean daukaten erantzukizuna. 
Tekno-liberalismoaren kalteez idatzi di-
tuenez gain, Vous N’êtes Pas Seuls (Ez 
zaudete bakarrik) elkartea antolatu du 
berak bezala goi-kargu teknikoei uko 
egin nahian dabiltzanei laguntzeko bes-
te batzuekin batera. Berrikitan Korsika-
ko etxalde batean aritu da nekazaritza 
ikasten.

Ikasle txit ona izana, ardura handiak 
eman zizkioten Sia Partnersen Boucher 

gazteari, eta soldata ere bai: “Oso ondo 
ordaintzen zidaten, 44.000 euro lehen 
urtean, hirugarrenean 60.000 irabaz-
ten nituen. Finantzen arloan, hiru edo 
lau urteren buruan analista kuantitatibo 
bat iritsi daiteke urtean 200.000 euro 
irabaztera”. Eta eliteko teknikari batek 
irrikaz bilatzen duena, puntako sistema 
eta teknologiekin egiten zuen lan, zien-
tzialari bati bihotza bezala neuronak 
berotzen dizkioten arazo konplexuak 
bideratzen.

Enkargu horietako batean bidali zu-
ten Frantziako Konkurrentzia, Kontsu-
mo eta Iruzurren Zigor Zuzendaritza-
ren (DGCCRF) egiturarentzako sortzera 
eredu informatiko berri bat webetako 
iragarki faltsuak detektatzeko. Laster 
ohartu zen benetako helburua ez zela in-
terneteko konpainia handiek egindako 
okerrak detektatu eta zigortzea, baizik 
eta administrazioko buruek esan ahal 
izatea iruzurrak detektatzen ari zirela. 
“Halako batean jabetzen zara zuk egi-
ten dituzun enkarguen helburua dela 
jendea zelatatzea eta egiturak langile 
gutxiagorekin funtzionatzeko modua 
antolatzea”.

Frantziako Biodibertsitatearen Agen-
tziarentzako proiektu batera ere bidali 
zuten. Agentziak 2.000 agente dauzka 
errekak, ibaiak, aintzirak eta gainerako 
urak kontrolatzeko. Horiek biltzen di-
tuzten datuen erabilera estatistikoekin 
lortutako uraren kontrolak hobeto arra-
zionalizatzeko proiektua esleitu zuen 

eta Sia Partnersek irabazirik Boucher 
sartu zen buru-belarri. Laster ohartu 
zen, ordea, eredu estatistiko berriaren 
helburua ez zela kutsadurak saihestea, 
helburu bakarra zen langileak murriz-
tea. Ez kutsadura gehiago bilatzea bai-
zik eta kutsadurak berdin jarraitu arren 
behaketa gutxiago egitea.

“Orokorrean –esan die Boucherrek 
kazetariei– administrazioak finantza-
tutako proiektuetatik asko dira balia-
bideak arrazionalizatzeko eta irekitzen 
diete bidea ondoren datozen aurrekon-
tuen murrizketei. Beraz, teknikoki oso 
liluragarria zen lana, zoragarria zen zer-
taraino iritsi gintezkeen, baina emaitza 
ikusitakoan jabetzen zara guztia dela 
zerbitzu publikoen baliabideak murriz-
teko”.

DESHAZKUNDEAN LAGUNDU
Maila handiko teknikariz gain gaur 
eguneko arazo larrien eta mugimen-
du berrien behatzaile fina ere bazenez, 
Boucherrek gertutik jarraituak zituen 
Jaka Horien mugimendua, ZADak eta 
beste. Horien aldarrikapenei sistemaren 
barrutik laguntzeko itxaropena zuen. 
2019-2020 urteetan enkargatu zioten 
herri elkargoentzako sortzea eredu bat 
sateliteko irudietatik abiatuta lurraren 
okupazio ilegalak hobeto hautemateko.  
Eta hor oso garbi ikusi zuen teknologia 
horrek lagunduko zuela makro-proiek-
tuen kontra herritar kontzientziatuenek 
antolatutako ZAD okupazioak agintariek 

Ez dira gutxi konpainia handietako goi mailako ingeniari eta teknikari 
gazteak beren lanpostuari uko egiten diotenak. Horiez entzun ohi da 
erabakia hartu dutela erreta zeudelako, lanbideaz nazkatuta edo garapen 
pertsonal bila. Baina badira desertatu eta bizimoduz aldatzeko erabakia 
hautu politikotzat aldarrikatu dutenak, gizartea hondamendira daraman 
sistemaren eliteko laguntzaile izateari uko eginez. 

INGENIARI DESERTORE GAZTEAK, 
PUNTAKO LANPOSTUARI UKO EGINDA 
SISTEMAREN KONTRA BORROKAN



Ekainak 6, 2021

NET HURBIL І 11

are eta arinago eta hurbilagotik kon-
trolatzeko. Dimisioa eman zionean, Sia 
Partnerseko bere buruak lan-baldintzak 
hobetzea eskaini zion, pentsatuz soldata 
hobetzeko trikimailua zela.

Paul Platzerrek aztertu ditu beren 
ofizioak hartu duen norabideaz etsita 
goi karguetatik desertatu duten hain-
bat gazteren kasuak. Horietako asko ez-
kondu litezke hedabideek zabaldu duten 
teoria ofizialarekin, ongizate pertsona-
laren bila edo aukera profesional hobe 
bat eskuratzeko errekonbertitu direla. 
Batzuengan, halere, zentzu kolektibo sa-
kona aurkitu du, gizartea sakonetik eral-
datzeko irrika, jasanezinak zaizkielako 
injustiziak, zanpaketak eta bizitzaren 
suntsiketa.

“Dimititu duten ingeniari guztiak ez 
diren arren derrigor antikapitalistak, 

elkarrizketatu ditudan guztiek nabar-
mendu dute haiek ekologiaren eta gizar-
tearen aldetik dauzkaten helburuak ezi 
direla ezkondu merkatuarekin. Enpre-
sek etekina handitzeko balio ez dioten 
proiektuak oro abandonatzen dituzte, 
berdin dio gizadiarentzako edo biosfera-
rentzako interesgarriak izan ala ez”. En-
presak hazkunde mugagabearentzako 
ari dira lanean eta haiek, eliteko tekni-
kariak izaki, inor baino hobeto jabetzen 
dira planetak mugak dituela. 

Desertatzea, ordea, hautu gogorra 
da eta bidea elkarri lagunduz egite-
ko antolatu dituzte zenbait kolektibo. 
Ingénieur·es Engagé·es (Ingeniari Kon-
prometituak) elkartean aztertzen dute 
ingeniariek gizartean duten zeregina eta 
tekniken dimentsio politikoa, ekologia 
politikoa disziplina ezberdinen ikus-

pegitatik landuz. Vous N’ètes Pas Seuls 
(Ez zaudete bakarrik) elkarteak lagun-
tzen die beren balioen eta egiten duten 
lanaren arteko etena nozitzen duten 
enplegatuei, beren sektoreek eragiten 
dituzten kalteei buruzko informazioak 
metatuz, alde egin dutenen lekukotasu-
nak bilduz, eta abar.

Romain Boucher: “Ingeniariak, ma-
kineria tekno-industrialaren bihotzean 
eta gidaritzan ari direnez, ondo kokatuta 
daude hura blokeatzeko baina horre-
tarako autokritika egin eta aurrerape-
naren apologia itsutik aldendu beharra 
daukate. Eta, aldi berean, deshazkun-
dearen ikuspegitik, ingeniariek esku 
hartu behar dute kaltegarriak diren 
zenbait industria-jarduera eraisten eta 
sustatzen teknologia alternatiboak, go-
zoagoak, demokratikoagoak”. 

ROMAIN BOUCHER   
matematikari eta ingeniari 
desertorea, Vous N’êtes Pas 
Seuls elkarteak egindako 
elkarrizketa batean, dena 
teknologiaz konpon 
litekeen ustea kritikatzen.
(Argazkia: VNPS)


