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Antropologoa eta ikertzailea. Australiako Monash unibertsitatean
egin zuen tesia, eta iaz amaitu zuen:
obulu-donazioaren bioekonomiari
buruzko ikerketa etnografiko bat,
Espainiako Estatuko kasuari buruzkoa. Gaur egun Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan dihardu,
osasun perinatalaren eta plazenta
artifizialaren teknologiak aztertzen. Duela gutxi beka bat jaso du,
tesia liburu-formatuan argitaratzeko, eta saiakera erako lan ez hain
akademiko bat egiteko asmoa ere
badarabil buruan.

Azaroak 27, 2022

Hain zuzen ere, obulu-emaileen
esperientziak bildu dituzu. Zer
aztertu nahi zenuen zehazki?
Nire tesiko galdera hau zen: nola dago
antolatuta hau guztia Espainian hainbeste donazio egon daitezen eta Espainia izan dadin Europako ugalkortasunindustria nagusia? Zer ari da gertatzen?
Batetik, obulu-emaileak elkarrizketatu
nituen; bestetik, ugalkortasun-kliniketako langileak. Gainera, behaketak
ere egin nituen klinika batzuetan, eta
haien webguneak aztertu: zer azaltzen
zuten, zer ez, zer irudi ematen zuten
prozedurari buruz... Laburbilduz, nola
orkestratzen den guztia bioekonomia
hau aparretan egoteko.
Egia esan, ni neu harrituta geratu
naiz industriaren neurriarekin.
18.000 lagunek jotzen dute urtero
Espainiako Estatura beste herrialde
batzuetatik obulu-donazioen
bila. Zer faktorek eragiten dute
horretan?
Lehenik, Europako kontinentean, erreprodukzio lagunduari lotutako legerik
laxoenetako bat dauka Espainiak: ez
dago obuluak jasotzeko adin-mugarik
(osasungintza publikoan badago muga
bat, baina legeak ez du behartzen),
eta pribatuetan, adibidez, 50 urteko
emakumeei tratamenduak ematen ari
zaizkie, eta haurdunaldiak lortzen gainera. Bestalde, obulu-emaile asko dago
Espainian. Zergatik? Bada, besteak beste, donazioa anonimoa delako, beste
herrialde askotan ez bezala. Horrek
emaile-kopurua handitzen du, eta hartzaile askok ere nahiago dute donazioa
anonimoa izatea.
Nola aurkitu zenituen obuluemaileak?
Banekien klinikek ez zidatela horretan
lagunduko. Saiatu nintzen, eta bazirudien behin lortuko genuela, baina azkenean ez zen atera.
Klinikek ez dute nahi emaileek hitz
egiterik?
Hori ere bai. Baina kliniken barruan
emaileak gauza preziatua dira, eta ez
dituzte behar baino gehiago gogaitu
nahi, askotan errepikatu didate hori.
Jakina, klinikek ospea galtzearen beldurra ere badute.
Beraz, zeure kabuz bilatu zenituen
elkarrizketatuak. Zaila izan zen
jendea animatzea?

Kartelak jarri nituen hiriko hainbat
lekutan, eta sare sozialen bidez ere
zabaldu nuen deialdia. Hortik aurrera, jendeak iragarkia ikusi eta idatzi
egin zidan. Ez nituen aldez aurretik
ezagutzen, eta esanguratsua iruditzen
zait, jende askok zeukalako hitz egiteko gogoa. Hala aurkitu nituen 26 elkarrizketatuak.
Emaileen artean askotariko
profilak egongo dira, baina behar
ekonomikoak pisu handia du.
Ordainsari ekonomikoa jende askorentzat izan daiteke erakargarria,
noski, eta zentzu horretan aniztasuna
dago emaileen artean. Hau da, emaileetako batzuk egoera prekarioan
daude, baina agian une batean norbaiten babesa jasotzeko modua izango
lukete. Beste kasu batzuetan, egoera
oso-oso prekarioak dira. Eta gero jatorriaren faktorea ere hor dago: emaileen % 25 ez da espainiar jatorrikoa,
eta hori ere gai inportante bat da.
Nolanahi ere, harreman zuzena dago
lan-mundu prekarioan sartzeko zailtasunen eta obuluak emateko erabakiaren artean, hori argi geratu da nire
ikerketan.
Gaztetasunaren faktorea ere
azpimarratu duzu.
Datuek diotenez, obuluak ematen dituen jende gehienak 18 eta 24 urte
bitarte ditu. Sektore zaurgarri asko
daude, baina gazteak oso biztanleria
zaurgarria dira, adibidez langabeziatasa eta lanerako sarbidearen datuak
begiratzen baldin badira. 2008ko krisiaren garaian oso argi ikusi zen, baina uste dut beharrezkoa dela gazteen
egoeraz hausnartzea. Eta oro har obuluak ematen dituen jendea zer egoeratan dagoen serio aintzat hartzea.
Hel diezaiogun baimenaren gaiari.
Gaur egun, obuluak emateko baimena emateaz hitz egiten dugunean, eta
jakinaren gainean emandako baimena izan dadin, arazo handi bat dago:
oso ikerketa gutxi egin dira epe luzera halako prozesuek izan ditzaketen
ondorioen harira. Eta askoz informazio gehiago egon beharko litzateke,
oso praktika normalizatua delako eta
urtean 15.000 lagun inguruk egiten
dutelako. Beraz, ez badago epe luzeko
ondorioei buruzko ikerketarik, ezin
du egon jakinaren gaineko baimenik.
Badirudi obuluak emateak ez duela
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Uste dut garrantzitsua dela hori ere. Klinikek ez diete informazio hori emango
emaileei; aldiz, esango diete ea norbaiti
lagundu ahal izan dioten, ea haurdunaldirik gertatu den emandako obuluei
esker. Laguntzaren narratiba horiek indartzen dira, eta alde komertzialarekin
lotutako guztia, berriz, bazterrean uzten da: horrela, emailea ez da eragile bat
izango, eta, adibidez, ez du diru gehiago
eskatuko.

arriskurik: egia da klinikek, gaur egun,
kontrolpean dituztela prozedura egin
eta berehala sor daitezkeen arriskuak,
baina hortik aurrera zer gertatzen den
ez dakigu. AEBetan gai hau lantzen hasita daude, eta hainbat ikertzailek adierazi
dute aztarnak daudela obulu-donazioa
eta minbizi-mota batzuen arteko loturen susmoa izateko. Oso garrantzitsua
da hori, halako zikloak 20 aldiz egin dituen jendea baitago; legez ezin da, baina
gertatu izan da.

Desinformazioa da beste traba bat,
ezta?
Bai, aipagarria da emaile askok ez dakitela zer gertatuko den obuluak eman eta
gero. Askok ez dakite zenbat obulu atera
dizkieten, edo zenbat laguni zerbitzu
emango zaien donazio bakar batekin...
Bezeroek zenbat ordaintzen duten interneten aurkitu lezakete, baina askok
ez dakite obuluen nazioarteko merkatu
bat dagoenik. Hau da, kontuaren dimentsio komertzialaren berririk ez dute.

Legez zenbat aldiz eman daitezke
obuluak?
Espainiako Estatuko legeak ez du donazio-kopurua mugatzen, pertsona batetik
atera daitekeen haur-kopurua baizik:
sei. Baina lege hori 2006koa da, eta ez da
oso argia. Praktikan hainbat gauza gertatzen dira. Erreprodukzio lagunduari
buruzko lehendabiziko legea 1988koa
da, eta emaileen erregistro nazional baten beharra aipatzen zuen jada. Kontuak
kontu, 2019ra arte ez ziren hasi lehen
erregistro nazionalaren proba pilotua
egiten. Orduan, klinikek, ezer mugatzekotan, donazio-kopurua mugatzen dute,
pertsona bakoitzeko sei. Baina, gero jendea joan zitekeen beste klinika batera
eta beste sei egin, aurrez bat bera ere
egin ez zuela esanda. Azkenaldian ez dut
landa-lanik egin, eta ez dakit erregistroaren kontuarekin nola dabiltzan.
Elkarrizketez aparte, behaketak ere
egin dituzu kliniketan. Zer topatu
duzu?
Emailearen eta klinikaren arteko harremana ere interesatzen zitzaidan, nola
kudeatzen zen maila praktikoan. Zer
ikusi nuen? Ba emaileak oso garrantzitsuak zirela klinikarentzat; are, elementurik garrantzitsuena zirela, tratamendu horrek ematen dielako diru gehien.
Honekin ez nuke ulertzera eman nahi
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klinikako langile indibidualei ez zaizkienik axola emakume horiek, eta askotan saiatzen dira emakume horien
beharretara egokitzen eta beste. Baina,
negozioari dagokionez, oso inportantea
da emaileak edukitzea eta emaileek zikloa amaieraraino garatzea. Langileek
azaldu zidatenaren arabera, ohikoa zen
emaileek prozesua ez bukatzea edo prozesuaren erdian desagertzea. Hori eragozteko mekanismo batzuk dauzkate
kliniketan.
Esaterako?
Emaileak klinikara hurbiltzen direnean
lehendabiziko aldiz, egunean bertan
ahalik eta gauza gehien egiten saiatzen dira klinikakoak. Izan ere, balizko emailea informazio bila etorri bada
eta hurrengoan bere kabuz itzuli behar
badu, agian ez da berriro etorriko. Beraz, sarritan, lehen bilera informatiboan baimena sinatzen da, dokumentuak ematen dizkiete, eta ezin direnez
etxera eraman, ba momentuan bertan
sinatu behar dira. Halaber, ahal bada
probaren bat egiten saiatzen dira —
odol-analisiak, ekografiak...—, pertsona hori emaitzen bila itzuli behar izateko. Prozesuarekin lotzeko modu bat da.
Eta diruarekin?
Ordainsaria baldintzazkoa da beti. Baliteke zu prozesuarekin hasi izana, baita injekzioekin ere, eta hala ere ez dago
ziurtatuta dirua jasoko duzunik. Pertsonak zikloan zehar duen jokabidearen araberakoa da. Adibidez, pertsona
batek huts egiten badu hitzorduetara,
esaten diote agian ordainsaria murriztuko diotela edo ez diotela emango.
Bestalde, aipatu behar da emaileen
baimenean badagoela klausula bat,
hala dioena: arrazoi ez medikoengatik
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prozesua eteten bada, bertan behera
utzi behar bada emaileen “zabarkeria”
edo “fede txarragatik”, klinikak ordura
arte gastatutako dirua itzuli behar luke
emaileak. Klinikek esan didate ez dutela inoiz halakorik egin —bestela ere ez
luke zentzurik, emaileak hor diruagatik daudela kontuan hartuta—, baina
tira, hertsapen-neurri bat da argiki.

klase-kontu bat, ezkutatzen saiatzen
direna.
Hau guztia aintzat hartuta,
gomendiorik egingo zenuke?
Tesian ez nuen gomendio politikorik
proposatu ondorio gisa, baina nire iritzia eman dezaket. Egia esan, ikuspegi
pesimista samarra daukat egin daitekeenaren harira. Ez dut uste ezin daitekeenik ezer egin, baina honen inguruan
dagoen industria hain da handia, ez dakit zer neurritan antola litekeen beste
modu batean.

Kliniken praktiken inguruan beste
zerbait aipatu nahi zenuke?
Orain arte aipatutakoak kontrolarekin
lotutako neurriak dira, baina
badago beste geruza bat
emaileak zaintzeari daEmaileen
gokiona. Hori askotan
anonimotasuna
Obulu-emaile
errepikatzen zuten:
urrats
asko dago Espainian. deuseztatzea
emaileak zaindu behar
bat litzateke?
ditugu, bestela beste Zergatik?Bada, besteak Faktore garrantzitsua
klinika batera joango
da. Anonimotasunak
beste, donazioa
dira. Klinikentzat, arragauza mordo bat baikasta-adierazlerik one- anonimoa delako, beste mentzen ditu, eta deuherrialde askotan
na emaile batek klinika
seztatuko balitz gauza
adiskide bati gomendatzea
asko
aldatuko lirateke,
ez bezala”
zen. Eta, zentzu horretan, besemaileen ikusezintasun hori
telako profil batzuetako langileak
ez litzatekeelako posible izango.
dauzkate, arlo medikotik kanpokoak,
emaileekiko komunikazioaz bakarrik
Eta gero?
arduratzen direnak. Emakumeak dira
Gauza batzuk aldatuko balira, nire usbeti, gehienetan gazteak, eta halako
tez emaileen onerako –eta, orain arte
gertutasun-sentipen bat lortzen saiaaipatu ez dugun arren, jaioko diren
tzen dira. Eta, adibidez, errusiar jatohorien onerako ere– litzateke, donarriko emaile asko dagoenez, ba itzulzio-kopurua ere jaitsi egingo litzateke,
tzaileak dauzkate.
eta prozesuen abiadura ere bai, beste
herrialde batzuetan gertatu den beEmaileak eta hartzaileak ez dira
zala. Orduan, itxaron-zerrendak sorespazio berean egoten, ezta?
tuko lirateke berriro, eta jende askok
Ez. Klinikek esaten zutenaren arabera,
agian ezingo luke nahi duen hori lortu.
hau zen arrazoia: batzuek eta besteek
Baina hausnarketa atzerago eraman
elkar ez epaitzea, oso agerikoa baita
behar dugula uste dut. Haurrak izateanor den nor. Horrez gainera, klinikek
ren harira sortzen diren arazoak nola
batzuetan ez dute nahi izaten hartzaikudeatzen ari garen hausnartu behar
leek emaileak ikustea. Hor badago
dugu.
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Hauteskundeak AEBetako
gizarte erdi-demokratikoan

J

effrey Sachs ekonomialari eta irakaslea ospetsu egin zen Berlingo
Harresia erori ostean Polonian eta
Errusian sozialismo errealeko ekonomietatik kapitalismorako trantsizioa
egiteko aholkulari bilakatu zelako.
Ondoren, garapen iraunkorrean, makroekonomian eta pobreziaren aurkako borroka alorretan aritu da Columbia
unibertsitateko The Earth Institutuko
Zuzendari gisa 2002 eta 2016 artean.
Sachsek Athens Democracy Forumean hitz egin du berriki, AEBetako sistema politikoa era zorrotz batean definituz isilarazi zuten arte: "Ameriketako
Estatu Batuak gizarte erdi-demokratikoa, hierarkikoa eta arrazista da, zuriak
dira nagusi, eta eliteen pribilegioei eutsi
nahi diete. Horrela eratu zen 1787an,
herrialde genozida eta esklabista zen,
natibo amerikarrak hiltzen zituena kultura zuria izateko; baina harrigarria
bada ere, hala izaten jarraitzen du, nahiz
eta orain ginena baino askoz ere desberdinagoak garen".
Askotan AEBetako lehia ideologiko
moderatua eta egonkortasun demokratikoa goraipatu dira. Hau posible izan
da, besteak beste, hauteskunde sistematik kanpo utzi direlako zenbait sektore
sozial baztertu, bereziki pobreak, etorkinak eta afroamerikarrak. Horregatik,
politikariak gizarteko errealitatea baino
bertsioa askoz homogeneoagoa, zuriagoa eta moderatuagoa dira. Izan ere,
AEBak existitu direnetik gradu altuago
edo baxuago batean ez ditu bete demo-

Askotan AEBetako lehia
ideologiko moderatua
eta egonkortasun
demokratikoa
goraipatu dira. Hau
posible izan da, besteak
beste, hauteskunde
sistematik kanpo utzi
direlako zenbait sektore
sozial baztertu, bereziki
pobreak, etorkinak eta
afroamerikarrak
krazia liberal baten baldintza minimoak.
Hauen inguruan adostasun zabala dago
Politika Zientzian, hiru elementutan laburbildu genitzake: pertsona batek botorako eskubidea eta hautagai izateko
eskubidea izan behar du eta lehia, gutxi gorabehera, aukera berdintasunean
eman behar da.
Baina AEBetan boto eskubidea ez
dago segurtatuta. Batzuetan ideal horretara gerturatu eta beste batzuetan urrundu egiten da. Estatu bakoitzak nahi duen
bezala arautzen du boto-emaile bezala
erregistratu nahi duen pertsonari eskatuko dizkion paperak eta baldintzak.
Bestalde, formalki erregistratu guztiek

ASIER BLAS MENDOZA
EHU-KO IRAKASLEA

hauteskundeetara aurkezteko aukera
badute ere, praktikan hau egikaritzea
oso zaila da dirudunak ez direnentzat
edo aberatsen babesa ez dutenentzat.
2022ko Presidentearen agintaldi erdiko hauteskundeetan milioidunek bi alderdiei eman dieten zenbatekoa inoizko
handiena izan da eta diru-emaileen artean diru-sarrera handiena duen %1ak
emaniko diru guztiaren %38 eman du.
Horrela bada ez dago dudarik hautaturiko Kongresurako ordezkarien artean
dirudunek lagun asko izango dituztela.
Emaitzei begiratzen badiegu, demokratek uste baino askoz hobe eutsi diote,
litekeena da Ordezkarien Ganbara errepublikanoen esku gelditzea, baina gehiengo
ez oso zabalarekin. Horrek garrantzia du
Joe Bidenen gobernuak ordezkari errepublikano batzuekin negoziatuz bere lege
proiektuen aldeko botoa lortu ahal izango
duelako. Bestalde, Senatuan gehiengoa
demokrata izango da. Horregatik, bazterrak nahastuta daude errepublikanoen
artean, inkestek iragarri zuten olatu gorria ez baita iritsi, eta ez da harritzekoa,
Trumpek gaitzespen handia sortzen du
gutxiengo etnikoen artean eta zenbait estatu klabetan, lehia estu dagoen horietan
eta aborturako eskubidea zalantzan dagoen horietan, emakumeen mobilizazio
inportante bat egon da errepublikanoen
aurka. 2024ko hauteskunde presidentzialei begira, badaezpada errepublikanoek
beroketa ariketak egiten jarri dute Ron
DeSantis, eskuin muturreko Floridako gobernadore ez hain zaratatsua.
Azaroak 27, 2022
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Txepelkerien
txapelketa

SONIA GONZALEZ
IDAZLEA ETA ABAR
ANTTON OLARIAGA

L

utxanako lagun batek eta biok gogoratzeari ekin genion aurrekoan:
kutsadura, hildakoak, protestak, sirenak, isuriak, hildako gehiago… Arratoiak
ginela Bizkaian kantatzen zuen Eskorbutok. Txiki-txikitatik ikasi genuen gure
bizitzek ez zutela ardurarik. Industriabirmoldaketa etorri zen gero eta, lindanoak memoria lapurtu izan baligu bezala,
horiek guztiak ahaztea hobetsi genuen.
Desindustrializazio prozesuak Estatu osoari eragin zion. Conditio sine qua
non izan zen Europara sartzeko. Izan ere,
Europak hasiera-hasieratik planifikatu
izan du lanaren banaketa estatukideen
artean. Hala, Espainiako Estatuari hirugarren sektorean espezializatzea tokatu
zitzaion eta, horren barruan, turismoan.
Toki ezin aproposagoa da, bere eguzki
eta paellekin, sangria eta fiestarekin…
eta, jakina, edozein azterketatan, nahi
barik ala nahita, ahazten diren putetxe
guztiekin. Espainia liderra da prostituzioaren negozioan: lehenbiziko postua
Europan, hirugarrena mundu mailan.
Denok dakigu turismoak zer dakarren.
Batetik, soldata baxuak eta prekarietate
handia; aldi baterako kontratuak, udako
sasoian baino jango ez bagenu bezala;
zerbitzu anitzeko enpresak eta esplotaAzaroak 27, 2022

ziorako irudimenezko tresnak… Bestetik,
hirien turistifikazioak herritarrak kanporatu egiten ditu, etxebizitza bat eskuratzea ezinezko bihurtuta. Euskal Herri
osotik zehar ari gara hezur-mamietan
pairatzen: Bilbon, Donostian, kostaldean,
Iparraldean…
Eta hortxe Guggenheim, proiektuaren
bandera-ontzia. 25 urtetako negozioaren
loriak kantatu izan dituzte berriki hanhemenka. Barra-barra sartzen omen da
dirutza… Bai, baina hotel, inbertsio-funts
eta multinazionaletako jabeen poltsikoetara. Kito.
Baina ez dezagun ahaztu turismoa mugikortasunean oinarritzen dela. Turista
bat toki batetik beste batera mugitzen
den pertsona da. Azken urteotako turista
uholdeak posible izan dira garraioaren
eta, batez ere, hegalaldien prezio merkeagatik. Orain, petrolioaren gainbeheran
bete-betean sartuta gaudela, zer? Ryanairreko zuzendari orokorrak abisatu du honezkero: hegalaldi merkeak amaitu egin
dira. Eta ez da zerbait koiunturala edo
gerrak sortutakoa; aitzitik, lehengaien
eskasia da gerraren arrazoietako bat.
Honen guztiaren eragina pairatzen hasiak gara, depositua betetzen dugunero,
adibidez. Berogailuari beldurrez begira-

tzen diogu, baina beldur handiagoa eman
beharko liguke jakiteak oraindik piztu
behar ez izana aldaketa klimatikoaren
erru zuzena dela.
Lurraren muga fisikoak gainditu egin
ditugu eta horrek ez dauka bueltarik. Ez
dagoen tokitik ezin da atera. Eta horrek
egitura sozioekonomiko osoan ezin aurreikusi dezakegun lurrikara sortuko du.
Bien bitartean, beste Guggenheim bat
eraikitzean tematurik diraute. Proposamen ezin zoroagoa: amaituko den negozio bati tiraka jarraitzea, non eta biosferaren erreserba baten erdi-erdian. Zer da
hau, baina, txepelkerien txapelketa, ala?
Txiki-txikitatik ikasia daukagu. Gure
bizitzek ez dute ardurarik sistema kapitalistan, berdez, morez edo edozein kolorez margotuta datorrela ere. Eta ez dute
ardurarik sistema hori babestea helburu
nagusitzat duten agintarientzat ere.
Datorren koiunturarako prestatzen
egon beharko ginateke. Denbora erlatiboa da, baina ez mugagabea. Birmoldaketa sakonagoa gauzatu beharko da,
pasa den mendearen amaieran inposatu
zigutena baino. Oraingo honetan nahi eta
nahi ez, ezinbestez eta derrigor. Eurek
ere badakite, baina zintzotasuna eskatzea gehiegi bide da.

