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Gero eta gehiago eraikitzen ari 
dira, toki urrun eta diskretue-
tan: Zeelanda berria, Alaska, Ipar 

Amerikako Mendi Harritsuak, Tasma-
nia... Aberatsenen artean moda berri 
bat zabaldu da: kolapso globalari au-
rre egiteko asmoz, luxuzko etxebizi-
tza ultra-babestuak, “bunkerizatuak”, 
bertan mundutik hesituak bizirauteko. 
Irailean argitaratu berri den Survival of 
the Richest: Escape Fantasies of the Tech 
Billionaires  ("Aberatsenen biziraupe-
na: teknologiaren milioi askokoen ihes 
ametsak") liburuan Douglas Rushkoffek 
azaltzen du Ameriketako Estatu Batue-
tako aberatsenen obsesio berria: The 
event edo Gertaera. Horrela izendatzen 
dute haien ustez gertatuko den kolapso 

globala, hau da, ekonomikoa, soziala, 
klimatikoa, eta –horien ondorioz– de-
mografikoa. Haien dirutza inbertitzen 
ari dira “gertaera” horretatik beraien 
burua babesteko.

Gugandik hurbilago eta neurri xumea-
goan –ez baitira Tasmaniara erbestera-
tzen– baina asmo beretik abiatuak, ko-
munitate hesituak (gated communities) 
ere zabaltzen dira. Bertan ere aberatsak 
ingurukoengandik aparte bizi dira, ez 
bakarrik sozialki eta geografikoki, baizik 
eta fisikoki hesituz ere, haien seguritatea 
bermatzeko kamarak ezarriz eta guar-
dia pribatuak kontratatuz. “Gertaeraz” 
amesgaitzik ote duten ez dakigu, baina 
prekaritateak bultzaturiko txiroen aha-
lezko joerak nahi dituzte saihestu.

Horietarik gehienak jabetza priba-
tuak izanik, zaila da jakitea zenbat di-
ren eta non. Zeelanda Berrian, 2016ko 
lehen hamar hilabeteetan, atzerritarrek 
(gehienbat AEBetakoak eta Australia-
koak) 360.000 hektare lur baino gehia-
go erosi zuten, aurreko urtean baino lau 
bider gehiago. Ordutik aurrera joerak 
gora egiten jarraitu du. Jabe ezagunetan 
aipatu daitezke Peter Thiel, PayPal-en 
sortzailea, James Cameron zinemagi-
lea edo Julian Robertson hedge-fund 
edo estaldura-funts inbestitzailea. Fe-
nomenoak negozio berri bat piztu du 
AEBetan, adibidez, 2020ko zenbakiei 
segi, Texasen egoitza duen Rising S Co. 
enpresak hamar bunker pribatu insta-
latu ditu Zeelanda Berrian. Oinarrizko 

ABERATSEN LUXUZKO ATERPEAK 
KRISI GLOBALARI AURRE EGITEKO: 
ARAZOAREN SINTOMA 
ESANGURATSUA

Klima aldaketaren eta baliabide materialen urritzearen 
ondorioak nahaspilatzen zaizkigu –aurten azeleratze batekin– 
horiei loturiko gerra, erbesteratuen harrera, mantsotze 
ekonomiko eta eskuin muturraren igoerarekin, bertzeak bertze. 
Nahaspilatzea gehiketa baino okerragoa delarik, egoera hori 
krisi anizkoitza –polycrisis– izendatu du Adam Tooze ikerlariak. 
Panorama honetan kolapsoaren gaia bueltan dator, eta 
seriotan hartzen dute ere aberatsenek. Aldiz, ematen dioten 
erantzuna krisi anizkoitzaren adierazlea da.

  NICOLAS GOÑI
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aterpean 22 pertsona bizi daitezke eta 
horren prezioa 3 milioi dolarrekoa da, 
baina 8 milioiraino igo daiteke luxuz-
ko bainugelak, joko-gelak, kirol gelak, 
antzerkiak edo ohe kirurgikoak gehitu 
nahi izanez gero. AEBetan ere, Survi-
val Condo (Kansas) edota Vivos (Hego 
Dakota) enpresek, misil-biltegi ohiak 
berrantolatu dituzte, lurpean hamalau 
solairuko bizitegiak antolatuz, segurita-
tezko eta luxuzko elementuak elkartuz. 
Etxebizitzez gain, baratze akuaponi-
koak, janari denda bat, igerilekua, an-
tzerkia, liburutegia edota kirol gela ere 
aurkitu daitezke bertan, hiru urterako 
janari biltegiez gain.

GAINPOPULAZIOA ERRUDUN?
Kolapso arriskua gehienetan lotzen 
zaie baliabideen urritzeari eta klima 
aldaketaren uzkailtze-mugak (tipping 
points) gainditzeari. Baina horien oina-
rrian ohikoa da gainpopulazioa izatea 
erru nagusitzat. Egia da XIX. mendea-
ren hasieratik munduko giza popula-

zioak izan duen gorakadak ez duela 
parerik giza historia osoan, ez bere ta-
mainan ezta bere abiaduran ere. Ezin 
da baztertu gorakada honek eta hare-

kin bat datozen urbanizazioak eta in-
dustrializazioak aztarna sakona uzten 
dutela biosferan. Baina errua popula-
zioak ote du? 

1970eko hamarkadan Erromako 
Klubak bultzaturiko Limits to Growth 
("Hazkundearen mugak") txosten fa-
matua argitaratu zen, ordutik aurre-
ra desazkundearen aldeko talde askok 
erreferentziatzat hartua. Haien mode-
lizazioak aurreikusten zuen ere balia-
bide ustiapen eta populazio gorakada 
joerak aldatuko ez balira, XXI. mendean 
industria ekoizpenak eta populazioak 
beherakada gogor eta kontrolagaitza 
pairatuko zutela.

Baina modeloek errealitatearen 
irudi itxuragabetu bat eman dezake-
te, haien parametro garrantzitsu bat 
edo gehiagoren aldakortasuna ez bada 
ondo kontuan hartzen. Horietarik bat 
aurkitu dezakegu modelo horietan: 
pertsona bakoitzeko kontsumo maila. 
Zehatzago, modelizazio haietan ager-
tzen diren pertsonakako zerbitzuak, 

Kolapsoen iruditeriak 
erlijioan edo mito 

zaharretan erroak ditu, 
Mendebalde globaleko 
klase ertainaren kezka 
konkretuen itxuraren 

atzean dagoena
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ABERATSEN LUXUZKO “IHESBIDEA” 
Luxuzko bunker multzo baten sarrerak AEBetako 
Hego Dakotan. Vivos enpresa espezializatua da 
egoitza berezi horien eraikuntzan.
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pertsonakako ekoizpen industriala 
edota pertsonakako janaria, batezber-
tzeko balio gisan erabiltzen dira. Ba-
tezbertzekoak esangura du distribuzio 
normal batean (estatistikan "gaussia-
na" deitzen dena), adibidez erdian 
maila ertaineko aberastasuna lukeen 
gehiengo batekin eta ertzetan sime-
trikoki milioidun guti batzuk eta txiro 
guti batzuk lituzkeena. Aldiz kontsumo 
mailaren distribuzioa oso asimetrikoa 
da: Stephen Pacala Princeton unibertsi-
tateko ingurune erakundearen zuzen-
dariaren arabera, 2015ean munduko 
500 milioi pertsona aberatsenek BEGen 
isurketen erdiaren ardura zuten (Nao-
mi Klein, Everything can change "Dena 
aldatu daiteke" 2015). Bere aurtengo 
txostenean, World Inequality Labek 
erakutsi du Frantziako Estatuko BEG 
Berotegi Efektuko Gas isurketen mu-
rriztapen xedea 2030ean lortzeko, %10 
aberatsenek beraien isurketak %61 
jaitsi beharko lituzketela, aldiz %50 
pobreenek soilik %3. Zenbaki horien 
bidez zalu ikusten da "pertsonakako 
zerbitzuak" hitzaren atzean errealita-
te oso asimetrikoak daudela. Berdin 
ekoizpen industriala gozatzeari edo ku-
tsadura pairatzeari dagokionez. 

KOLAPSOAREN IRUDITERIA ETA 
GIZA HARREMAN EREDUAK
“Gertaera” bezalako kontzeptu batek 
azaltzen du kolapsoaren iruditegi be-
rezi bat: bat-bateko fenomeno bat, 
mundua inoiz baino sakonago eralda-
tuko lukeena, oso denbora laburrean 
milaka milioi lagun hilik utziz (gosez, 
gatazkaz edo eritasunez), eta bizirik 
iraunen luketenen esku legokeela zi-
bilizazio berri baten hastea. Renaud 

Duterme geografoak iruditegi hori 
analizatzen du De quoi l’effondrement 
est-il le nom? (“Kolapsoa zeren izena 
ote da?”) 2016an argitaratu duen libu-
ruan. Argi banatzen ditu alde batetik 
erlijioan edo mito zaharretan erroak 
dituzten fikziozko kolapsoen irudite-
riak, Mendebalde globaleko klase er-
tainaren kezka konkretuen itxuraren 
atzean; bertzaldetik zabaltzen ari diren 
arrakala sozial eta espazialak, arrakala 
horien galtzaileentzat txirotze larriko 
dinamikak bultzatuz, bertako bizi bal-
dintzak jadanik “kolapsatuak” izanik, 
toki bakoitzean krisi anizkoitzeko osa-
gaien proportzio ezberdinen ondorioz.

Aurreko garaietan ez bezala, gaurko 
munduko aberatsenek ez dute gainon-
tzekoen “jaun eta jabe” izan nahi, ez dute 
ere luzaroko inperiorik eraiki nahi –izan 
inperio politikoa, industriala edo ber-
tze motako eragina duena–; Rushkoffek 
dioenez, haien helburua gainontzekoen-
gandik ihes egitea da. Kolapsoaz duten 
iruditegian gizateria bera arrisku bat 
gehiago da, eta teknika berrienei esker 
jende xeheengandik lotura guziak moztu 
nahi dituzte.

Inpresio ilun bat uzten du, dagoene-
ko aurrerapen teknikoengandik espero 

Modeloek errealitatearen 
irudi itxuragabetu bat 
eman dezakete, haien 

parametro garrantzitsu 
bat edo gehiagoren 

aldakortasuna ez bada 
ondo kontuan hartzen
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Pertsonako janari 
kantitatea

Pertsonako ekoizpen 
industriala

Behaketak"Limits to Growth" txosteneko emaitzaOinarrizko hipotesiaHobekuntza teknikakMundu egonkortua
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dena denentzako oparotasuna ez balitz 
bezala –joan den mendean espero zena–, 
baina bai guti batzuen salbatzea, gainon-
tzekoen patua paira ez dezaten eta gai-
nontzekoen haserrea sufritu ez dezaten. 

DENAK ALA INOR EZ
IPCC Klima Aldaketari Buruzko Gober-
nu Arteko Taldearen azken txostenean 
"trantsizio justua" aipatzen da klima 
hondamendia saihesteko bide ezinber-
tzeko gisa. Hots, gizateriaren oinarri 
materialaren aldaketa justua izan behar 
dela, aldaketaren ahalegina ez bazaie txi-
roenei bakarrik inposatu nahi. Hori ez 
bakarrik injustiziari nahiago behar zaio-
lako justizia soziala, baizik eta trantsi-
zioaren eraginkortasuna bera baldintza-
tzen duelako justizia sozialaren mailak.

Argiki, aberatsenek kontrako norabi-
dea hartu dute, interdependentzia ikusi 
edo ulertu nahi ezean, eta “gertaerari” 
bizirauteko dagiten inbertsioek nego-
zio bat gehiago elikatzen dute –luxuzko 
bunkerretan espezializaturiko enpre-
sak–, arazoa gehiago sakonduz. Slavoj 
Žižek filosofoaren esaldi famatuak zioen 
errazago irudikatzen dugula munduaren 
amaiera kapitalismoaren amaiera baino.
Halere, ultra-aberats horiei nahitaezkoa 
izanen zaie interdependentzia onartzea, 
Rushkoffen arabera jadanik zalantzak 
baitituzte haien guardia pribatuen leial-
tasunari buruz. Pierre-Emmanuel Barré 
umoristak bere estilo garratzean erran 
bezala: "Etorkizunean ez bada lur gai-
nean afrikarrik geratuko, nork garbituko 
ditu gure bunker postapokaliptikoak?" 

Klima hondamendia 
saihesteko trantsizioaren 

justizia sozial mailak 
trantsizioaren 

eraginkortasuna bera 
baldintzatzen du

SEGREGAZIO ESPAZIALA
Paraisopolis auzoa, São Paulo hirian, 
Brasilen. Brasilgo favelak eta auzoalde 
aberatsen arteko kontrastea bereziki 
gordina da (Iturria: Hervé Théry 2012).


