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IKERGAZTE 2017
Nazioarteko Ikerketa Euskaraz
HITZAURREA
Duela 45 urte sortu zenetik, euskal komunitate zientifiko-intelektuala trinkotzea da UEUk duen
helburu garrantzitsuenetako bat. Elkarren berri izatea ezinbestekoa da ezagutzak aurrera egin dezan,
are gehiago gure kasuan, euskaraz lanean dihardugun ikertzaileak hain sakabanatuta egonda. Ildo
horretatik, UEUk hainbat arlotako adituak bildu izan ditu zenbait ekimenetan azken hamarkadetan:
Informatikari Euskaldunen Bilkurak (10 edizio) Historialari Euskaldunen Topaketak (5 edizio),
Hizkuntzalari Euskaldunen Bilkura (2 edizio), Matematikari Euskaldunen Bilkura, Osasun
Zientzietako eta Natur Zientzietako ikertzaileen bilkurak (2 edizio), besteak beste, horren adibide
argiak dira.
Pozik esan dezakegu ikertzaile euskaldunak inoiz baino gehiago direla, baina tamalez, haien arteko
ezagutza urria da oraindik. Hutsune horretaz jabetuta 2015. urtean antolatu genuen I. Ikergazte
kongresua, Durangon, arrakasta handiz. Aurten maiatzaren 10, 11 eta 12an, Iruñean, bigarren
Ikergazte kongresua antolatu dugu, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean, antzeko
arrakastarekin. Ohiko kongresu zientifikoen moduan antolatu da: hitzaldi orokorrak, arlokako
ahozko aurkezpenak zein posterrak, tailerrak eta saio osagarriak; baina ezaugarri berezi birekin:
jakintza-arlo guztiak bilduta eta euskaraz.
“IkerGazte2017: Nazioarteko Ikerketa Euskaraz” goiburu duen kongresuaren artikulu-bilduma dugu
hau. Izenburu horretan Ikerketa, Euskara eta Gaztetasuna bildu nahi izan ditugu. Ikusgarri egin nahi
dugu Euskal Herriko ikertzaile gazteek egiten duten nazioarte mailako ikerketa. Maiz nazioartean
erakutsi eta aurkezten dira lan horiek, Euskal Herrian eta euskaraz aurkezteko aukerarik izan gabe.
Kongresu honen helburua komunitate-zientifiko euskaldunaren ikertzaileak bildu eta elkarren berri
izatea da, arlo guztiak jorratuz; hasi humanitateetatik eta gizarte-zientzietatik, eta zientzia zehatz,
natur zientzia, ingeniaritza, arkitektura eta osasun-arloetako gaietaraino. Nazioartean ingelesez
argitaratu ohi diren lanak euskaraz ere argitaratzeko eta zabaltzeko aukeraren aldeko apustua da.
Bigarren edizio hau ere euskaraz egindako ikerketan mugarri izango delakoan gaude!
Honelako kongresu bat aurrera ateratzeko ezinbestekoa da bai banakoen lan eskerga, baita erakunde
publiko eta pribatu ugariren laguntza ere: UEUko lan-taldea, Nafarroako Sostengu Taldea eta
UEUkideak; Batzorde Zientifikoko ikertzaileak eta Batzorde Dinamizatzaileko ikergazteak;
Unibertsitate eta Ikertalde laguntzaileak; aldizkari zientifikoak eta bestelako laguntzaileak. Aurten
azpimarratzekoak dira Nafarroako Unibertsitate Publikoaren aldetik eta Nafarroako Gobernutik
jasotako interesa eta babesa. Bestalde, Iruñeko Udalak eta Udalbiltzak sariak babestu dituzte. Horrez
gain, hainbat pertsonak eta komunikabidek erakutsitako atxikimendua ere aipatu nahi dugu. Esker
mila guztiei.
Egitarau interesgarri eta erakargarria da, arlo guztietako ekarpenak biltzen dituena; 63 ahozko
aurkezpenak dira eta 59 poster modukoak. Guztira 122 komunikazio.
Hasieran, 136 komunikazio jaso ziren, baina gainbegiratze-prozesua gainditu ondoren 126
komunikazio hautatu ziren aurkezteko, eta horietatik 122 daude bilduma honetan.
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Jakintza-arloei dagokionez hauek dira zenbakiak:
Giza Zientziak eta Artea
Gizarte-Zientziak eta Zuzenbidea
Zientzia Zehatzak eta Natur Zientziak
Ingeniaritza eta Arkitektura
Osasun Zientziak

25
24
27
23
23

Ikertzaileen filiazioari dagokionez, espero bezala, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) da
maizen aipatu dena, 88 ekarpenekin. Ondoren Mondragon Unibertsitatea (8 ekarpen), Nafarroako
Unibertsitate Publikoa (7 ekarpen) eta Nafarroako Unibertsitatea (7 ekarpen) aurkitzen ditugu
maizen. Deustuko Unibertsitatetik aurkezpen bat dago. Paueko Unibertsitatetik ere ekarpen bat
egon da eta ekarpen bana Madrileko Unibertsitate Teknikotik, Bartzelonako Jaume I
Unibertsitatetik eta Radboud Unibertsitatetik.
Unibertsitateei loturiko ikerketa-zentroak eta taldeak aipatzen dira ekarpenetako askotan, beherago
aipatzen diren Ikertalde laguntzaileez gain, PIE, NU-Cima, NU-Tecnun, Hegoa Institutua,
DeustoTech, BioCruces Osasun Ikerketa Institutua, BCMaterials, DIPC, edo CIC-energyGUNE
agertzen dira besteak beste.
Euskal Herritik kanpoko erakundeei dagokienez, hauek dira lankidetzan aipatzen diren
unibertsitateak: Curtin University, University of Antwerpen, Stockholm University, Tecnologico de
Monterrey, Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO), University of
Birmingham.
Eta bi urtean behin errepikatzeko asmoa dugu. Beraz, adi, Ikergazte2019 etorriko da-eta!

Iñaki Alegria, Ainhoa Latatu, Miren Josu Omaetxebarria, Patxi Salaberri
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“Urkixote eta euskararen aurkako gurutzada”: buru bakarreko etsaia?
Garaio, B.
Eusko Ikaskuntzako “e5 egitasmoa” eta Oihaneder Euskararen Etxeko “Hitz Adina Mintzo”
hizkuntza gutxituak ezagutzeko zikloa
benat.garaio@gmail.com
Laburpena
2017rarte Espainiako EAE-rako ordezkaria izan den Carlos Urkijok “etsai” asko irabazi zituen bere
legegintzaldian zehar, batik bat euskalgintzan. Hori dela eta, izenburukoa bezalako hainbat ezizen jaso
ditu eta bera izan da PP-ren hizkuntza politikan aurpegi garbiena. Hala ere, artikulu honen bitartez
euskalgintzaren okerreko estrategia edota PP-ren polarizazio kanpaina bikaina izan direla ondorioztatu
dugu, batik bat soziolinguistikan erabilitako hainbat kontzeptu ezezagunen argitan. Artikulu honen
helburuak, horrenbestez, euskalgintzaren jardunean bidelagun izatea eta hizkuntza politika ebaluatzea
dira.
Hitz gakoak: soziolinguistika, hizkuntza politika, PP, Carlos Urkijo, hizkuntza eskubideak

Abstract
Carlos Urquijo, the representative of the Spanish Government in the Basque Autonomous
Community, finished his term in January 2017, after “making multiple enemies”, especially within
social actors involved in the Basque language revitalization. By using some largely unknown
sociolinguistics concepts, this article shows that the pro-Basque movement has wrongly targetted him
as the main “enemy”, whereas the People’s Party of Spain has delivered a very effective strategy to
use Urquijo as a scapegoat. The aims of this article, therefore, are both to help Basque language
activists in their work and evaluate language policy.
Keywords: sociolinguistics, language planning, PP, Carlos Urquijo, language rights

1. Sarrera eta motibazioa
“Ez dut egin behar ez nukeen ezer egiten. Egungo araudia errespetatu dadin jarduten naiz.” (Carlos
Urkijo)1

Mariano Raxoik 2011ko Espainiako hauteskundeak gehiengo absolutuarekin irabazi zituenean,
sozialisten zortzi urte gorabeheratsuen ostean, gauzak aldatuko zirela aurreikusi zitekeen, eta fronte
askotan aldatu gainera. Horietako bat Euskal Autonomia Erkidegoan Espainiako Gobernu Zentralak
zuen ordezkaria izan zen, Carlos Urkijo laudioarra izendatu baitzuten. Alderdi Popularraren barruan
eta erakundeetan hainbat postu izandakoa zen eta hauteman zitzaiokeen ez zela alderdi barruan dauden
sektore ezberdinen artean malgu eta eraikitzaileena. Hala ere, gutxik espero zuten hainbesteko
indarrez sartuko zenik Urkijo jauna, bost urtu luze hauetan euskal politikagintza baldintzatu eta
astindu eta ospe nabarmena bereganatu baititu. Ospe horren islada da, adibidez, “Urkixote”,
“euskararen etsaia”, “bakearen etsaia”, eta antzeko ezizenak eskaini izana.

Beharbada ezustean, baina PPk legegintzaldi berrian sostengu politikoak lortzeko abiatu duen
estrategia adeitsuago hori dela eta zarata gutxi egin gabe kargugabetu zuen Raxoik Urkijo, eta bere
ordez Javier de Andrés jarri, Arabako PPko laukote indartsuaren partaidea, itxuraz elkarlanean
iaioagoa, baina euskararen inguruan adierazpen zalapartatsuak egindakoa2.

1
2

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/02/07/sociedad/la-cruzada-judicial-de-urquijo
http://www.noticiasdealava.com/2015/04/21/araba/de-andres-dice-que-el-uso-social-del-euskera-en-alava-estaen-torno-al-3
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Kargu eta izen aldaketa hau baliatuko dugu, beraz, Carlos Urkijoren jarduna gertutik aztertu eta
euskalgintzak, gizarte-mailakoak eta instituzionalak, jardun honi eman dion erantzuna aztertu eta
hainbat hausnarketa partekatzeko, pentsatuz gai honek itxuraz zuen mami eta garrantzia gehiago duela.
Halaber, etorkizunean horrelako zerbait gertatuko balitz akademiak eta euskalgintzak elkarlanean
irtenbide erresiliente eta indartzaile bat eman beharko lioke eta balio beza lan honek ikuspegia
zabaltzeko.

2. Marko teorikoa
Baina komeni da hizkuntza eskubideen gaia arreta handiagoarekin aztertzea, izan ere, jardun
judizialean berme handiegirik ez duen esparrua da. Ez du alferrik esaten May-k (2011:265) “hizkuntza
eskubideak Errauskiñe eskubideak dir[el]a”. Horren harira, Fishman-ek (in May, 2011:270) ere
“eskubide atzerakor” bezala ere definitzen zituen hizkuntza eskubideak, ezegonkortasuna sortzen
zutelako.
Lehenik eta behin, kontuan hartu behar dugu hizkuntza eskubideen artean bi mota handi daudela,
euren baliagarritasunaren arabera (Skutnabb-Kangas 2000: 482-483). Hasteko, giza-hizkuntza
eskubideak ditugu (GHE, linguistic human rights) eta hauek dute nazioarteko hitzarmen eta legeetan
onarpen gehien, nortasuna, ama hizkuntza eta talde bezala esistitu eta ugaltzeko eskubidea bermatzen
baitute. Bestalde, hizkuntza eskubide “soilak ditugu” (HE), hizkuntzen erabilera eta hizkuntza
eskubideekin lotura duten eskubideak, oso konstituzio eta marko-legal gutxitan babestuak daudenak.
Horietaz gain, beste sailkapen batzuk ere badaude, eskubide horien hedapenaren eta eraginaren
arabera. Hasteko, eskubide positiboak eta negatiboak ditugu, hau da, giza-eskubideen erabiltze
horretan inor ez diskriminatua izateko eskubidea, eta talde baten nortasuna garatu edota mantentzeko
gutxiengoaren bizimoduan euren ezaugarri eta elementuak erabiltzeko askatasuna, hurrenez hurren
(Van der Stoel in May, 2000b).
Bestalde, eta talde hitza aipatu dugunez gero, eskubideak norbanakoenak, kolektiboak, lurraldekoak
edota berezitutako taldeenak izan daitezke, Kymlicka eta Patten-en arabera (2003:26-31 in May,
2010:135). Banaketa honek oraindik ere hainbat gatazka sortzen ditu, izan ere, batzuek ez dute
hizkuntza batek (komunitateak) eskubideak dituela sinesten, lurralde batean eskubideak zehazteak ere
asimilazioa ekar lezakeela salatzen dute beste batzuk, eta edonola ere, hizkuntza gutxituak
biziberritzeko horietako ezer nahikoa ez dela uste dute beste batzuek, hizkuntzen kasuak guztiz baitira
anitzak (Arraiza, 2016).
Halaber, hizkuntza ofizialen erregimenak eta norma-eta-egokitzapenaren erregimenak omen daude,
hizkuntza eskubideak aitortzeko mekanismo eta arrazoien arabera (May, 2011).
Eskubideen azalpenekin amaitzeko, eta beharbada, hau da interesgarriena lan honetarako, eskubideak
sustapenera edo tolerantziara bideratuak izan daitezke (Kloss in May, 2011:266). Erakundeek,
sarritan, hizkuntza eskubide batzuk aitortzen dituzte, baina aitortza horren jatorria hizkuntza horiek
sustatzeko edo toleratzeko motibazioan oinarritu ohi da. Jakina, erakunde askok aldarrikatuko dute
euren konpromezua hizkuntza horren sustapenerako irmoa dela, baina ekintzek eta Urkijo bezalako
agintariek hitz-arin horiek zalantzan jartzen dituzte.
Edonola ere, Grin-ek (1994:38), orain hizkuntzen biziberritzearen aspektu ekonomikoan murgildu den
hizkuntza-plangintza ebaluatzailea, zioen “egoera ezberdinean dauden hizkuntzei tratamendu berdina
emateak ezinbestean dakarrela hizkuntza hedatzailearen eragin eta haztearen igoera. Gutxiengoen
hizkuntzek bizirauteko politika asimetrikoak behar dituzte, hizkuntza handiagoen komunitateek euren
boterea gutxitu dezaten”. Antzeko modu batean mintzatzen zen Txepetx ere (1987:246), esanez
hizkuntza biziberritzeko hizkuntza hedatzaileetako hiztunek euren pribilejio batzuei muzin egin
beharko zietela. Hori egingarria ote da? Urkijok botere galtze hori onartuko al luke?
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Azken finean, “hizkuntza-kontuak botere-kontuak dira” Chomsky-ren hitzak gurera ekarriz (1979, in
May 2000b: 368).
Hizkuntza-politika eta plangintza (HPP) hizkuntzak arautzen dituen ekintzak dira, eta “gizadia bezain
aitzinakoa da, jendeak oroimena dugunetik hitz egiteko dugun moduak antolatu eta moldatzeko nahia
izan baitu” (Kaplan eta Baldauf, eta Ricento 1997:3, in McCarty, 2013:34). Horrela, batzuek
hizkuntza gutxituak biziberritzeko baliatuko duten bitartean, beste batzuek euren hizkuntza
mantentzeko, eta batzuetan beste hizkuntza desagertzeko edo azpiratzeko baliatuko dute. Hizkuntza
politika horren helburu eta oinarrietan garrantzia handia du hizkuntza ideologiak (Ricento, 2000:4),
nahiz eta Sonntag (2000:134) bezalako egileek harreman hau ez duten hain garbi ikusten.
Ideologiei buruz gagozkionez, hizkuntza-nazionalismoa da hizkuntza aniztasunaren mantentzerako
arazoetako bat, eliteek euren berezko hizkuntza aldaera sustatzen dutelako (Cooper, 1997 in Moreno
Cabrera, 2009:62), agintarien hegemonia politiko, militarra, demografikoa eta ekonomikoa hizkuntza
esparrura eramanez (Moreno Cabrera, 2009:93).
Zentzu batean, esan liteke Espainiar Konstituzioa horrelakoa dela, izan ere, hiru mailako hierarkia
ezartzen da hizkuntzentzako, non gaztelania, hizkuntza kofizialak eta gainontzeko hizkuntzak doazen
hurrenkera horretan, betiere gaztelaniaren hegemonia eta Espainiaren batasuna bermatzeko asmoz
(Moreno Cabrera, 2009:197 eta Arzoz, 2008: 145). Banaketa hau indartzeko, gaztelania epaitegi,
legedia, estatuko erakunde eta mass media delakoak inposatzen dute (Arzoz, 2008:145), eta hori dela
eta, Espainia ez da, berez duen hizkuntza aniztasuna kontuan izanda, herrialde eleanitza (Arzoz,
2008:144) eta bere ustezko tolerantzia eta asmo onak duten politika falta eraginkor eta koherenteak
itotzen ditu (Arzoz, 2008:110).
Euskal Autonomi Erkidegoaren kasuan, euskara kofizial izateak eta berezko hizkuntza izateak ekar
zezaketen berme juridiko gehiago, beharbada Katalunian gertatu den bezala, baina legearen zirrikitu
horiek ez dira arakatu (Urrutia, 2015) eta euskara baldintzatzen duten EAE-ko legediak Espainiako
araudia baino estuagoa dira (Etxeberria, 2015:89). Egile horren ustez, Eusko Legebiltzarrak ez du
euskararen berme juridikoa indartu bere jardunaren bitartez, hainbat auzitegik berretsi duten
jurisprudentziak euskara kokaleku ahul batean jarri dute eta euskararen legeko 8.3. artikulua
Konstituzioaren aurkakotzat jo ondoren ez da gabezia hori estaltzeko ahaleginik egin, arazoa
areagoatzea besterik ez eginez (ibidem). Urrutiak dio (2015:25) hizkuntza bat koofiziala den neurrian,
“bi hizkuntzen erabilera elkartua ez d[el]a ezinbesteko, bakoitza bere aldetik ofiziala baita” eta “bi
hizkuntza ofizialen arteko estatus juridiko formala berdina da” eta. Hala ere, Auzitegi
Konstituzionalak 82/1986 epaian 8.3. artikuluak Espainiako Konstituzioko 3. Artikulua urratzen zuela
ebatzi zuen, modu okerrean gainera (Etxeberria, 2015:89) eta hortik datoz Urkijoren helegite batzuen
lasterbideak eta zirrikituak.
2016an onartu zen Udal Legeak hutsune horiek estali zituen eta jauzi kualitatiboa izan ziren
euskararentzat hainbat arrazoirengatik (Urrutia, 2016:306):





Euskara eta gaztelaniaren kofizialtasuna zedarritzen dituelako eta Auzitegi
Konstituzionalaren jurisprudentziara moldatzen delako
Udaletxeen hizkuntza-politikarako eskumena indartu du, euskararen biziberritzerako
egitasmoak eraginkorragoak izango diren toki batetik abiatu daitezen ahalbidetuz
Euskarazko “elebakartasuna” bermatzen delako udalerri euskaldunenetan, praktika hori
legez babestuz
Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa (ELE) izeneko tresna jarri delako indarrean, erabaki
eta plangintzen eragin linguistikoa aztertu eta prebentzio lanak egin ditzan

Legeak hobetzeko hainbat esparru ditu, adibidez, espreski ezarpen zehatzik jaso ez izana
udalerri euskaldunentzat, Urkijok UEMAko udalen aurka egin izanak hauspotu duen arren lege
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hau (Urrutia, 2015:65), hau da, “Urkijoren gurutzadak”. Euskararen aldeko ekimenak zalantzan
jartzen dituzten egilerik bada, adibidez, López Basaguren, zeinek esaten duen normalizazio
planak arazo eta testuinguru errealetara egokitu behar direla (2000:32) eta langileei (bereziki
publikoei) eskatzen zaizkien hizkuntza irizpideak inoiz ezin direla Auzitegi Konstituzionalak
eta Goi Auzitegiak esaten duenetik haratago joan (1999:101), baina askoz eraikitzaileagoa eta
mesedegarriagoa da maila akademikoan egindako kritikak entzun eta kontuan hartzea,
epaitegietako helegite bat jasotzea baino.

3. Ikerketaren helburuak eta erabilitako metodologia
Ikerketa honek, abiatu berria denez modu askotan aberastu eta garatu daitekeen arren, hainbat helburu
ditu. Lehenik eta behin, bat egiten du Gazzola-ren hausnarketarekin (k.p.), esatean hizkuntza politika
ebaluatu beharra dagoela, eta ahal bada, maila zientifiko batetik. Urkijo eta bere helegiteak izan dira
hizpide kasu honetan, baina berdin egin liteke Foru Aldundien edo edozein erakundeen kasuan ere.
Bestalde, eta ikusita Urkijoren legegintzaldi honek zer nolako jarraipena izan duen euskal gizartean,
ikuspegi akademikoa eskaini nahi da lan honen bitartez, atera duen zaratatik informazio eta
hausnarketa gehiago ateratzeko. Hirugarrenik, eta Martínez de Lunak eta enparauek esandakoari
jarraituz (2013:13), euskal soziolinguistikak sakontasun teoriko falta du eta gure artean orain arte
ezezagunak izan diren kontzeptu batzuk aurkeztu eta aplikatu nahi izan dira, euskarazko ikerketa
egiten gabiltzan lagun guztien artean gure ezagutza aberastu eta saretzeko. Azkenik, ikusita UEMAko
udalerrien egunerokoa mehatxu judizialek baldintzatzen dutela (Urrutia, 2000:31; Etxeberria, 2015),
azken bost urte hauetan euskara esparru guztietan erabiltzeko hautu garbia egin duten lagun eta
erakundeen kezka nagusiena, hau da, Urkijoren helegiteak, maila orokorrago batetik aztertu dira. Era
berean, euskalgintzak eskatzen duen paradigma aldaketa honetan (Topagunea, 2015:1) argi printza
txiki batzuk igortzeko asmoarekin ere egin da lan hau.
Helburu hauek betetzeko, “Literature Review” izeneko metodologia erabili da ( American
Psychological Association 2011 in Erize, 2016,115), izan ere, lan akademiko ugari erabili dira
ikerketa honen garapenean zehar. Bestalde, komunikabideetako albisteak, erreportaiak eta aktak
ere baliatu dira Urkijoren helegiteen jarraipena burutzeko.

4. Azterketa
Ez da oso ezaguna, baina bi izan dira azken legegintzaldian EAE-ko politikagintza astindu duten
pertsonak: Urkijo bera eta Estatuko Abokatua den Macarena Olona andrea, batek “lege-urraketa”
identifikatu eta besteak salaketa horri berme juridikoa ematen baitzion3. Noticias de Gipuzkoak
“gurutzada judiziala” izenez deskribatu zuen salaketa-olde hau eta Noticias de Álavak, gainera, gehitu
zuen Urkijok erakundeen jarduna instituzionalizatu zuela mila inguru helegiteekin. Kazetari batzuk
udaletxe eta auzitegien kolapsoaz ere jardun ziren.4

Edonola ere, Urkijo eta Olonak sarrien auzitan jarritako ekintzek sinbolo, euskera, galdeketak eta
presoekin zuten zerikusia, nahiz eta euskara izan den, ziurrenik eta datu zehatzagoen faltan, ikamika
gehien piztu duena. Adibide batzuk jartzearren, Gobernuaren Ordezkariak Itsasoko desanexio
prozesuari5, Azpeitiako udalak kaleratutako sorkuntza beka deialdiei6, udaletxeek urriaren 12ak ateak

3

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/19/politica/urquijo-judicializa-con-un-millar-de-recursos-la-accioninstitucional-vasca
4
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/23/paisvasco/1377254519.html
5
http://www.eitb.eus/eu/albisteak/politika/osoa/4381694/urquijok-helegitea-jarri-dio-itsasoko-desanexioerreferendumari/
6
http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2016-07-22/hemeroteca_articles/urquijok-helegitea-aurkeztudu-azpeitiko-udalaren-sorkuntza-bekaren-aurka
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irekitzeari7, Gasteizko Udaletxeak Udalbiltzari diru-laguntza eman izanari8 eta beste ezeren gainetik,
euskararen normalizaziorako neurriak salatu ditu. Normalean, udalerriak UEMAra sartzea gelditu nahi
izan du Ordezkariak, argudiatuz legediak hizkuntza politika udaletxeen menpe ez dagoela esaten
duela. Hau honela, besteak beste, Berastegi eta Zerain udalerrien UEMArako sarrera trabatu ditu.
Bestalde, eta bereziki hau izan da Urkijok etengabe salatu duena, udaletxeko aktak euskara hutsean
bidali izana ere gogorki jarri du auzitan, ugariak izan baitira Amezketa, Beizama, Elgeta, Gaintza,
Oiartzun, Oñati eta Usurbil bezalako udaletxeen praktikak zigortzeko saiakerak9. Horren aurrean,
udalerri asko babesgabe sentitu dira eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza eskatu dute, honek Urkijo
publikoki deitoratzeraino10. Babesgabeak sentitu dira udalak euren baliabide eta ezagutzetatik kanpo
zeuden epaiketetara bideratzen zituztelako helegite hauek, eta gainera, eremu erdaldunetan kokatutako
auzitegien menpe uzten zituzten, erabat. Kinka horretan, EAE-ko auzitegiek emandako erantzuna ez
da berdina izan, izan ere, Bilbokoak Urkijoren helegitea babestu zuen argudiatuz udaletxeko aktek
“erreprozitate printzipioa” bete behar zutela Euskal Herritik kanpo ulertuak izan zitezen; baina aldi
berean, Donostiakoak euskarak duen estatus ofiziala lehenetsi zuen, euskara hutseko aktak bidaltzeko
praktikak legez (behin-behinekoan) babestuz11. Bukatzeko, Urkijok Gipuzkoako Foru Aldundiko
euskararen erabilera eta beharrezkotasuna finkatuko zuen plan ofizialari ere helegitea aurkeztu zion,
eta plan soil bat bazen ere, argi ikusi zen bere helegiteek edozein izango zutela jomugan, baita Foru
Aldundi bat ere12.

Zorionez, euskal alderdi abertzaleak elkarlanean aritu dira Urkijoren aurkako fronte batean lanean13
eta momentu jakin batzuetan Espainiako Gobernuaren Ordezkari postua ezabatzeko eskatu ere egin
da14. Anjel Lertxundi bezalako pertsonai ezagunek ere (eta beste horrenbeste eragile) altxatu egin ziren
egoera honen aurrean, gure (hizkuntza) eskubideak urratzen zituelakoan15.

5. Ondorioak
Aurreko atalean ikusi da Urkijok, hizkuntza gutxituaren “nolabaiteko elebakartasuna” eskatzen zuten
ekimen guztiak geldiarazten saiatu dela; izan aktak, izan euskaldunentzat bakarrik bideratutako deialdi
eta erakundeak, izan antzeko egitasmoak. Baina euskara koofiziala dela jakin badakigu eta horrela jaso
da gorago ere: berez, legediaren interpretazio malguago eta eskuzabalago batekin, ez litzateke
horrelakorik pasatuko eta ez zen ekimen horien bermea zalantzan jarriko. Arazoa da Espainiar
Estatuan dauden ideologia batzuek ez dutela batere begi onez ikusten gaztelaniarentzat beharko lukeen
espazioa beste hizkuntzentzako izatea, horrek estatuaren bizirautea jartzen baitu kolokan, beraien
ustez. Oroitu, bestela, lehen azaldu den Chomskyren aipu horretaz.

Ideia hau indartzeko, orain arte oso ezaguna izan ez den teoria bat azalduko da, “safety zone” edo
segurtasun-eremua deritzona, hain zuzen ere. Beheko irudian ikusten dugun bezala, hizkuntza bat eta
bere komunitatea talde handiago batentzako mehatxua edo arriskua bada, orduan “segurtasun-eremua”
7

http://www.elcorreo.com/alava/politica/201610/15/urquijo-advierte-ayuntamientos-vascos20161015135435.html
8
http://www.noticiasdealava.com/2016/01/30/araba/urquijo-recurre-la-subvencion-de-vitoria-a-udalbiltza
9
http://www.euskalherrianeuskaraz.org/udalak/1665/UEMAko_beste_zazpi_udalen_kontra_jo_du_Urquijok/
10
http://paralalibertad.org/el-pnv-se-une-a-bildu-contra-urquijo/
11
http://www.berria.eus/paperekoa/1900/003/001/2015-1003/euskarazko_akten_aldeko_epaiei_helegiteak_jartzen_hasi_da_urkijo.htm
12
http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/gara_2015-01-10-06-00/hemeroteca_articles/urquijo-retomala-fijacion-con-gipuzkoa-y-recurre-su-plan-de-promocion-del-euskara euskara plana GFA urkijo
13
https://sustatu.eus/1418739431217
14
http://www.berria.eus/albisteak/82885/espainiako_ordezkariaren_kargua_elkarrekin_ezabatzea_proposatu_dio
_sortuk_eajri.htm
15
http://www.berria.eus/paperekoa/1740/022/001/2014-06-06/gutun_irekia.htm
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delako hori aplikatuko du azken honek eta hizkuntza gutxitu hori bizirauteko ekintzak zapaltzen
saiatuko da. Ordea, hizkuntza batek ez badu arriskurik sortzen komunitate edo egitasmo-politiko
horren etorkizunerako, adibidez, katalana Balear Uharteetan edo kantonera Txinan (Zhou, 2016),
orduan hizkuntza hori babestuko da. McCarty egileak AEB-tako hizkuntza indigenen eta gobernu
“zurien” arteko harremana aztertzeko proposatu zuen kontzeptu hau, baina pentsatu liteke “Nazio bat,
hizkuntza bat?” ikuspegia bizirik dagoen herrialdeetan erraz aplikatu daitekeela.

Zer ikasten dugu egoera honetatik? Bada, gehienez, Espainiak hizkuntza gutxituekiko duen jarrera eta
hizkuntza eskubideen eskaintza mugatutako “tolerantziara bideratutako hizkuntza eskubideak” direla,
Kloss-en sailkapen hori gogoratuz. Izan ere, tolerantzia baino, sustapena izango balute helburu, orduan
Grin-ek eskatutako hizkuntza hedatzaileetako hiztunen “pribilegio galera” hori gertatu beharko
litzateke, eta ez dirudi, Urkijoren helegiteak testigu, hori gertatzeko baldintzarik dagoenik momentu
honetan.

Halaber, ikusita bi aldeek proposatzen duten etengabeko talka hori, eta kontuan hartuz Euskal Herrian
hizkuntzaren norgehiagokan dauden bi muturrek antzeko filosofia dutela jatorrian (Martínez de Luna,
2013:61; Goirigolzarri, 2015:474), gurean hizkuntzek duten izaera gatazkatsua azpimarratzen da.
Ruíz-ek zioen (1984) hizkuntzak hiru modutan ikus zitezkeela: arazo gisa, eskubide gisa eta aukera
gisa. Zergatik hartzen ditugu normalean lehen bi norabideak eta zergatik azken hori baztertu?
Ez al da bada, inozoegia, pentsatzea hizkuntzak zaratatik ateraz hizkuntza gutxituak errazago egingo
dutela aurrera? Azken lan batzuk, tartean EGOD, “Eta hemendik aurrera zer?”, eta Euskararen
Txantxangorria ildo horretatik joan dira, eta orokorrean horrela egin dute erakundeek16, baina pasa den
urtearen ondarrean argitaratutako Treballs de Sociolingüística Catalana aldizkarian besterik esaten
zen. Gatazkaren soziolinguistika deritzogu hizkuntza ukipenak ikuspegi honen bitartez azaltzeko
joerari (Marí, 2016:220) eta aipatutako aldizkariko azken alean ikerketa-ildo horren geroaz horrela hitz
egin zuen Vilak (2016:203): “ez da gatazkaren ideia baztertu behar, baizik eta ikuspegia apur bat
birorientatu behar da hizkuntzan oinarritutako soziolinguistika batetik soziologian, eta hortaz,
gizabanakoengan oinarritutako ikuspegietara aldatuz” Hau da, euskara eta gaztelania hitzak gutxiago
erabili, eta aztertu dezagun gehiago zein eragin duen komunitate baten eta bestearen arteko
harremanak hizkuntza-kontuetan. Hariari jarraika, Vilak gaineratzen du (2016:208) gatazken
soziolinguistika oraindik ere erabilgarria dela hizkuntzaren esparru makroak aztertzeko erabiltzen
bada, eta ez hiztunen arteko eraginak.
Eta zer egin dugu guk Urkijorekin genuen lehia honetan? Zer nolako erantzuna eman diogu,
euskalgintzako jarrera bateratu batetik abiatuta? Bada, orain arte esandako guztiaren argitan ezegokia
izan da gure erantzuna, maila mikroan gelditu garenez (Urkijo eta udal „txiki koitadu batzuk‟) ez
dugulako maila makroa (Espainiar Estatuaren hizkuntza ideologiak eragindako hizkuntza politika)
ikusi, eta Urkijorekin tematu gara behin eta berriro. Aukera bikaina izan zitekeen elkarlan berriak
sortu, sostengu berriak lortu eta erantzun berriak adosteko, baina pertsona bakar batek pizten zituen
suak itzaltzen xahutu dira energiak.

Urkijok berak bakarrik antolatu du “gurutzada judizial” hau? Zaila izango da hori jakitea, baina kargua
utzi aurretik baliogabetu zituen bere helegiteak17 eta zaratarik egin gabe joan zen, foko mediatikoa
16

ikus Marí, 2016:220 eta ondorengo esteka http://www.berria.eus/paperekoa/3124/030/001/2017-0201/txori_bat_da_birus_bat_da_ez_euskara_da.htm

17

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/01/31/politica/urquijo-retiro-los-recursos-contra-el-euskera-en-

octubre
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berarekin eramanez. Are garrantzitsuagoa, kaltea eginez joan da, hau da, euskararen biziberritzerako
onuragarriak izan ahal ziren ekimenak gelditu eta euskalgintzaren animoak ozpinduz. Jakina, egon dira
erantzun eraikitzaileak eta Urrutia eta Etxeberriaren lanak eta lehen aipatu dugun Udal Lege berri hori
dira adibide garbienak, baina euskarak aukera polita galdu du bere komunitatea sendotzeko eta
Espainiako ideologiak zalantzan jartzeko.

6. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Apirilaren 19tik 21era Hizkuntza Gutxituen Biziberritzearen Lehenengo Nazioarteko Kongresua
ospatu zen eta bertan munduko aditu onenentsuenak aditzeko aukera izan zen. Tartean izan zen Teresa
McCarty ere, “segurtasun-eremua” teorizatu zuena. Berarekin kontzeptu honen zabalpenaren inguruan
mintzatzea interesgarria zatekeen.

Edonola ere, lan honek bi ildo nagusietan izan beharko luke jarraipena, ezbairik gabe. Lehenik,
hizkuntza plangintza gertuagotik jarraitzeko proposamen metodologikoak egiten jarraitu beharko luke
mundu akademikoak, plangintzan dauden horiek gidatzeko eta jarraitu beharreko norabideak eta
ekidin beharreko marra gorriak proposatzeko. Bigarrenik, ikerketa zientifikoei praktikotasuna eman
behar zaie, bestela ordenagailuko karpeta batean ahazturik gelditzen dira horrelako lanak, ezinbestean.
Kasu honetan, euskalgintza, hiritar eta alderdi politikoen lana sakontasunez jarraitu eta azken hauei
aholkatzeko nahia izan beharko luke soziolinguistikak, elkarren beharra baitute eta baitugu.
Ikergazten ikerlari gazte andana izango gara, denak halako denak energiaz beteta, eta maiatzeko
hiru egun horietatik abiatuta gure esku egongo da herri eta hizkuntza -komunitate sendo bat
izatea, bai ekintzailetzan eta baita honekin estuki lotuta dagoen zientziak eta mundu
akademikoak ere.
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Ebola Twiterren: Osasun izurriteei buruzko gizarte irudikapenak eraikiaz
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Laburpena
Lan honen bidez Ebolak Twitterren izandako oihartzunak izurrite hau ulertzeko eta beronen gizarte
irudikapenak eraikitzeko izan duen garrantzia aztertu nahi da. Horretarako, Ebolari buruz idatzitako
28.760 txio aztertu ziren. Emaitzak Twitterren osasun krisietan informatzeko era aldatzen duela
frogatu dute, komunikabide tradizionaletako komunikazioa transformatuz. Eraldatze horretan
komunikabide tradizionalen diskurtso bakarrari kritikak eta gaia lantzeko ikuspuntu emozionalak
garrantzi berezia hartu zuten. Bukatzeko emaitzen inplikazio sozialei buruz eta sare sozialen bidezko
komunikazioak etorkizuneko osasun izurriteei aurre egiteko izango duen garrantziari buruz
hausnartzen da.
Hitz gakoak: Arrisku komunikazioa - Ebola –Komunikabideak- Sare sozialak - Twitter

Abstract
This paper studies how Risk communication in Twitter during the 2014 Ebola outbreak has
influenced the construction of social representations about this issue. For that 28,760 tweets about
Ebola were analyzed. The results highlighted that Twitter changes the way to inform in health crisis,
transforming the communication of the traditional mass media. In this transformation the unique
discourse of the traditional media is criticized and the emotional perspective is underlined. Finally,
the social implications of the results and the importance of social network communication in future
health crises are discussed
Keywords: Risk communication- Ebola- Mass Media-Social Networks- Twitter

1. Sarrera eta motibazioa (Formatu orokorra eta bibliografia)
Osasun izurriteak gizarte fenomeno gisa ikara nabarmena sortzen dute, oso arin zabaltzen
baitira eta pertsonentzako mehatxu fisiko (kasu batzuetan) zein sinbolikoa baitakarte. Osasun
epidemiek sarri komunikabide tradizionaletan izugarrizko estaldura izan ohi dute, baita
kutsaturik egon ez den herrialdeetan ere (Wallis eta Nerlich, 2005). Gainera aro digital berrian
osasun izurriteetan internetek eta bere baitan bereziki sare sozialek duten garrantzia ere geroz
eta nabarmenagoa da (Scanfeld, Scanfeld eta Larson, 2010). Artikulu honek 2014-2015eko
Ebola izurritea sare sozialek nola landu zuten aztertuko du.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak (Azpiatalak eta zerrendak)
Ebola, sukar hemorragikoa sortzen duen gaixotasun infekzioso birikoa da. Lehenengoz
1976an antzeman zen Zaire eta Sudan-en eta bere ezaugarri nagusia hilkortasun tasa handia
duela da. Bereziki Afrika erdialde eta mendebaldean antzeman izan da baina munduko beste
hainbat herrialdetan ere kasuan antzeman dira. 2014an hasitako Ebola izurritea, birus honek
sortutako agerraldi epidemiko handiena izan da.
2.1 Ebola eta beste osasun izurriteen lanketa komunikabideetan
80ko hamarkadatik hona osasun izurriteak agenda politiko eta mediatikoen parte izan dira,
ondorioz imaginario kolektiboan lekua hartuz eta arriskuaren diskurtsoa nabarmenki puztuaz
(Washer, 2010). Lan honetan oinarri teoriko nagusitzat erabiliko dugun Gizarte Irudikapenen
oinarri teorikotik, gaixotasunen jakintza zientifikotik haratago jendeak gizarte irudikapenen
bidez beraiei buruzko jakintza partekatzen dutela defendatzen da (Moscovici, 1984).
Krisi konkretu bati buruzko gizarte irudikapena gertaera historikoek eta sinbolo garaikideek
determinatzen dute, horrela mehatxua ezagun bihurtu eta hobeto ulertu ahal izateko. Prozesu
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horretan, komunikazioa eta bereziki komunikabideak gako dira mehatxuari aurre egin ahal
izateko (Wagner eta Hayes, 2005).
Aipaturiko oinarri teorikoa sustatuz, Joffek eta Haarhoffek (2002) Britainia Handiko prentsak
eta biztanleriak 1995eko Zaireko (orain Kongoko Errepublika Demokratikoa) Ebola izurritea
nola ulertu zuten aztertu zuen. Ikerlari honen ondorio nagusia, bai hedabideetan eta baita
biztanleengan ere, Ebolaren irudi komun bat zegoela izan zen. Ebola gaixotasun afrikar gisa
irudikatu zen, hau da, Afrikako ohiturekin lotua eta britainiarrekin zerikusi gutxi zuen zerbait
bezala. Gainera, mendebaldeko gizartea, bere osasun sistema dela medio, Ebolarekiko
iragazgaitz zela uste izan zuten.
Arazo nagusia gaixotasuna “gu” bezalako pertsonei ere eragiten hasten denean gertatzen da.
Kasu horietan “besteak” soilik kutsatzeengatik ezin errua egotziaz, Ebolarekin gertatu zen
bezala, beste erruduntasun prozesu batzuk abiatzen dira. Egungo osasun izurriteen aurrean
bereziki, gobernuei, industriei (bereziki industria farmazeutikoa) eta komunikabideei errua
egotzi izan zaie gaixotasunaren sorreraren aurrean egoera ondo ez kudeatzeagatik (Idoiaga, Gil
de Montes, eta Valencia, 2016; Washer, 2006). Erruduntasun prozesu horren zabalkundea
bultzatzea ere leporatu izan zaie ustelkeria eta arazoaren ezkutatzea medio.
2.2 Osasun izurriteak eta Twitter
Twitter sare sozial eta mikro-blogging zerbitzu bat da, zeinek bere erabiltzaileei mezuak
bidali eta irakurtzea ahalbidetzen dien. 500 milioi erabiltzaile dauzka eta egunean 65 milioi
tweet plazaratzen ditu. Honenbesteaz, Twitter osasunari buruzko informazio formal zein
informala partekatzeko oholtza aproposa ere bilakatu da, eta baita osasun krisien
barreiaketarako ere (Scanfeld, Scanfeld eta Larson, 2010).
Sare sozialek azken urteetan jasandako zabalkunde masiboak era berean, beraietan lantzen
edo zabaltzen den informazioari buruzko eztabaida ere plazaratu dute. Twitterren publikatutako
informazioaren parte handi bat komunikabide tradizionaletatik datorren arren (Chew eta
Eysebanch, 2010), informazioaren transformaziorako edota pentsamendu kontrakulturaletarako
eremu ireki ere kontsideratzen da. Izan ere, komunikabide tradizionalekin konparatuaz sare
sozialen komunikazioa dialogikoagoa, interaktiboagoa eta arinagoa da (Schultz eta Wehmeier,
2010), honenbestez komunikazio ikuspuntu berri bat sortuko dutelarik.
2.3 Helburu eta hipotesiak
Artikulu honen helburu 2014ko Ebola izurritearen gizarte irudikapenak aztertzea da.
Horretarako, Twitterren krisi honi buruz eginiko jarraipena aztertuko da, epidemiaren irudi
mediatikoa eraikitzeko instrumentu gisa.
Aipaturiko helburu nagusia ildotzeko bi lan esparru jorratuko ditugu. Lehenik eta behin
Twitterren eduki analisia burutuko dugu, bertan Ebola nola irudikatzen den ikertzeko; eta
bigarrenik, Twitterren komunikazio estiloa aztertuko dugu.
Lehenengo hipotesi gisa, eta Twitterren eduki analisiari dagokionez, Ebola oraindik Afrikar
gisa irudikatzea espero dugu baina jasotako krisiaren garrantzia medio arrisku globalak geroz
eta isla handiagoa izango duela ere, uste dugu. Gainera, bere zabalkundearekin lotuaz, bereziki
mendebaldean gertatutako kutsatzeekin, arduradun politiko eta komunikabide tradizionalekiko
erruduntasun prozesuak abiaraziko direla uste dugu krisiaren gestio okerra egitea leporatuaz.
Bigarrenik, komunikazio estiloa komunikabide tradizionaletako komunikazi o monologikotik
haratago joatea espero dugu, ideia aniztasuna, joera emozionalak, aldarri moralak eta abar
islatuaz.

3. Ikerketaren muina
3.1 Metodologia
Twitterren analisia 2014ko Ebola krisiko momentu gordinenean burutu zen, 2014ko abuztuak
1etik azaroak 15 arte hain justu ere. Horretarako Twitter sare sozialean data horietan E spainiar
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estatuan argitaratutako eta Ebola hitz-gako edo hastag-a zuten txio guztiak aztertu ziren, 28.760
txio guztira. Txioak lokalizatzeko txio geolokalizatuak batu ziren koordenatuak erabiliaz.
Analisiak burutzeko, eta kasu hauetan ohiko diren fidagarritasun eta baliozkotasun arazoak
ekidin nahian (Klein eta Licata, 2003; Reinert, 1996) Alceste softwarea (Reinert, 1996) erabili
zen. Analisi lexikalerako software honen helburu nagusia testua kuantifikatzea da, bere
estruktura garrantzitsuenak erauziz testu datuei datxekion informazio oinarrizkoena erabili
nahian. Frogatua izan da (Reinert, 1996) estruktura hauek bereziki lotuak daudela testuan hitzek
duten banaketarekin eta banaketa hau orokorki ez dela zorizkoa izaten. Alcesteren interes
nagusiak testuak deskribatzea, klasifikatzea, parekatzea eta automatikoki laburtzea dira.
Softwareak egiten duen lehenengo gauza hiztegi bat osatzea da; horretarako “lanabes hitzak”
baztertu (artikulu, izenorde, juntagailu) eta “hitz osoak” (izen, aditz, adjektibo, izenlagun) soilik
edukitzen dira kontutan. “Hitz osoak” maiztasun minimo batekin errepikatzen badira (gutxienez
lau aldiz lehenetsita dagoelarik) Alcestek erroetara laburtuko ditu. Analisiaren lehenengo
urratsa corpusa Testuinguruko Oinarrizko Unitateetan (Elementary Contextual Units -ECU-)
banatzea izan da, zeintzuek esaldi batez edo bitaz osatuak dauden (30 -50 hitz inguru). ECU-ak
eta hitz erroak gurutzatu egin dira kontingentzia taula bat sortzeko, zeinek hiztegiaren banaketa
azalduko duen ECU-ekiko. Kontingentzia taula horretatik abiatuta distantzia karratuen matrize
bat sortzen da, non, bi ECU hurbilekoak izango diren aztertutako hitzen bat partekatzen badute
(Reinert 1996; Klein eta Licata, 2003).
Ondoren, cluster analisi hierarkiko beherakor bat burutzen du Alcesteak aipaturiko distantzia
karratuen matrizearekin. Estrategia honen bidez, testuen interpretazioa errazten da, klaseak
batera ematen diren hitzetatik ateratzen baititu. Klase bakoitzak gutxienez ECU-en %5-a izan
behar du. Estrategia honek ikertzailea corpusean dauden unibertso lexikal garrantzitsuenak
identifikatzen lagunduko du (Reinert 1996; Klein eta Licata, 2003).
Gure helburua den eduki analisia burutzeko, Alcesterekin burututako beste ikerketa batzuetan
bezala (Vizeu eta Bousfield, 2009), klase bakoitzeko hitz garrantzitsuenak hiru irizpideren bidez
sailkatu ziren: 1) Hitzaren errepikakortasun maiztasuna klasean bertan 5 baino handiagoa izatea;
2) Chi-karratu asoziazio frogaren balioa klasearekiko χ² ≥ 32.85; df = 1 baino handiagoa izatea;
eta 3) hitz horren %50-a ego gehiago klase horri egoki izana.
Azkenik ikertzaileak zenbait klase eta hitz eta ECU tipikoz osatutako gako estatistiko lortzen
ditu klaseak mundu lexikal gisara interpretatu ahal izateko. Alceste bidez eginiko operazioak eta
estatistikoak, gardenak, eta berregingarriak dira, interpretazioaren azken momenturaino, non
ikertzaileak hitz multzo bakoitzari label bat ezartzen dion, softwareak identifikatut ako unibertso
lexikala izendatzeko, ko-okurrentzia eta banaketa patroien bidez (Reinert 1996; Klein eta
Licata, 2003).

3.2 Emaitzak
Twitterren batutako korpusak 378.586 hitz izan zituen, horietan 183.360 hitz ezberdin egon
zirelarik. Konkretuki kluster analisi hierarkiko beherakorrak korpusa 8.448 ECUtan banatu
zuen, zeintzuetatik 6 klase eratorri ziren hitz esanguratsuenetan oinarriturik (ikus 1 irudia) .
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1. Irudia: Kluster analisi hierarkiko beherakorra klase bakoitzeko hitz esanguratsuenekin
Iturria: norberak egina.

Analisiak bi kluster nagusi hauteman zituen. Lehenengo klusterrean, lehenengo klasea
“Teresa Romeroren kasuaren gestio eta estaldura mediatiko txarrak” (%35,92ko pisuarekin) eta
seigarrena “Ebolaren aurka borrokatzeko laguntza!” (%10,17) daude. Bigarren klusterrean
berriz bigarren klasea “Epidemia globala” (%14,41), hirugarren klasea “Ebola Afrikan”
(%14,01), laugarren klasea “Misiolari espainiarren aberriratzeak” (%14,65) eta bosgarrena
“Espainiako Ebola kasu susmagarriak” (10,81%) daude.
Klaserik pisutsu edo indartsuena lehenengoa izan zen, “Teresa Romeroren kasuaren gestio eta
estaldura mediatiko txarrak”, zeinek Europan emandako lehenengo Ebola kutsatze kasua
deskribatzen duen, hain zuzen ere Teresa Romero Madrileko erizainarena. Gogor a dezagun
Teresa Romero erizaina Sierra Leonatik aberriratua izan zen Manuel Garcia Viejo misiolaria
zaintzen ari zela kutsatu zela Madrileko Carlos III ospitalean. Bai bere kutsatze eta baita bere
gaixotasunaren gestioa oso polemikoak izan ziren, zenbait agintarik kutsatzearen errua berari
bota nahi izan baitzioten, bera diagnostikatzean beharrezko protokoloak ez baitziren jarraitu,
bere inguruan egondako jendeari ez baitzitzaion beharrezko informazioa pasa, bere txakurra
jabeen baimen gabe sakrifikatua izan baitzen, etab. Izan ere, klase honetan bereziki Espainiar
gobernuari zein komunikabideei egozten zaie errua osasun krisi hau era egokian maneiatzen ez
jakiteagatik. Hasteko, eta gobernuari dagokionez klase honi lotutako txio esanguratsuenak
gobernuari erantzukizunak eskatzen dizkiote “Rajoiri Romeroren kutsatzeagatik erantzukizunak
eskatu behar zaizkio eta Ana Matok aurpegia eman dezala!” (ECU 7179; X2 (1) = 63, p < 0,001),
baita dimisioak ere “Ana Matok osasun ministra gisa Eboladun txakurra baino arrisk utsuagoa
da! Ana Mato dimititu!” (ECU5017; X2(1) = 59, p < 0,001) eta herriaren ezinegona bereziki
azpimarratzen dute “Europa flipatzen ari da Espainiarekin! Ebola protokoloak hasieratik
bukaerara arte huts egin du! Hau iruzurra da! (ECU 4345; X 2(1) = 62, p < 0,001).
Kasu honek edukitako estaldura mediatikoa ere nahiko polemikoa izan zen, lehenengo
klasean islatzen den bezala. Lehenik eta behin, beste txio esanguratsuenetan ikus dezakegunez,
komunikabide tradizionalei arriskuaren eta jendearen beldurraren erabilera interesatua egitea
leporatu zitzaien: “Informazioa Ebolataz? Hobe ez, horretarako badaukazu telebista, berdin da
zein kate jartzen duzun guztiek berdina diote eta zu beldurtu eta izutu nahian!” (ECU 5447;
X2(1) = 58, p < 0,001); “Ikaragarria da Ebolak sortutako kazetaritza paniko fasea” (ECU 1794;
X2(1) = 57, p < 0,001). Gainera, mendebaldeko jendearen kutsatzeetan soilik erdiratzea ere
leporatzen zaie: “Ebola sasoiko kazetaritza, gaixoaren jatorriaren arabera lerro -buruak
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infektatzen dituen birusa!” (ECU 1654; X2(1) = 55, p < 0,001). Bestalde, komunikabide tradizionalei
haien interesak asetzeko informazioa zabaltzea edota gezurra esatea ere leporatzen zaiela ere ikusi
genuen esanguratsutasun altuko ondorengo txioetan: “Zergatik albiste hauek ez dira
komunikabideetan ateratzen?: Teresaren senarra: Auzitegietan frogatuko dut Espainian Ebolaren
gestioa nolako lardaskeria izan den!” (ECU 6161; X2(1) = 73, p < 0,001); “Kazetari bat kondenatua
izan da Senegalen benetakoak ez ziren bost Ebola kasuz informatzeagatik” (ECU 1466; X2(1) = 67, p
< 0,001). Honenbestez, bai gai konkretuagatik eta baita orokorki ere Twitterren komunikabide
tradizionalekiko kritikak anitzak izan ziren: “Kazetarien presak Ebolak baino gehiago hiltzen
du!” (ECU 8257; X2(1) = 65, p < 0,001); “Ebolaren estalduran kazetaritzak guztiz huts egin du” (ECU
8001; X2(1) = 67, p < 0,001).
Lehenengo kluster hau osatzen duen beste klasea “Ebolaren aurka borrokatzeko laguntza!”
da. Bereziko Mugarik Gabeko Medikuak (MSF) gisako gobernuz kanpoko erakundeek Twitter
erabili zuten Ebolaren aurrean laguntza zuzenean hiritarrei laguntza ekonomikoa eskatzeko txio
esanguratsuenetan islatu zen gisara: “Lagun gaitzazu Ebolaren kontra borrokatzen! Lagundu
Mugarik Gabeko Medikuak!” (ECU 8122; X 2(1) = 20, p < 0,001).
Bigarren klusterra bigarren eta hirugarren klaseekin hasten da, non egungo Ebola izurritearen
zabalkunde, kokapen eta izateaz eztabaidatzen den. Hau da klusterreko adar honetan Ebola
arazo afrikarra edo nazioarte mailako arazoa den eztabaidatzen da nolabait horretarako bi
ikuspuntuak landuaz. Bigarren klaseak, “Epidemia globala”, krisiaren nazioarte mailako
ikuspuntua lantzen du. Bere diskurtso ildo nagusia, txio esanguratsuenetan ikus dezakegun
bezala, nazioarteko herrialdeek, bereziki mendebaldekoak, Ebolarekiko erakutsitako ardura
azpimarratzea da: “Ebolak nazioarteko potentziak alertan jarri ditu” (ECU 30; X2(1) = 33, p <
0,001). Klase honetan Osasun Mundu Erakundeari (OME) egiten zaizkion erreferentziak anitzak
dira “OMEk dio Ebola izurritea berau geratzeko esfortzuak baino arinago zabaltzen ari dela”
(ECU35; X2(1) = 32, p < 0,001).
Bestalde, hirugarren klaseak “Ebola Afrikan” krisi honek afrikar kontinentean,bereziki Afrika
mendebaldean izandako eragin ikaragarriari datxekio ECU esanguratsuenetan ikus dezakegun
bezala: “Milaka kasu berri mendebaldeko Afrikan baina Afrikar batasunak Ebolagatik itxitako
mugak zabaltzeko eskatu du” (ECU3159; X 2(1) = 43, p < 0,001); “Ebola pausu erraldoiz
zabaltzen dabil Liberian” (ECU 2345; X2(1) = 43, p < 0,001).
Kluster honen barnean, aipaturiko lehenengo adarrari ondoren “Misiolari espainiarren
aberriratzeak” deritzon laugarren lotzen zaio. Klase honek Manuel Garcia -Viejo eta Miguel
Pajares bi misiolari espainiarren kasuak lantzen ditu: “Gobernuak Ebolaz kutsatutako erlijio
gizon espainiarra aberriratuko du” (ECU2796; X2 (1) = 55, p < 0,001). Klase honen baitan
aberriratzeak beharrezkoak ziren edo ez eta nor aberriratu behar zen zalantzan jartzen zuten
txioak ere esanguratsuki agertu ziren “Gobernuak ez du ogerle korik eman Ebolaren sendagaia
topatzeko baina Eboladun bi apaiz aberriratu ditu! Espainian pertsona infektatuak aberriratzen
ditugu NANa duten bitartean!” (ECU2134; X2(1) = 55, p < 0,001).
Azkenik, bosgarren klasea, “Espainiako Ebola kasu susmagarriak” du gu bigarren kluster
honen baitan baina beste adar batean. Klase honetan, Espainian egondako Ebola kasu
susmagarriei buruz jasotako txioak ditugu. Kasu guztiak Afrikan aurreko egun edo asteetan
egondako eta gaixotutako pertsonak izan ziren. Halere, kasu guztietan Ebola alarmagatiko
protokolo medikua martxan jarri zen baina azkenean hauetariko bat bera ere ez zen egon Ebolaz
gaixotua. Halere, protokolo aktibatze eta alarma ezberdinek Twitterreko erabiltzaileak aztoratu
zituzten txio esanguratsuenetan ikus dezakegun bezala: “Ai Jauna! Nigeriar bat Mallorkako
ospitale batean sartu dute Ebola omen duelakoan!” (ECU3371; X 2(1) = 34, p < 0,001 ); “Ebola
madarikatua! Bartzelonan kasu susmagarri bat isolatu dute (ECU2171; X 2(1) = 35, p < 0,001);
“Bilbon Ebola kasu bat!! Guztiok kutsatu eta hilko gara azkenean! Zelako beldurra!!!”(ECU
5674; X2(1) = 34, p < 0,001).
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4. Ondorioak
Gure ikerketan jasotako emaitzek Ebolaren irudikapen kolektiboaren eta berau eraikitzean
komunikabideek, bereziki sare sozial berriek duten garrantziari buruzko zenbait ideia gako
plazaratu dituzte. Goazen beraz berauek azaltzera, lehenik Ebolaren irudia nolako izan den
behatuaz eta gero Twitterren erabilitako komunikazio estiloari buruz hausnartuaz.
Hasteko, gure bigarren Klasean “Epidemia Globala” aurreko Ebolari buruzko ikerketekin
konparatuaz (Joffe eta Haarhoff, 2002), izurritearen ikuspuntu globalak indarra hartu duela
beha dezakegu. Hau da, arrisku gunea Afrika hertsi-hertsian izatetik mundu mailako edozein
herrialdetan kokatzera pasa da. Horren adierazle Twitterren nabarmenki Ebola norbere
herriarekin lotzen zituzten gaiak nabarmendu izana lehenengo klasean “Teresa Romeroren
kasuaren gestio eta estaldura mediatiko txarrak”, laugarren klasean “Misiolari espainiarren
aberriratzeak” eta bosgarren klasean “Espainiako Ebola kasu susmagarriak” ikus dezakegun
bezala . Hau da, Afrika oraindik izurritearen epizentro kontsideratzen da eta baita jatorri ere,
baina bere zabalkundea posible baino errealagotzat jotzen da. Ideia honek Beck -ek (1992)
proposatutako Arriskuaren Gizartearen ideiarekin bat egiten du. Bertan globalizazioak eta
bereziki komunikabideen globalizazio mediatikoak geroz eta ahulagoak diren mugak
hautematera eramango gaituela eta ondorioz, momentu oro arrisku globalek mehatxatuko
gaituztela sentitzera garamatzatela aurreikusten da.
Analisiak bi kluster nagusi hauteman zituen. Lehenengo klusterrean, lehenengo klasea
“Teresa Romeroren kasuaren gestio eta estaldura mediatiko txarrak” (%35,92ko pisuarekin) eta
seigarrena “Ebolaren aurka borrokatzeko laguntza!” (%10,17) daude. Bigarren klusterrean
berriz bigarren klasea “Epidemia globala” (%14,41), hirugarren klasea “Ebola Afrikan”
(%14,01), laugarren klasea “Misiolari espainiarren aberriratzeak” (%14,65) eta bosgarrena
“Espainiako Ebola kasu susmagarriak” (10,81%) daude.

Gainera, bai Ebola kasu susmagarriek (bosgarren klasea) eta baita Teresa Romeroren kasuak
ere (laugarren klasea) arrisku edo beldurra maila pertsonalera barreiatzen dute Twitterreko
erabiltzaileen artean, gai hauek berebiziko garrantzia eta oihartzuna hartu zutelarik sare
sozialea. Osasun izurriteei buruzko zenbait ikerlanetan (Washer, 2006), arriskuaren globalizazio
hau albisteetan “Zu izan zintezkeen, ni izan nintekeen” ideia edo markoa erabiltzearekin lotu
izan da. Ideia edo marko honen erabilerarekin kazetariek kaltetuak direnekiko enpatiaren bidez
norberaren interesaren zein beldurraren loratzea bilatzen dute (Kitzinger eta Reilly, 1997).
Baina tankera horretako tendentziekin kontuz ibili beharra dago zeren eta benet an arrisku maila
handiegia suposatzen ez duten gaixotasunak era honetako alarmismo marko bidez plazaratzea
kontraproduktibo izan daiteke. Izan ere, joera honek benetan larriak diren osasun krisien
aurrean osasun erakunde publikoek hiritarrak mobilizatzeko duten gaitasuna gutxi dezake
(Sherlaw eta Raude, 2013).
Bigarrenik, eta gure ikerketako emaitzek erakutsi duten bezala epidemiarekiko errua jada ez
dela Afrikarrekin lotzen da, baizik eta gobernuarekin edota komunikabideekin , azken boladako
ikerketen joera jarraituaz (Idoiaga, Gil de Montes, eta Valencia, 2016),. Izan ere bereziki
lehenengo klasean eta bere txio tipikoetan ikusi ahal izan dugun bezala, Twitterreko
erabiltzaileak bereziki suminduta daude politikarien gestioarekin, eta gaixotasunaren
zabalkundea errazteaz errua egotzi diete (Idoiaga, Gil de Montes, eta Valencia, 2016; Washer,
2006), bere herrikideak babesteko gaitasun faltagatik. Bestalde, kritiken edo erruduntasun
mezuen beste jomuga komunikabideak dira, arriskuaren eta jendearen beldurraren erabilera
interesatua egitea, Afrikan gertatzen ari den sarraskia kontutan izan gabe, mendebaldeko
infektatuetan soilik erdiratzea edota haien interesei begiratuz informatzea zein gezurra esatea
egozten zaielarik. Azken finean, komunikabide tradizionalek Ebolaren inguruko diskurtso
bakarra plazaratzen dutela aldarrikatzen da Twitterren eta komunikazio estilo hori kritikatzen
da.
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Hau da, eta gure iker-galderetako bigarren puntu den Twitterreko komunikazio estilora pasaz,
egia da bai aurreko beste zenbait ikerketetan azpimarratutako gisara (Chew eta Eysebanch,
2010) Twitter eta komunikabide tradizionaletan gai antzekoak edo berberak lantzen direla eta
Twitterren komunikabide tradizionaletan argitaratutako albisteak oihartzun handiz zabaltzen
direla. Baina, horretaz gain, Twitterrek beste komunikazio estilo bat ere plazaratzen eta
aldarrikatzen du. konkretuko istorio bakarretik haratago informazioa nahi duen komunikazioa
(Ikus 1. Klaseko komunikabideei kritikak); emozioak erakutsarazten dituen komunikazioa,
adibidez bosgarren klasean: “Ai Jauna! Nigeriar bat (…)”; “Ebola madarikatua!(…);
“(…)zelako beldurra!” edo lehenengo klasean: “Hau iruzurra da!”; “Zein esanguratsu eta tristea
(…)”; “Ikaragarria da (…)”; irakurleen edo Twitterreko beste erabiltzaileetatik erantzun zuzena
bilatzen duen komunikazioa, adibidez 6. klasean “Lagun gaitzazu Ebolaren kontra borrokatzen!
Lagundu Mugarik Gabeko Medikuak!” edota gaiaren alderdi moralak plazaratzen dituen
komunikazioa laugarren klasean: “Gobernuak ez du ogerlekorik eman Ebolaren sendagaia
topatzeko baina Eboladun bi apaiz aberriratu ditu! Españan pertsona infektatuak aberriratzen
ditugu NANa duten bitartean!”.
Beraz, Twitterrek osasun izurriteetan ez du komunikabide tradizionaletako edukiaren
errepikapen huts bat eskaintzen, beronen transformazio plano hurbilago batera baizik; askoz ere
komunikazio emozional, moral eta honenbestez pertsonalagoa landuaz. Twitterren alderdi
emozionalak bereziki loratzen dira: komunikabide zein gobernuekiko haserrea, kasu
susmagarriekiko beldurra, egoerak sortutako tristezia, Ebolarekiko ikara eta hauei mezu
zuzenak eta istorioa ulertzeko era anitzak gehituz gero, egunerokotasuneko pentsamenduan
Ebola bezalako gaixotasunak errazago txertatzen lagunduko digun komunikazioa estiloa dela
argi geratzen zaigu. Komunikazioa Twitterren dialogikoa da eta honenbestez komunikabide
tradizionaletako informazioa hautatu, prozesatu, transformatu eta berrestrukturatzen da gaiak,
arazoak eta jakintzak egunerokotasuneko pentsamenduaren ikuspuntutik landuaz. H onenbestez
edozein albistek, baina bereziki osasun krisiek Twitterren duten jarraipenaren eduki analisia
potentzialki erabilgarria izango da eta zehatz-mehatz aztertu beharko litzateke pandemia
bakoitzean, pertsonok osasun izurriteak nola ulertzen ditugun ikertzeko oinarrizkoa baita aro
digitalaren baitan.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Aro digitaleko gizartean, pertsonok Ebolaren gisako osasun izurriteei eta beraien mehatxu
fisiko zein sinbolikoari geroz eta maizago aurre egin beharko diegu. Honenbestez, komunikazio
mediatikoak eta bereziki sare sozialek eskaintzen duten komunikazio digitalak izurriteek
komunikazioan sortutako eraldaketari buruz eta honek berauen irudikapen sozialaren
eraikuntzan duten garrantziaz hausnartzea ezinbestekoa da. Beraz, eta jorratutako guztiaren
laburpen gisara, azpimarratu beharra dugu osasun izurriteetan sare sozialen komunikazioa gako
izango dela, bederen, berauei era efikazago batean aurre egiteko eta osasun politika eta
komunikazio egokiagoak bideratzeko.
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Nanoteknologien eta RFID dispositiboen arteko konbergentzia
teknologikoa: pribatutasunarentzako mehatxu berri baten atarian?
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Laburpena
Nanomaterial manufakturatuak (NMM), nanoteknologien ustiapenetik eratortzen diren material
berriak, besteak beste irrati frekuentzia bidezko identifikazio sistemadun (RFID) etiketen prestazio
teknikoak potentziatzeko erabiltzen dira. Dispositibo elektroniko horiek nagusiki esparru
komertzialean produktuen unean uneko trazabilitatea egiteko baliatzen badira ere, norbanakoen
informazio pertsonala eskuratzeko ere erabili izan diren kasu batzuk dokumentatu dira dagoeneko.
Alde horretatik, ikerketa honen xedea kasu horietan RFID etiketen erabilerak norbanakoen
pribatutasuna errespetatu duen edo ez aztertzean datza, horretarako datu pertsonalen babeserako
legedia oinarri hartuta.
Hitz gakoak: nanoteknologiak, RFID etiketak, datu pertsonalak, pribatutasuna

Abstract
Manufactured nanomaterials (MNM), those new materials obtained from the employment of
nanotechnologies, are used among other things to enhance the technical properties of Radio
Frequency Identification tags. Although these electronic devices are mainly used in the commercial
area to ensure a constant traceability of products, there have been already documented some cases
where they were employed to acquire personal data. In this sense, the objective of this research is to
analyze whether in those cases the privacy of individuals has been respected on the basis of the
personal data protection regulations.
Keywords: nanotechnologies, RFID labels, personal data, privacy

1. Sarrera eta motibazioa
Nanoteknologiek, materia eskala nanometrikoan (10 -9 metro) manipulatzetik beren propietate
ezberdin eta teknikoki probetxugarriak eskuratzea helburu duten teknologien multzoak,
hazkuntza nabarmena izan dute XXI. mende hasiera honetan. Euren ustiapenetik eratortzen
diren material berriak, nanomaterial manufakturatu izenekoak (aurrerantzean NMM), gero eta
produktu eta aplikazio gehiagotan ikertu, erabili eta komertzializatzen dira, beste batzuen
artean, produktu kosmetiko, plagizida, elikagai, ehungintza, elektronika, medikamendu eta
tratamendu medikoetan eta industria militarrean 1.
Izan ere, NMMak aniztasun, heterogeneotasun, sofistikazio eta konbergentzia
teknologikoaren sinonimo dira. Ekoizten diren NMM moten kopurua gero eta anitzagoa da (gaur
egun 4.000 mota inguru dokumentatu dira 2) eta horietako bakoitzak propietate fisiko-kimiko
desberdinak eta heterogeneoak ditu. Denbora igaro ahala, gainera, gero eta sofistikatuagoak
dira. Etorkizunera begira garatu dezaketen sofistikazio mailaren arabera, material horien lau
1

The Proyect on Emerging Nanotechnologies izeneko datu base estatu batuarrak (ikus
http://www.nanotechproject.org/cpi/) merkatuan NMMak erabiltzen dituzten 1827 produktu komertzial
identifikatu ditu. Danimarkako ingurugiro eta kontsumitzaileen babeserako gobernuz kanpoko erakundeek
landutako The Nanodatabase inbentarioan (http://nanodb.dk/en/), ordea, kopuru hori 2440 produktutakoa da.
Hala ere, Europar Batasuneko Komisioak COM (2012) 572 Komunikazioan onartzen duen bezala, merkatuan
eskuragarri diren nanoproduktuen kopurua seguruenez inbentario horietan kalkulatzen diren zifrak baino dezente
altuagoa da.
2
Nanowerk erakundeak emandako datua (http://www.nanowerk.com/).
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belaunaldi desberdin iragarri dira 3 (Roco, 2011). Nanoteknologiek halaber “ahalbidetze
teknologia” bezala funtzionatzen dute; hots, NMMak beste teknologia berri batzuen (esate
baterako, bioteknologien edo informazio eta komunikazio teknologien) gaitasunak eta funtzioak
potentziatzeko erabiltzen dira.
Informazio eta komunikazio teknologien (IKTen) eta nanoteknologien arteko
konbergentziatik lortzen diren dispositibo elektroniko sofistikatuek ordea, bestelako ikuspegi
batetik aztertuta, gizakien eta orokorrean gizartearen gaineko kontrol eta zaintzarako eskaini
ditzaketen aukera berriek kezka nabarmena sortzen dute (Barinas Ubiñas, 2013; Faunce, 2007;
Ganascia, 2011). Ikerketa honetan hain zuzen ere konbergentzia harreman horretatik
eratorritako aplikazio teknologiko baten jarri da arreta, zehazki, irrati frekuentzia bidezko
identifikazio sistemadun (RFID) etiketa elektronikoen erabileran.
Produktuetan txertatzean RFID etiketek euren datuak (ezaugarriak, unean uneko kokapena,
etab.) formatu digitalean jaso, gorde, eta irrati frekuentzien bidez dispositibo elektroniko
hartzaile batera (ordenagailu batera adibidez) transmititzen dituzte, informazio datu horiek
“gauzen internet” izeneko sarera konektatuz4. NMMak erabiliz, gainera, RFID etiketen
prestazioek nabarmen egin dezakete hobera, informazio bolumen handiagoa eta zehatzagoa jaso,
bildu eta transmititzeko gaitasuna eskuratzen baitute, dispositibo hartzailearengandik distantzia
gero eta luzeagora5. Produktuen unean-uneko trazabilitatea ahalbidetzen duten neurrian, etiketa
elektroniko horiek abantaila ugari eskaintzen dituzte esparru komertzialean. Tamaina handiko
enpresetan batez ere 6, testuinguru desberdinetan eta gero eta maiztasun handiagoarekin
erabiltzen dira, besteak beste, garraio publikoko txarteletan, produktuen antolamendu efiziente
baterako edota produktuen lapurretak ekiditeko segurtasun neurri bezala.
Alabaina, RFID etiketek produktuen unean-uneko trazabilitatea egitea posible duten
bezalaxe, produktu horiek gainean daramatzaten pertsonen mugimenduak zehaztasun handiz
monitorizatzeko edo bestelako datu batzuk lortzeko gaitasun teknikoa ere badute. Ondorioz,
dispositibo horiek informazio pertsonala eskuratzeko instrumentu bezala zinez baliagarriak ere
badiren neurrian, erabilera horiek norbanakoen pribatutasun esferarekin topo egiten dute.
Hartatik, RFID etiketen bidez egindako datu pertsonalen tratamendu horiek legalitatearekin
bateragarriak izan daitezen, datu pertsonalen babeserako legedian aurreikusitako bermeak
errespetatu behar dituzte.

2. Ikerketaren helburuak
Laburpenean aurreratu den bezala, RFID etiketak norbanakoen informazio pertsonala
eskuratzeko erabili izan diren kasu batzuk dokumentatu dira dagoeneko. Ikerketa honetan
hurrengo hiru kasuak dira aztergai:


Las Vegas hiriko kasino batek bere langileen lan uniformeetan irismen luzeko RFID
etiketak erantsi zituen (Bibby, 2006) langileen kokalekua eta mugimenduak
kontrolatzeko lan-zaintza neurri bezala.

3

Gaur egun erabiltzen diren nanoestruktura pasiboetatik, hamarkada batzuen buruan, adimen gaitasun propioa
duten nanosistema aktiboetara igaro gaitezkeela aurreikusten du doktrina zientifikoak.
4
Orotara bi RFID etiketa mota existitzen dira: aktiboak eta pasiboak. Etiketa aktiboek energiaz hornitzen dituen
bateria txiki bat erabiltzen dute irrati seinaleak bidaltzeko, 10 urte inguruko iraupen epea dutenak. Etiketa
pasiboek, ordea, ez dute inolako energia bateriarik erabiltzen eta beren iraupena mugagabea da, irrati seinaleek
sortzen duten energiaz aprobetxatzen baitira funtzionatzeko. Aitzitik, etiketa aktiboen seinaleen irismena
pasiboena baino askoz ere handiagoa da: lehenengo motatakoen seinaleak 1500 metro inguruko distantzia-arte
izan daitezke irakurriak, bigarrenak ordea 10 metro arte soilik.
5
Horri buruz ikus EBko Komisioaren honako komunikazioa: Comunicación COM 2007 (96) final de la
Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
regiones La identificación por radiofrecuencia (RFID) en Europa: pasos hacia un marco político.
6
2010. urteko datuen arabera, RFID sistemadun dispositiboak enpresa txikien (10-49 langile) %0,8etan, enpresa
ertainen (50-249 langile) %8,9etan eta enpresa handien (250 langiletik gorakoak) %20an erabiltzen ziren
(INTECO eta AEPD, 2010). 2016-21 bitartean RFID teknologiak mundu mailan izan dezakeen bilakaeraren
estimazioak ere egin dira (ikus ResearchMoz, 2016).
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Estatu Batuetako bi ospitalek, 2004-2006 bitartean 100 paziente ingururi eskuineko
besoan RFID sistema erabiltzen zuen Verichip izeneko inplante bat txertatu zieten, beren
osasunari buruzko datuak monitorizatzeko helburuz (Miller eta Kearnes, 2012).



Benetton arropa markak 2003. urtean bere janzkietan RFID etiketak txertatzeko asmoa
iragarri zuen, ustez helburu logistiko soiletarako. Alabaina, proiektua argitara irten
bezain laster kritika ugari jaso zituen, enpresaren benetako asmoa RFID seinalearen
arrastoari jarraituz janzki horietako bat gainean zeraman pertsonaren mugimenduak
monitorizatu eta horrela kontsumitzaileen profil osatu bat lortzea zenaren susmoak
indarra hartu baitzuen. Presio publikoaren ondorioz, proiektua abian jarri aurretik bertan
behera geratu zen.

Lehenengo bi kasuetan RFID dispositiboak langile eta pazienteen datu pertsonalak jaso, bildu
eta transmititzeko erabili ziren, eta hartatik, beren datu pertsonalen tratamendua gertatu zen.
Hirugarren kasuan Benetton arropa marka ez zen proiektua martxan ipintzera iritsi. Hala ere,
ikerketa honetan kontsumitzaileen informazioaren balizko erabilera hori datu pertsonalen
babeserako legediarekin bateragarria izan daitekeen ere aztertzen da, kontuan hartuta gero eta
enpresa gehiago direla beren arropetan RFID etiketak txertatzen dituztenak. Hiru kasu horietan
beraz (esan bezala, lehenengo biak errealak dira eta hirugarrena hipotetikoa), tratatutako datu
pertsonalen titularren autodeterminazio informatiborako eskubidea (Espainiar Konstituzioko
–EK– 18.4 artikuluan aurreikusia) eraginda geratzen da. Oinarrizko eskubide horrez gain,
tratamendu horiek halaber pribatutasuna dimentsio desberdinetatik babesten duten beste bi
eskubide uki ditzakete. Alde batetik, intimitaterako eskubideari (EK 18.1 art.), norbere
bizitzaren zenbait eremu 3. pertsonen ezagutzatik kanpo mantentzeko defentsa eskubide
generiko bezala ulertuta. Bestetik, RFID etiketak pertsonen mugimenduak monitorizatzeko
erabiltzen diren kasuetan, mugimendu askatasuna (EK 19. art.) ere eraginda geratzen da,
norbanakoek beren mugimenduei buruzko informazioa 3. pertsonen ezagutzatik kanpo
mantentzeko duten arrazoizko itxaropen bezala ulertuta. Mugimendu askatasunaren dimentsio
hori autodeterminazio informatiborako eskubidearen jarduera-eremuan kokatzen da, pertsonen
mugimenduei buruzko informazioa, funtsean, datu pertsonalak baitira 7.
Aztergai ditugun kasuetan datu pertsonalak beren titularren esfera pribatua errespetatuz
tratatu diren edo ez erabakitzeko, analisi hori autodeterminazio informatiborako eskubidearen
prismatik eraman da aurrera. Espainiar ordenamendu juridikoan, gaur-gaurkoz8, datu
pertsonalen tratamenduari buruzko baldintza normatibo orokorrak Datuen Babeserako 15/1999
Lege Organikoan (DBLO) eta 1720/2007 Errege Dekretuan (DBE) arautzen dira9. Legedi horrez
gain, datu pertsonalen tratamenduari buruz arauketa sektorialek aurreikusten dituzten baldintza
normatibo espezifikoak ere kontuan hartu behar dira: osasun eremuan, pazientearen
7

Jurisprudentziak berriki aintzatetsi egin du mugimendu askatasunaren dimentsio horrek intimitaterako
eskubidearekin eta autodeterminazio informatiborako eskubidearekin duen konexio puntu komun hori. Ikus
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren (Lan Arloko 1. Sailaren) 2011ko maiatzaren 10eko ebazpena
(AS\2012\2277) eta Auzitegi Gorenaren (Lan Arloko 1. Sailaren) 2012ko ekainaren 21eko ebazpena
(RJ\2012\7627).
8
2018ko maiatzaren 25etik aurrera ordea EBko Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamendua
indarrean sartuko da, Estatu-kideei zuzenean aplikagarri zaien datu pertsonalen araudi komunitario berria. Data
horretatik aurrera beraz, 15/1999 Lege Organikoaren eta 1 720/2007 Errege Dekretuaren aplikagarritasuna
2016/679 Erregelamenduaren aplikazio eremutik kanpo geratzen diren esparruetara murriztuta geratuko da.
Erregelamendu komunitario horren berritasunen artean, besteak beste, honakoak azpimarratu daitezke: ahazteeskubidearen esanbidezko aintzatespena, datu pertsonalen tratamenduari buruzko gardentasun eta babes-kontrol
neurri berriak, datu pertsonalen titularrari hizkera argia erabiltzeko esanbidezko betebeharra eta titularraren
baimena lortzeko baldintzen zorroztea, EBkoak ez diren 3. Estatuetara datu pertsonalak transmititzeko
baldintzen areagotzea eta orotara, isunen zenbateko ekonomikoaren igoera.
9
Datu pertsonalak euskal administrazioren batek tratatzen dituenean ( EAEko administrazioak, lurralde
historikoetako foru-erakundeek edota toki-erakundeek), aipatu oinarrizko legediarekin batera Eusko
Legebiltzarraren 2/2004 Legea aplikatzen da, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak
Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa. Frantziari dagokionez, hurrengo legea izan behar da kontuan: Loi
n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données
à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
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Autonomiari buruzko Legearenak (41/2002 Legea) eta lan eremuan, Langileen Estatutukoak
(2/2015 Dekretu Legegilea).

3. Ikerketaren muina
Datu pertsonalak formatu digitalean jaso, gorde eta funtsean tratatu egiten direnean,
norbanakoaren “gorputz elektronikoa” (Rodota, 2010) edo kopia digitala bailira funtzionatzen
dute, 3. pertsonen ezagutzara irekitzen den norbere pertsonalitatearen alderdi desberdinen
adierazpen gisa. Beraz, autodeterminazio informatiborako eskubidearen izate-arrazoia, norbere
identitatearen aspektu desberdinak ezagutaraztera ematen dituzten datu pertsonal horien gainean
titularrak egikaritzen duen autonomia gaitasunean datza.
Datu pertsonalen tratamenduak oinarrizko eskubide horrekin (eta zeharka intimitate
eskubidearekin eta mugimendu askatasunarekin) bateragarriak izateko, tratamendu horiek
“kalitatezkoak” izatea exijitzen du legediak. Horretarako, tratamendua orok hiru oinarrizko
printzipio legal bete behar ditu: helburuzko printzipioa, egokitasun printzipioa eta egiazkotasun
printzipioa10. Horietako bat errespetatu ezean, tratamendua legediaren aurkakoa izango da.
Helburuzko printzipioaren arabera, datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimo
batetarako jaso behar dira. Egokitasun printzipioaren arabera, jasotako datu pertsonalek beren
tratamendua motibatzen duen helburua betetzeko aproposak, egokiak eta ez-gehiegizkoak izan
behar dute; hots, datu pertsonalen tratamendua proportzionaltasun printzipioa rekin bateragarria
izan behar da. Azkenik, egiazkotasun printzipioak, jasotako datu pertsonalak zehatzak izatea eta
momenturo eguneraturik egotea eskatzen du. Bestalde, legeak kontra koa adierazi ezean 11, datu
pertsonalak tratatu ahal izateko beren titularraren baimen informatua lortu behar da: baimen
horrek libreki emana (biziorik gabea), espezifikoa (datuak esleitu diren helburu zehatz, esplizitu
eta legitimora bideratua) eta argia (zalantzarik gabekoa eta berariazkoa) behar du izan12.
Aztergai ditugun hiru kasuetan RFID etiketen bidez egiten den datu pertsonalen tratamendua
helburuzko printzipioarekin bateragarria izan daiteke:


Merkataritza jarduerak burutzen dituzten enpresa edo pertsonek, legediaren arabera,
posible dute publizitate edo prospekzio komertzial helburuetarako hirugarren pertsonen
datu pertsonalak eskuratu eta horien tratamendua egitea. Hori bai, aztergai dugun kasuan
datu horien titularrak tratamendu horri aurretiaz baimen informatua ematea ezinbesteko
baldintza da13 (alegia, kontsumitzaileari argitasunez informatu behar zaio RFID etiketa
bidez, publizitate edo prospekzio komertzial helburupean, zein datu pertsonal izango
zaizkion tratamenduaren objektu). Izan ere, merkataritza jarduerak burutzen dituzten
enpresa edo pertsonek kontsumitzaileen datu pertsonalak euren titularren baimen
informatua eduki gabe eskuratuz gero, datuok iruzur bidez eta modu ez-leialean jasoak
izango lirateke, legedian arau-hauste oso larri bezala tipifikatuta dagoen portaera14.



Lan eremuan, enplegatzaileak bere enplegatuen lan-jarduera kontrolatzeko duen
ahalmen legala baliatuz 15, bere enplegatuen datu pertsonalak tratatzen dituzten
lan-zaintza dispositiboak erabili ditzake, langileen uniformeetan txertatutako RFID
etiketak kasu. Arau orokor bezala, enplegatzaileak ez du datu pertsonalen tratamendu
horretarako bere enplegatuen baimenik behar 16. Hori bai, RFID etiketak lan-segurtasun
neurri bezala erabiltzen hasi aurretik, enplegatzaileak enpresa komiteari (langileen

10

Ikus DBLO, 4. art.
Titularraren baimenik gabe bere datu pertsonalak tratatu daitezkeen salbuespen kasuei buruz, ikus DBLO 6.2
art.
12
Baimen informatuaren inguruan, DBLO 3.h) art. eta 5-6. art.
13
Ikus DBLO 30. artikulua eta horren edukia garatzen duen DBE 45. artikulua.
14
DBLO,44.4.a) art.
15
Langileen Estatutuko 20. artikuluaren 3. eta 4. atalak kontsultatu.
16
Hori bai, DBLO, 6.2 artikuluari jarraiki ideologia, afiliazio sindikala, erlijioa edo sinesmenei buruzko datu
pertsonalak tratatzeko titularraren baimen idatzizkoa eta esanbidezkoa beharrezkoa da (DBLO 7.2 art.). Bestalde,
ezin da fitxategirik sortu horien helburu esklusiboa bereziki pertsonalak diren datu horiek biltzean badatza
(DBLO 7.4 art.).
11
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ordezkaritza organoari alegia) RFID etiketen berri eman behar dio 17 eta langileek beren
datu pertsonalen tratamenduaz eta horrekin bilatzen den helburuaz informatuak izateko
eskubidea dute18, helburua zaintza-sekretua egitea den kasuetan izan ezik19.


RFID etiketak pazienteen datuak eskuratzeko erabili diren kasuan, legeak bereziki
babesten dituen datu pertsonalen kategoria batekin egiten dugu topo, osasun -datuekin
hain zuzen ere. Osasun-datuak tratatu ahal izateko arau orokor bezala euren titularrak
baimen informatua berariaz eman behar badu ere20, hurrengo bi baldintza normatiboak
betetzen diren kasuetan baimen hori ez da beharrezkoa 21: alde batetik, datu
tratamenduaren helburua pazientearen osasuna babestea denean, eta bestetik, tratame ndu
hori profesional sanitarioek egiten dutenean. Hori bai, Verichip izeneko inplantea
pazientearen gorputzean txertatzeko ebakuntza mediko bat egin behar den aldetik,
pazienteak aurretiaz ebakuntza mediko hori modu informatuan baimendu izana
ezinbestekoa da (EKn inplizituki barneratzen den pazientearen oinarrizko eskubide
baten aurrean baikaude 22).

Aitzitik, tratamendu horiek ez dira bateragarriak egokitasun printzipioarekin. RFID etiketen
bidez datu pertsonalei ematen zaien tratamendua ez-egokia eta gehiegizkoa da hiru kasu
horietako bakoitzean bilatzen den helburu legitimoari konplimendua emateko:


Benetton janzkietan txertatutako RFID etiketen bidez produktua gainean daraman
kontsumitzailearen mugimenduak, helbidea, ohitura komertzialak eta bestelako datu
pertsonalak lortzea teknikoki posible da. Datu pertsonal horiek prospekzio komertzial
edo publizitate helburuetarako zinez baliagarriak izan badaitezke ere, datu horien izaera
eta bolumena ez-egokia eta gehiegizkoa da helburu horiek asebetetzeko. Ondorioz, datu
pertsonal guzti horiek eskuratu eta tratatzeak Benetton janzkia gainean daraman
pertsonaren autodeterminazio informatiborako eskubidea modu ez proportzionalean
mugatzen du. RFID etiketek pribatutasunaren ikuspegitik planteatzen dituen arazoez
ohartuta, gai honetan eskumena duten Komunikazio Teknologien Institutu Nazionalak
(INTECO) eta Datuen Babeserako Espainiako Agentziak (AEPD) produktua
kontsumitzaileari saltzearekin batera RFID etiketa desaktibatzea eta etiketa horietan
kontsumitzailearen datu pertsonalik ez biltzea eskatu dute (INTECO eta AEPD, 2010).



Lan arloan, kontrol-neurri bezala langileen uniformeetan txertatzen diren RFID etiketek
beren kokapena eta mugimenduak uneoro eta etengabe monitorizatzeko gaitasuna dute,
lanarekin zerikusia izan dezaketen eta zerikusirik ez duten (esate baterako, komunera
noiz eta zenbatetan doazen eta bertan zenbat denbora pasatzen duten) portaeren artean
inolako bereizketarik egin gabe. Bestalde, langileen pribatutasuna intentsitate
baxuagoan mugatzen duten eta lan-zaintzaren helburua ere eraginkortasunez asebete
dezaketen bestelako neurriak eskuragarri ditu enplegatzaileak (bideo zaintzarako
kamerak esate baterako).



Pazienteen osasuna hobeto monitorizatu eta zaintzeko helburuz euren gorputzean
txertatzen diren txipen kasuan ere antzeko inguruabarrak ematen dira. Nanomedikuntzari
(hots, NMMak erabiltzen dituzten tratamendu mediko berritzaileei) etorkizunera begira
garapen nabarmena iragartzen zaio, baita inplanteen alorrean ere. Hartatik, pazienteak
monitorizatzeko txipak, nanomedikuntzari esker, gero eta sofistikatuagoak bilakatu eta

17

Izan ere, enplegatzaileak lan antolakuntza eta kontrolerako neurri berriak hartu edo horiek berrikusten dituen
kasuetan, enpresa komitea inguruabar horretaz informatu egin behar du (Langileen Estatutua, 64.6 art.), azken
horrek neurri horiei buruz informe bat emititzeko eskumen legala baitu (64.5.f) art.).
18
Ikus DBLO, 5. art.
19
Zaintza sekretuek langileen pribatutasun esferan intentsitate handiagoz eragiten dutela kontuan izanda,
lan-zaintza neurri horiek baldintza gehigarriak bete behar dituzte legitimoak izateko (ikus Auzitegi
Konstituzionalaren 186/2000 ebazpena): zaintza sekretua delituzko jarduera baten edo bestelako arau-hauste
larri baten arrazoizko zantzuak daudenean, horiek ikertzeko ultima ratio bezala soilik izan daiteke erabilia.
Alegia, ustezko arau-hauslea harrapatzeko bestelako zaintza-neurriak eraginkorrak ez diren kasuetan soilik
erabili daitezke zaintza-neurri sekretuak.
20
DBLO, 7.3 art.
21
DBLO, 7.6 eta Pazientearen Autonomiari buruzko 41/2002 Legea, 2.7 art.
22
Horri buruz, besteak beste, ikus Auzitegi Konstituzionalaren 37/2011 ebazpenaren 3. oinarri juridikoa.
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pazienteen osasun eta ezaugarri biologikoei buruz gero eta datu bolumen handiagoa eta
zehatzagoa lortzeko gaitasuna garatu dezakete, gaur egun lortzea erabat ezinezkoak
diren osasun-datuak barne. Nanotxipen bidez eskuratu daitezkeen datu pertsonalak
pazientearen osasuna monitorizatu eta zaintzeko helburua asebetetzeko baliagarriak izan
badaitezke ere, lortutako osasun-datuen kopurua gehiegizkoa izan liteke helburu
horretarako. Horrez gain, RFDI sistemadun txip horiek pazientearen osasuna babesteko
helburuarekin inolako zerikusirik ez duten informazio pertsonala eskuratzea
ahalbidetzen dute, bere mugimenduak eta kokalekua esate baterako. Azkenik, osasuna
babesteko helburu legitimoa asebetetzeko gaitasuna duten eta gorputzarentzat txip
inplanteak bezain intrusiboak ez diren bestelako metodo sanitarioak eskuragarri daude.
Atal honekin amaitzeko, errepikatzen den beste arazo komun bati heldu behar zaio: RFID
etiketek datu pertsonalak gordetzeko fitxategi bezala duten segurtasun maila oso baxua da.
Gogoan izan etiketa elektroniko horiek irrati-frekuentzia seinaleak erabiltzen dituztela barnean
gordeta duten informazioa internet bidez interkonektatuta dagoen informazio sare digital batera
transmititzeko. Irrati-seinaleak, aitzitik, horiek irakurtzeko gai den edozein dispositiboren bidez
izan daitezke atzemanak eta RFID sistemak ez du balizko sarrera ez-legitimo hori
erregistratzeko gaitasun nahikorik erakusten (Miller eta Kearnes, 2012). Ondorioz, 3. pertsona
batek datu pertsonalak modu ez zilegian eta inolako arrastorik utzi gabe eskuratu eta tratatzea
gertatu daiteke. Bestalde, datu pertsonal horiek internet bidez interkonektatuta dagoen
informazio sare digital batera transmititzen direnez, sare hori eraso zibernetiko ugariren objektu
izan daiteke, datu pertsonalak manipulatu, kaltetu eta suntsitzeko gaitasuna dutenak (INTECO
eta AEPD, 2010).
Datu pertsonalak gordetzen dituzten fitxategien osotasuna eta segurtasuna bermatzeko
DBLOk eta DBEk aurreikusten dituzten segurtasun-neurri zorrotzak ikusita 23, normatiboki
exijitzen den segurtasun maila altu horretatik urrun geratzen dira RFID etiketak. Segurtasun
gabezia horiek are garrantzi handiagoa eskuratzen dute RFID etiketak osasun -datuak jaso eta
transmititzeko erabiltzen diren kasuetan; legeak bereziki babesten dituen datu pertsonalak
izanik, datu horiek gordetzen dituzten fitxategien segurtasun maila gorenekoa izan behar baita24.

4. Ondorioak
Ikerketa honetan aztergai izan diren hiru kasuetan, RFID dispositiboen bidez helburu
legitimo desberdinen betearazpenera zuzendutako datu pertsonalen tratamendua egin da,
hurrenez hurren, langileena (laneko betebeharrekin konplitzen dutela kontrolatzeko),
pazienteena (beren osasuna babesteko) eta kontsumitzaileena (publizitate edo prospekzio
komertzial helburuetarako). Alde horretatik, tratamendu horiek legediarekin bateragarria izateko
lehenengo baldintza (helburuzko printzipioa) errespetatu egiten da. Alabaina, tratamendu
horietako bat ere ez da proportzionala kasu bakoitzean bilatzen den helburuaren
konplimendurako, RFID etiketaren bidez hura gainean daraman pertsonaren datu ugari eta
anitzak eskura baitaitezke. Eskuratutako informazio pertsonala bere osotasunean kontuan
hartuta, datu horietako batzuek ez dute pertsegitzen den helburua asebetetzeko balio (datu
ez-egokiak dira) edo gehiegizkoak dira xede horretarako. Funtsean, ez da betetzen legediarekin
bateragarria izateko datu pertsonalen tratamendu orok errespetatu behar d uen bigarren
baldintza, hots, egokitasun printzipioa. Azkenik, RFID etiketek ez dute datu pertsonalen
fitxategi bezala erabiltzeko balio, ez baitituzte barnean gordeta dituzten datu pertsonalen
osotasuna eta segurtasuna bermatzeko legediak exijitzen dituen segurtasun-neurriak betetzen.
Funtsean, ikerketa honetan aztergai izan diren kasu guztietan RFID etiketen bidezko datu
pertsonalen tratamenduak ez du aplikagarri zaien legedia errespetatzen eta ondorioz,
autodeterminazio informatiborako eskubidea, eta zeharka, intimitaterako eskubidea eta
mugimendu askatasuna bezalako oinarrizko eskubideak urratu egin dira.

23

Segurtasun neurri horiek DBEren III. kapituluan (89-104 art.) arautzen dira.
DBE 81.3.a) artikuluaren arabera, osasun-datuak biltzen dituzten fitxategiek oinarrizko, maila ertaineko eta goi
mailako segurtasun neurriak bete behar dituzte.
24
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5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Datu pertsonalen babesaren ikuspegitik RFID dispositiboek dakartzaten erronkek, ezbairik
gabe, aparteko garrantzia dute. Horretaz jakitun, Europar Batasuneko Komisioak (2009) 32000
Gomendioa25 onartu zuen. Gomendio horren harira merkatu operatzaileek etiketa elektroniko
horiek erabiltzen dituzten produktuak diseinatzean datu pertsonalen eta intimitatearen babesaren
ikuspegitik izan dezaketen inpaktua ebaluatu eta neurri zuzentzaileak hartu behar dituzte,
eginkizun horretarako agintari publiko komunitario eta nazional eskudunek argitaratu dituzten
gidak oinarri hartuta (hurrenez hurren, Grupo de Protección de Datos del Artículo 29, 2011;
AEPD, 2014).
Beraz, etorkizunera begira, ikerketa lerro posible bat honakoa izan daiteke: RFID etiketak
erabiltzen dituzten merkatu operatzaileek inpaktu ebaluaketa horiek nola aurrera nola eramaten
dituzten eta datu pertsonalak babesteko zein neurri zuzentzaile hartzen dituzten aztertzea.
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7. Eskerrak
Ikerketa hau ikertzaile doktoreak espezializatzeko Euskal Herriko Unibertsitateak
urtebeterako emandako laguntza bati esker eraman da aurrera. Beraz, lerrook baliatu nahi ditut
EHUri eskerrak emateko.
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Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 2009 sobre la aplicación de los principios relativos a la
protección de datos y la intimidad en las aplicaciones basadas en la identificación por radiofrecuencia [notificada
con el número C(2009) 3200].
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Kartzela(n) idazten: emakume presoak, espetxeko izkribuak eta agentzia.
Kasu baten azterketa
Ruiz Torrado, Maria
AFIT. UPV/EHUko Antropologia Feminista Ikerketa Taldea
maria.ruizt@ehu.eus
Laburpena
Emakume presoentzat espetxea instituzio sexista, androzentrikoa eta diskriminatzailea da, generodesberdinkeriak eta genero-erlazio desorekatuak (bir)sortzen dituenez gero. Alabaina, kartzelaratutako
emakumeek itxialdiak eta askatasun-gabetzeak eragindako zailtasunei eta mugei –nola edo hala– aurre
egiteko praktikak gauzatzen dituzte. Artikulu honetan, zehazki, idazketa aztertzen da espetxearekiko
erresistentzia-jardunbide moduan. Horretarako, oinarri hartzen da Kartzela genero-erakunde bezala:
genero-bereizkeriak, erresistentzia-praktikak eta agentzia Euskal Herrian espetxeratutako emakumeen
artean doktore-tesia, eta, bereziki, preso baten kasua, Simone izena eman zaiona.
Hitz gakoak: Kartzela, generoa, emakume presoak, idazketa, agentzia.

Abstract
Prison is a sexist, androcentric and discriminatory institution for women inmates which therefore
(re)creates gender inequality and unequal gender relationships. Nevertheless, imprisoned women
perform some practices of resistance in order to confront –in one way or another– the difficulties and
limitations that imprisonment and loss of liberty cause. The current article analyses writing as a
practice of resistance in prison. The analysis is based on a doctoral thesis entitled Prison as a gender
institution: gender inequality, practices of resistance and agency among women inmates in the Basque
Country, and special attention is given to the case of an inmate who has been named Simone.
Keywords: Prison, gender, imprisoned women, writing, agency.

1. Sarrera eta motibazioa
Artikulu honek oinarritzat dauka bukatu berri dudan doktore-tesia; hau da, Kartzela generoerakunde bezala: genero-bereizkeriak, erresistentzia-praktikak eta agentzia Euskal Herrian
espetxeratutako emakumeen artean ikerketa (2016), jomuga izan duena emakume preso sozialen
esperientzietan barrentzea eta haien agentzia 1 nabarmentzea. Aitzitik, era berean, ohargarria da
horrek aurretik egindako beste ikerlan bat duela abiapuntu: hain zuzen ere, taldean egindako2
Mujeres ex-presas: vulnerabilidad y autonomía (2012), xedetzat izan zuena kartzelan egondako
emakumeen zailtasunak eta desabantailak jorratzea. Bietan izan dira ikergai Euskal Herriko
presondegietan izandako hainbat emakumeren kontakizunak. Artikulu honetan , zehazki, hizpide
izango ditut doktore-tesiaren testuinguruan elkarrizketatutako Simonek3 kartzelan idatziriko
testu batzuk. Horretarako, aurretik, ikerketaren nondik norakoak kokatzen ahaleginduko naiz.
Laburki esanda, honakoek osatzen dute doktore-tesiaren ikerketa-objektua: espetxeratutako
emakumeek giltzapean izandako bizipenek, jasandako genero-bereizkeriek eta gauzatutako
erresistentzia-praktikek; betiere, kartzela genero-erakunde bezala hartuta, hots, espetxe-sistema
genero-ekoizlea dela argudiatuta, generoa sortzen eta birsortzen duen heinean. Konkretuki,
abiaburu dut genero-azterketarik gabe ezin dela espetxe-sistema sakon konprenitu; alde batetik,
1

2
3

Sherry B. Ortner (2006) antropologoak definituriko moduan erabiltzen dut “agentzia”, honakoa adierazteko:
gizarte-harremanen baitan, norbanakoek betiere duten ahalmena edo gaitasuna, bai eremuan jokatzeko, bai
elkarri eragiteko, baita boterea negoziatzeko eta, beraz, egoerak aldatzeko ere. Autoreari segituz, agentziaren
gakoa nahitasuna da, berariazko praktiken bitartez –kontzienteagoak nahiz inkontzienteagoak izan–, aktore
sozialek euren proiektuen edota egitasmoen lorpena bilatzen baitute, kulturalki eratutako asmoen, desioen,
jomugen, premien, usteen zein ezagueren arabera; nahiz eta, betiere, posibilitate-baldintza jakinen barnean –
egiazko hertsapenak, mugak eta murrizketak daudenez gero–.
Honakoak izan ziren nire taldekideak: Miren Arbelaitz, Edurne Bengoetxea, Alma Méijome eta Laura Vara.
Elkarrizketatuaren konfidentzialtasuna ziurtatzeko, fikziozko izena erabili dut.
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genero-eredu hegemonikoen ondorioz, emakumeek eta gizonek modu ezberdinean bizi dutelako
giltzaperatzea; eta, bestetik, kartzela-sistema errotik guztiz sexista, androzentrikoa bezain
diskriminatzailea delako, genero-rol tradizionalak zein erlazio hierarkikoak indartzen dituenez
gero. Horrela izanik, lehenik eta behin, doktore-tesiak emakume presoen bizipenak, ibilbideak,
aldaketak nahiz ikaskuntzak aztertzen ditu; bigarrenik, genero-desberdinkeriak jorratzen ditu;
eta, azkenik, itxialdiak dakartzan zailtasunei eta mugei aurre egiteko erresistentzia -praktikak
lantzen ditu, agentziaren gaiari hartuta. Azken batean, ez dut espetxealdiaren baitako genero zapalkuntza edota izaera murriztailea inolaz ere baztertu nahi; alabaina, ezta emakume presoek
egoerari nola edo hala aurre egiteko gauzatutako eginahalak ukatu edota gutxietsi nahi ere –
horien nolakotasuna zeinahi ere izan–. Beraz, hiru ardatz horietan sakontzen saiatu naiz, Hego
Euskal Herrian kartzelatutako emakumezko preso sozialen nondik norakoak ikertuta.
Hainbat arrazoiek aztergai hori lantzea behar-beharrezkoa egiten dutela esango nuke. Lehenik
eta behin, kontuan hartu behar dugu emakume preso sozialak nahiko ezezagunak direla euskal
jendartearen zati handi batentzat; eta, horrenbestez, beraien bizipenak, oro har, ahaztutako nahiz
gutxi jorratutako ikerketa-eremuak direla. Beraz, bai ikusezintasuna bai ezjakintasuna agerikoak
dira. Baina, halaber, nabarmenak dira aurreiritziak, estereotipoak eta era asko tariko ikuspegi
negatiboak ere. Batzuen zein besteen ondorioz, kartzelaratutako emakumezkoek estigmatizatze
izugarria bizi dute; esan nahi baita, gizarte-gaitzespen eta zaurgarritasun nabarmena pairatzen
dutela. Dudarik gabe, nahitaezkoa da bestelako usteak edota jarrerak bultzatzea, bai errespetua
bai aintzatespena giltzarri hartuta, eta kriminalizatzea zein bazterketa soziala alboratuta.
Bigarrenik, testuinguru penalaren eta espetxekoaren aldaketak ere aintzat izan behar ditugula
uste dut. Izan ere, eraldaketa handiko egunak bizi ditugu; dela kontrol-politiken handiagotzea,
preso-kopuruen areagotzea 4 edota Kode Penalaren erreforma, dela Iruñeko eta Zabaiako makrokartzelen eraikuntza edo bestelako diziplinazko erregimenen hedapena. Nolanahi ere, argi dago
markoa itxuraldatzen ari dela eta, ezinbestean, generoaren esparruan ere aldakuntzak ari direla
gertatzen. Horrenbestez, premiazkoa da jazotzen ari denari erreparatzea; itxialdiaren zein
askatasun-gabetzearen inguruan hausnartzea nahiz espetxeratzeak dituen funtzioen, ondorioen,
eraginen eta esanahien gainean gogoeta egitea.
Hirugarrenik, eta azkenik, hutsune handi bat gainditu beharrean gaudela ere aipatuko dut;
bada, espetxea genero-ikuspegitik aztertzerakoan, gabezia nabarmenak egon dira boterearen eta
erresistentziaren arteko hartu-emanei dagokienez, eta, ondorioz, emakumezko atxiloen agentzia
gehienetan gutxietsia nahiz ezkutatua izan da. Nire planteamenduaren arabera, behin eta berriro
utzi dira alde batera kartzelaratutako emakumeen ekintza-gaitasuna eta transformazio-ahalmena;
salbuespenak salbuespen (Bhavnani eta Davis, 1996; Bosworth, 1999; Nari eta Fabre, 2000;
Ribas et al., 2005), haien trebetasunak ez direlako aintzatetsi, ez baloratu, edota, are gehiago,
zenbaitetan, ez direlako imajinatu ere egin. Beraz, isilarazitako errealitate baten aurrean gaudela
esan genezake; hori dela eta, emakumezko presoek egiten dutenaren eta jendarteak hautematen
duenaren artean ikaragarrizko aldea dago. Espetxe-sistemari buruzko ikerlan gehienek soilik
instituzioaren botereak presoengan duen eragina hartu dute kontuan, haien ekintza -ahalmenari
erreparatu gabe eta genero-ikuspegia erabili gabe. Halaber, ikerketa feministen eta generokoen
baitan egindako lanek ere ez diete garrantzi gehiegirik eman emakume atxiloen pra ktika jakinei;
presondegietako diskriminazioen zein desberdinkerien azterketari ekin diotelako, nagusiki. Argi
dago, inolako ezbairik gabe, kartzela-sistemaren baitan gauzatzen diren bidegabekeriak ikertzea
eta salatzea nahitaezkoa dela; baina funtsezkoa da harago joan daitekeen begirada feminista ere
ahalbidetzea, biktimizatzailea suerta daitekeen edozein ikuspuntu bazter utzita. Emakume preso
sozial gehienak zaurgarriak diren edo bazterketa-egoeran dauden taldeetakoak dira 5, eta, horrela
izanik, iruditeria kolektiboak ezgauzak, ezjakinak edo abileziarik gabeak izango bailiran ikusten
4

5

Aipagarria da Hego Euskal Herrian kartzelatutakoen zenbatekoak proportzionalki Europako altuenetarikoak
direla eta egitate hori are nabarmenagoa dela emakumeen kasuan. Izan ere, 2017ko urtarrilean, emakumeak
presoen guztizkoaren %9,88 ziren (152 emakume) (http://www.institucionpenitenciaria.es); eta Europako
azken urteotako batez bestekoa, ordea, %4,9ren inguruan dabil (Walmsley, 2012; Aebi eta Delgrande, 2013).
Azpimarragarria da emakume atzerritarren, ijitoen eta droga-kontsumitzaileen espetxe-gainordezkapena.
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ditu; errealitatea oso ezberdina izan arren. Hortaz, garrantzitsua da bestelako norabide batzuetan
lan egitea eta agentziaren dimentsio anitzetan sakontzea.
Aipatutako ikerketa-objektua eta interesak miran, doktore-tesian lanean egon naiz 2013ko
urtarriletik. Ikerlana osatzeko, metodologia kualitatiboa jarraitu dut, lehen mailako eta bigarren
mailako informazio-iturriak baliatuta. Alde batetik, ikergaiarekin lotutako hainbat irakurketa
bibliografiko egin ditut; bestetik, behaketa-lana eta elkarrizketa sakonak. Dudarik gabe, azken
horiek gako izan dira niretzat, testigantzak jasotzea eta aktore sozialen ahotsa zuzenean entzutea
betiere zinez aberasgarria delako. Guztira, hogeita hamasei elkarrizketa osatu ditut; banakakoak
gehienak, taldekoak gutxi batzuk. Gehientsuenak atxilo egondako emakumeei egindakoak izan
dira; baina elkarrizketatu ditut espetxeetako hainbat langile, presoekin zuzenean edo zeharka lan
egiten duten eta nolabaiteko genero-ikuspegia duten elkarteetako zenbait kide, baita feministak
diren EPPK Euskal Preso Politikoen Kolektiboko atxilo ohi batzuk ere 6.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Gutxitan ikertutako gaia izan da emakume presoen espetxeko bizipenena 7. Hala ere, ezin
ukatuzkoa da nabarmengarriak diren hainbat ekarpen burutu direla bai antropologiatik bai
soziologiatik, baita ikerketa feminista eta generokoetatik ere; kasu baterako, giltzapetutako
emakumeek pairatutako estigmatizatzea nahiz kartzelako diskriminazioak landu baitira.
Estigmaren nondik norakoei dagokienez, kontuan izan behar dugu, teorian, legearen aurrean
emakumeen eta gizonen artean balizko berdintasuna egon arren, begi -bistakoa dela praktikan,
egunerokotasunean, ezberdintasunak eta desorekak daudela batzuen eta besteen artean. Ikuskera
sozialak zinez bestelakoak dira, eta, genero-eredu hegemonikoen ondorioz, emakumeen arauhausteak eta gizonenak ez dira modu berean ulertzen, ezta baloratzen ere (Juliano, 2009, 2011).
Oro har, lehenengoen transgresioak zorrotzago epaitzen edota zigortzen dira (Davis eta Faith,
2002), eta, delituen kasu zehatzean, gizarte-gaitzespena agerikoa da; nolabait, ekintza emakume
batek egin izanak gertatutakoa larriagotuko balu bezala. Azken batean, badirudi gizart earen zati
handi batentzat emakumeen delituzko ekintzek hutsegite astunagoa dakartela, lege penalak
haustearekin batera, arau sozialak ere urratu dituztelako (Juliano, 2009, 2011). Hori dela eta,
estigmatizatzea izugarria izango da; estigma ez baita soilik delitugile bezala izango, “emakume
delitugile” gisa baizik (Herrera, 1993). Etiketa pisutsu horren ondorioak izango dira errespetua,
begirunea zein zilegitasuna ukatzea, eta zaurgarritasuna eta babesgabetasuna areagotzea; edo,
bestela esanda, balio-galera, gutxiespena nahiz mespretxua, eta diskriminazioen nahiz gizarte desberdinkerien gehiagotzea (Juliano, 2004).
Itxialdi penalaren baitako bereizkeriei buruz, azpimarratu behar dugu, hasieran adierazi
bezala, sistema erabat sexista, androzentrikoa zein diskriminatzailea dela emakumeentzat. Izan
ere, botere-egitura eta eredu hegemonikoen sostenguari lotuta, genero-rol tradizionalak eta
harreman hierarkikoak sustatzen ditu, genero-desberdinkeriak handiagotuta (Almeda, 2003; Del
Val eta Viedma, 2012). Laburki esanda, presondegien artean ezberdintasun nabarmenak egonda
ere, kondena betetzean, emakumeentzat honakoak dira nagusi: bai sakabanaketa geografiko bai
pilaketa handiagoak, eta bizigarritasun-baldintza okerragoak, beraientzako zentro eta modulu
gutxiago egotearen kausaz; baliabide eskasagoak eta azpiegitura batzuk erabiltzeko mugak,
gizonei lehentasuna ematearen ondorioz; “etxekotzea” eta “feminizatzea” bultzatzen dituzten
tailerrak nahiz ikastaroak (josketa, jantzigintza, broderia, makillajea, ile -apainketa, etab.);
6

7

Zehatz-mehatz, kopuruak honakoak dira: banakako hogei elkarrizketa emakume preso sozialei, eta taldeelkarrizketa bat haietako lauri; banakako nahiz taldeko sei elkarrizketa kartzelatako langileei (hiru gizartelangile, hiru irakasle, bi gizarte-hezitzaile, bi jurista eta psikologo bat); banakako edo taldeko sei elkarrizketa
emakume presoekin lan egiten duten elkarteetako kideei; eta banakako hiru elkarrizketa EPPKko kide ohiei.
Azken hamarkadetara arte, euskal testuinguruan ez da gehiegi jorratu emakume presoen gaia, salbuespenak
salbuespen (Forest, 1975, 1979; Aretxaga, 1995, 1996, 1997; Alcedo, 1996). Alabaina, nazioarteko esparru
akademikoan, nabarmengarriak dira 1970eko hamarkadatik kriminologia kritikoak eta generokoak egindako
ekarpenak; batik bat, Estatu Batuetako nahiz Erresuma Batuko zenbait autoreren lanak (Adler, 1975; Smart,
1976; Carlen, 1983, 1985, 1988; Heidensohn, 1985; Dobash, Dobash eta Gutteridge, 1986; Eaton, 1986).
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kartzelako lanpostu urrien kasuan, soldata baxuagoak, okerren ordaindutako zereginetan
aritzeagatik; esanekotasun eta mendetasun agerikoagoen eskakizuna; medikalizatze handiagoa;
etab. Horrelako testuinguru batean, ezinbestean, emakumeen desabantailak eta zailtasunak
ugaritu egiten dira (Almeda, 2003).
Hala, espetxeratutako emakumeen egoeraren inguruan egindako horrelako lanak aintzakotzat
hartuta, jadanik zerrendatutako interesen harira eta azaldutako ikerketa -objektuari helduta,
ondorengoak izan dira doktore-tesiaren helburu nagusiak:


Kartzela genero-erakunde bezala aztertzea, eta bere jarduera zein esanahien gainean
gogoeta egitea; ezarritako sistemaren eta arauen sostenguari lotuta, espetxe -sistemak
emakumeen eredu hegemonikoa eta rol tradizionalak nola bultzatzen dituen, eta, modu
horretan, harreman desorekatuak, bereizketa hierarkikoak zein diskriminazioak nola
gehitzen dituen jorratuta; betiere, aldaketa handiko testuinguruan gaudela ahaztu gabe.



Emakume presoen espetxeko bizipenen berri izatea, emakumeek eurek bizi dutenaren
inguruan pentsatzen dutena eta esateko dutena jasota; egon daitekeen aniztasuna bazter
utzi gabe, haien iritziak eta usteak, jarrerak, portaerak zein ekintzak, diskurtsoak nahiz
jarduteak landuta, haien irakurketetara edo interpretazioetara hurbilduta.



Kartzelatutako emakumeen agentzia azaleratzea, itxialdiak zein askatasun -gabetzeak
eragindako oztopoak edo zailtasunak gainditzeko gauzatutako erresist entzia-praktiken
azterketaren bitartez; espetxe-sistemaren izaera murriztailea abiapuntu hartuta, nola hala
ondorioak arintzeko nahiz genero-zapalkuntzari kontra egiteko bideak jorratzea.

3. Ikerketaren muina
Adierazi bezala, artikulu honen ardatz den doktore-tesia bukatu berri dut. Bertan lortutako emaitzen
erakusgarri, ikerketan elkarrizketatutako emakume baten kasuan sakonduko dut: Simoneren istorioan,
hain zuzen ere. Batetik, eta labur bada ere, espetxealdiak ekarri dizkion arazoak islatzen ahaleginduko
naiz; bestetik, horiei –neurri batean, bederen– aurre egiteko erabili duen praktiketako batera hurbiltzen
saiatuko naiz. Baina, beste ezer baino lehen, Simoneren esperientzia ulertzeko nahitaezkoak suertatzen
diren iruzkin batzuk egingo ditut.
Hasteko, ohargarria da Simone emakume atzerritarra dela. Martuteneko kartzelan (Gipuzkoa) sartu
baino lehen, Euskal Herrian bizi zen; haatik, ez zuen gizarte-sostengu gehiegirik bertan. Nahiz eta ez
dudan bere kasua arrazoi horregatik hautatu, bere istorioaren argitasuna eta zehaztasunagatik baizik,
begietan izan behar dugu gizarte-errotzerik gabeko egoera batean egoteak dakarren guztia. Hainbat
ikerlanek (Ribas et al., 2005; Imaz eta Martín-Palomo, 2007) adierazi dutenez, jatorri atzerritarreko
emakumezkoek zaurgarritasun handia bizi dute, gainordezkatuta daude espetxeetan8 eta diskriminazio
espezifikoak pairatzen dituzte, “nazionalak” ez izatearen kausaz. Gehienetan ez dute bisitarik jasotzen,
ezta inolako laguntza ekonomikorik ere; maiz, gizarte-sustraitzea frogatzeko zailtasunak dituztenez,
arazoak izan ohi dituzte baimenak, hirugarren gradua (erregimen irekia) zein baldintzapeko askatasuna
ere lortzeko; euren jatorrizko herrialdeekin harremanetan jartzeko trabak ere aurkitu ohi dituzte, ordudiferentzia ez delako kontuan hartzen, deien diru-kostu altua aintzat hartzen ez den bezalaxe; eta, hori
gutxi balitz bezala, asko egoera irregularrean daude, eta, kartzelatik irtetean, lurraldetik kanporatuak
dira eta Schengen Itunaren baitako edozein herrialdera9 joateko debekua jasotzen dute, oro har hamar
urteko epean. Horrelako egitateak kontuan izan behar ditugu Simoneren kasua behar bezala ulertzeko.
Era berean, elkarrizketatuari buruzko gutxieneko argibide batzuk ezagutzea komeni zaigu. Horrela,
trazu orokor batzuk emanda, zehaztuko dut Simone atxilotu eta espetxeratu zutenean, epaiketa amaitu
8

9

Hego Euskal Herriko datuak ez daude eskuragai, baina erreferentziaren bat ematearren, 2017ko urtarrilean
Espainiako Estatuan emakumeen totalaren %28,86 zen atzerritarra (http://www.institucionpenitenciaria.es).
Gaur egun, Europako hogeita sei estatu daude Schengen Itunean: Alemania, Austria, Belgika, Danimarka,
Eslovakia, Eslovenia, Espainia, Estonia, Finlandia, Frantzia, Grezia, Herbehereak, Hungaria, Islandia, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxenburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portugal, Suedia, Suitza eta Txekiar
Errepublika.
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zenetik hainbat hilabete igarota zeudela. Judizio horretan, epaileak osasun publikoaren aurkako delitua
frogatutzat jo zuen. Hartara, lau urteko espetxe-zigorra zegokion Simoneri. Alta, kondena horren ordez
Espainiako Estatutik alde egiteko agindua eman zion epaileak, egoera irregularrean baitzegoen10.
Arazo penalak bazter uzteko aukera ona izan zitekeen Simonerentzat, eta horrelaxe jakinarazi zioten
Brasilgo senitartekoek, bai aitak, baita ahizpak ere etxera itzultzeko erregutu baitzioten. Simonek
baina, ez zuen modu horretan bueltatu nahi. Ez zuen leporatutako lege-haustea egin eta lotsagarria
iruditzen zitzaion etxerako bidea horrela egin behar izateak. Hortaz, ofiziozko abokatuari helegitea
jartzeko eskatu zion; baina, agidanez, hark ez zuen egin. Simone ez zen inoiz egon guztiz lasai kontu
horrekin; edonola ere, ez zuen bere burua giltzapean irudikatu behin ere ez. Hainbat hilabete iragan
ziren judiziotik, berririk gabe, eta auzia konponduta zegoela pentsatzen zuen. Are gehiago, akaso,
poliziek topaturiko kokaina-poltsak bereak ez zirenaz ohartu izango zirela ere okurritu zitzaion.
Alabaina, ez zen hori gertatu; eta, azkenean, hilabete batzuk geroxeago, beste hiri batean zegoela eta
beste enplegu bat zuela, Ertzaintzak Simone atzeman eta kartzelaratu zuen, epaia hausteagatik. 2009ko
irailaren 1ean, 32 urte betetzekotan zegoela, Martuteneko espetxean itxi zuten. Ez zen atera urte eta
hiru hilabete igaro arte, hirugarren gradua lortu arte. Gaur egun, behin betiko askatasunean dago; baina
ez da “libre” sentitzen, berriro ere kanporatze-agindua baitu.
Preso sartzea zinez estugarria izan zen Simonerentzat. Ez zuen gertatzen ari zena ulertzen, eta lotsa,
babesgabetasuna zein bakardadea sentitzen zuen. Hutsaren hurrengoa uste zen eta bere buruak nazka
ematen zion. Ateak ixten gogoan zituen une oro, bizitza ere ixten ari zitzaizkiola pentsatzen baitzuen.
Era berean, senideez ere oroit zen izugarri, beretzat oso inportanteak izanik. Beldur zen, senitartekoek
ez zutelakoan gehiago errespetatuko, biziki huts egin zielakoan eta euren konfiantza hautsi zuelakoan;
nahiz eta hastapenetik euren babesa izan zuen –eta horrelaxe izaten jarraitu zuen espetxean pasatutako
denbora osoan zehar–.
Kartzelan sartzean, bost minutu baino ez zituen izan bere ahizpari deitzeko Brasilera eta espetxean
zegoela azaltzeko. Ezin izan zuen harekin berriz ere hitz egin astebete pasatu zen arte. Tarte horretan,
nolabaiteko eskutitza idatzi zion; ahizpa hartzailetzat zuen egunkari moduko zer edo zer. Horretarako,
presondegiko Sartze Moduluan eskura zuen euskarri bakarra erabili zuen: post-it urdin txiki batzuk.
Horietan, Simonek jakinarazitakoaren arabera, ahizpari esan nahi ziona agertu zuen, nahiz eta benetan
ez zen hori guztia adieraztera atrebitzen eta ez zuen sekula idazki hori bidaltzeko egiazko intentziorik
izan. Letra xehez eta alde bietan izkiriaturiko zortzi papertxotan, bere sentimendurik sakonenak azaldu
zituen.
Ikus dezagun testua11:
“09/09/01 Karolina12, ez dakit zer esan kartzelan nago beste hiru pertsonekin oso tristea da zuk esan bezala
azkenean Joxepa13 gabe gelditu naiz, ezer gabe kartzelan inorekin hitz egiteko aukerarik gabe eta kanpoan
inor izan gabe zu izan ezik munduaz bestalde.
Betiere hau ez zela gertatuko pentsatu nuenez laster zurekin etxean egongo nintzelako baina nirekin gauzek
ez dute horrela funtzionatzen eta hemen nago negarrez gertatuko denaren beldur, ez dakit Joxepa nola
dagoen, dagoeneko ez dut malkorik eta beldurrak airean nago hemen denbora amaigabea delako ordua ez da
igarotzen orain kartzelan nago benetan arauak daude edozertarako, denek begiratzen dizute baina denek
errudunak ez izan arren zigortuta bukatzen dute ni zigortuta sentitzen naizen bezalaxe bene-benetan ez dakit
hau jasateko gai naizen, hiltzeko gogoa dudala aitortzen dut baina ez dago modurik, hemen ez dutelako
hiltzeko modurik, une honetan gehien desiratzen dudana zu biziki besarkatzea da, baina errealitatea
bestelakoa da”.

10

11
12
13

Espainiako Estatuan egoteko baimenik ez duten atzerritarrei sei urte baino gutxiagoko espetxe-zigorra
ezartzen bazaie, zehapenaren ordezko kanporatzea aplika dakieke. Alta, kanporatzeaz gainera, Schengen
Eremura itzultzeko debekua jartzen zaie hiru eta hamar urte arteko epean –gehienetan, hamar urtekoan–.
Jatorrizko testua portugesez idatzita dago. Euskarazko itzulpena nirea da.
Idazkian agertzen diren izen guztiak ere fikziozkoak dira. Karolina Simoneren ahizpari jarritako izena da.
Simone atxilotu zuten unean, Joxepa deitu dudan adineko emakume baten barneko zaintzailea zen.
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“09/09/02 Ka[rolina], honek guztiak surrealista dirudi nola pentsa nezake horrelako zerbait pasatuko nuenik
denetarik topatzen dut eta gauza guztietarako arauak dituzte uste dut espetxe-sistemak ez duela munduko
herrialde bakar batean ere funtzionatzen lehenik eta behin denak elkarrekin daudelako delitu-sailkapenaz ari
naiz ez dakit zenbat jasan dezakedan. Baina egia da azkenean ezer gabe amaitu dudala eta ez dakit zenbat
geratuko naizen hemen baina ez dakit jasateko estrukturarik dudan. Ez dut ezertarako gogorik… Eta dena
oso astuna da”.
“09/09/03 Guztiz nahigabetuta nago zurekin hitz egin nahi dudalako eta ez dutelako telefonoa libre uzten,
hemen arau asko dituztelako eta guztia pertsona-motari dagokionez eta ondo portatu behar dute denarekin
eta denekin, denek jakin nahi dute zergatik zauden hemen zer egin duzun eta egia esan ez dut ezertarako
gogorik amesgaizto baten modukoa delako dena edo are eta okerrago ez dut zereginik denbora hemen
eromena da eta gutariko bakoitza unibertso bat da bere ñabardurekin, bere jarrerekin bere izaera eta hala
diot hau dena igarotzeko luzea eta zaila iruditzen zaidala.
Ez dago deus argi eta umore-oszilazioa erabatekoa da, denetik dago hemen eta isiltasuna da kartzelako legea
eta edozertarako araua betetzea ezin da ezer esan ezta jendeari gehiegi begiratu ere eta denak jolasten
daudela ematen du egin dezakezun gauza bakarra beti isilik egotea da eta ez begiratzea bakoitzak bere
informazioa du eta inork ez daki ezer dena eskaeren bidez egiten da eta ez dizu inoiz inork ezer ondo azaltzen
eta dena baloratzen ikasten duzu baina ez diot inoiz utzi funtsezkoena baloratzeari zuganako maitasuna da.
Eta honen guztiaren ondoriozko lotsa”.
“09/09/04 Itxaropen apur bat erabiltzen ari naiz hemen laster aterako naizela pentsatuz ez dakit nahiago dut
hori pentsatu bestela egunero hil egiten naizelako gehien akabatzen nauena nire ahizparekin ezin hitz egitea
da etsita egongo da ez dakit zer gertatuko den ziurtasunez ez dut abokatuarekin hitz egin arte jakingo bihar
Ane14 ikusiko dut, Joxepa zentro batean dago aldi oro eta ni orain hemen nire ahizpak esan zuen bezala
Joxepa gabe, ezer gabe ea lortzen dudan Ane nire ahizparekin eta Terezarekin15 harremanetan jartzea lagun
diezadakeen bakarra baita ea zenbat denbora gehiago iraun dezakedan dena oso gogorra da”.
“09/09/05 Gaurko eguna azkarrago igaro da Ane ni ikustera etorri da negar asko egin dut baina geroago
pasatu zait Zelda batean nago dagoeneko eta bihar igandea da ikusiko dugu ea zer gertatzen den oraindik
dena surrealista dirudi txiste batzuk kontatu dizkiet hemen dauden neska brasildar batzuei hemendik ahal
bezain laster irtetea espero dut ea zer dioen abokatuak momentuz asko ikasiko dut”.
“09/09/07 Atzo ez nuen ezer idatzi zeldaz aldatu ninduten nik ezer esan gabe agindua zela esan zuten beraz
men egin behar nuela, baina izugarrizko ikuskizuna izan zen bertan zeuden neskek aldaketa nik eskatu nuela
pentsatu zutelako laburbilduz sekulako liskarra orain brasildar batekin eta bi espainiarrekin nago hitz batez
nahi gabe nahaste batean sartuta nengoen bilatu gabe ez da ezer gertatzen ea hemendik lehenbailehen
ateratzea lortzen dudan abokatua bihar itzuliko da oporretatik orduan laster zerbait lortuko dudala uste
dut… Gero eta gehiago maite zaitut Karolina eta hemendik irteten naizenean elkartuko gara eta gauza
berriak biziko ditugu, zure falta sentitzen dut…”.

Antzeman daitekeenez, Simoneren narrazioa oso bizia da: puntuazio-zeinuak falta dira eta azkar
idazten du. Nolabaiteko “larrialdi narratiboa” (Curcio, 2011) dirudi, eta bere gogo-aldartea argiro
islatzen du. Bakarrik sentitzen da, triste, izututa bezain estututa. Gertatutakoaren erantzule dela uste du
eta dena alferrik galdu duelakoan dago. Urduri dago bere senitartekoen nahiz zaintzen zuen adineko
emakumearen egoeragatik, baita bere egoeragatik ere, bizi duen ziurgabetasuna dela eta. Karolina bere
ahizparenganako maitasuna adierazten du eta kartzelatua izatearen ondoriozko lotsa azaltzen dio.
Behin eta berriro giltzapetzea jasateko kapaz izango den ala ez duda egiten duela erakusten du, eta
hiltzeko gogoa ere baduela aitortzen du –aurreneko asteetan, hirutan ahalegindu zen bere buruaz beste
egiten–. Sentimendu horiek guztiak egunerokotasunari eta kartzelaren funtzionamenduari buruzko
deskribapen xumeekin nahasten dira. Orokorrean, espetxea surrealista iruditzen zaio, zentzugabea eta
amesgaizto baten parekoa. Marko horretan, idazketa adierazpenerako modua da Simonerentzat; bere
ahizpari esan nahi dioen eta, minaren ondorioz, esatera ausartzen ez den hori guztia kontatzeko bidea.
14
15

Simoneren ofiziozko abokatua.
Simoneren laguna.

38

IkerGazte, 2017
Gizarte-zientziak

Ohikoa da, genero-eredu hegemonikoen eta genero-sozializazioaren kausaz, emakumeek sufrimendu
eta ezinegon handiz bizitzea espetxealdia, baita lotsa, erruduntasuna, senideei huts egin izana eta beren
ardurak behar bezala bete ez izana sentitzea ere (Juliano, 2011). Horrela izanik, badirudi sentimenduak
paperean jartzea lagungarria dela Simonerentzat, ondoeza zein komunikazio-eragozpenak gainditzeari
dagokionez. Idazketa adierazpen-bide bezala hartuta, espetxean sentitzen duen ahalkeari, bakardadeari
eta beldurrari aurre egiteko saialdia egiten du Simonek, nahiko modu inkontzientean jazotzen bada ere.
Hala, emakume presoen estigmatizatzearen ondorioak arintzeko urratsak egiten ditu, horretaz ia jabetu
gabe. Era berean, gizarte-babes hurbilik ez izatetik eratorritako zaurgarritasunari ere heltzen dio; bere
ahizpa testuaren hartzaile aukeratuta, nolabaiteko presentzia sinbolikoa ematen baitio, egiaz ezinezkoa
den hurbiltasuna eta komunikazioa sortuta.
Ezin dugu ahaztu idazketa –zentzu zabalenean ulertuta, askotariko adierazpenak barne hartuta–
garrantzi handiko gertakaria izan dela betidanik itxialdian. Espetxeko bizipenen inguruan idatzi duten
emakumeen zerrendak garai eta herrialde anitzetako egileak biltzen ditu, marko zeharo diferenteetan
atxilotutakoak, zio guztiz ezberdinengatik ere (Davis, 1972; Forest, 1975; Palou, 1975; Falcón, 1977;
Doña, 1978; Cuevas, 1985; al’Sadawi, 1988; Shakur, 2001; Cabrera, 2011; López Riaño, 2012; Heras,
2014; Kerman, 2014; Eizagirre, 2016). Askotariko genero literarioak erabili izan dira, fikziozko nahiz
fikziozkoak ez diren testuak, lehen zein hirugarren pertsonan idatzirikoak, hainbat gai landuta; besteak
beste, emozioak (samina, maitasuna, bakardadea, tristura, ezinegona, etab.), askatasuna edo espetxeko
egunerokotasuna. Lan batzuen eta besteen arteko ezberdintasunak ezberdintasun, idazketak itxialdiari
aurre egiteko erresistentzia dirudi guztietan, hots, murruetatik kanpoko eremuarekin komunikatzeko
adierazpen-bidea. Iratxe Retolaza (2014) literatura-kritikariaren iritziz, idazketa norbanakoek euren
izatea garatzeko erreminta aberatsa izan daiteke, bat-beran sakontzeko tresna, norbanakoaren ahotsa
entzunarazteko, jendarteak usu ukatutako egonguneak lortuta.
Simoneren kasuan, bestelako posizioan kokatzeko nahia egiaztatu dezakegu, kartzelan egotearen
ondoriozko erruduntasun-sentimenduak eta lotsak eragindako komunikazio-zailtasunak gainditzen
ahalegintzen baita. Idazketa sufrimendua kudeatzeko baliagarri zaio, sentitzen duena izendatzeko eta
adierazteko, baita Karolinari esan nahi diona praktikatzeko ere. Simonek hitz egiteko nahiera du, eta
mingarria izan arren egiten du. Argi eta garbi azaleratzen da agentzia; eremuan jokatzeko eta eragiteko
gaitasuna, egoerak eraldatzeko ahalmena. Testuingurua zinez hertsatzailea izanik ere, bere posibilitatebaldintzen baitan, Simonek bere desioen lorpena bilatzen du, idazketaren berariazko jardunaren bidez.

4. Ondorioak
Simoneren idazkien bidez, emakumeek presondegietan jasan ohi dituzten arazoetako batzuen
berri izan dugu, horiek atzerritarra izatearen ondoriozko bereizkeriekin nola korapilatzen diren
ere ikusita –nahiko labur eta hurbilpen moduan izan bada ere–. Bestalde, zailtasun horiei guztiei
–neurri batean, bederen– aurre egiteko berariazko praktiketako bat ezagutu dugu; idazketa, hain
zuen ere. Horrela, ikuspuntu biktimizatzaileak alboratuta, mahai gainean gelditu da emakume
presoek erresistentzia-praktikak gauzatzen dituztela espetxealdiko desabantailei aurre emateko.
Jendartearen gehiengoak uste duenaren kontrara, emakume atxiloek euren egoeraren inguruan
hausnartzen dute, gertatzen zaiena aztertzen eta ulertzen dute, gaitasun berriak ikastearekin zein
betetzearekin batean; itxialdiaren eta askatasun-gabetzearen ondorioak hala nola aldatuta, edo,
gutxienez, arinduta. Arestian esan bezala, presondegietako mugak egiazkoak dira, eta, dudarik
gabe, ez dira nolanahikoak, gizarteko testuinguru murriztaileenetako bat baita –murriztaileena
ez bada–. Ezinbestekoa da arazoak eta gabeziak salatzea, baina baita horien aurrean emakume
presoak geldirik ez daudela azaleratzea ere. Erresistentziaren aukera presente dago beti; anitzak,
dinamikoak eta sortzaileak diren jardunbideen bidez. Marko okerrenetan ere, han dago agentzia.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Artikulu honetan jasotakoak bukatu berri dudan doktore-tesiaren zertzelada orokor batzuk
izan dira. Etorkizunera begira, ikerketaren zenbait alderditan gehiago sakondu nahiko nuke,
Euskal Herrian kokatutako presondegietan gertatzen diren diskriminazioetan barrenduta, azken
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urteotako aldakuntzak miran; eta, halaber, giltzapetutako emakumeen agentzian murgilduta,
haien ekintza- eta eraldaketa-ahalmenei buruzko hutsunea gainditzeko asmotan. Urratsez urrats,
espetxe-sistemaren bidegabekerien inguruko ezagupena areagotu nahi dut eta ekarpenen bat
egin emakume preso sozialei buruzko bestelako ikuspegien hedapenean; betiere, errespetua,
aintzatespena zein elkartasuna oinarri hartuta, baita ñabardurei helduta ere. Ardatz dut aktore
sozialak euren bizitzen funtsezko protagonistak direla, nahiz eta, batzuetan, ekintzarako eta
eraldaketarako aukerak gutxiagotzen dituzten testuinguruetan egon.

6. Erreferentziak
Adler, F. (1975): Sisters in Crime, McGraw-Hill, New York.
Aebi, M.; Delgrande, N. (2013): Council of Europe Annual Penal Statistics SPACE I, University of
Lausanne, Suitza.
Alcedo, M. (1996): Militar en ETA. Historias de vida y muerte, Haranburu, Donostia.
Almeda, E. (2003): Mujeres encarceladas, Ariel, Bartzelona.
Al’Sadawi, N. (1995 [1988]): Memorias de la cárcel de mujeres, Horas y Horas, Madril.
Arbelaitz, M.; Bengoetxea, E.; Méijome, A.; Ruiz, M.; Vara, L. (2012): Mujeres ex-presas:
vulnerabilidad y autonomía, argitaratu gabeko ikerlana.
Aretxaga, B. (1995): Dirty Protest: Symbolic Overdetermination and Gender in Northern Ireland Ethnic
Violence, Ethos, 23(2), 123-148.
––––––––––––– , (1996): ¿Tiene sexo la nación? Nación y género en la retórica política sobre Irlanda,
Arenal, 3(2), 199-216.
––––––––––––– , (1997): Shattering Silence: Women, Nationalism, and Political Subjectivity in Northern
Ireland, Princeton University Press, New Jersey.
Bhavnani, K.; Davis, A. (2007 [1996]): Mujeres presas, estrategias de transformación, in B. Biglia eta C.
San Martín (koord.), Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las
violencias de género, Virus, Bartzelona, 197-215.
Bosworth, M. (1999): Engendering Resistance, Ashgate, Aldershot.
Cabrera, L. (2011): Obligado tic tac, Báncame y punto, Buenos Aires.
Carlen, P. (1983): Women’s Imprisonment. A Study in Social Control, Routledge and Kegan Paul,
Londres.
––––––––––––– , (1985): Criminal Women, Basil Blackwell, Oxford.
––––––––––––– , (1988): Women, Crime and Poverty, Open University Press, Oxford.
Cuevas, T. (1985): Cárcel de mujeres (1939-1945), Sirocco, Bartzelona.
Curcio, R. (2011): Donde todo comenzó, in D. Malventi (koord.), Umbrales. Fugas de la institución
total: entre captura y vida, Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, 14 -20.
Davis, A. (1972): Si llegan por ti en la mañana… vendrán por nosotros en la noche, Siglo XXI, Madril.
Davis, N.; Faith, K. (2002): Las Mujeres y el Estado: modelos de control social en transformación,
CODHEM, 26, 90-102.
Del Val, C.; Viedma, A. (2012): Condenadas a la desigualdad, Icaria, Bartzelona.
Dobash, R.P.; Dobash, R.E.; Gutteridge, S. (1986): The Imprisonment of Women, Basil Blackwell,
Oxford.
Doña, J. (2012 [1978]): Desde la noche y la niebla, Horas y Horas, Madril.
Eaton, M. (1986): Justice for Women? Family, Court and Social Control, Open University Press,
Filadelfia.
Eizagirre, E. (2016): Alde erantzira nabil, Susa, Zarautz.
Falcón, L. (1977): En el infierno: ser mujer en las cárceles de España, Ed. de Feminismo, Bartzelona.
Forest, E. (1995 [1975]): Diario y cartas desde la cárcel, Iru, Hondarribia.
––––––––––––– , (1979): Testimonios de lucha y resistencia: Yeserías 75-77, Hordago, Donostia.
Heidensohn, F.M. (1985): Women and Crime, Macmillan, Londres.
Heras, P. (2014): Poeta muerta, Ediciones Capirote, Bartzelona.
Herrera, M. (1993): Mujeres y prisión, Cuadernos de política criminal, 49, 339-354.

40

IkerGazte, 2017
Gizarte-zientziak

Imaz, E.; Martín-Palomo, T. (2007): Las otras otras: extranjeras y gitanas en las cárceles españolas, in B.
Biglia eta C. San Martín (koord.), Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones
feministas sobre las violencias de género, Virus, Bartzelona, 217-227.
Juliano, D. (2004): Excluidas y marginales. Una aproximación antropológica , Cátedra, Madril.
––––––––––––– , (2009): Delito y pecado. La transgresión en femenino, Política y Sociedad, 46: 1-2, 7995.
––––––––––––– , (2011): Presunción de inocencia, Gakoa, Donostia.
Kerman, P. (2014): Orange is the New Black, Círculo de Lectores, Bartzelona.
López Riaño, I. (2012): El Umbral del Dolor, Autodefentsa Taldea, Gasteiz.
Nari, M.; Fabre, A. (2000): Voces de mujeres encarceladas, Catálogos, Buenos Aires.
Ortner, S.B. (2006): Anthropology and Social Theory, Duke University Press, Durham.
Palou, I. (1975): Carne apaleada, Planeta, Bartzelona.
Retolaza, I. (2014): Kartzela-kronikak eta kartografiak. Subjektu kartzelatutik kartzela-subjektutantz, in
M. Ormazabal, Hemen naiz, ez gelditzeko baina, Txalaparta, Tafalla, 141-162.
Ribas, N.; Almeda, E.; Bodelón, E. (2005): Rastreando lo invisible, Anthropos, Bartzelona.
Shakur, A. (2013 [2001]): Una autobiografía, Capitán Swing, Madril.
Smart, C. (1976): Women, Crime and Criminology, Routledge and Kegan Paul, Londres.
Walmsley, R. (2012): World Female Imprisonment List, ICPS, Londres.

7. Eskerrak eta oharrak


Artikulu honetan aipatutako doktore-tesia, Kartzela genero-erakunde bezala: generobereizkeriak, erresistentzia-praktikak eta agentzia Euskal Herrian espetxeratutako
emakumeen artean, Mari Luz Estebanen zuzendaritzapean egin dut; Eusko Jaurlaritzaren
doktoretza-aurreko programako beka baten bitartez (2013-2016).



Doktore-tesiaren abiapuntu izandako ikerlana, Mujeres ex-presas: vulnerabilidad y
autonomía (2012), Emakunde ikerketa-beka (2011) baten bidez egin genuen. Taldekide
izan nituen Miren Arbelaitz, Edurne Bengoetxea, Alma Méijome eta Laura Vara.



Artikulu honetan landutakoaren bertsio luzeago bat argitaratuta dago: Ruiz Torrado, M.
(2016): Murrua murru (besterik ez) denean. Kartzelatutako emakumeen erresistentziapraktikak aztergai, in M.L. Esteban eta J.M. Hernandez (koordk.), Etnografia feministak
Euskal Herrian. XXI. mendera begira dagoen antropologia, UPV/EHU Euskal Herriko
Unibertsitatea, UEU Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo, 103-119.

41

IkerGazte, 2017
Gizarte-zientziak

Sare sozialen erabilera moduak eta maiztasunak
Gasteizko nerabeen kolektiboaren baitan
Joseba Fernandez de Landa Aguirre
joseba.fdl@gmail.com
Laburpena
Ikerketa honen helburua Gasteizko nerabeek zer sare sozial eta nola erabiltzen dituzten argitzea da.
Horretarako, Gasteiz hiriko 12 eta 18 urte arteko 700 gazte inguru inkestatu dira, inkesta egituratu
baten bitartez. Besteak beste, sare sozial bakoitza zer maiztasunez erabiltzen duten ezagutzeko
asmoarekin eta adin edota sexuaren arabera ezberdintasunik badagoen erabilera horretan. Horrekin
batera, sare sozial hauek zertarako erabiltzen dituzten plazaratu nahi da eta hauek noiz eta ze tresnen
bitartez erabiltzen dituzten ezagutu. Modu hartara, nerabeak eta sare sozialak barnebiltzen dituen
argazki bat lortuko dugu, toki eta momentu konkretu batean oinarritua, teknologia berrien
garapenaren ezagutzan mugarri zehatz bat ezarriz.
Hitz gakoak: nerabeak, sare sozialak, erabilerak, Gasteiz

Abstract
The objective of this research is to clarify which social network teenagers from Vitoria-Gasteiz use
and how they do it. To that end, around 700 teenagers aged 12 to 18 and resident in Vitoria-Gasteiz
have been surveyed through an organized questionnaire. Among other things, the study has been
carried out to know how often they use each social network and to see if there is difference across age
and sex groups. Moreover, the research also wants to divulge what they use these networks for, and
when and through which devices they use them. That way, we will be able to get an image that
gathers social networks and teenagers, in a specific place and moment, setting a milestone in the
knowledge of the development of new technologies.
Keywords: teenagers, social networks, uses, Vitoria-Gasteiz

1. Sarrera eta motibazioa
Ikerketa lan hau Gasteizko Udaletxeak sustatutako Gazte Planaren barnean txertatzen da,
nerabeek sare sozialak zenbat eta zertarako erabiltzen dituzten ezagutzeko asmoarekin
bultzatuta. Gazte Planaren asmoa, nerabeek haien artean erlazionatzeko erak aztertzea zen,
jopuntuan dagoen gai bat delako.
Jakina da gazteak sare sozial hauetara konektatuta daudela eta haien artean erlazionatzeko
modu ohiko bat bihurtzen ari dela, baina ikerketa gutxi daude sare sozialen ikergaia gazteetan
kokatzen dutenak. Nerabeak dira teknologia berriekin batera hezitako lehenengo belaunaldia,
beraz gai teknologikoek berebiziko garrantzia edukiko dute beren eguneroko bizitzan.
Teknologia berri hauek haien bizitzetan eduki dezaketen eraginak ezagutze aldera, garrantzitsua
da horrelako ikerketak abiatzea. Sare sozialak teknologia berri horien zati bat dira, bestelako
gazteekin erlazionatzeko eran eragin zuzena daukana, helburu honekin erabiliak baitira sare
sozial hauek. Gauzak horrela, beharrezko da jakitea sare sozial hauek zenbat eta zertarako
erabiltzen dituzten jakitea, gizartea ulertu eta bertan parte-hartzeko moduetan eragin zuzena
izango baitute etorkizun hurbilean.
Egun nerabeak diren horiek izango dira etorkizuneko gizartearen gidari izango diren
berdinak, gizartea bizi eta moldatuko baitute etorkizunean. Gaur egungo egoera kontuan
hartuta, erlazionatzeko moduetan teknologiak garrantzi handia izango duela susma daiteke.
Horregatik, beharrezkoa zaigu elkarren artean erlazionatzeko moduak nola aldatuko diren
gaurdanik ezagutzen hastea. Gizarteko kideen artean gertatzen diren harremanen nolakotasunak
modu erreflexiboan aztertzen badira, modu sano eta egokiagoan burutzeko aukera emango
digute. Beraz, hori izango litzateke lan honen asmo orokorra, sare sozial hauek zenbat eta
zertarako erabiltzen diren ezagutzea, geroz eta garrantzi handiagoa hartzen baitoaz geure
bizitzetan.
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2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
2.1 Arloko egoera
Hainbat dira erabiltzen diren sare sozialak, gehien erabiliak diren sare sozialak Facebook,
Twitter edo Instagram izanik (IAB, 2016; GEB, 2016). EAEn gain era Snapchat sare sozialaren
erabilera azpimarragarria edukiko genuke, sare garrantzitsuenen artean (GEB, 2016). Berez
sare sozial modura hartzen ez diren hainbat sare ere kontuan hartzea erabaki zen ikerketa honi
begira, Whatsapp eta Youtuberen arrakasta ikusita (IAB, 2016; GEB, 2016; ORS 2015). Bi sare
horiek hartu-emana sustatzen duten sareak ditugu, nahiz eta sare sozial moduan ez dauden
kontsideratuta. Hala ere, azpimarratu beharra dago urtero burutzen diren ikerketek erakutsi
dutela sare sozialen erabilera epe motzera oso azkar aldatzen dela, adibide modura izanik
Tuentiren arrakasta eta hondoratzea urte gutxiren ostean (IAB, 2016; ORS 2015). Honek
erakusten digu, oso dinamikoa eta aldakorra den gai baten aurrean kokatzen garela.
2.1 Ikerketaren helburuak
Ikerketa honenen helburua argia da, Gasteizeko nerabeek sare sozialetan egiten dituzten
erabilerak argitara ematea, horretarako hainbat azpi helburu kontuan hartuz:
•

Gasteizeko nerabeek sare sozial bakoitza zenbat erabiltzen duten ezagutzea eta horrekin
batera, sare sozial ohikoenak zeintzuk diren argitara ematea.

•

Zertarako erabiltzen dituzten eta bilatzen dituzten edukiak zeintzuk diren ezagutzea.

•

Konektatzeko zein gailu erabiltzen dituzten eta noiz konektatzen diren ezagutzea.

3. Ikerketaren muina
3.1 Metodologia eta ikerketa teknikak
Nerabeek sare sozialetan egiten dituzten erabilerak neurtze aldera, metodologia kuantitatiboa
erabili da, ikerketaren helburua neurketa egitea baita. Ikerketa teknika moduan, galdetegi
egituratu bat erabili da, bi zatitan banatua. Batetik Google Drive bitartekoaren bidez egindako
galdetegi bat eraikiz, gazteek euren ikastetxeetako ordenagailuetan berau erantzungo zutelarik.
Bestalde, galdetegi fisiko bat erabiliz, plataforma birtualak eskaintzen ez zituen aukerak
paperaren bitartez konponduz.
Ikergaia Gasteizko nerabeek sare sozialen inguruan egiten dituzten erabilerak izanik,
unibertsoa Gasteizko nerabeak izango dira, hau da, Gasteiz hiriko 12 eta 18 urte arteko gazteak,
horretarako ikastetxeetan zentratuz. Laginaren diseinura begira, bi galdetegi independente
diseinatu dira, beraz bakoitzari bere lagin trataera propioa egingo zaio. Lagina diseinatzerako
orduan ikastetxeen erroldan oinarritutako lagin estratifikatu proportzionala egitea erabaki zen,
adinaren, ikastetxe motaren eta hizkuntzaren arabera, errealitatera hurbilpena zehatzagoa izate
aldera.
Landa-lana burutzerako orduan bi galdetegiak pasatu ziren, bata ordenagailuan egiteko eta
bestea eskuz betetzeko. Batetik online galdetegia edukiko genuke 687 inkestaturekin, eta
bestetik paperean egindako galdetegia 729 inkestaturekin. I kasle erroldan oinarrituz, sexuaren
zein adinaren araberako banaketa horrela geratu da bi laginetan: batetik, %50 gizonak eta %50
emakumeak, eta bestetik, %70 DBHko ikasleak eta %30 Batxilergokoak. Best alde, bi galdetegi
independente direla kontuan izanda, bakoitzak bere errakuntza-tartea edukiko du:
•

Online galdetegian, n=687 laginerako: ±%3,67ko errakuntza-tartea edukiko genuke
%95eko konfiantza-mailarako (p=q=0,5).

•

Papereko galdetegian, n=729 laginerako: ±%3,56ko errakuntza-tartea edukiko genuke
%95eko konfiantza-mailarako (p=q=0,5).

Landa-lana 2016. urteko abendua eta 2017. urteko urtarrila bitartean garatu zen,
Gasteizeko 7 ikastetxe ezberdinetako ikasle zein langileen laguntzari esker.
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3.2 Sare sozialen erabilera maiztasunak
Nerabeen %93ak sare sozialak egunero erabiltzen dituela adierazi du. Ia nerabe guztiak
konektatuta bizi direla adierazten digu datu horrek, oso gutxi izanda egunero konektatzen ez
diren nerabeak. Egunero konektatzen ez den kopuru txiki hori, nerabeen %7ak osatzen du,
egunero ez konektatzeko arrazoi moduan, gurasoen kontrola eta interes, denbora edo gailu falta
adierazi dutelarik. Honek erakusten du, gazteriaren ia osotasuna sare sozialetara konektatuta
bizi dela, 10etik 9 nerabe egunero konektatzen direlarik. Datu horrek azaltzen digu belaunaldi
berriek erabateko lotura daukatela sare sozialekiko, beren eguneroko bizitzako beste
errutinetako bat bilakatuz.
Nerabeek sare sozialekiko daukaten konexioa altua dela argituta, lotura hau nola egituratzen
den aztertzeari ekingo zaio, sare sozial ohikoenak (IAB, 2016; GEB, 2016; ORS 2015) zein
maiztasunekin erabiltzen dituzten aztertuz. Nerabeak hamaika sareren erabilera
maiztasunagatik izan ziren inkestatuak, bakoitzetik egiten zuten erabilera adieraziz. Modu
horretan, nerabeen artean sare sozial arrakastatsuenak zeintzuk diren ezagutzea lortuko dugu.
Honez gain, sexu edota adinaren arabera erabilera ezberdina egiten den argituko da.
1. irudia. Sare sozialen erabilera maiztasuna
WHATSAPP
YOUTUBE

26 %

60 %

INSTAGRAM
E-MAIL

19 %

73 %

23 %

50 %
13 %

5%

SNAPCHAT

15 %

15 %

TWITTER

4%

FACEBOOK

3%

BLOGS

7%
6%

3%

3%

15 %
17 %

41 %

Inoiz
Gutxi
Batzutan
Asko
Beti

64 %
64 %

11 %

80 %

3% 6%

TELEGRAM

9%

14 %

17 %

9%

6%

PINTEREST

15 %
15 %

10 %

9%

34 %

32 %

5%

88 %

3% 4%

91 %

TINDER

97 %
0%
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1.irudian ikusi dezakegun moduan, hamaika sare sozialetatik lehenengo zazpiak dira
aipagarrienak, beste lauek erabilera urria dutelarik:
1) Whatsapp: Sare sozial hau dugu nerabeen artean erabiliena, nerabeen %99ak erabiltzen
duelarik. Nerabeen ia osotasunak erabiltzen du sare sozial hau, garrantzi handiena duen
sarea bilakatuz. Ohiko erabilerari begira, nerabeen %92ak aitortu du sare hau beti edo
askotan erabiltzen duela, ohiko erabilera beste sareena baino nabarmen altuagoa izanik.
2) Youtube: Bigarren sarerik erabiliena dugu hau, ia nerabe guztiek (%98) erabiltzen
dutelarik. Ia nerabe guztiek erabiltzen dute sare hau, nerabeen bizitzan irmoki txertatua
dagoela erakutsiz. Erabilera ohikoari begira, %87ak erabiltzen duela adierazi du, ia
10tik 9 erabiltzaile ohikoak izanik.
3) Instagram: Gehien erabiltzen diren hiru sareetan azkenekoa dugu hau, gehien erabiliak
direnen multzoa itxiz. Gazteen %85ak erabiltzen du eta %73ak erabilera ohikoa egiten
du, oso erabilia izanik, erabiltzaile gehienek maiztasun handiz egiten baitute.
4) E-maila: Erabiltzaile ugari izan arren (%83), erabilera ohikoa nerabeen %17ak soilik
egiten du.
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5) Snapchat: Esan daiteke laugarren sare sozialik erabiliena dela, hiru erraldoietatik
nabarmen aldentzen den arren, gazteen %59ak erabiltzen du eta %30ak ohiko erabilera
bat egiten duelarik.
6) Twitter: Kasu honetan erabilera urria duen sare sozial baten aurrean gaude, gazteen
%36ak erabiltzen duela adierazi du, hala ere %11ak soilik erabiltzen du asko edo beti.
7) Facebook: Aipagarria sare honek hain arrakasta txikia edukitzea gaztetxoen artean,
%36ak erabiltzen duela esan arren, soilik %9ak egiten baitu sarearen ohiko erabilera.
8) Besteak: Blogak, Pinterest, Telegram eta Tinder gutxien erabiltzen diren sareak dira,
galdetutako hamaika sareak kontuan izanda, beraz ez dira kontuan hartzeko sareak.
Azpimarratu beharra dago gehien erabiliak diren sare sozialak (Whatsapp, Youtube eta
Instagram) nabarmen ezberdintzen direla beste sareez, hiru erabilienak izanda tarte
askorengatik. Snapchat dugu hurrengo sarerik esanguratsuena, hala ere sare honen erabilera
asko urruntzen da erabilienak diren hiru sareetatik. Aipagarriak diren sare sozialetan azkenak
Twitter eta Facebook edukiko genituzke, oraindik garrantzitsuak diren sare sozialak izanik
deigarria da nerabeen artean horren arrakasta txikia izatea, bi hauen erabilera oso eskasa baita.
3.3 Sare sozialen erabileran ezberdintasunak adin edota sexuaren arabera
Erabilienak diren lehenengo hiru sare sozialetan zentratuz, hau da, Watsapp, Youtube eta
Instagramen zentratuz, ohiko erabileran sexu edo adinaren araberako ezberdintasunik dagoen
aztertzea izango da hurrengo pausua. Horrela, gehien erabiltzen diren hiru sare sozialen ohiko
erabileran berezitasunik dagoen aztertuko da, sexu eta adinari erreparatuz. 1. taulari so eginez,
Whatsapp eta Youtube sareetan sexu eta adinaren arabera desberdintasunik ez dagoela argi ikusi
dezakegu, nerabe guztiek modu berdintsuan erabiltzen baitituzte sare hauek. Instagram sareari
erreparatzen bazaio ordea, emakumeek gizonek baino %10 gehiago erabiltzen dutela ikusi
daiteke, honez gain, helduenek ere gaztetxoenek baino gehiago erabiltzen dutela ikusi daiteke
%10eko ezberdintasunarekin ere.
Gutxiago erabiliak diren sareetan, hots, Snapchat, Twitter eta Facebooken ere
ezberdintasunak badaudela erakusten digu 1.taulak. Horrela, Snapchat sareari erreparatzen
badiogu emakumeek (gizonek baino %19 gehiago) eta helduagoak (gaztetxoenek baino %19
gehiago) direnek gehiago erabiltzen dutela ikusi daiteke, desberdintasunak adierazgarriak eta
nabarmenak izanik. Bestalde aipatu beharra dago ere Twitter eta Facebook helduagoak direnek
gehiago erabiltzen dituztela, nahiz eta orokorrean erabilera ohikoa txikia izan.
1. taula. Sare sozialen erabilera ohikoa (beti eta asko erabili) duten nerabeen ehunekoa.

Whatsapp
Youtube
Instagram
Snapchat
Twitter
Facebook

Sexua
Emakume
%93
%86
%78
%39
%9
%9

Gizon
%91
%87
%68
%20
%13
%9

12-13 urte
%90
%84
%68
%19
%9
%5

Adina
14-15 urte
%92
%88
%73
%30
%8
%9

16-18 urte
%93
%88
%78
%38
%16
%14

Guztira
%92
%87
%73
%30
%11
%9

Beraz, azpimarratu beharra dago erabilienak diren Watsapp zein Youtube sareetan ez dagoela
ezberdintasun aipagarririk ohiko erabiltzaileei begira. Instagram ordea, emakumeek eta
nagusiagoak direnek gehiago erabiltzen dutela argi geratu da. Adinari begira, helduagoak diren
nerabeek sareak maiztasun handiagoz erabiltzen dituztela gaztetxoagoekin konparatuta
(Instagram, Snapchat, Twitter eta Facebook). Emakumeek ostera, Instagram eta Snapchat
gizonek baino gehiago erabiltzen dituztela ikusi da. Ondorio moduan esan daiteke, helduagoak
direnak zein emakumeak maiztasun handiagoz konektatzen direl a sare sozialetara.

45

IkerGazte, 2017
Gizarte-zientziak

3.4 Sare sozialen erabilera ezberdinak
Aurreko ataletan sare sozialak zenbat erabiltzen diren azaldu da, sare sozial batzuk besteen
gainetik nabarmenduz eta sare sozial batzuk guztiz baztertuz. Horrela, ikerketa lan honetan
erabilera maiztasun handiena duten hiru sare sozialei arreta berezia jarriko zaie, hau da,
Whatsapp, Youtube eta Instagrami arreta berezia jarriko zaie. Atal honen asmoa nerabeek sare
sozial ohikoak zertarako erabiltzen dituzten aztertzea izango da beraz, aurrez pentsatutako 20
erabilera ezberdinen artean zeintzuk erabiltzen dituzten adieraziz.
2. irudia. Whatsappen erabilerak
komunikatu
ligatu
ikasketak
lagunak
aktualitatea
ezagutu
kuxkuseatu
espresatu
bideo/musika
informatzeko
aldarrikatzeko
gaiak
publikatu
albisteak
famatuak
markak

82%
32%
28%
28%
24%
24%
23%
15%
14%
7%
7%
6%
6%
4%
3%
2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Whatsappi dagokionez, gazteen %82ak bere lagunekin komunikatzeko erabiltzen du, eta
horretarako erabiltzen da gehien bat sare sozial hau. Ehuneko horretatik oso urrun aurki
ditzakegu beste erabilera guztiak. %30 inguruk ligatzeko, ikasketetarako zein haien lagunei
jarraitzeko erabiltzen dute. Ehuneko txikiagoan, %25ak baino gutxiago, egunerokotasuneko
gaiei buruz hitz egiteko, jende berria ezagutzeko edota kuxkuseatzeko erabiltzen dute. Horrela,
erabilera oso konkretua daukan sare soziala dugu Whatsapp, gazte gehienek gertuko
jendearekin komunikatzeko helburuarekin erabiltzen baitute. Honek erakusten digu kontaktu
zuzena bilatzen duen sare soziala dugula, ezagunekin konektatuta mantentzen gaituelarik.
Ezagunekin konektatuta egoteko erabilera nagusi honek, daukan erabilera ohikoarekin
erlazionatuz, sare hau berehalakotasunarekin lotzera bultzatzen gaitu, ezagunekiko etengabeko
konexioan oinarritzen dena. Kontaktuekin edozein toki edo momentutan komunikatzeko aukera
ematen duelarik, kontaktu zuzena eta berehalakotasuna uztartzen dituen sarea izanik.
3. irudia. Youtuberen erabilerak
bideo/musika
famatuak
gaiak
kuxkuseatu
ikasketak
publikatu
lagunak
markak
ezagutu
aktualitatea
espresatu
aldarrikatzeko
albisteak
informatzeko
komunikatu
ligatu

79%
50%
47%
23%
20%
19%
16%
15%
14%
11%
8%
7%
6%
6%
4%
2%
0%

20%

40%

60%

80%
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Youtube bideoak partekatzeko plataforma den aldetik %79ak musika edota bideoak ikusteko
erabiltzen du sare sozial hau. Nerabeen erdiak, %50ak, jende famatuari edota azken urte
hauetan horren famatu egin diren influencerrei jarraitzeko erabiltzen dute. Horren atzetik,
intereseko gaiei jarraitzeko erabiltzen dute Youtube nerabeen %47ak. Aipagarria den azken
erabilera kuxkuseatzea izango litzateke, nahiz eta aurreko erabileretatik urruti xamar, %23ak
erabiltzen du helburu honekin. Ikusi den moduan erabilera oso teknikoa duen sare sozial baten
aurrean aurkitzen gara, erabilera bat besteen gainetik bereziki nabarmentzen delarik. Ez da
sorpresa sare honen erabilera ohikoena bideoak ikusi edota musika entzutea izatea. Nerabeek
hortaz, ikus-entzunezko edukiak jasotzeko erabiltzen dute sare hau, gehienbat famatuak
jarraitzeko asmoarekin.
4. irudia. Instagramen erabilerak
lagunak
famatuak
publikatu
gaiak
kuxkuseatu
komunikatu
ezagutu
bideo/musika
markak
espresatu
ligatu
aktualitatea
albisteak
aldarrikatzeko
informatzeko
ikasketak

71%
57%
55%
50%
49%
49%
44%
42%
32%
31%
22%
16%
15%
12%
11%
4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aurreko bi sare sozialen erabilera maiztasunetik urrutiago, baina oraindik hurbil, Instagram
dago. Sare hau, gazteen %71gatik erabilia da haien lagunei jarraitzeko, sare honen erabilera
ohikoena izanik ezberdintasun nahikorekin. Gazte askok ere, bitarteko hau erabiltzen dute
jende famatua edo influencerrei jarraitzeko (%57). Edukiak publikatzen ditu %55ak eta horrez
gain, intereseko dituzten gaiak jarraitzeko ere erabiltzen du nerabeen erdiak. Ia erdiak
kuxkuxeatzeko eta lagunekin komunikatzeko erabiltzen du (%49), baina baita jende berria
ezagutzeko (%44), bideoak ikusi eta musika entzuteko (%42), markei jarraitzeko (%32) eta,
baita, nor diren espresatzeko (%31) ere. Haientzako erabilera gehien duen sare soziala dela
esan daiteke, nahiz eta Youtube eta Whatsapp baino gazte gutxiagok erabili. Sare sozial honen
arrakasta modu bakarrean ulertu daiteke, hainbat erabilera barnebiltzeko daukan gaitasunak
ematen dio horrenbeste arrakasta. Sare honek daukan ahalmena gai hurbilak eta gai globalak
uztartzean oinarritzen da, batetik gai hurbilak diren lagunak jarraitu edo lagunekin
komunikatzea bezalako ekintzak, bestetik gai globalak diren famatuak jarraitu edo intereseko
gaiak jarraitzea bezalako ekintzak. Modu honetan gai orokorrak zein hurbilak uztartzeko
sarea edukiko genuke, argazkiak publikatzearen sinpletasunean oinarrituz.
Oso atzean geratu dira Twitter eta Facebook, iraganean izan zuten garrantzia ia erabat galduz
nerabeen artean. Alde batetik, Twitterren erabilerei begira, %32ak jende famatua jarraitzeko
erabiltzen du, %29ak intereseko gaiak jarraitzeko eta %27ak haien lagunak jarraitzeko. Beste
alde batetik, Facebooken erabilerei erreparatuz, aipagarria den erabilera bakarra lagunak
jarraitzea da, %24ak erabiltzen duelarik horretarako.
Ikusi dugun moduan, aisialdiarekin lotutako erabilerak dira gazteek sare sozialetan egiten
dituzten erabilera ohikoenak, gertukoak edo orokorrak izan. Erabilera hauek sarearen arabera
aldatzen diren arren, esan daiteke gertuko harremanak zein tendentzia globalak uztartzen
dituzten mekanismoak direla, laguntalde zein munduarekin konektatzea ahalbidetuz. Modu
honetan, beren aisialdi moduak garatu eta jorratzeko berezko espazio modura kontsideratu
daitezke sare sozialak, nerabeen behar eta nahietara egokitzen diren ekintza birtualak burutuz.
Aipatzekoa da ere, nerabeek beren aisialdi modu propioak garatzeko baliatu duten esparru hau
helduen kontroletik aldendua dela, euren askatasun esparrua lortuz.
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3.5 Jarraitzen dituzten gaiak
Gehien jarraitzen dituzten gaiei erreparatuz, maiztasun handiarekin gehien jarraitzen dituzten
gaien artean famatuak (%62ak beti edo askotan jarraitu), serieak eta zinema (%51ak beti edo
askotan jarraitu), musika (%46ak beti edo askotan jarraitu) eta kirola (%33ak beti edo askotan
jarraitu) dauzkagu. Aipatutako gai hauek dira gaztek maiztasun handierekin gehien jarraitzen
dituzten sareak, guztiak aisialdi gaiekin erlazionatuta eta famatuak garrantzitsuenak izanik.
Beste aldean, gutxiago jarraitzen dituzten gaiak dauzkagu, ikasketak (%21ak beti edo askotan
jarraitu), albisteak (%18ak beti edo askotan jarraitu) edota politika eta gizartea (%9ak beti edo
askotan jarraitu) bezalako gaiak oso modu eskasean jarraitzen dituztelarik. Ikusi den moduan,
norberaren bizitzarako garrantzizkoagoak izan daitezkeen kontuak modu lausoagoan jarraitzen
dituzte gazteek, lan, ikasketa, informatua egon edo politika gaiak nerabe gutxik maiztasunez
jarraitzen baitituzte. Esan daiteke ardurak hartzearekin erlazionatzen diren gaiak arbuiatu
egiten dituztela, soilik kontu ludikoek pizten dutelarik haien interesa. Horrela, sare sozialak
gehienbat aisialdi ekintzetarako erabiltzen dituztela azpimarratu behar da, aurreko puntuan
azaldutakoarekin bat etorriz eta sareak “deskonektatzeko” erabiltzen dituztela konfirmatuz
3.6 Moduak: konexiorako gailuak eta momentuak
Konexiorako erabiliena den gailua sakelako telefonoa dugu, nerabeen %93ak tresna hau
gehien erabiltzen duen tresna dela adierazi du sare sozialetara konektatzerako orduan.
Bestelako gailuak gehien erabiltzen dituzten gazteak gutxi dira, ordenagailua gehien erabiltzen
dutenek %5 izanik eta tableta gehien erabiltzen dutenek %3 izanik. Honek erakusten digu
sakelako telefonoa nagusi dela sare sozialetan konektatzerako orduan, gazteen ia osotasunak
hobesten baitu. Konexiorako bitarteko hau modo masiboan erabiltzeak esan nahi du, gazteen ia
osotasunak edonon eta edonoiz konektatzeko aukera daukala, gazte hauek kontaktu etengabean
mantenduz.
Momentuei begira, gazteek konektatzeko hobesten dituzten momentuak arratsalde (%80) eta
gaua (%57) dira, haien denbora librearekin erlazionatuta egon daitezkeen momentuetan konexio
hori emanez. Bestalde konexio momenturik txikienak eguerdi (%30) eta goizean (%12) dira,
okupatuak dauden momentuak izanik, ikasten dauden momentuak hain zuzen.

4. Ondorioak
Gasteizko nerabeek gehien erabiltzen dituzten sare sozialak Whatsapp, Youtube eta
Instagram direla argi geratu da ikerketan zehar, beste sare sozialetatik nabarmen aldenduz. Esan
beharra dago Whatsapp eta Youtubek erabilera konkretuak dauzkatela, lehenengoa lagunekin
komunikatzeko erabiliz eta bigarrena bideoak ikusi edo musika entzuteko erabiliz. Instagramek
ostera, hainbat erabilera ezberdin uztartzen ditu, kontaktu zuzen eta hurbila (lagunekin
komunikatu eta lagunak jarraitu), gai orokor eta globalekin lotuz (famatuak jarraitu, intereseko
gaiak jarraitu).
Erabileretara begira, aipatu beharra dago sare sozialen erabilera aisialdiarekin zuzenean
erlazionatuta dagoela, orokorrean aisialdi gaietarako erabiliak baitira sare sozialak (lagunekin
komunikatu edo jarraitu, famatuak jarraitu, bideoak ikusi edo musika entzun...). Famatuak
jarraitzea bezalako gai orokorrak, ezagunekin komunikatzea bezalako gertutasun ekintzekin
uztartzen dituzte nerabeek, haien aisialdian lokaltasun eta globaltasun gaiak uztartuz. Era
berean, sare hauen funtzio ludikoa kontuan hartuz esan daiteke, nerabe gehienak
deskonektatzeko asmoarekin konektatu egiten direla sare sozialetara.
Moduetara igaroz, sare sozialetan murgiltzeko sakelako telefonoa erabiltzen dute ia nerabe
guztiek eta arratsalde zein gaua dira konektatzeko erabiltzen dituzten denbora tarte ohikoenak.
Sakelako telefonoak ahalbidetzen duen mugikortasunak, nerabeei etengabe konektatuta egoteko
ahalmena ematen die, imajinatu ezin daitezkeen aukera guztiak bereganatuz. Era honetan
kontaktu etengabean egoteko aukera daukate bai gertuko jendearekin eta baita munduko
edozein tokian dagoen norbaitekin. Honez gain, informazioa jasotzeko eta haien interesekoak
diren gaiak jasotzeko ere, edozein momentutan edonon daudela ere lortu dezakete. Garai
berrien ezaugarri izango den etengabeko konexio honek, bizitza oso bat haien eskura jarriz.
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Amaitzeko, aipatu beharra dago Facebook eta Twitterrek nerabeengan daukaten arrakasta
txikia, publiko helduagoan daukatenarekin konparatuta. Era honetan, ikerketa honek erakutsi du
nerabeek Instagram nahiago dutela, populazio helduagoaren nahiekin ezberdinduz. Nerabeak
sare sozial hori gehiago erabiltzeak, helduengatik ezberdintzen direla erakusten digu, esparru
propio eta berezituak nahiago dituztela erakutsiz. Honela, sare sozialak gazteen askatasun
esparru modura kontsideratu ditzakegu, beren lagun eta gertukoekin esparru hori konpartituz.
Esparru fisiko gehienak helduen botereak bereganatu dituenez, nerabe hauek beren esparru
propioak bereganatzeko modutzat jo daiteke sare sozialetan gertatzen dena. Helduen begirada
eta kontroletik aldenduta dauden esparru modura egituratzen dira esparru birtual hauek,
nerabeen sorkuntzari ateak irekiz. Nerabeek esparru propioa izateko behar horrek ere,
generazio edo garai konkretuetako gazteek beren esparru propioak eraikitzen dituztela
erakusten digu, denboran aurrera egin ahala aldatzen joango delarik. Modu honetan, badirudi
garaiko beharren arabera sare batetik bestera saltoa ematen dela, Tuentitik Facebookera eman
zen moduan, gaur egun ere Facebooketik Instagramera ematen ari da. Honi gehituz, gazteak
direla sare sozial modakoa zehazterako orduan abangoardia direnak, teknologia hauekiko
daukaten atxikimenduak emandako estatusari etengabe konektatua egotearen ezaugarria
gehituz. Hortaz, sare sozialak gazteen esparru propio modura kontsideratu genitzake, muga
fisikoak apurtzen dituzten esparruak izanik, hartu-emanak mundu birtualean garatzen direlako
eta konexioa edozein tokitik egin daitekeelako, lagunarte birtuala eskuan txertatuz.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Komunikazio eta informazioaren teknologiek zein kontsumismoak bultzatuta, etengabe
aldatzen ari den gizarte likido honetan (Bauman, 2000) ezinbestekoa da momentu konkretuetan
gertatzen dena ikertzea. Soilik momentu zehatzetan gertatzen dena aztertuz hurbildu
gaitezkeelako gizarte geroz eta aldakorrago hau ezagutzera. Baina, aipatutako gizarte likido
honen ezaugarri nagusia dinamikotasuna izanik, hau da, etengabe aldatzen ari dela izanik,
beharrezkoa zaigu momentu zehatzetan zentratzen diren ikerketa hauek behin eta berriro
errepikatzera.
Sare sozialak teknologia berrien gaiaren atal konkretu bat besterik ez dira eta duda izpirik ez
dago teknologia berri hauek eraldaketa nabarmenak sorraraziko dituztela gizartean. Honela,
gaiaren konplexutasun eta dinamikotasuna kontuan hartuta, horrelako argazki koiunturalak epe
ertainera burutzea komenigarria izango litzateke, denbora laburrean abagunea guztiz aldatu
daitekeelako. Horregatik, teknologia berriak gure eguneroko bizitzan nola txertatzen doazen
ezagutzeko prozesuan mugarri txiki bat besterik ez da ikerketa hau. Era honetan irekita
geratzen da antzekotasuna duten gaiak ikertzeko aukera, egindako ikerketa honekin
erlazionatuz, gizartearen ezagutzaren argazki konkretu bat lortzeaz gain, istorio dinamiko bat
kontatuko diguna.
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“Bizitza denborak artikulatzen: hainbat genero-adierazle Denbora
Aurrekontuen Inkesten bitartez”
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Laburpena
Artikulu hau doktorego tesi baten atal bat da eta egunerokotasunean etxeko eta zaintza lanak, enplegua
eta parte hartze soziopolitikoaren artikulazioa aztertzea du helburu. Ikuspegi feministatik garatutako
hipotesi zehatz batetik abiatzen da: emakumeek eta zaintza lanak bere gain hartzen dituztenek
zailtasun bereziak dituzte lan merkatuan zein partehartze soziopolitikoan aritzerako orduan. Hortik
abiatuta, aipatutako hiru esparruetan murgilduta dabilen jendearen esperientziak aztertzea nahi du, bai
kualitatiboki zein kuantitatiboki. Oraingoan, baina, ikerketaren atal kuantitatiboaren emaitzak
aurkezten dira. Emaitzok Eustat Estatistika Erakundearen Denbora Aurrekontuen Inkestari (19932013) egiten diote erreferentzia eta analisia hainbat genero-adierazleen bitartez garatu da.
Hitz gakoak: ikuspegi feminista, etxeko eta zaintza lanak, enplegua, partehartze soziopolitikoa,
genero-adierazleak, denbora aurrekontuen inkestak.

Abstract
The aim of this article is to introduce a small extract of a PhD thesis about the articulations between
household and care work, employment and political participation. This research has been built
arround the feminist perspective and the central hypothesis is that women in general and caregivers in
particular experience specific constraints to balance employment and political participation with
household and care work. Attending to this hypothesis, the objective of the thesis is to explore
quantitatively and qualitatively the experiences of the people involved in these three spheres.
However, in these article we just examine the quantitative results. The results refer to Basque Statistic
Institute’s (Eustat) Time Use Survey (1993-2013) and the analysis is developed through some genderindicators.
Key words: feminist perspective, household and care work, enployment, political participation,
gender-indicators, Time Use Surveys.

1. Sarrera eta motibazioa/ momentuko egoera
Artikulu honetan aurkezten dena ikerketa handiago baten atal bat da, doktorego tesi baten parte
baita1. Tesiaren helburu nagusia, egunerokoan etxeko eta zaintza lanak, enplegua eta parte hartze
soziopolitikoa uztartzeko aukerak, oztopoak eta estrategiak ikertzea da. Ikerketa hau burutzeko
motibazioa etxeko eta zaintza lanaren inguruko ikerketa esparrutik abiatzen da, hain zuzen ere,
ikuspegi feministatik egin diren gogoetak oinarritzat izan ditu. Ildo honetan, lan ugarik emakumeen
partehartzea lan merkatuan aztertu dute: ingelesez second shift (Hochschil eta Machung 1998) edo
italiarrez doppia presenza (Balbo 1991) bezalako kontzeptuak erabili dituzte emakumeen
esperientziak aztertzeko. Biek ala biek zera adierazi nahi dute: azken hamarkadetan emakumeak gero
eta gehiago lan merkatura sartu direla etxeko eta zaintza lanetan duten ardura alboratu gabe,
horregatik, gaur egun lan zama bikoitza hartzen dute bere gain egunerokoan. Beste era batera esanda:
emakumeak lan merkatura batu dira baina gizonek ez dute bere egin emakumeek etxean duten
protagonismoa, hortaz, iraultza “erdizka” geratu dela diote adituek (Hochschild eta Machung 1998).
Gainera, ikerketa hauen arabera, lan zama bikoitza ez da bi lanen arteko batuketa soila,
egunerokoan eta modu sinkronikoan bi presentzia artikulatzea suposatzen baitu. Horrexegatik,
emakumeak presentzia bikoitzean egoteak lan merkatuan modu “desberdinean” aritzea suposatzen du,
hauek ez baitute gizonen ibilbide berdintsua egiten. Egoera honetan, gehienetan, emakumeak lan
merkatura lotzen dira kontratu partzial eta aldikakoen bidez, hau da, baldintza prekarioagoetan (Torns
1 Tesiaren izenburua hauxe da: “Presentzia hirukoitza: etxeko eta zaintza lanak, enplegua eta parte hartze
soziopolitikoaren inguruko ikerketa” eta Matxalen Legarreta Iza (EHU) zein Teresa Torns Martín (UAB) ditu
zuzendaritzat. Espainiako Ministeritzaren (MEC) dirulaguntza lortu zuen 2012ko lehiaketan.
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eta Recio 2012). Hortaz, hainbat autorek diote emakumeen presentzia lan merkatuan bazterkerian
oinarritua dagoela, langabezi tasa handiagoek zein kontratu ‘prekarioek’ ezaugarritzen baitute (Torns
2001; Ortiz 2014).
Presentzia ezberdin honen eraginez, prestazio gutxiago jasotzen dituzte bai langabezian, baita
erretiratzeko orduan ere. Kontutan hartuz eskubide sozial gehienak lan merkatuaren parte hartzetik
eratortzen direla, emakumeen ‘hiritartasun’ egoerari buruzko hausnarketa abiatzea ez dirudi ideia
desegokia. Baina eskubide sozialez gain, zer pentsatu dezakegu emakumeen eskubide zibil eta
politikoez? Hauentzat lan merkatuan parte hartzea zaila baldin bada, parte hartze soziopolitikoaren
eremuan egoera ez da bestelakoa, emakumeek denbora gutxi baitute eremu honetan aritu ahal izateko
eta honek harreman zuzena dauka etxeko eta zaintza lanetan duten protagonismoarekin. Horrez gain,
parte hartzera animatzen direnean genero bazterkeria bizi dute bertan, izan ere, eremu publikopolitikoa orokorrean gizonek gizonentzat egina dagoela azpimarratzen baitute hainbat autorek (Phillips
1991; Pateman 1996).
Hortaz, ikerketaren helburua presentzia hirukoitza aztertzea da eta horretarako iturri estatistikoak
zein elkarrizketa sakonak burutu dira. Momentu honetan, tesia amaiera fasean dago, idazketa fasean,
hain zuzen ere. Hala ere, artikulu honetan analisiaren atal kuantitatiboa baino ez da aurkezten. Analisi
hau beste lan batzuetan oinarritua dago, zehazki, autore honek eta Marta Luxanek egindako genero
adierazleen proposamenean2. Datu iturri nagusia, beraz, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak
ekoiztutako Denbora Aurrekontuen Inkesta (DAI) da, bost urtero produzitutako datu-iturri aberatsa
eskaintzen duena, 1993-2013 epe bitartekoak. Honek, luzerako azterketak egiteko beta ematen du,
genero-ezberdintasunen eboluzioa analizatuz. Horrez gain, ikerketa honetan DAI-ren datuak beste
datu-iturri batzuekin osatu dira, esaterako: Biztanleriaren jardueraren arabera sailkatzeko inkesta
(BJA) eta Lana, familia eta norberaren bizitza uztartzearen inguruko inkesta. Datu hauek guztiek,
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako populazioari erreferentzia egiten diete.
Etxeko eremua analizatzerako orduan, DAI bezalako inkestak erreminta egokiak suertatu
daitezkeela diote aditu askok (Bimbi 1994; Duran eta Rogero 2009; Legarreta 2012). Inkesta hauek
etxeko eta zaintza lanak estimatzeko tresna baliogarritzat jo dituzte eta horrexegatik, feminismoaren
mesedeetan egin dezaketen lana azpimarratu egin da (Bryson 2008). DAI-ren bitartez, populazioak
zertan erabiltzen duen denbora aztertu daiteke. Inkesta honek ‘ekintzen-egunkaria’ erabiltzen du
informazioa jasotzerako orduan, bertan, pertsona bakoitzak aurreko eguneko 24 orduetan zehar zertan
erabili duen denbora zehaztuko du, hau da, esnatu denetik oheratu arte zein ekintza burutu duen eta
zenbat denbora erabili duen bakoitzean. Datuak eraikitzeko modu honi esker, gehienetan ezkutuan
geratzen diren ekintzak azaleratu daitezke: etxeko eta zaintza lanak kasu. Hala ere, inkestak ekintzen
alde materialari buruzko informazioa eskainiko digu soilik, esanahi eta bizipenen eremua ez baitu
aintzat hartzen, nahiz eta etxeko eta zaintzaren eremua aztertzeko eta ulertzeko ezinbesteko
elementuak diren (Legarreta 2012).
Honegatik guztiagatik, inkesta hauek analisia burutzeko datu iturri nagusiak izan dira eta generoadierazleen eraikuntzaren bitartez emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak azaleratu dira,
ikerketa honek hizpide dituen hiru eremuen arteko artikulazioari erreparatuz.

2. Ikerketaren helburuak
Ikerketaren helburu nagusia hauxe da:
• Helburu orokorra: Presentzia hirukoitzaren inguruko esperientziak aztertzea, hots, etxeko eta
zaintza lanetan, enpleguan eta parte hartze soziopolitikoan aritzen direnen esperientziak
aztertzea genero ikuspegitik.
Helburu orokor honi jarraiki, artikulu honen helburu zehatza honakoa da:
• Helburu zehatza: Denboraren erabilera eta banaketa orokorra aztertzea hiru eremu horien
artikulazioari erreparatuz, genero ikuspegitik eraikitako hainbat adierazle erabiliz.

3. Ikerketaren muina eta ondorioak
Datuen luzerako azterketak genero ezberdintasunen eboluzioa ikertzeko aukera ematen du.
Horrela, 1993etik 2013ra hainbat ekintzen genero-banaketa eta hauen eboluzioa aztertu daiteke. Bide
honetan, feminizazio indizeak adierazle egokiak suertatu dira (Sagastizabal eta Luxan 2015). Indize
2 Ikusi erreferentziak
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hauek gizon eta emakumeen arteko alderaketa bat egiten dute, hau da, gizonek ekintza batean
erabilitako denbora eta emakumeek erabilitakoa alderatzen dute, genero ezberdintasunak modu sinple
eta laburtuan adieraziz. Indize honen irakurketa erraza da oso: ‘1’ balioa hartzen duenean egoera
parekatuaren aurrean egongo ginateke, non emakumeek zein gizonek denbora berdina eskainiko
lioketen ekintza bati. Aldiz, ‘1’ baino altuagoa balitz, emakumeen presentzia handiagoa adieraziko
liguke eta alderantziz, ‘1’ baino baxuagoa balitz gizonen presentzia handiagoaren adierazle litzateke.
Adierazle honen emaitza proportzio bat da, hortaz, denborari erreferentzia egiten dion neurri dezimal
baten aurrean gaude. Indize hauen arabera, DAIn barnebiltzen diren ekintza-multzo handien artean3,
etxeko lanak eta zaintza lanak dira ekintza-eremurik feminizatuenak, hots, ‘1’ baliotik gora kokatzen
diren bakarrak, aldiz, eremu maskulinizatuena lana eta prestakuntza da, urte guztietan indizea ‘1’
balorearen azpitik kokatu baita, hala ere, emakumeen presentzia urteetan zehar era lotsati baina
progresiboan handituz joan da (Sagastizabal eta Luxan 2015). Eta zer gertatzen da parte hartze
soziopolitikoarekin? Hiru eremuen arteko harremanari erreparatzeko, presentzia hirukoitza osatzen
duten ekintzen feminizazio-indizeak kalkulatu ditugu. DAIk ‘gizarte-bizitza’ multzoaren barruan
kokatzen du parte hartze soziopolitikoa, aldiz, multzo honetan barnebiltzen diren ekintza guztiek ez
diete erreferentzia egiten parte hartzeari. Hortaz, honako ekintza hauek kontutan hartu ditugu parte
hartze soziopolitikoaren indizea kalkulatzerako orduan: borondatezko partaidetza zibila, borondatezko
lana erakunde batean, erakunde baten bidezko lana (lana jendearekin) eta etxe batzuentzako laguntza
informala (lana hirugarren pertsonen zerbitzura). Inkesta honen beste ekintza-multzo handi bat lana eta
prestakuntza da, baina presentzia hirukoitza aztertzerako orduan, soilik lan ordaindua kontuan hartu
dugu. Aztertu ditzagun presentzia hirukoitza osatzen duten ekintzen feminizazio-indizeak:
1. Grafikoa. Presentzia hirukoitza osatzen duten jardueren gizarte denboraren feminizazio
indizeak DAI, 1993-2013
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1. Grafikoari erreparatuz, zera ondorioztatu dezakegu: etxeko eta zaintza lanetan eta bolondres
lanetan emakumeen presentzia handiagoa da, aldiz, lan ordainduan gizonen presentzia nabariagoa da
(lehenengo hirurak ‘1’ balioa gainditzen dutelako eta hirugarrena azpitik kokatzen delako). Etxeko
lanen eremua esparru feminizatuena da, 1993an gizonek etxeko eremuari dedikatutako ordu
bakoitzeko emakumeek lau aldiz gehiago eskaintzen baitzioten. Urteetan zehar indizea oso modu
nabarian gutxitzen joan da, hala ere, 2013an gizonek etxeko eremuari eskainitako ordu bakoitzetik
emakumeek bikoitza eskaintzen diote oraindik. Zaintza lanena bigarren eremurik feminizatuena da eta
urteetan zehar gora-beherak izan arren jeitsiera ez da etxeko lanetan bezain nabaria izan, 20 urteetan
zehar 2 eta 2,5 balioen artean kokatu delarik (hots, emakumeek gizonen bikoitza edo gehiago
dedikatzen diote). Halere, 2013ko indizea 1993koa baino baxuago da. Beste alde batetik, bolondres
lanei dagokionez, zera esan dezakegu: 1993an gizon eta emakumeen presentzia paretsua zen, urte
horretan ‘1’ balioa hartzen baitu indizeak, urteetan zehar indizea handituz joan da 2003 urtera arte,
3

DAI inkestak honako ekintza-multzo handien sailkapena egiten du: fisiologi beharrizanak, lanbidea eta
prestakuntza, etxeko lanak, etxek pertsonen zaintza, gizarte-bizitza, aisia aktiboa eta kirolak, aisia pasiboa eta
ibilbideak.
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urte honetatik aurrera indizea geldotu egiten da eta 2008tik 2013ra jeitsi egiten da ia-ia 1993ko balio
paretsura helduz. Azkenik, lan ordainduaren eremua ‘1’ balio azpitik mantendu da 20 urteetan zehar
eta indizea handituz joan arren, mantso-mantso doan eboluzio baten aurrean gaudela esan dezakegu.
Ondorioz, feminizazio-indizeek lan merkatua oraindik ere gizonen eremua dela adierazten dute, aldiz,
etxeko eremua eta zaintza emakumeena da eta parte hartze soziopolitikoa biena.
Aztertu dezagun zehatzago zer gertatzen ari den lan merkatuaren eremuan. Lan ordainduari
erreparatzeko, BJA inkestaren datuak erabili ditugu. Lehenik eta behin, langabezi tasen eboluzioari
erreparatu diogu: tasek erakusten digute 2008 urtea arte emakumeen langabezi tasak altuagoak zirela
gizonen tasekin alderatuta eta 1993-2003 urte bitartean tasen arteko genero-arrakala altua zela. Hala
ere, 2008an arrakala hori jeisten doa eta 2013an gizonen langabezi-tasak lehen aldiz emakumeena
gainditzen du. Krisi ekonomikoak eragin zuzena dauka honetan, izan ere, krisiaren lehen urteetan lan
merkatuaren sektorerik maskulinizatuenak kolpatuak izan ziren, eraikuntza sektorea kasu (Larrañaga
eta Jubeto 2009). Deigarria da, halaber, krisiaren eraginaz geroztik sozialki langabezia arazotzat hartua
izan dela, gizonak kolpatu dituenean, hain zuzen ere. Haatik, urteetan zehar emakumeen langabezi
tasak izugarri altuak izan direnean, langabezia ez da arazo sozialtzat jo. Horrexegatik, autore
ezberdinek emakumeen langabeziarekiko nolabaiteko ‘tolerantzia soziala’ seinalatzen dute (Torns
2001; Carrasquer 2002). Hala ere, 2013ko egoera ‘salbuespenezkoa’ dela antzeman daiteke, izan ere,
gizonen langabezia emakumeena baino altuagoa den urte bakarra baita, 2016an tasak berdintsuak
baitira. Hortaz, bi hipotesi planteatu daitezke: bata, emakumeen langabezi tasa altuagoak lan
merkatuaren ‘arau’ direla eta 2016 urtetik aurrera ‘salbuespenetik’ atera eta berriz ere ‘araura’
mugitzen ari garela; bestea, lan ordainduaren feminizazio-indizeek erakutsi moduan, emakumeen
presentzia mantso-mantso handitzeko joera baten aurrean gaudela, hortaz, langabezi tasak paretsu
mantenduko direla.
1. Taula. 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren urteko bataz besteko langabezi tasa BJA, 19932016
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Langabezi tasek emakumeen presentzia ‘eza’ erakusten digute, baina, nolakoa da emakumeen
egoera lan merkatuan daudenean? Hau aztertzeko, kontratu motei erreparatu diogu. BJA inkestak hiru
kontratu mota ezberdintzen ditu: zehaztugabea edo finkoa, aldi baterakoa eta kontraturik gabea.
Kontratu zehaztugabeak edo finkoak dituztenen artean, gizonak dira nagusi (%52,5) nahiz eta
emakumeak nahiko gertu geratzen diren (%47,5). Aldikako kontratuei erreparatuz, aldiz, emakumeek
aurrea hartzen diote gizonei, aldikako kontratua dutenen artean, emakumeak %54,3 dira eta gizonak
%45,7. Azkenik, kontratu gabekoen artean emakumeak dira jaun eta jabe, kontratu gabe daudenen
artean emakumeak %73,2 dira eta gizonak %26,8. Hortaz, lan merkatuan emakumeen presentzia
‘ezaz’ gain, bertan daudenean oso modu ezberdinean kokatuak daudela ondorioztatu dezakegu:
kontraturik kaxkarrenak baitituzte eta kontraturik ez dutenen artean gehiengo dira. Beraz, lan
merkatuan genero-bazterkeria oso presente dagoela esan dezakegu.
2. Taula. 16 urte eta gehiagoko soldatako biztanleria okupatua kontratu motaren arabera, BJA
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Hainbat ikerketak parte hartze ezberdin honen atzean txanpon beraren beste aldea seinalatzen
dute: emakumeen protagonismoa etxeko eta zaintza lanetan (Budig eta England 2001; Carrasquer
2002; Eurostat 2016). Ikus dezagun nolakoa den emakumeen presentzia lan merkatuan umeak tartean
daudenean. BJAren azken datuak 2016ko laugarren hiru-hilabetekoak dira eta honakoa adierazten
digute: umeak eduki ala ez, gizonen enplegu tasak emakumeenak baino handiagoak dira eta umeak
agertu ahala, bai gizonen zein emakumeen enplegu tasek goranzko joera erakusten dute. Honen atzean
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adinaren eragin zuzena egon daitekeela pentsa genezake, izan ere, urteak gora joan ahala, lan
merkatuko presentzia handiagoa da eta epe hau umeak edukitzeko garaiarekin bat dator, biak bizitza
zikloari estuki lotuak baitaude. Hala ere, gizonen tasak gehiago igotzen dira umeen kopurua igotzen
den heinean: ume bat edukitzetik bi ume edukitzera pasatzen denean gizonen enplegu tasak 23,9 puntu
gora egiten du; emakumeena, aldiz, 21,8 puntu igotzen da (Eustat 2017)4.
Etxeko eta zaintza lanaren eta lan merkatuaren arteko elkar-eraginean edo artikulazioan
sakontzeko, denboraren banaketari erreparatu diogu. Horrela, ‘erantzunkidentasun indizea’ eraiki dugu
feminizazio-indizeen logika berdina jarraituz: indizeak ‘1’ balioa hartzen duenean etxeko eta zaintza
lanen eta lan merkatuaren denbora-banaketa berdintsu baten aurrean egongo ginateke, hau da, etxeko
eta zaintza lanetan aritutako ordu bakoitzeko denbora berdina eskainiko genioke lan merkatuari.
Indizea ‘1’ balioaren gainetik kokatzen denean, lan merkatuari denbora gehiago eskaini diogula
adieraziko luke eta, aldiz, ‘1’ balioaren azpitik kokatzean etxeko eta zaintzaren eremuari denbora
gehiago dedikatu diogula. Aztertu dezagun ‘erantzunkidetasun indizea’ denboran zehar:
2. Grafikoa. Gizarte denboraren ‘Erantzunkidetasun indizea’, DAI 1993-2013
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Lehengo begirada baten bitartez, emakume eta gizonen arteko joera ezberdinak nabarmenak
direla ikus dezakegu. Emakumeak 20 urteetan zehar modu etxeko eta zaintza lanari eskaini diote
denbora gehienbat, izan ere, 20 urteetan indizearen balioa ‘1’-etik behera kokatu baita. Gizonen
kasuan, ordea, lan merkatuaren denboren gailentasuna nabaria da: urte guztietan indizearen balioa ‘1’etik gora kokatu baita. Hala ere, gizonen kasuan, lan merkatuaren gailentasunak urteetan zehar
beheranzko joera progresiboa erakusten du: 1993an gizonek etxeko eremuan dedikatutako ordu
bakoitzeko hiru aldiz gehiago eskaintzen zioten lan ordainduari, aldiz, 2013an indizearen balioa erdira
jaisten da. Hala eta guztiz ere, urte honetan etxeko eta zaintza lanei eskainitako ordu bakoitzeko
gizonek 1,5 aldiz denbora gehiago eskaintzen diote lan ordainduari. Hortaz, indize honek eguneroko
bizitza artikulatzerako orduan gizon eta emakumeen pautak oso ezberdinak direla adierazten digu:
emakumeen kasuan lan zama edo presentzia bikoitza nabaria den bitartean, gizonen kasuan ‘presentzia
bakarra’ dugu arau (lan merkatua). Gainera, ikusi dugun moduan, lan ordainduaren feminizazioindizearekin bat dator, emakumeen presentzia lan merkatuan goranzko joera erakusten du, hala ere,
indize honek erakusten digun moduan, honek ez du esan nahi etxeko eta lanen ardura albo batera uzten
dutenik. Aztertu ditzagun indize honen balioak adinaren arabera, izan ere, lan merkatuaren
partehartzea zein etxeko eta zaintza lanena bizitza zikloari erabat lotuta daude.
Adina kontutan hartuz (ikusi 3. Grafikoa), antzeko joera ikus dezakegu: gizonen eguneroko bizitzak
lan merkatuaren inguruan eraikiak daude. Gizonen artean, 60 urtetik gorakoak dira ‘1’ baliotik
beherago kokatuak dauden bakarrak eta hau erretiroarekin estuki lotuta dago, nahiz eta indize honek
erakutsi gizonak 60 urtetik gora erretiratzen direla. Emakumeen artean, gazteenak dira lan merkatuari
denbora gehien eskaintzen diotenak, izan ere, soilik adin tarte honetan adierazlea ‘1’ balioaren goitik
4

Datuen iturria:
http://eu.eustat.eus/elementos/ele0011500/ti_Euskal_AEn_16_urteko_eta_gehiagokoen_enplegutasa_hiruhilekoaren_arabera_menpean_duten_semealaba_kopurua_ri_eta_sexuari_jarraiki_/tbl0011543_e.html#axzz4ZV0fGM5C (2017-02-27).
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kokatu da, honen atzean emakume gazteen emantzipazio berantiarra egon daiteke5 eta, beraz, etxeko
eremuarekiko lotura eskasa. 35-59 urte artean, aldiz, adierazlea ‘1’ balioaren azpitik kokatu da
emakumeen kasuan, etxeko lanen eta zaintzaren pisu handiagoaren seinale izanik. Adin tarte honetan,
hain zuzen ere, zaintza lan kargak handitu egiten dira (umeen presentzia handiagoa baita). Gizonen
kasuan, adin tarte honetan indizeak ‘4’ eta ‘2’ balioen artean mugitu da eta beheranzko joera erakutsi
arren, urte guztietan lan merkatuaren gailentasuna nabaria da. Baina gazteen artean ikusten diren
ezberdintasunak are kezkagarriagoak dira: nahiz eta emakume gazteek lan merkatuarekiko orientazio
handiagoa erakutsi, gizonena askoz nabarmenagoa da, indizea ‘2’ eta ‘5’ balioen artean kokatu baita,
gainera, beheranzko joera ez da 35-59 adin tartean bezain nabaria, gora-beherak erakusten baititu.
Azkenik, aipatzekoa da 60 urtetik gorakoen kasua, nahiz eta adin honetan erretiroaren eragina
nabarmena izan, emakumeek etxeko eta zaintzaren eremuarekiko lotura estuagoa erakusten dute eta
gizonek, ordea, lan merkatuarekiko.
3. Grafikoa. Gizarte denboraren ‘Erantzunkidetasun indizea’ adinaren arabera, DAI 1993-2013
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Hortaz, indize honek genero-ezberdintasunak 20 urteetan zehar puri-purian mantendu direla
erakusten digu, baita askotan aldarrikatzen den ‘erantzunkidetasunetik’ urrun gaudela ere. Gainera, bat
dator hasieran planteatutakoarekin: etxeko eta zaintza lanak eremu feminizatuenak diren bitartean, lan
merkatuko eremua maskulinizatuena da. Hau guztia, emakumeen eskubide sozialekin lotu genezake,
hots, emakumeek lan merkatuan erakusten duten parte-hartze ‘ezberdinak’ zein eragin izan dezakeen
hemendik eratortzen diren eskubide sozialetan. Hala, pentsa dezakegu emakumeen egoera ez dela
‘hiritar’ eskubidedun batena, edo ez guztiz behintzat. Gainera, genero aldagaia beste zapalkuntzaaldagai batzuekin gurutzatuz gero egoera okerrera joango dela dudarik ez dago. Hala ere, hau
aztertzeak artikulu honen helburua gaindituko luke. Aurreko lerroetan, beraz, etxeko eta zaintza lanak
eta lan merkatuaren arteko harremana aztertu dugu emakumeen ‘presentzia bikoitzaren’ analisi bat
eginez. Baina zer pentsa genezake ‘presentzia hirukoitzaz’? Feminizazio-indizeek emakumeen eta
gizonen arteko parte-hartze paretsuaren aurrean kokatu gaituzte, goazen zehatzago aztertzera parte
hartze soziopolitikoa genero ikuspegi batetik.
Gizarte-denborari erreparatuz, populazioan bataz beste parte hartze soziopolitikoak oso
denbora gutxi hartzen duela ikus dezakegu. Honek, gainera, adierazleak eraikitzea galarazten digu,
izan ere, parte hartzaileen kopurua murritza da jendarte mailan, hortaz, populazioaren lagin txiki batez
ari gara. Hala ere, parte hartzaileen denborari erreparatuz, denbora dedikazio altua exijitzen duten
ekintzak direla ikus dezakegu baita ekintza hauek generoaren arabera modu ezberdinean banatzen
direla ere. Literatur zientifiko andanak ideia hau azpimarratu du (Hooghe eta Stolle, 2004; Coffé eta
Bolzendahl, 2010, beste batzuen artean), zentzu honetan, 2013 urteko parte hartzaileen denborari
erreparatuz ikus dezakegu erakunde bidezko lanetan eta beste etxe batzuentzako lanetan emakumeen
5

‘Gazteaukera’ Euskadiko gazteen ateriaren arabera, 2011 emakumeen etxebizitza-emantzipazio adinaren bataz
bestekoa 28,8 da; gizonena, aldiz, 30,8 urtekoa. Datu iturria: http://www.gazteaukera.euskadi.net/r587753x/eu/estatistikak/Dialog/SaveshowV1.apl (2017-02-27).
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denbora dedikazioa handiagoa dela. Aldiz, borondatezko partaidetza zibilean eta borondatezko lanetan
erakunde batean gizonen denbora dedikazioa handiagoa da (Eustat 2007). Honek generoezberdintasun handienak erakusten ditu, izan ere, ekintza-multzo honek mitinak, grebak edo
manifestazioak bezalako jarduerak barnebiltzen ditu, baita alderdietako edo sindikatuetako kide izatea
ere. Eremu hauetan gizonen presentzia handiagoa da (Verge 2012) eta askotan, lan merkatuarekin
erlazionatutako jarduerak dira. Hortaz, pentsa dezakegu borondatezko partaidetza zibilak erakusten
duen gizonen presentzia altuagoa lan merkatuaren genero bazterkeriari erabat lotuta egon daitekeela.
Autore ezberdinek azpimarratu dute, aldiz, eguneroko bizitza hizpide duten eta ongizatea bilatzea
helburu duten jardueretan emakumeak direla nagusi (Hooghe eta Stolle, 2004; Coffé eta Bolzendahl,
2010), gainera, gai hauetan kezka erakusten duten eta maila lokalean antolatzen diren esparruetan
emakumeak protagonistak direla seinalatzen dute, hala nola, auzo elkarteetan, guraso elkarteetan edota
emakume taldeetan (Verge 2012).
Beste alde batetik, etxeko eta zaintza lanak kontuan hartzen baditugu, aurretik aipatu moduan,
emakumeen ‘presentzia bikoitzak’ lan zama handiagoa suposatzen duela azpimarratu daiteke, honek,
beste eremu batzuetan aritu ahal izateko denbora murrizten duela diote hainbat autorek (Bittman eta
Wacjman 2001; Craig 2007), hala nola, eremu soziopolitikoan (Holmes 2002). Ildo honetan, 2015
urteko ‘Lana, familia eta norberaren bizitza uztartzearen inguruko inkesta’-ri erreparatzea interesgarria
izan daiteke, bertan, ‘bizitza pertsonala’ baloratzerako orduan, bai gizonak zein emakumeak zentzu
honetan nahiko ase daudela ikus daiteke: gizonen %85,5k adierazten du maila altuan edo erdian ase
dagoela bere bizitza pertsonalarekin eta emakumeen kasuan %80k adierazten dute hauxe bera. Maila
baxuan ase daudenen artean, aldiz, %14,5 gizonak dira eta %20 emakumeak. Hortaz, datuen argitan,
emakumeak ez daude hain konforme euren bizitza pertsonalarekin. Gainera, bikoteen arteko lan
banaketari erreparatuz, inkesta honen datuek erakusten digute gizonak askoz ere konformeago daudela
beraien bikote emakumeek burutzen duten etxeko eta zaintza lanekin emakumeak beraien gizonbikoteek eskaintzen dutenarekin baino, hau da: gizonen %73,1 eta emakumeen %43,4a. Beste era
batera esanda, emakumeen gehiengoa ez dago gustura bere bikote gizonak burutzen dituen etxeko eta
zaintza lanekin. Emakumeen artean gehiago da batere ez konforme daudenak gizonen artean baino:
emakumeen %17,2k adierazten du maila baxuan ase dagoela bere bikote gizonaren inplikazioarekin
etxeko eta zaintza lanetan eta zifra hau %5,5era jaisten da gizonen kasurako (Eustat 2017).
Asetasun maila ezberdin honek generoaren araberako lan banaketari egiten dio erreferentzia.
Banaketa desorekatu honek, esan bezala, denbora tarte gutxiago uzten die emakumeei euren bizitza
pertsonala aurrera ateratzeko eta pentsa genezake, parte hartze soziopolitikoan aritzeko ere oztopoa
dela. Zentzu honetan, ikerketa ezberdinek aisi denboran edo norberarentzako denboran 30 minutuko
genero-arrakala dagoela erakutsi dute (Mattingly eta Sayer 2006), baita gizon eta emakumeen denbora
propioa kualitatiboki oso ezberdina dela ere, emakumeena zaintza lanekin ‘kutsatua’ baitago (Bittman
eta Wacjman 2000). Era berean, DAIren bitartez ikusi da 35 eta 59 urte arteko emakumeen artean
lanean aritutako ordu bakoitzetik ez dutela ezta ordu erdia libreki erabiltzeko (Sagastizabal eta Luxan
2015).
Hau guztia kontuan hartuz, ondorioztatu dezakegu genero ezberdintasunak oso presente jarraitzen
dutela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Ezberdintasun hauek, gainera, generoaren araberako lan
banaketari erantzuten diote, non emakumeak 20 urteetan zehar etxeko eta zaintza lanaren
protagonistak izan diren eta ‘erantzunkidetasuna’ euren ardura indibiduala izan den. Hortaz, azken
hamarkadetan emakumeak lan merkatura sartzen doazen arren, eremu hau bazterkerian oinarritzen da
oraindik. Hau guztia emakumeen eskubide sozialekin lotu daiteke, baita ‘hiritartasun’ ereduarekin ere,
izan ere, lan merkatuari estuki lotua baitago. Hau gutxi balitz, parte hartze soziopolitikoan aritzerako
orduan ere oztopoak ez dira falta: bertan genero-ezberdintasunak presente mantentzeaz gain
emakumeen ‘denbora faltak’ eremu honetan inplikatzea eragozten baitu.

4. Etorkizunerako planteatutako norabidea
Etorkizunari begira, interesgarria izan daiteke adierazleen helmen zein mugei buruzko hausnarketa
egitea, hauen eraikuntza eta emaitzak finduz. Zentzu honetan, ‘norberaren denbora’ neurtzeko
ahaleginetan sakontzea proposatzen dugu, aurretik garatutako lanei jarraipena eta sakontasuna emanez.
Beste alde batetik, azpimarragarria da inkestek erakusten duten helmena genero-ezberdintasunak
azaleratzerako orduan, hortaz, beste autore batzuek aipatu lez, feminismoaren aldarriak datuez
janzteko baliogarriak dira (Bryson 2008). Hala ere, garrantzitsua da inkesten mugei erreparatu eta
ekintza hauen alde ez-materiala aintzat hartzea, hots, pertsonen esperientzia subjektiboei, esanahiei
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erreparatzea, izan ere, genero ezberdintasun hauek hobeto ulertzeko eta egoerari aurre egiteko
estrategien inguruan sakontzeko aukera emango duela uste dugu. Bide honetan, autore hau burutzen
ari den tesia lehenengo pausua da, etorkizuneko ikerketen bidez sakontzen joan daitekeena, hala nola,
momentu honetan eskuartean duen beste ikerketa proiektu batzuetan6.
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Proiektua Matxalen Legarreta eta Amaia Agirre-Miguelezekin batera aurrera eramaten ari da, AFIT ikerketa
taldearen barruan. Ikerketaren titulua hauxe da: “Krisiaren eragina etxeko eta zaintza lanen banaketa eta
erantzunkidetasunean: berdintasunerantz aurreratzeko oztopoak, aukerak eta anbibalentziak” (EHUA 15/28).
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Emakumearen irudia euskal haur literatura modernoan. 1980ko
hamarkada eta gaur egun
Fernandez, Eneko
eneko@anderdeuna.eus
Laburpena
Haur eta gazte literaturak transmititzen dituen eredu femeninoak eta maskulinoak, ideologiarekin
eta balioekin batera, umeengan eragin negatiboa izan dezake. Ikerketa lan honek, genero
ikuspegitik sexismoa detektatzeko, euskal haur eta gazte literatura modernoaren 144 liburuen
irakurketa analitikoa egin da emakumearen eta gizonaren irudiaren eboluzioa aztertzeko asmoz.
Aurrerapenak egon diren arren, sexismoak presente egoten jarraitzen du.
Hitz gakoak: haur literatura, sexismoa, berdintasuna, emakumea

Abstract
Both feminine and masculine models that are transmitted through child and youth literature,
together with the ideology and values, may exert a negative influence on children. The main
objective of the present research was to detect sexism from a gender perspective. For this aim, an
analytic reading of 144 child and youth modern literature books has been conducted in order to
examine the evolution of the image of women and men. This analysis has shown that, despite
some advances, sexism remains present on the modern literature.
Key words: child literature, sexism, equality, woman.

1. Sarrera eta motibazioa
“Zer irakurri, hura izan” esamolde hau izan liteke ikerketa lan honen akuilua; zer emakume eta
gizon eredu eskaintzen die haur eta gazte literatura modernoak gure umeei, alegia, etorkizuneko
belaunaldiei?
Lehen hezkuntzako irakaslea eta irakurle zalea naizen aldetik, jakin nahi nuen euskal umeek
irakurtzen eta ikusten dituzten liburuetan zer-nolako emakumeak eta gizonak agertzen diren.
Kontuan hartu behar da haur hauek informazioaren aurrean irakurle ahulenak direla; izan ere,
beraien gaitasun kritikoa nahiko mugatua da eta txiki-txikitatik den-dena xurgatzen dute, esponja
bat bezala. Horrexegatik, premiazkotzat jotzen dut, euskal letretan agertzen diren emakumeen eta
gizonen ezaugarriak identifikatzea eta bide batez, sexismoa eta berdintasun eza adierazten
dituzten egoerak salatzea. Izan ere, Reizabalek (2015) jasotzen duenez, pertsonari bere sexuaren
arabera abantailak esleitzeko edo diskriminatzeko erabiltzen diren ohiturei dagokie sexismoa.
Gainera, gizarteak gehien onartzen duen bidegabekeria da sexismoa (Simon, 2009).
Gizarte, kultura eta une historiko bakoitzean gizon eta emakumeei esleitzen zaizkien funtzioak,
balioak eta jokabideak emakumearentzat diskriminatzaileak izaten direnez, estereotipoen bidez
sexismoa transmititzen dela baieztatu daiteke.
Batzuetan sexismoa begi-bistakoa den arren, maiz liburuen irudien eta letren barnean modu
sotilagoan ager daiteke eta oharkabean pasatzen da irakurlearen adimenaren aurretik. Modu
horretan, estereotipo tradizionalak (etxeko lanak eta zaintza familiarrak emakumeei zuzendutako
ekintzak, botere guneetan gizonak agertzea, kolore arrosa neskentzat izatea…) indarturik geratzen
direlarik. Michelek (1987) baieztatzen duenez, liburuetako estereotipo sexistek nesken eta
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emakumeen giza garapena (intelektuala, afektiboa...) oztopatzen dute.
Irakurketa beti izan da funtsezko gaia hezkuntzaren esparruan, eta gainera, sozializazio prozesuan
parte hartzen duten bi eragile nagusiek, eskolek eta familiek, hainbat tresnen bitartez haurra
laguntzen dute bide luze eta amaigabe horretan. Tresna horien artean haur eta gazte literatura
nabarmentzen da. Gure gizartean haur eta gazte literaturak umeei munduaren ikuspegi bat eta
ereduak eskaintzen dizkio eta bide batez, errealitatearen hurbilketa bat egiten die. Colomerren
(1999) arabera, umeei irakasteko, jarreren eta balioen eredu didaktikoak eskaintzeko eta
hezkuntza arautuan hainbat gai lantzeko balio du haur literaturak. Halaber, munduaren
errepresentazioa erakusten die eta sozializazioan lagunduko dien tresna bat izan daiteke.
Etxanizek (1996) esaten duenez, liburuetan ideologia beti dago presente eta hiru modutan
aurkezten da: egilearen ikuspuntuaren bidez, berezko egoeren bidez eta ideologia pasiboaren
bidez. Zenbait kasutan eta oharkabean bada ere, liburuen argitaletxeen, idazleen eta ilustratzaileen
izaera eta pentsaera, aipatutako liburuen rol-sexu ezarpenen transmisioan ager daiteke. Eragile
subjektibo posible honek, umeen genero identitatearen eraikuntzan eragina izan dezake.
Hortaz, agerian geratzen da liburuek hizkuntza literario baten bitartez ideologia transmititu
dezaketela eta horrek haurrengan eragina handia izan dezakeenez, garrantzitsua da haur eta gazte
literatura aztertzea.
Berdintasunari dagokionez, egoera sexistak eta estereotipoak etengabe transmititzea arazoa izan
daiteke. Honako hau sarri gertatzen da haur eta gazteei zuzendutako liburuetan (Turin, 1995;
Colomer, 1994; Etxaniz, 2004). Beraz, aztertuz, esan daiteke, estereotipoek sexismoa bultzatzen
dutela eta ondorioz, sexismoa dagoen bitartean ez dela berdintasunik egongo.
Arestian aipatu den bezala, umeek ikusi edo irakurritakoa zeharka barneratzeko erraztasuna izaten
dute, askotan, estereotipatutako ekintza, rol eta jarrera konkretuak barneratuz, esate baterako, hiru
urteko ume bat gai da kolore arrosa neskena dela eta urdina, aldiz, mutilena dela esateko.
Kontuan izanik, XXI. mendeko hezkuntzaren oinarrizko helburuetariko bat sexuen berdintasun
aukera bermatua egotea dela, beharrezkoa da umeak hezteko erabiltzen den edozein baliabide
kultural aztertzea eta jomugan jartzea. Ikerketa honi dagokionez, literaturak sozializazio
prozesuan duen funtzioetariko bat eredu femenino eta maskulinoaren igorpena da (Barragán,
1989). Horrexegatik, hain zuzen ere, erabaki da euskal haur eta gazte literatura modernoan 1980ko hamarkadan eta gaur egun (2009-2014)- genero ikuspegitik sexismoa detektatzeko
emakumearen eta gizonaren irudiaren eboluzioa aztertzea. Alde batetik, emakume eta gizon
horien ezaugarriak identifikatzeko eta bestetik, 1980ko hamarkadatik hona izan duten bilakaera
antzemateko.
Hezkuntza sistemaren parte diren alderdi guztietan agertzen diren estereotipo sexistak aztertu
behar dira hauek gainditzeko. Gai honi lotuta hainbat ikerketa egon diren arren, euskal letretan
gabezia antzeman da, hau horrela, ikerketa hau egitea erabaki da.
Laburbilduz, esan daiteke bi galdera izan direla lan honen pizgarria: 1) Nolakoak dira euskal haur
eta gazte literatura modernoak transmititzen dituen emakumeak eta gizonak? 2) Nolako bilakaera
izan du emakumearen eta gizonaren irudiak 1980ko hamarkadatik gaur egunera?
Galdera hauek erantzuteko euskal haur eta gazte literatura modernoko 144 liburu irakurri eta
aztertu dira. Eboluzioa antzeman ahal izateko, corpusa hiru taldetan banatu da: 1980ko
hamarkadako 70 liburu (euskaraz idatziak eta itzulpenak aztertu dira), 2013an euskaraz
argitaratutako 55 liburu (kasu honetan ez dago itzulpenik) eta azkenik, sarituak izan diren 19
liburu (Etxepare Saria, Mikel Zarate Saria, Euskadi Literatura Saria edota Lizardi Saria).
Modu honetan bi garai desberdintzen dira nabarmenki: bata, euskal haur eta gazte literatura
modernoaren hastapenak eta bestea, gaur egungo egoera. Gainera, saridunak nahiko berriak
izateaz gain, emakumeen irudiarenganako begirunea izango dutela uste da. Gainera, ezinezkoa da
euskal haur eta gazte literaturako liburu guztiak aztertzea, lan honetan lagin adierazgarri bat
aukeratuko da talde osoa irudikatuz (Scribano, 2007).
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Gure liburuetako informazioa arakatzeko, genero-ikuspegian, estereotipoetan eta sinbologia
sexistan (Turin, 1995) oinarritutako genero analisirako fitxa batez baliatu naiz. Tresna hau erabat
lagungarria izan zait ilustrazioak interpretatzeko eta baita pertsonaien eta ekintzen azterketa
sakona egiteko ere. Zehaztasunetan agertzen den informazioa ugaria eta garrantzitsua dela aitortu
beharra dago.

2. Arloko egoera eta helburuak
Literatura kritikaren esparruan, pertsonaiaren azterketak hausnarketa teoriko eta metodologiko
ugari eragin dituelarik eta kritika feministaren ardurei jarraikiz, ikerketa lan honetarako helburu
nagusi bat zehaztu da. Kritika literaria feministak azaldu nahi ditu zeintzuk diren genero
femeninoaren gutxiagotasuna ahalbidetzen edo bultzatzen dituzten egitura sinbolikoak, bukatu
nahi du historian emakumearen ikusezintasunarekin eta erakutsi nahi du gaur egun duen papera
(Humm, 1994).
Horretarako, teoria kritika literaria feministak, bere historian, gizonezkoek eta emakumezkoek
idatzitako testu literarioetan genero estereotipoak aztertzea eta emakumearen irudia arakatzea
gomendatu du. Izan ere, emakumeei eta gizonei esleitzen zaizkien estereotipoak aztertzea
ahalbidetzen du estereotipo horien eboluzioa, forma eta erabileraren maiztasuna ezagutzea
(Martinez, 2013).
Kezka hauek abianpuntutzat harturik, hainbat izan dira nazioartean eta Euskal Herrian egin diren
ikerketak. Nazioartean aipagarria da 1996. urtean Frantzian, Italian eta Espainian 1994. urtean
argitaratutako 736 album ilustratu ikertu zituztela eta lan horretan ateratako ondorioa argia
honako hau izan zen: liburuetako irudiek, sarri, gizartearen egitura erabat estereotipatua
transmititzen dute (Association européenne du côté des filles, 1998). Horregatik da hain
garrantzitsua irudiak aztertzea; izan ere, marrazki sinple baten atzean karga ideologiko handia
topatu daiteke. Euskal Herrian, Xabier Etxanizek ere 1994. urtean euskaraz sortu ziren 38 liburu
aztertu zituen eta ondorioztatu zuen liburuek estereotipo sexistak, kontzienteki edo oharkabean,
sustatzen direla (Etxaniz, 1999). Hau guztia dela eta, euskal haur eta gazte literaturan
estereotipoak transmititzen jarraitzen diren ikusteko, corpus handiagoa eta osoagoa eskatzen duen
ikerketa egin beharra ikusi da.
Kasu honetan, kontuan izan behar da aztertua izan den corpusa euskal haur eta gazte literatura
modernoaren barnean kokatzen den arren, bi garai ezberdinez ari garela, alde batetik, 1980ko
hamarkada, euskal haur eta gazte literaturaren hasiera berantiarra, eta bestetik, gaur egungo
literatura (2013ko urtea eta 2009tik 2015era liburu saridunak). Halaber, aurreikusten da sarien
bitartez nolabaiteko prestigioa duten liburuek irudi parekideagoa eskainiko dutela.
Beraz, lan honen helburu nagusia euskal haur eta gazte literatura modernoak transmititzen duen
emakumearen eta gizonaren irudiaren eboluzioa aztertzea da: 1980ko hamarkadan eta gaur egun
(2009-2015).
Dena den, helburu nagusi horretara ailegatzeko bestelako helburu batzuk bete behar dira:
1)

1980ko hamarkadako eta gaur egungo euskal haur eta gazte literaturan
emakumeen eta gizonen kopuruak parekidetasunerantz eboluzionatu duen
zehaztea.

2)

1980ko hamarkadan eta gaur egungo haur eta gazte literaturan sexismoaren
ezaugarriak eta islak aurkitzea: ezaugarri fisikoak, aktibotasuna eta pasibotasuna,
etxeko lanen banaketa eta kolore urdinaren eta arrosaren presentzia aztertzea.
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3. Ikerketaren muina
Ikerketa lan honen muina, lehenik eta behin, 1980ko hamarkadako eta gaur egungo euskal haur
eta gazte literaturan emakumeen eta gizonen kopuruak parekidetasunerantz eboluzionatu duen
zehaztea da. Horretarako, 1980ko hamarkadako, 2013an argitaratutako eta sarituak izan diren
liburuen protagonista nagusiaren sexua aztertu da. Kritika feministak proposatzen duenez
emakumearen ikusezintasunarekin amaitzea, garrantzitsua da ipuinetako pertsonaiarik
inportanteenaren sexua arakatzea. Horrela soilik jakingo baita emakumeek eta gizonek
protagonista nagusiaren rolean zer-nolako presentzia duten.
1. taula. Protagonista nagusiaren sexua (1980, 2013 eta liburu sarituak).
Liburua
1980ko
hamarkadakoa

2013.urtean
argitaratutakoa

Maiztasuna (%) Maiztasuna (%)

Protagonista_
nagusia
Guztira

Guztira
Liburu
sariduna
Maiztasuna
(%)

Maiztasuna
(%)

Emakumea/neska

11 (% 15.7)

18 (% 32.7)

11 (% 57.9)

40 (% 27.8)

Gizona/mutila

41 (% 58.6)

19 (% 34.5)

7 (% 36.8)

67 (% 46.5)

70 (% 100.0)

55 (% 100.0)

19 (% 100.0)

% 100.0

Datuen arabera, ikus daiteke liburua gero eta berriagoa eta prestigiotsuagoa (sarituak) den
heinean, emakumearen presentzia handiagoa dela eta gainera, azken hauetan, mutilen eta nesken
presentzia orekatuagoa dela.
1980ko hamarkadako liburuetan neska/emakume protagonista nagusiaren kopurua nahiko baxua
(% 15.7) den bitartean, 2013an gora egiten du nabarmen, kopurua bikoiztuz; urte honetako
liburuen % 32.7an neska/emakumea protagonista nagusia da, mutil/gizonen oso parekoa izanik.
Liburu saridunetan, aldiz, neska/emakumezko protagonista nagusia % 57.9koa da. Hortaz, 1980ko
hamarkadako egoera desorekatua irauli egiten dela esan daiteke.
Dena den, kuantitatiboki aztertuta, protagonista nagusian neska/emakumearen kopuruak gora
egiteak ez du berdintasunik bermatzen, ezta eredu berrien transmisioa ziurtatzen ere. Gainera,
kritika feministari kasu eginez, testu literarioetan genero estereotipoak aztertu behar dira eta bide
batez, emakumearen irudiaren ezaugarriak arakatu. Horrexegatik, beste arlo batzuetako emaitzak
aztertu behar dira. Kasu honetan, emakumezko eta gizonezko pertsonaien deskripzioetan agertu
diren ezaugarri estereotipatuak kontuan hartu dira. Aldagai hauek egileek emakumeei eta gizonei
buruzko zer irudi ematen duten aztertzea ahalbidetzen digute.
Hurrengo taulan, hainbat adjektiboen presentzia aztertu da, hala nola, mutil eta neska indartsuaren
presentzia, ahuldadea, itsusitasuna eta edertasuna. Egileek egin dituzten deskribapenetan edota
pertsonaien zenbait ekintzen eta elkarrizketen bitartez sexu bakoitzari identifikatu zaizkien
ezaugarri fisikoak ageri dira.
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2. taula Ezaugarri fisikoen presentzia (indarra, ahuldadea, edertasuna eta itsusitasuna).
Liburua
1980ko
hamarkadakoa

2013. urtean Liburu sariduna
argitaratutakoa

Ezaugarriak

Maiztasuna (%)

Maiztasuna (%) Maiztasuna (%)

Neska_indartsua

0 (% 0)

4 (% 7)

0 (% 0)

Mutil_indartsua

21 (% 30)

11 (% 21)

4 (% 21)

Neska_ahula

2 (% 2)

3 (% 5)

1 (% 5)

Mutil_ahula

0 (% 0)

0 (% 0)

0 (% 0)

Neska_ederra

22 (% 31)

20 (% 38)

5 (% 26)

Mutil_ederra

3 (% 4)

9 (% 17)

0 (% 0)

Neska_itsusia

9 (% 12)

4 (% 7)

0 (% 0)

Mutil_itsusia

3 (% 4)

0 (% 0)

1 (% 5)

Aurreko taulan jasotzen diren datuen artean 1980ko hamarkadako liburuetan eta liburu
saridunetan ez dela neska indartsurik topatzen nabarmendu daiteke. Beste alde batetik, 2013ko
liburuetan neska indartsuaren presentzia txikia antzeman daiteke (% /7).
1980ko hamarkadan nagusi dira ezaugarri fisikoari esleitzen zaizkion estereotipoak: mutil
indartsua (% 30) eta neska ederra (% 31). Gaur egun ere bi estereotipo hauek nagusi izaten
jarraitzen dute eta gehien errepikatzen direnak dira; 2013. urteko liburuen % 21ean mutil
indartsua topa daiteke eta neska ederra liburuen % 38an. Joera hau liburu saridunetan ere
errepikatzen dela ikusten da; mutil indartsua liburuen % 21ean agertzen da eta neska ederra
liburuen % 26an. Beraz, kasu honetan egileek genero-estereotipo hauek oraindik sustatzen
dituztela esan daiteke. Halaber, nabarmentzekoa da aztertutako hiru multzoetan ez dela mutil
ahulik antzeman.
Horregatik, esan daiteke neska ederraren eta mutil indartsuaren estereotipoak 1980ko hamarkadan
eta gaur egun nagusi direla euskal letretan eta indarra mutilekin eta edertasuna neskekin lotuz, ez
dela sexismoarekin amaitzen.
Ezaugarri fisikoak aztertu ondoren, nortasunarekin zerikusia duten bi estereotipo aztertu dira: alde
batetik, tradizionalki gizonari atxikitu zaion aktibotasuna eta bestetik, emakumeari esleitu zaion
pasibotasuna (Turin, 1995).
Hurrengo taulan, corpusaren multzo bakoitzean sexu bakoitzari dagokion aktibotasuna ikus
daiteke, hau da, liburuetan mutil eta neska aktiboak agertzen diren edo ez. Horretarako, kontuan
hartu dira pertsonaien jarduerak eta rolak.
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3. taula. Euskal haur eta gazte literaturan aktibotasunaren presentzia.
MUTILAK
Liburua

1980ko
hamarkadakoa

2013.urtean
argitaratutakoa

NESKAK

Maiztasuna

Ehunekoak

Maiztasuna Ehunekoak

Ez da agertzen

14

% 20.0

47

% 67.1

Agertzen da

56

% 80.0

23

% 32.9

Guztira

70

% 100.0

70

% 100.0

Ez da agertzen

19

% 34.5

32

% 58.2

Agertzen da

32

% 58.2

20

% 36.4

Guztira

51

% 92.7

52

% 94.5

Ez da agertzen

10

% 52.6

7

% 36.8

Agertzen da

9

% 47.4

12

% 63.2

Guztira

19

% 100.0

19

% 100.0

Liburu sariduna

Aktibotasunari dagokionez, nesken kasuan eboluzioa antzeman daiteke; gero eta neska aktibo
gehiago ageri baitira euskal haur eta gazte literatura modernoan; 1980ko hamarkadako liburuetan
neska aktiboaren presentzia % 32.9koa bada, 2013an % 36.4koa da eta liburu saridunetan, aldiz,
neska aktiboaren presentzia asko igotzen da, liburuen % 63.2ra ailegatzen delarik.
Mutilen kasuan, aldiz, alderantzizko prozesua antzematen da; izan ere, 1980ko hamarkadako
liburuen % 80an agertzen da mutil aktiboa, 2013an presentzia hori liburuen % 58.2ra jaisten da
eta liburu saridunen erdian ere ez da ageri mutil aktiborik (% 47.4).
Ondorengo irudian ezaugarri honetan parekidetasunerantz dagoen joera baikor hau era argiago
batean ikus daiteke.
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1. irudia. Pertsonaien aktibotasunak duen presentzia

1980ko hamarkadako desoreka 2013an asko murrizten da eta gainera, liburu saridunetan neska
aktibo gehiago identifikatu dira. Beraz, 2013ko datuek, baina bereziki liburu saridunetako datuek,
adierazten dute urte hauetan ezaugarri honek berdintasunerantz eboluzionatu egin duela 1980ko
hamarkadan ageri zen sexismoa gutxituz.
Hurrengo taulan, ordea, aktibotasunaren antonimoa den pasibotasunaren presentziaren datuak
aurkeztuko dira.
4. taula. Euskal haur eta gazte literaturan pasibotasunaren presentzia.
MUTILAK
Liburua

NESKAK

Maiztasuna Ehunekoak Maiztasuna Ehunekoak
Ez da agertzen

62

% 88.6

37

% 52.9

8

% 11.4

33

% 47.1

70

% 100.0

70

% 100.0

45

% 81.8

27

% 49.1

6

% 10.9

25

% 45.5

Guztira

51

% 92.7

52

% 94.5

Ez da agertzen

18

% 94.7

15

% 78.9

Agertzen da

1

% 5.3

4

% 21.1

Guztira

19

% 100.0

19

% 100.0

1980ko
Agertzen da
hamarkadakoa
Guztira

Ez da agertzen
2013.urtean
argitaratutakoa Agertzen da

Liburu sariduna

Oro har, lortutako datuek erakusten dute liburu saridunetan neska pasiboaren presentzia
nabarmen murriztu dela; 1980ko hamarkadan neska pasiboa liburuen % 47.1ean eta 2013an
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liburuen % 45.5ean agertzen den heinean, liburu saridunetan % 21.1era jaitsi egiten da.
Bestalde, aztertutako hiru multzoetan mutil pasiboaren presentzia oso txikia da; 1980ko
hamarkadako liburuen % 11.4an, 2013.urteko liburuen % 10.9an eta liburu saridunen % 5.3an
identifikatu da.
Hurrengo irudian liburu saridunetan neska pasiboaren presentziak duen beherakada era argiago
batean ikus daiteke.
2. irudia. Pertsonaien pasibotasunak duen presentzia

Goiko irudiak erakusten dugu 1980ko hamarkadan eta 2013an argitaratutako liburuetan
pasibotasuna neskei atxikitutako ezaugarria dela, baina arestian aipatu bezala, liburu saridunetan
egoera askoz parekideagoa da.
Beraz, neska eta mutil pasiboaren presentzia jaitsi egin dela ikus daitekeen arren, hiru multzoetan
mutil pasiboen presentzia txikiagoa da neska pasiboaren presentzia baino. Hala ere, irudian ikus
daitekeen joera on honek oraindik ez du berdintasunezko egoera bat erakusten.
Hurrengo aldagaia literatura feministak askotan landu duen etxeko lanen banaketa da.
Tradizionalki, emakumeei sozialki esleitu zaie etxeko lanen banaketa. Hortaz, garrantzitsua da
aztertzea liburuek etxeko lanen banaketa parekidea eskaintzen duten ikustea. Datuak lortzeko
kontuan hartu dira liburuetako irudiak eta pertsonaien jarduerak.
Hurrengo taulako datuak lortzeko soilik kontuan hartu dira etxeko lanak bakarrik agertzen
dituzten liburuak, alegia, ehunekoak lortzeko kanpoan utzi dira etxeko lanak agertzen ez dituzten
liburuak.
5. taula. Etxeko lanak bakarrik agertzen dituzten liburuak.
Emakumeak

Gizonak

1980ko hamarkada

% 98

% 23

2013. urtea

% 83

% 42

Liburu sariduna

% 100

% 36.4
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Goiko taulan ikus daitekeenez, etxeko lanen ardura nagusiki emakumearena da eta oraindik
eginkizun honetan ez da egoera parekiderik identifikatu. Izan ere, etxeko lanak ageri dituzten
liburu gehienetan emakumeren bat ageri da ardura hori betetzen eta gizona, ordea, ez da liburuen
erdira ere ailegatzen. Daturik baikorrena 2013. urteko liburuetan ikus daiteke, non emakumeak
ekintza hauek burutzen liburuen % 83an ageri diren eta gizonak liburuen % 42an. Hurrengo
grafikoan datu hauen joera era argigarriago batean ikus dezakegu.
3. irudia. Etxeko lanen presentziaren bilakaera

Irudian ikus daitekeenez, 2013. urteko joera ona, ez da liburu saridunetan islatzen. Aldagai
honetan aldaketa oso oso poliki ematen ari da eta horrexegatik ez da berdintasunik ikusten. Hau
guztia dela eta, euskal haur eta gazte literatura modernoan etxeko lanen banaketan ez da
eboluziorik antzeman eta egoera ez parekide honetan jokabide sexista begi-bistakoa da.
Bukatzeko, feministek askotan azpimarratu dute berdintasuna lortzeko koloreen erabilera
estereotipatua gainditu behar dela. Horrexegatik, ikerketa honetan kolore arrosaren eta urdinaren
datuak lortzeko pertsonaien arropetan erreparatu da.
Hurrengo tauletan eta grafikoetan sexu bakoitzean kolore urdinaren eta arrosaren presentzia
aztertuko da. Izan ere, kolore arrosa “nesken” kolorea dela eta urdina “mutilen” kolorea dela esan
izan ohi da. Horregatik, euskal haur eta gazte literatura modernoan topiko hauekin apurtzen den
edo ez ikusiko da. Lehenengo taula honetan kolore urdina bakarrik agertzen dituzten liburuak
kontuan hartu dira.
6. taula. Kolore urdinak duen presentzia.
Emakumeak

Gizonak

1980ko hamarkada

% 23

% 92.3

2013. urtea

% 50

% 75

% 87.5

% 50

Liburu sariduna

1980ko hamarkadan kolore urdina agertzen dituzten liburu gehienetan gizonei atxikitzen zaie (%
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92.3), kolore urdina janzten duen emakumea, ordea, liburu hauen ia laurdenean agertzen da (%
23). 2013an, kolore urdina agertzen dituzten liburuen hiru laurdenetan (% 75) gizona ageri da
urdinez eta emakumea liburuen erdian (% 50). Liburu saridunetan, aldiz, kolore urdina agertzen
denean, gehiagotan ageri da emakumean (% 87.5) gizonetan baino (% 50). Hurrengo grafikoan
datu hauek nola gurutzatzen diren ikus daiteke.
4. irudia. Kolore urdinaren presentziaren bilakaera

Azterketa honek erakusten digu 1980ko hamarkadan kolore urdinaren erabileran dagoen desoreka
gainditu dela. Halaber, 2013an antzeman den joera baikorra liburu saridunetan baieztatu egiten
da.
Orduan, esan daiteke kolore urdinaren erabilerak eboluzionatu egin duela. Izan ere, nesketan gero
eta gehiagotan ageri da kolore hau eta gainera, liburu saridunetan presentzia handiago du kolore
honek nesketan mutiletan baino. Kolore urdinaren erabilerari dagokionez, ezin daiteke esan
sexismoa dagoenik.
Hurrengo taulan kolore arrosaren erabilerak zer-nolako presentzia duen ikus daiteke. Ehunekoak
aurkezteko orduan ere bakarrik kontuan hartu dira kolore arrosa agertzen dituzten liburuak.
7. taula. Kolore arrosak duen presentzia.
Emakumeak

Gizonak

1980ko hamarkada

% 100

% 12.5

2013. urtea

% 72.8

% 54.5

Liburu sariduna

% 100

% 10

1980ko hamarkadako liburuetan eta liburu saridunetan kolore arrosa nagusiki emakumeekin
loturik agertzen da, izan ere, bi multzo hauetan oso gizon gutxi topatu daitezke arrosa erabiltzen.
Bestalde, azpimarragarria da 2013ko liburuen erdian baino gehiagotan gizonen bat ageri dela
arrosa kolorez jantzirik (% 54.5). Hortaz, urte honetan egoera askoz parekideagoa da. Hurrengo
grafikoan joera hauek era argiago batean ikus daitezke.
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5. irudia. Kolore arrosaren presentziaren bilakaera

Irudian ikus daitekeenez eta arestian aipatu denez, kolore arrosaren agerpenari dagokionez,
1980ko hamarkadako egoera eta liburu saridunetakoa nahiko antzekoa da eta 2013. urtekoa, aldiz,
nahiko parekidea da, hala ere, hiru multzoetan kolore arrosak presentzia handiagoa du
emakumeetan gizonetan baino.
Ondorioz, bi kolore hauetan agertu diren datuek adierazten dute neskak urdinera hurbildu diren
bitartean mutilek arrosatik urrun jarraitzen dutela, alegia, urdina neskekin gehiago erlazionatzen
dela kolore arrosa mutilekin baino, eta honek iradoki lezake ezaugarri honi dagokionez eta
parekidetasunaren izenean, neskak “mutilen” balioak bereganatzen ari direla eta ez alderantziz.

Ondorioak
Sexismoarekin amaitzeko eta ondorioz berdintasunerako bidea egiten jarraitzeko, erabat
garrantzitsua da kontsumitzen ditugun produktu kulturalak aztertzea. Orain, ikerketa enpirikoan
azaldutako emaitzen ondorioak aurkeztuko dira.
Orokorrean, esan daiteke, aurrerapausoak egon diren arren, euskal haur eta gazte literatura
modernoak ez duela oraindik irudi parekiderik eskaintzen. Beraz, ondorio gazi-gozoak egon
direla baieztatu daiteke. Izan ere, gaur egungo liburuek 1980ko hamarkadakoek baino
parekideagoak dira, baina oraindik nahikoa ez denez parekidetasunerantz lan egiten jarraitu
beharra dago.
Alde batetik, ikerketa enpirikoaren datuek erakutsi duten alde gozoa aipatuko da eta jarraian
ondorio gaziak.
Ondorio gozoen artean ikusi da gaur egungo liburuetan emakumearen presentzia handiagoa dela
eta horren ondorioz mutilen eta nesken presentzia orekatuagoa dela. Hortaz, datuek erakusten
digute presentziari dagokionez, eboluzioa egon dela eta 1980ko hamarkadan emakumeak zuen
presentzia urria eta egoera desorekatua irauli egin dela.
Baita ere oso positibotzat jotzen da emakume aktiboaren presentzia gero eta handiagoa izatea eta
emakume pasiboaren presentzia gero eta urriagoa izatea, hau gainera nabarmenagoa da sarituak
izan diren liburuetan. Hortaz, pentsa genezake epaimahaiko kideek kontuan hartzen dutela
emakumeen presentzia eta hauen jarrera aktiboa saria merezi duen liburua zein den erabakitzeko.
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Aktibotasunak eta pasibotasunak parekidetasunerantz eboluzionatu egin duenez, euskal letretan
zegoen bereizketa sexista hori gutxitu egin dela baieztatu daiteke.
Datuetan ikusi dugunez, orokorrean, 1980ko hamarkadan koloreen erabilera sexista
nabarmenagoa da. Kolore urdinaren erabilerak eboluzionatu egin du. Izan ere, nesketan urdina
gero eta gehiagotan ageri da eta gainera, liburu saridunetan kolore honek presentzia handiago du
nesketan mutiletan baino. Horrexegatik, kolore urdinaren erabilerari dagokionez, ezin dugu esan
sexismoa dagoenik. Beste alde batetik, kolore arrosaren presentzia nesketan mutiletan baino
handiagoa denez, eta datu hau liburu saridunetan areagotzen dela ikusirik, kolore honen erabilera
sexistarekin oraindik ez dela bukatu baieztatu dezakegu. Bi kolore hauen erabilera parekidea eta
ez-estereotipatua izateko, neskek kolore urdinean esparrua hartu duten bezalaxe, mutilek kolore
arrosaren erabilera ere areagotu beharko lukete.
Datu gaziei dagokienez, esan dezakegu, neska ederraren eta mutil indartsuaren estereotipoak
1980ko hamarkadan eta gaur egun oraindik ere nagusi direla euskal letretan, izan ere, mutil
indartsuak eta neska ederrak dira gehien errepikatzen diren ezaugarriak. Hortaz, egileek oraindik
genero-estereotipo hauek sustatzen dituzte eta indarra mutilekin eta edertasuna neskekin lotuz ez
da sexismoarekin bukatzen. Egoera honek ez dio berdintasunari inolako mesederik egiten.
Gainera, etxeko lanen esparruan, espero zitekeenaren kontrara, euskal haur eta gazte literatura
modernoan etxeko lanen banaketan ez da eboluziorik antzeman eta egoera ez-parekidea
mantentzen da. Gainera, liburu saridunetan eta 1980ko hamarkadako corpuseko datuak nahiko
antzekoak dira; etxeko lanak nagusiki emakumeen ardura dira.
Laburbilduz, aurrerapenak egon diren arren, sexismoak eta ondorioz, berdintasun ezak presente
egoten jarraitzen du eta honek ez du laguntzen emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun
sozialekin amaitzeko. Beraz, argitaletxeei eta egileei deia luzatzen diet berdintasunerantz lanean
jarraitzeko eta hankamotz geratu diren arlo horiek gainditzeko, esate baterako, etxeko lanen
banaketa, kolore arrosaren erabileran eta indarraren eta edertasunaren presentzian. Modu
horretan, soilik, irakurleek topatuko dituztelako eredu anitzak, ez estereotipatuak eta parekideak.

Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Bukatzeko, ikerketa lan honek etorkizunerako beste ikerketa ildo batzuk zabaltzen dituela uste
dut. Horien artean, nire uste apalean, hauek izango lirateke interesgarrienak eta garrantzitsuenak,
hona hemen nik proposatzen ditudanak: lehenengoa, liburuetako esparru eta ezaugarri gehiago
aztertzea eta pertsonaia horien irudian atzeman diren berrikuntzak aztertzea: ezaugarri fisikoak,
ezaugarri psikologikoak, espazioak, ardurak, familia-ereduak, lanbideak, sinboloak eta
aisialdia… Bigarrena, liburu saridun guztiak aztertzea, izan ere, ikerketa horrek aukera emango
liguke liburu irabazleen ezaugarrien erradiografia egiteko eta baieztatzeko edo ezeztatzeko
epaimahaikoek sexismoan eta berdintasunean arreta ipintzen duten edo ez esateko. Beste ikerketa
posible bat izango litzateke liburu sexistak eta ez-sexistak alderatzea berdintasunak eta
ezberdintasunak antzemateko. Baita ere interesgarria izango litzateke aztertzea ea liburuaren
egilearen sexuak emakumearen eta gizonaren irudian eragina duen ikertzea. Azkenik, modu
kualitatibo batean idazleekin elkarrizketa sakonak egitea idazleen ideologia feministak
liburuetako emakumearen irudian nolako eragina duen ikusteko. Horrela egileen feminismoak
zenbaterainoko jarrera kritikoa izatea ahalbidetzen duen frogatu ahalko genukeelako. Espero da
etorkizunean zabalduko diren bide hauek norbaitengan bide berri hauek jorratzeko gogoa piztea.
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Laburpena
Ikerketa honen helburuak dira Ikastolen Elkarteak garatu duen EKI ikas-materialean konpetentzia
digitala nola jasotzen den ikustea eta materialarekiko ikasle eta irakasleen ahotsak jasotzea. EKI
proiektuan baliatu den ikasmateriala euskarri digitalean zein analogikoan aurki daiteke eta ikerketa
honen bidez, batean zein bestean, konpetentzia digitala nola ulertzen den, euskarriari zein
inplementazioari dagokionez, proiektuaren indar-gune eta ahulguneak zeintzuk izan diren identifikatu
da. Lortutako emaitzak, orokorrean, nazioarteko testuinguruan burututako beste ikerketa batzuen
antzerakoak dira. Ondorioek adierazten dute informazio eta komunikazio teknologiek (IKT) ikasgela
barruan nahiz kanpoan, irakasle-ikasleen jardunaren antolaketan eragiten dutela, baina horiek
baliatzeak ez duela zertan berrikuntza pedagogiko esanguratsua izan irakasleen praktikari dagokionez.
Hitz gakoak: Konpetentzia digitala, EKI proiektua, DIGCOMP, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

Abstract
The aim of this research is to present the opinion of the teachers and students in relation to the
teaching material called EKI, developed by Ikastolen Elkartea. We can find the teaching material in
digital or analogical format. The research describes the strongholds and weakness of digital
competence with regard to teaching material format and implementation. The results achieved are
similar to international research ones. The results point out that ICT changes the teachers and students
way of organise the task, but that does not mean any pedagogical innovation in respect to teachers
practice.
Keywords: ICT, EKI teaching material, DIGCOMP, secondary school.

1. Sarrera eta motibazioa
1990. hamarkadaren erdialdetik aurrera, eta batez ere, Internet era masiboan erabiltzen hasi zenetik,
informazio eta komunikazio teknologien (IKT) erabilera jarduera ekonomiko eta produktiboaren
eremutik atera eta egunerokotasuneko beste esparru batzuetara zabaldu da: kultur esparrura, aisialdira,
etxera, harreman pertsonal eta kolektiboen komunikazio-esparrura, etab.
Teknologia hauek ezagutzeaz eta erabiltzeaz gain, teknologien bidez errealitatea interpretatu eta
elkar eragiteko modua, eta dakartzaten inplikazio sozialak, guztiak gaur egungo kulturaren parte dira.
Kultura horren ezaugarriak definitzeko honako kontzeptuak erabiltzen dira: konpetentzia digitala,
alfabetatze digitala, informazio eta komunikazioaren gizartea, informazio eta ezagutzaren gizartea.
(ISEI-IVEI, 2004).
Hezkuntza-sistemek aldaketa kultural horri aurre egin behar diote, eta hezkuntza-erakundeek eta
beraz, irakasleek ikasleei haurrak direnetik kultura horretan murgiltzeko aukera eman behar diete.
Kultura digitalean murgiltzea ez da ulertu behar produktu eta zerbitzu teknologikoak kontsumitzeko
ikuspuntutik bakarrik, baizik eta balore, jarrera eta posizio kritikoak ere presente egon behar dira
(ISEI-IVEI, 2004).
Honi guztiari erantzun nahi izan dio orain lau urte Ikastolen Elkarteak abian jarri zuen EKI proiektu
metodologiko berritzaileak. Euskal Curriculuma, integrazioaren pedagogia eta konpetentziak oinarri
hartzen dituen metodologia berritzaile honen ardatzetako bat konpetentzia digitala da, eta Europako
komisioak DIGCOMP (Ferrari, 2013) konpetentzia digitalaren markoaren lehenengo bertsioa hartzen
du oinarritzat konpetentzia digitalaren lanketarako.
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EKI proiektuak ikasle bakoitzak derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzerako, eduki beharreko
konpetentzia digitalaren irteera profila zehazten du. DIGCOMPeko konpetentzia bakoitzerako lortu
beharreko gutxieneko maila zehazten du.
EKI modu digitalean zein analogikoan landu daiteke, hau da, guztiz digitalean edota liburuan aurki
genezake materiala. Edozein delarik formatua, IKT jarduera batzuk planteatzen ditu lau urteetan zehar
ikasgai ezberdinetan. Lehengo eta bigarren mailan sei ikasgai daude, hirugarren eta laugarren mailan
aldiz, zortzi ikasgaik osatzen dute. EKI ikasmateriala modu progresibo batean sartu da ikastoletan,
hots, ikasturte bakoitzeko maila berri batean txertatua izan da, derrigorrezko lehengo mailatik hasita
2013-2014. ikasturtea izan zelarik lehenengoa.
Ikerketa, Oiartzungo Haurtzaro ikastolan gauzatu da lau hilabetez. Haurtzaro ikastola EKI
ikasmateriala modu digitalean zein analogikoaren erabilpenean, ikastola aurrerakoi bat dela esan
genezake. Hasieratik, EKI ikasmaterialagatik egindako apustua eta irakasleen prestakuntzarengatik
aukeratu zen esandako ikastola.

2. Ikerketa helburua, ikerketa-galderak eta metodologia
EKI proiektuak duen hedapen-maila zabala eta konpetentzia digitalak ikas-material berrian duen
garrantzia ikusita, ezinbestekoa iruditu zaigu EKI proiektuan konpetentzia digitala nola ulertzen den
aztertzea; alegia, EKI proiektuan konpetentzia digitalaren garapena nola garatzen den aztertzea eta
ikastetxeetan konpetentzia digitala nola ulertu eta gauzatzen duten aztertzea.
Bestalde, eta ikusita materialaren inplementazioaren hasierako fasean daudela, garrantzitsua
begitantzen da EKI proiektuaren indar-guneak eta ahulguneak ezagutzea, eremu hauei dagokienez:
EKI proiektuko euskarri desberdinenak eta EKI proiektuaren inplementazioari dagozkionak.
Beraz, ikerketa honetarako hainbat galdera sortu zaizkigu. Esaterako, jakin nahi izan dugu ea
konpetentzia desberdinak garatzen dituzten, EKI proiektua euskarri digitalean lantzen dutenak eta
euskarri analogikoan lantzen dutenak. Izan ere, pentsatzekoa da IKTak erabilita, hau da, euskarri
digitala erabilita, ikasleek samurtasun handiagoa dutela edukiak egoki ulertu eta ikasteko; edota
euskarri digitalean ikaste prozesua esanguratsuagoa dela. Hau guztia behatu dugu gure ikerketan.
Jakin nahi izan dugu ea autonomia gehiago dute euskarri digitalean ikasten dutenean, egiten ez
dutenean baino, edo euskarri digitala erabiltzerakoan, ikasleek motibazio maila handiagoa duten
ikasterako orduan. Euskarri digitala erabiltzean talde lanerako zailtasun handiagoak dauden ere jakin
nahi izan dugu.
Irakasleengan ere jarri dugu fokoa, aztertuz ea denbora gutxiago behar duten edukiak aurkezteko,
edo zailtasun gehiago dituzten hauek ebaluatzeko behatu dugu. Pentsatzekoa baita euskarri
desberdinekin, ikasteko estrategia desberdinak baliatzen direla.
2.2 Metodologia
Ikasleek zein irakasleek EKI proiektuaren aurrean duten jarrera eta jokabidea aztertzeko
diseinatutako ikerketa kualitatiboa izan da.
Ikerketa honetarako erabilitako metodologia, metodologia kualitatiboa da. Honen arrazoia, ikasleen
zein irakasleek EKI proiektuaren aurrean duten jarrera eta jokabidea aztertzea izan da. Horretarako,
metodologia kualitatiboko hiru teknika ezberdin erabili dira: behaketa, elkarrizketa eta eztabaida
taldeak.
Lehenik eta behin, behaketa ez parte hartzailea erabili da gela barruan, ikasleen zein irakasleen
jarduna behatzeko hiru hilabetez. Pardinasek (1993: 109) dioenari jarraituz, ikertzen den taldean parte
hartu gabe egiten den behaketa ez parte hartzailearekin datuak lortzea izan da helburua.
Bestalde, irakasleak elkarrizketatu dira. Elkarrizketatutako irakasle bakoitzari, EKI digitalaren zein
analogikoaren inguruko bizipenak eta iritziak adierazteko aukera eman zaio. Natur zientzien,
matematiken eta ingeleseko irakasleei egin zaie elkarrizketa. Lehenengo biak EKI digitala erabiltzen
dute, eta hirugarrenak aldiz analogikoa edo paperekoa.
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Azkenik, eztabaida taldeak egin dira ikasleekin. Arencibia eta Morenok (2010: 193) diotenari
jarriki, ondorengoa lortu nahi izan da eztabaida taldeen bitartez: informazioa egiaztatzeko aukera
ematen du, aintzat hartuta bakoitzak bere irakurketa eta interpretazioa duelarik jakinda denek
esperientzia berdina bizi izan dutela. Mena eta Méndez (2009) autoreek aipatzen duten bezala
konfiantzazko giroa sortzea ezinbestekoa da horrelako teknikak baliatzeko, eta ikertzaileak berak hartu
du eztabaida moderatzeko ardura.

3. Ikerketaren muina
Emaitzak hiru multzo ezberdinetan banatu dira: behaketetatik jasotako emaitzak, hau da,
ikertzailearen ikuspuntutik jasotako emaitzak, irakasleei eginiko elkarrizketako emaitzak eta
ikasleekin eginiko eztabaida taldeetan ateratako emaitzak.
Behaketatik jasotako datuei erreparatuz gero, hiru aspektu nabarmentzen dira: talde-lana,
motibazioa eta autonomia. Talde lanari dagokionez, esan behar da ia ez dela talde lanik ikusi ikasgela
barruan. Ariketa gehienak banaka edo binaka egiten dira, baina inoiz 4 pertsona edo gehiagoz
osatutako taldeetan. EKI proiektuak talde lana bultzatzen du eta bere ariketa asko talde lanean egiteko
planteatuak izaten dira. Hala ere, hau ez da gauzatzen ikasgelan. Irakasleak talde lana egiteko zailtasun
nagusitzat ikasle kopurua (30 ikasle) jo dute.
Bestalde, EKI digitalarekin lantzen diren ikasgaietan, ikasleak motibazio handiagoa dutela argi
ikusi da. Ordenagailua hartzearekin bat, ikasle bakoitza bere lekuan eseri, ordenagailua piztu eta
irakasleak zer egingo zain gelditzen dira ikasleak, bitartean ordenagailuko beste aplikazio batzuk
erabiltzen dituztelarik. Bideo zein aurkezpenen erabilerak erabat motibatzen ditu ikasleak, beraien
sormen gaitasuna landuz.
Bukatzeko eta autonomiari dagokionez, auto-erregulazio jarduerez 1mintzatu behar gara. Autoerregulazio jarduerek ikaslea bere ikasketa prozesuaz jabetzeko balio dute. Hala ere, behaketa
prozesuan hainbat kontraesan aurkitu ditu ikertzaileak jarduera hauei dagokionez.
Auto-erregulazio jarduera beste jarduera bat moduan hartzen da, duen garrantzia nabarmendu eta
eman gabe. Irakasle batzuek auto-erregulazio jarduerak osatuta ematen dizkiete ikasleei, beste batzuek
aldiz, ebaluaziorako kontuan hartzen dituzte jarduera hauek. Beste kasu batzuetan, gelan bertan egiten
dira jarduera hauek, ikasle guztiek parte hartzen dutelarik, test bat izango balitz bezala.
Honek guztiak ikaslearen autonomia gutxiagotu eta erabat ezkutatzen du. Ikaslea ez da bere
ikasketa prozesuaren jakitun, hots, ez du ikaslea ahalduntzen ikasketa prozesuan zehar.
Irakasleekin izandako elkarrizketetatik hiru aspektu nabarmendu dira: ebaluazioa, antolaketa eta
materiala. Ebaluazioa izan da irakasleekin eginiko elkarrizketetatik gairik adierazgarriena. EKI
proiektua konpetentzietan oinarrituta egonik, konpetentziak bakarrik ebaluatu beharko lirateke. Baina,
elkarrizketei esker jakin da, bi azterketa ezberdin egiten direla ebaluazioa gauzatzeko. Bata, edukien
azterketa eta konpetentziei dagokiona bestea. Gaineratu behar da, irakasleek kezkak plazaratu dituztela
konpetentzien ebaluazioari dagokionez. Oraindik ere, ohitura, informazio eta prestakuntza falta dela
eta, ez dakite oso ondo nola burutu soilik ebaluazioa, konpetentziak soilik aintzat hartuz.
Antolaketari dagokionez, irakasleek diote euren jarduna ezberdin antolatzen dutela materiala
digitalean edo paperan izan. Digitalak ematen dituen aukerak erabiltzen saiatzen direla nabarmendu
dute elkarrizketetan, honek lan karga areagotzen duen arren. Behaketetan baina, oso gutxi ikusi da
IKTen eta aplikazioen erabilera. Burututako elkarrizketetan ere azpimarratu nahi izan dute,
ordenagailua erabiltzeak denbora galtzea dakarrela hainbat zentzutan, hala nola, klase hasieran edota
informazioa bilatzerako orduan. Bestelako alderdi negatiboak ere gaineratu dituzte, esate baterako,
talde lana ordenagailu bitartez zaila ikusten dutela gaur gaurkoz, bermatu daitekeen arren.
Bukatzeko eta materialari dagokionez, oraindik inplementazio fasean zegoela kontuan hartuta,
irakasleek hainbat alderdi negatibo ikusten zituzten. EKIk planteatzen dituen fitxak oso nahasiak eta
1

Auto-erregulazio jarduera: Hasierako egoerari aurre egiteko ikasleak mobilizatu eta integratu dituen edukibaliabideei buruzko metakognizioa eta erregulazioa bideratzea.
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luzeak direla adierazi dute irakasleek. Honekin batera, EKI digitalean aurkitzen den materiala,
analogikoaren erreplika hutsa dela aitortu dute, beraz horrek ez dio balio erantsirik ematen digitalean
aurkitzen den materialari. Antolaketarekin lotuz, irakasleek uste dute ordenagailuak bermatu dezakeela
talde lana partekatze sistemaren bitartez, zaila ikusten duten arren, baina batzuetan materialean
planteatzen diren edukiek mugatzen dutela eginkizun hori. Sarearekin duten arazoak eta mugak ere
nabarmendu beharra dago, irakasleak diote ez dela bermatzen ikasle guztientzako sarerako gutxieneko
konexio baldintza batzuk.
Azkenik, ikasleekin izandako eztabaidetan sortutako erantzun batzuk berdinak izan zirela eta,
emaitzak multzotan sailkatzea erabaki da. Hiru dira azpimarratzeko aspektuak: azterketak, etxeko
lanak eta jardueren haria.
Eztabaida talde hauek lehenengo mailako eta bigarren mailako ikasgela banarekin burutu dira.
Ikasleen ahotik jaso da, nahiago dute azterketak paperan egitea, ordenagailuan arazoak sortu
daitezkeelako eta denbora asko galtzen dutelako azterketa burutzen. Erosoago sentitzen dira paperan
eginez gero.
Etxeko lanen puntuari dagokionez, nabarmendu behar da bi arrazoirengatik: ikasleak etxean eduki
dezakeen teknologiari lotutakoa bat, eta bestea osasunari lotutakoa. EKI digitalean etxeko lanak
bidaltzeak, ikasleak etxean hornidura teknologiko egokia edukitzea eskatzen du, eta gaur egun hori ez
da bermatzen. Beraz, ikasle batzuek ez dute aukerarik etxean etxeko lanak egiteko. Osasunari
dagokionez, aldiz, alderdi positibotzat jo zuten, ez zutelako liburuekin ibili behar ikastolatik etxera eta
alderantziz.
Bukatzeko, aipatzekoa da bi taldeetako ikasleek adierazi dutela ordenagailuak haria galtzea
ekartzen duela sarritan, hau da, despistatu egiten dituela. Liburuarekin alderatuz, ordenagailuak
baliabide eta erraztasun gehiago ematen ditu gaiaren haria galtzeko.

4. Ondorioak
Ikastetxeari dagokionez, aldaketa nabarmenak gauzatzera behartzen du EKI proiektu digitalak, hala
nola, wi-fi sare egonkor eta eraginkor bat ezartzea, lana egoki egin ahal izateko. Irakasleak kexu
agertu dira arazo honegatik egindako elkarrizketetan ikusi ahal izan denez. Beraz, ikasle bakoitzak
sarera sarbidea edukitzea ez da nahikoa, EKI digitalean aurki daitezkeen aplikazio eta baliabideak
erabiltzeko moduko gutxieneko baldintzak betetzen dituen sare bat beharrezkoa da.
Ikasleengan fokua jartzen badugu, hainbat ondorio atera dira ikerketa honetatik. Eztabaida taldeetan
ikasleek argi esan duten moduan, ordenagailua elementu motibagarritzat jotzen dute, zerbait
interaktiboa egiten duten heinean. Ordenagailua bera motibagarria izan arren, planteatzen diren
ariketak eta metodologia izan beharko lirateke eraginkorrak. Teknologia trena da, baina trenbidea
pedagogia da. (Adell, 2008).
Konpetentziaren arloan begirada jarriz gero, konpetentzia digitalaren eremuetako bat, informazioa
jaso eta egoki kudeatzean datza, Perez Gomezek (2013) esaten duen moduan. EKI digitalak aukera
eskaini arren, oraindik ere behaketetatik jasotako informazioaren arabera, irakasleak ohitura du
informazio horren bilaketa mugatzeko eta zenbaitetan beronek emateko. Behaketan jaso den moduan,
irakasleak informazioaren bilaketa mugatu egiten du, berak aukeratuz bilatu beharreko orriak eta
informazioa. Beraz, nekez garatzen dute konpetentzia digitalaren eremu hau.
Aurrerago aipatu bezala, EKI k talde-lanean aritzeko apustua egiten du, eta horrek konpetentzia
digitalaren garapenean laguntzen duen jakin nahi izan dugu. EKI proiektuak talde lanari horrenbeste
garrantzia eman arren, behaketetan eta irakasleekin egindako elkarrizketetan, ondorioztatu da ez dela
talde lana askorik lantzen. Ikasle kopurua eta IKTak dituzten zailtasunak jotzen dituzte arrazoitzat
talde lana aurrera ez eramateko. Gelan sortzen den zarata jasangaitza dela ere arrazoitzen dute. Hala
ere, irakasleek uste dute ez dagoela plataforma egokirik talde lana behar den bezala aurrera eramateko.
Ebaluazioari dagokionez, EKIk auto-erregulazio jarduerak planteatzen baditu ere, ikasleek beste
eduki ariketa baten moduan hartzen dute eta bere funtzioa betetzen ez duela uste dute. Hau horrela
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izateko arrazoien bila, irakasleen jardunean ere jarri behar da fokua, irakasle batzuek eginda ematen
dizkiete edo ebaluatu egiten dituzte auto-erregulazio jarduerak. Beraz, auto-erregulazio jarduerak duen
garrantzia aintzat hartuz, irakasleek birplanteatu egin beharko lukete jarduera hau, ikasleentzako
esanguratsuagoa izan dadin. Autoerregulazioa irakasleak aurretik planifikatu eta aurreikusitako
estrategia baten modura ulertzen da, ikasle bakoitzak jarduera baten baldintza orokorrak bere baldintza
partikularretara egokitu ahal izateko. Beraz, planifikatu beharreko zerbait da. (Coll et al., 2007).
Irakasleekin jarraituz, ebaluazio gaiari buruz aritu behar gara. Gaur gaurkoz, formazio faltari
atxikitzen diote konpetentziak ebaluatzeko gaitasun ezari. Oraindik ere edukiak ebaluatzen dituztela
aintzat hartuz, haratago joan beharra dute irakasleek, hau da, konpetentziak ebaluatzen hasi behar dira.
Horretarako, ebaluazio metodo berriak ikasi eta aplikatu beharra dute. Ebaluazio tradizionalak
konpetentzia zehatz batzuei erantzuten die soilik, zeharkako konpetentziak erabat baztertuz, gure
ikasleak XXI. mendeko hiritar bihurtzeko behar dituztenak hain zuzen ere, informazioaren gizartean
parte hartzeko, planetak inoiz sekula aurretik bizi izan duen globalizazioari aurre egiteko hain zuzen
ere. (Cano, 2012).
Irakasleekin bukatzeko, EKI digitala analogikoaren transkripzioa izatearen sentsazioa dute. Paperan
edota ordenagailutik edukiak lantzea berdina dela deritzote. Behaketetan jaso den bezala, ikasteirakaste prozesuak metodologia tradizionalean ditu sustraiak eta oraindik aurrerapauso bat ematea falta
dela uste da, esate baterako, EKIk proposatzen duen materiala irakasle bakoitzak bere testuingurura
moldatzeko gaitasuna edukitzea adibidez. Irakaslea jakintzaren transmisore izatetik, ikasleen
jakintzaren eraikitze prozesuan, bideratzaile izatera pasatzen da. (Gisbert et al., 1997; Salinas, 1999;
Pérez i Garcías, 2002).
Hau guztia kontuan hartuta, esan genezake, ikasleek konpetentzia berdinak garatzen dituztela
edozein delarik erabilitako euskarri mota, digitala edo analogikoa alegia. Behaketetatik eta eztabaida
taldeetatik ondorioztatu daiteke, euskarri digitalak ez duela edukiak samurtasun handiago batez
ulertzen eta ikasten laguntzen.
Ikasketa prozesua esanguratsuagoa dela euskarri digitalean erabat baieztatzea ezinezkoa da ikerketa
honen bitartez. Behaketetan ikusi ahal izan da, euskarria edozein delarik, ikasleek metodologia eta
estrategia berdinak baliatzen dituztela edukiak ikasi eta ulertzeko.
Bukatzeko, esan beharra dago nahiz eta hipotesi guztiak ikastetxe honetan bete ez, EKI proiektua
inplementazio eta hedapen fasean dagoen proiektua dela aintzat hartuz, ikerketa hau ikasmaterialean
doikuntzak eta hobekuntzak egiteko egokia izan daiteke.

5. Etorkizuna
Etorkizunean lan honek tesi batera begirako ikerketa bat bermatzen duen heinean, gaur egun, lan
honek jarraipena izan du eta tesi baten bitartez burutzen ari da. Kasu honetan, konpetentzia digitalaren
azterketa EKI proiektuan ikertzen ari dira artikulu honen egileak.
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Laburpena
Hezkuntza Emantzipatzailea gizartearen eraldaketara bideratutako proposamena da; hezkuntza
ekintza kritiko, erradikal eta hegemoniaren aurkakoa. Baina gaur egungo eskoletan aplikatzeko erak,
klabe pedagogikoak, eraikitzeke daude. Ikerlan honetan eraikuntza prozesuan urrats bat eman da
Pedagogia Libertarioak Hezkuntza Emantzipatzaileari egiten dion ekarpena aztertuz, hezkuntza
formalean eta Euskal Herriaren hegoaldean kokatuta, maila teorikoan. Pedagogia Libertarioaren
printzipioek Hezkuntza Emantzipatzailea nola elikatzen duten aztertu da, eta haietan oinarrituz
printzipio gehigarri bat proposatu da, zapalkuntzei buelta emanez bestelako gizarte bat sortzeko gai
izango diren subjektu politikoak garatzeko hezkuntza proposamen osoa lortzera bidean.
Hitz gakoak: Hezkuntza Emantzipatzailea · Pedagogia Libertarioa · Printzipioak · Eraldaketa

Abstract
Emancipatory Education is a proposal headed for getting a social change; a critical, radical and
contra-hegemonic education action. But the implementation way on actual schools and the
pedagogical keys are still under construction. In this research a step on the building process has been
given, analysing the contribution that Libertarian Education makes in this regard, in formal education
and in the South of Basque Country, on a theoretical level. It has been investigated how Libertarian
Education principles feed Emancipatory Education and a new principle has been added, in order to
get a complete educational proposal to grow political subjects who will be able to create another
society by changing the oppressions up.
Keywords: Emancipatory Education · Libertarian Education · Principles · Transformation

1. Sarrera eta motibazioa
Globalizazio neoliberalaren paradigmaren pean dagoen gizartea da gaur egun indarrean dena.
Gizarte hau, gainera, sistema kapitalista heteropatriarkarraren krisialdiak baldintzatzen du,
aurpegi asko dituen krisialdiak, maila ekonomikoan bakarrik ez baizik eta maila sozial eta
kulturalean ere eragiten duenak. Koiuntura honetan, hezkuntza eredua ere eztabaidan dago.
Ondorioz, proposamen hegemonikoaz haratago doan, eta hainbeste zapalkuntza mantendu eta
areagotzen dituen sistema neoliberalari eta kapitalismo heteropatriarkarrari buelta emango dion
hezkuntza eredu bat planteatzea inoiz baino beharrezkoagoa da; eta are gehiago, inoiz baino
posibleagoa.
Hezkuntza Emantzipatzailea (hemendik aurrera HE) hezkuntza ekintza kritiko, erradikal,
hegemoniaren aurkako eta askatzaile bezala ulertuta, gaur egungo eskoletan aplikatzeko erak,
klabe pedagogikoak, eraikitzeke daude. Badira, ordea, euren proposamen pedagogiko
askatzailea praktikara eraman duten eredu pedagogikoak. Horien artean aipagarria da zirkulu
anarkistetatik sortutako Pedagogia Libertarioa (hemendik aurrera PL), gaur egun aplikatzen ari
den eta sistemari aurre egingo dioten subjektuak eraikitzera bideratutako proposamena. PLk
pertsonok botere hegemonikoei ongi datorkiena erreproduzitu ordez pertsona kritiko eta askeak
sortzea du helburu, edota gizarte osoa askatzea 1.

1

Pedagogia Libertarioa hautatu da aldaketa estruktural bat helburu duen proposamena delako, kapitalismoaren
eta edozein dogmaren aurkakoa, eta urte askotan zehar praktikara eramana izan delako, eskola publikotik
kanpo gehienetan. Egun HEren printzipioetatik at egon arren eraldaketarako ekarpen nabarmena izan
daitekeen ideiarik atera daiteke PLren teoriatik.
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Azken hau duela urteak eginiko proposamena izanik, bere ibilbide, korronte eta
garapenarekin, beharrezkoa da Hezkuntza Emantzipatzailearen printzipioak Pedagogia
Libertarioaren zein faktorek elikatzen dituen aztertzea, eta hori da lan honen helburua.
Hezkuntza Emantzipatzailea Pedagogia Libertarioaren ideia eta praktika askatzaileekin elikatuz,
posible izango da eskoletan zapalkuntzez kontziente izango diren, eta zapalkuntzei buelta
emanez bestelako gizarte bat sortzeko gai izango diren subjektu politikoak garatzeko
proposamen osoa aurkeztea.

2. Ikerketaren helburua eta arloko egoera
2.1 Ikerketaren helburua
Lan honen helburua, honenbestez, Pedagogia Libertarioak Hezkuntza Emantzipatzaileari egin
diezaiokeen ekarpena aztertzea da, hezkuntza formalean eta Euskal Herriaren hegoaldean
kokatuta, maila teorikoan2.
Hori esanda, ikerketa-helburu zehatzak honakoak dira:
1) Pedagogia Libertarioaren proposamen desberdinek dituzten ahultasun eta indar -guneak
topatzea Hezkuntza Emantzipatzailearen ikuspuntutik.
2) Hezkuntza Emantzipatzailearen printzipioak elikatzen dituzten Pedagogia Libertarioaren
faktoreak identifikatzea maila teorikoan
3) Pedagogia Libertarioaren proposamenean oinarrituta, Hezkuntza Emantzipatzaileari gehi
dakiokeen printzipioak ondorioztatzea.
2.2 Metodologia
Helburuak erdiesteko lehendabizi oinarri teorikoari erreparatu zaio, eta beraz HEren
aurrekariak eta sorrera eta iturri pedagogikoak aztertu dira. Ondoren, analisi teorikoa burutu da,
non HEri dagokionez subjektu politikoak eraikitzeko printzipioak eta ezaugarriak bilatu diren,
eta PLri dagokionez bere ibilbide historiko, teoria eta esperientzia ezberdinen ondorio diren
printzipio komunak.
Eta azkenik, lau urrats burutu dira.
1) Behin HEren printzipioak sailkatuta, PLren printzipio bakoitzak HEren printzipioei
egiten dien ekarpena aztertu da, banan-banan 3.
2) PLren printzipioek HEren printzipioekiko aurkezten dituzten indar-gune eta ahulguneei
egin zaie so, printzipioak taula batean gurutzatuz, elkarrekiko lotuta baitaude.
3) HEren printzipioen baitan PLk egiteko dituen ekarpen nagusiak ikertu dira.
4) PLn oinarrituta HEk izan ditzakeen printzipio gehigarriak aurkeztu eta arrazoitu dira.
2.3 Hezkuntza Emantzipatzailearen aurrekariak
Hezkuntza Emantzipatzailearen aurrekaritzat Garapenerako Hezkuntza har daiteke. Hasiera
puntu duen 1950. urtetik bilakaera handia izan duen arren, ez du garapenaren ideia alboratu, eta
ondorioz, Postgarapenerako Hezkuntza 4 sortzean, Garapenerako Hezkuntzan zeuden belaunaldi
2

Ikergaia hezkuntza formalean kokatzen da, nahiz eta batzuetan hezkuntza formalaren, informalaren eta ezformalaren arteko mugak oso argiak ez izan. Pertsona gehienek eskolara joateko beharrezkotasuna duten
heinean, parte-hartzaile guztiengan kontzientizazio prozesu batek subjektu politikoen eraikuntza ugariagoa
ekarriko luke. Bestalde, ikergaia Euskal Herriaren hegoaldean kokatzen da berau baita lanaren eragin
esparrua eta ondorioen lehen aplikagunea, autorearen kokapenagatik eta hezkuntza sistemen
antzekotasunagatik.
3
Artikulu honetan ez da urrats hau plazaratu, gainontzeko urratsak honen ondorio dira eta.
4
Honela definitzen du Postgarapenerako Hezkuntza Lozano Rayak (2009:75): “Prozesu politiko-pedagogikoa
da, iruditeriaren deskolonizazioan oinarrituz, bizi garen paradigma ekonomizistatik atera eta gure
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guztiekin5 apurketa bat eman zen. Izan ere, garapenak gizarte guztien “uniformizazio
soziokulturala” dakar bizitza estilo eta arau sozial mendebaldarretara; eta modernitate
mendebaldarra, zapalkuntza eta errepresio instituzio batzuetan oinarritzen da (Lozano Raya,
2009:59).
Hezkuntza Emantzipatzailea oraindik haratago doa, garapenaren ideiari muzin egiten baitio
Postgarapenerako Hezkuntzak bezala, baina bere helburua gizartean aldaketa estrukturala
ematea da, ikuspegi politikoago batekin. Eta helburu hori betetzeko, denon artean
eraldaketarako eta ekintzarako borondatea eta izaera errebeldea duten subjektu pol itikoak
eraikitzea beharrezkoa da, hezkuntzaren esparru guztietan. Lan hau, esan bezala, HEren ideien
baitan kokatzen da.
2.4 Iturri pedagogikoak
Hezkuntza formalean, pedagogia kritikoko korronteen barnean erreprodukzioaren eta
erresistentziaren teorien artean dago eztabaida. Lehenengoek eskoletan ematen den
zapalkuntzen erreprodukzioaren analisi teoriko osoa burutu dute, eta erreprodukzioaren
teorikoek bide desberdinak irudikatzen badituzte ere, honako ideia dute komunean: aldaketa
sozialak emango badira, “eskola den instituziotik kanpo” emate n den klase borrokaz emango
direla (Hirsch eta Rio, 2015:76). Erresistentziaren teorien arabera, ordea, erreprodukzio sozial
eta kulturalaren mekanismoak inoiz ez dira osoak, ia beti partzialki betetako oposizio
elementuekin topatzen baitira (Giroux, [1983]1985:3).
Hala ere, nahiz eta bi korronteek planteamendu dialektikoa aurkeztea proposatzen duten,
analisian “alde batez” eta “beste aldeaz” hitz egiten dute, eta honek ez du eraldaketaren
fenomenoa konplexutasun osoaz hartzen uzten (Hirsch eta Rio, 2015:8 3-39). Ikerlan hau
eskoletan erresistentzia burutzea posible delako ideiaren pean burutu da, baina kontuan hartuz
justizia soziala lortzera bidean behar den hezkuntza bi korronteen arteko dialektikaren ondorio
izango dela; erreprodukzioaren teorien analisirako gaitasuna eta kritika, eta erresistentziaren
teorien aldaketarako esperantzaren arteko dialektikaren eta ez dikotomizazioaren ondorioa, hain
zuzen ere.

3. Ikerketaren muina
Aurrekariak eta lanaren helburu nagusiak aurkeztuta, ikerketaren funtsari held uko zaio
jarraian. Horretarako HE eta PLren printzipio nagusien berri emango da lehenbizi (3.1 eta 3.2
atalak hurrenez hurren), eta printzipioen arteko uztarketa agertuko da gero (3.3, 3.4 eta 3.5
atalak).
3.1 Hezkuntza Emantzipatzailea
Hezkuntza Emantzipatzailea Freireren zapalkuntzen teorietatik dator, baina zapaltzailezapaldu dikotomiatik irtenda ikuspegi intersekzionala 6 behar denez egoeraren konplexutasuna
ondo ulertzeko, HEn subjektu politikoak hartzen dira erroko aldaketarako motoretzat.
Hezkuntza prozesuan subjektu politikoak eraikitzeko, hezkuntza ekintza emantzipatzailea
artikulatzeko printzipio batzuk finkatzea garrantzitsua da (Celorio, 2015). Gaur egun arte
zirriborratu diren printzipio politiko-pedagogikoak bost dira, betiere dimentsio politiko, etiko,
pedagogiko zein kulturartekoan eragiteko ideiarekin (Celorio, 2014):

gizarteetako zapalkuntza-menderatze erlazioak zalantzan jarri nahi dituena aldaketa sozialerako bidea
hasteko gizarte-egitura berriak eta pertsonen arteko erlazio berriak eraikitzearen bidez”.
5
5 belaunaldi desberdintzen dira, haien arteko mugak argiak ez izan arren: Karitatearen-Asistentziaren
ikuspegia; Ikuspegi desarrollista eta GHren agerpena; Kritikaren-Elkartasunaren ikuspegia; Giza garapen
jasangarrirako ikuspegia; eta Mundu osoko Hiritarrentzako Hezkuntzaren ikuspegia (Mesa, 2014).
6
Intersekzionalitatearen kontzeptuak “aldi berekoak eta anitzak diren zapalkuntza egituren sistema konplexuari”
egiten dio erreferentzia (Williams Crenshaw, 1991).
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Paradigma ekonomizistatik ateratzea ala kapitalismoaren desnaturalizatzea (Lozano
Raya, 2009:65-67). Beste gizarte eredu batzuk bideragarriak direla gizarteratu behar da
hezkuntzaren bitartez.



Iruditeri kolektiboaren deskolonizazioa (Lozano Raya, 2009:61-64). Pentsaera
menderatzailea eskola, komunikabide eta kontsumo ereduan erreproduzitzen da, eta
beragandik askatzea beharrezkoa da, gatazka kognitiboak sortuz.



Feminismoak proiektu politiko bezala integratzea. Biolentzia era desberdinei aurre
egiteak patriarkatuari aurre egitea dakar, eta feminismoekin botereen inguruko
hausnarketa ere planteatzen da, boterea kontzeptu multidimentsionala baita. Bizitzaren
jasangarritasuna eta zaintzaren etika estrategia zentraltzat hartu behar da hezkuntzan, eta
ekofeminismoak bezalako ereduak kontuan izan



Inklusioaren alde lan egitea (Da Sousa Santos, 2006:46-47). HEren filosofia eta
praktikek gizarte inklusiboak sortzea bilatzen dute, zeintzuetan ahalduntze kolektiboa
ematen den.



Ezagutza ez androzentrikoa, ez etnozentrikoa, eta sozialki adierazgarria.

Printzipio politiko-pedagogiko hauen pean subjektu politikoak eraikitzeko, bestalde, oso
garrantzitsua da hezkuntza-prozesua erdigunean jartzea. Ekintza printzipio batzuk ere egongo
dira, beraz, subjektu politikoaren eraikuntza prozesurako (Celorio, 2015):


Espazio eta erlazio eraldatzaileen eraikitzea. Demokrazia erradikala, part e-hartzea,
negoziazioa, erabaki hartze kolektiboa, lankidetza, gatazken transformazioa, erlazio
horizontalak, gaitasun guztien errekonozimendua, lengoaien eta ezagutza sistemen
dibertsitatea, etab.



Metodologia aktibo, parte-hartzaile eta komunitarioen erabilera.



Sare eta aliantzen sorkuntza eta finkatzea.

Azkenik, printzipioei dagokienez, nabarmentzekoa da beharrezkoa dela prozesuaren eta
helburuen arteko oreka, egungo helburuen arabera sortutako kurrikulo eta hezkuntza
praktiketatik haratago, baina aldi berean printzipio politiko-pedagogikoak ahaztu gabe.
3.2 Pedagogia Libertarioa
Hezkuntza libertarioarekin lotutako esperientzia eta autore desberdinak egon dira historian
zehar, oinarri desberdinetatik teoria eta praktikak garatu dituztenak. Ezin da beraz
anarkismoaren hezkuntza-teoria bakarraz hitz egin, anarkismoez eta anarkismoen hezkuntza
teoriez baizik. Halaber, gaur egungo hezkuntza pentsatzeko anarkismoen printzipio filosofiko politikoak erreferentetzat hartu nahi badira, “mugimenduan” egin behar da, beti eraikuntzan
dagoen errealitate bati egiten baitiote so, gure egunerokotasunaren deseraikuntza prozesatzen
duena (Gallo, 1997:9). Hezkuntza libertarioan lau printzipio orokor eta komun daudela esan
daiteke7:

7



Autoritarismoaren kontrako jarrera. Autoritateei eta menpekotasunei uko egiten zaie,
autonomia eta askatasun (indibidual zein kolektiboko) ikaskuntza proposatuz. Era
negatiboko autoritateei egiten zaie muzin, botere harremanei loturiko ei. Bestalde,
autoritarismoaren aurkako hezkuntza batek umea ala gaztea hezkuntza-erlazioaren
zentroan jartzen du, eta Guillaumek ([1876]1978:324-325) zion moduan umeak
subjektutzat hartzen ditu, hezkuntza ume ala gazteen nahi eta askatasunetik pentsatuz.



Hezkuntza integrala. Lan intelektualaren eta manualaren arteko mugak apurtzean datza.
Estatuak askatasunari eragiten dionez, Elizak espirituari eta kapitalak lanari (Proudhon,
[1865]1977:335-344), ekintzek, esperientziek eta arrazonamenduek sustengatzen duten
hezkuntza integrala beharrezkoa da zapalkuntzei aurre egin ahal izateko. Honek heldu

Cuevas Noa (2003) eta Tina Tomassi ([1978]1988) hartu dira erreferentzia nagusitzat.
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askeak formatzea ahalbidetu beharko luke, mundua aldatzeko sentikorrak (Castellanos,
2001:1-3). Batzuk, gainera, hezkuntza integrala lan manuala eskolaren zaintza lanak
guztion artean egitearekin lotzen dute, eta azken hau puntu garrantzitsua da, gaztetatik
neska eta mutilek berdintasunean edozein lan egitean, “genero rolekiko obsesioa jaisten
baita” (Martín Luengo, 2013).


Autogestio pedagogikoa. Hezkuntza-esparruak sortzeko gaitasuna (eskolak, ateneoak
etab.) zentro anarkistengandik eta beraien medioekin; taldearen ikasketen auto antolakuntza, ikasle eta irakasleak barne; eta ikasketen auto-kudeaketa hezigaien
esfortzuaren bidez, autodidaktismo, ikerkuntza teknika eta talde-lanen bidez. (Cuevas
Noa, 2003:86).



Elkarren sostengua eta elkartasuna. Elkartasuna, elkarlana eta errespetua bezalako
baloreak sustatzea, lehiakortasun oro ezabatuz. Norbanakoek taldearekiko konpromisoak
hartzen dituzte, aske izateko ardurak hartu behar direnaren ideiaren pean, “askatasun
kolektiboa” eraikiz.

3.3 Indar-gune eta ahulguneak
HEren printzipioen eta PLren printzipioen arteko gurutzaketa burutuz gero, PLk klabe batzuk
ematen ditu, HEren printzipioak elikatzen dituztenak. Bi korronteen arteko loturak zein
printzipioren artean ematen diren 1. taulan plazaratu da, PLren indar-gune eta ahulguneak
ikusgarri direlarik.
1. taula. PLren printzipioen sinergiak HEren printzipioekin.
PRINTZIPIO POLITIKO-PEDAGOGIKOAK
Iruditeri
Kapitalismoaren
Ezagutza
kolektiboaren
Feminismoa Inklusioa
desnaturalizatzea
eraldatzailea
deskolonizazioa

EKINTZA
PRINTZIPIOAK

PEDAGOGIA
LIBERTARIOA
Espazio eta
erlazio
eraldatzaile
Metodologia
aktibo, partehartzaile eta
komunitario
Sare eta
aliantzak

1, 2, 3, 4

1, 2

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

4

1, 3

1. Autoritarismoaren aurkako jarrera, 2. Hezkuntza Integrala,
3. Autogestio pedagogikoa, 4. Elkarrekiko sostengua eta elkartasuna

3.4 HEren printzipioak elikatzen dituzten PLren faktoreak
PLk HEren printzipio politiko-pedagogikoei ekarpenak egiten badizkie, espazio eta erlazio
eraldatzaileak eraikitzean printzipio horiengan duen eraginarengatik da gehienbat, analisian
ikusi ahal izan denez:


Lehenengo ekarpena PLren autoritatearen inguruko hausnarketa da. Horizontaltasunean
ere, PLren arabera ona da autoritate negatiboa ukatu bai baina autoritate positiboa
onartzea asanbladetan, beti ematen baita pertsona jakin batzuk mirespena eragitea.
Honenbestez, ez da ukatzen batzuen hitzek pisu gehiago izan dezaketela, betiere
menderatze erlaziorik ez dagoen heinean positibotzat ere hartzen delarik. Hau lotuta
dago, feminismoak proiektu politiko bezala integratzeko egiten den boterearen inguruko
hausnarketarekin. Era honetan ulertuta, boterea agerikoa izateak berau ikusgarri egitea
suposatzen du, horrek loturik ekar ditzakeen gatazkekin batera, horizontaltasuna landuz.



Ekarpen nabarmena da “askatasun arduratsuaren” ideia ere. Hau da, asanbladan
konpromisoak hartu behar direlako ideia sustatzen da “berdintasunean, askatasunean eta
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elkartasunean” urratsak emateko (Paideia, 1999:31). Honenbestez, horizontaltasunak eta
erabaki hartze kolektiboak, ardurak eta konpromisoak ere badakartzate beraiekin.


Autogestio pedagogikoa ere garrantzitsua da espazio eta erlazio eraldatzaileak
eraikitzeko. Ahal den heinean autogestioa lortzea, kanpo eragileekiko dependentziak
autogestioa lausotzen du eta. Gaur egun ikerlana kokatzen den Euskal Herriaren
hegoaldeko hezkuntza formalean printzipio hau aurrera eramatea zaila den arren,
interesgarria da buruan ahalik den maila gorenean autogestioa lortzea maila guztietan.



Hezkuntza integralaren printzipiotik eratorrita, ekarpena da PLn bezala azpimarratzea
gorputza, emozioak, eta zainketak, arrazoia bezainbeste lantzea prozesuan . Subjektu
politikoa eraikitzeko prozesuan PLtik hezkuntza integralaren kontzeptua berrartzea
beharrezkoa da plano guztietan izaera zapaltzaileaz jabetu eta berau deseraikitzeko
prozesua abiatzeko, edota pairatzen diren zapalkuntzez kontziente egin eta hauei aurre
egiteko mekanismoak martxan jartzeko. Honetarako lan manualak eta intelektualak
eskolan integratuta egoteaz gain, hezkuntza emozionala ere beharrezkoa da, “behar
afektiboetan” azentua jartzea, eta balioak lantzea denek berauekiko “konpromisoak” ala
“ardurak” hartzearekin batera (Paideia, 2013:7-9).

Feminismoa proiektu politiko bezala integratzeari erreparatuz, PLk HEri egindako ekarpen
handienetariko bat Paideia eskolan hezkuntza integrala berrinterpretatuz aurrera eramaten dena
da: eskolan beharrezkoak diren zaintza eta mantentze lanak denen artean burutzen dit uzte,
asanbladetan erabakitzen den eran gainera. Ekonomia feministatik zaintza lanak ekonomian
ezkutatzen direla kritikatzen da, eta ehuneko handienean emakumeen gain daudela, gainera.
Honenbestez, Paideia eskolan bezala denek zentroaren lan guztiak planeatu eta egiten badituzte
(garbiketa, sukaldatzea…) era parekidean, aurrerapauso bat emango da hezigaiek lan hauek
beraien bizitzan normaltasunez eta era kolektiboan hartzeko (Martín Luengo, 2013:7).
Ezagutza ez androzentriko, ez etnozentriko eta sozialki adierazgarria sortzen den
printzipioarekiko, PLren ekarpena ezagutza oinarritik sortzeaz gain oinarriak nahi duenean
barneratzen dela da. Autogestio pedagogikoaren printzipioaren pean erabakigunea asanbladan
sortzen denez, ez dago ezagutza bat arrotza balitz bezala eraikitzeko aukerarik.
3.5 PLn oinarrituta HEri printzipio gehigarriak
Aurreko guztiaz aparte, ideia bat dago PLn funtsezkoa dena baina HEren printzipioen baitan
ez dagoena, gizartearen emantzipaziorako beharrezkoa den arren: Gazteon eskubideak
errespetatu eta berauek zentroan jartzea.
PLren autoritarismoaren aurkako jarreraz aritzean bere izaera paidozentrikoa azpimarratu da,
eta honek helduen botereari aurre egitean aurrerapausoa suposatzen du. Klase, genero eta
zapalkuntza kolonialaz aritzeko ohitura dago, baina ez helduen botereaz eta honek dakarren
zapalkuntzaz. Hau itxuraz ez da existitzen, pertsonek zapalkuntza jasatean ez baitute
autokontzientzia eta gaitasun kritikorik, edota gutxi garatua daukate (Gil de San Vicente, 2010).
Helduen botereak familia eta hezkuntza-instituzioak barnebiltzen ditu, “gizarte kontrol”
instituzioak bezalaxe. Paideia kolektiboan hauxe azpimarratzen da (2013:8), hezkuntza ez sexistak duen oztoporik handiena “familian” dela, umeek “berdintasunean hezkuntza” ulertzen
baitute, baina gurasoak zalantzan jartzea ez dute gustuko ; gatazka sortzen die.
Gainera, ez da erraza aukera libertario batetik hezten duen pertsona eredu bat aurkeztea
(García Moriyón, 1999:1). Gainontzeko zapalkuntzekin gertatzen den bezala, deseraikunt za
prozesu bat suposatzen du helduentzat, eta hau zaila da botere jakin bat duen pertsona orok hau
kontserbatu eta bere onuran erabiltzeko joera baitu.

4. Ondorioak
Pedagogia Libertarioa eta
desberdinetatik datozen arren.

Hezkuntza

Emantzipatzailea
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Hala ere, desberdintasunak nabarmenak dira, prozesu pedagogikoa nola garatu behar den
ezaugarritzeko analisi desberdinak baitituzte. Batetik, HEk azentua hezkuntzaren izaera
politikoan jartzen du, eta honen arabera definitzen du kurrikuloa, eraldaketa sustatuko duen
subjektu politikoa helburu. Bestetik, PLk analisi politikoa egin bai baina norbanakoaren
askatasunean konfiantza osoa dauka, bere erabakiak hartzeko gaitasunean, nahiz eta erabakiak
kolektiboan hartu. Hori dela eta, PLn indibiduala da gehienbat azpimarratzen dena, HEn
kolektiboari garrantzia gehiago ematen zaion bitartean. Beraz, PLn kurrikuloa norbanakoarena
eta norbanako desberdinek osatutako taldearena den bitartean, HErentzako kurrikuloa ere
politikoa da, eta beraz komunitateak eztabaidagai daukan zeregina da.
Funtsezko desberdintasun honek eraldaketa emateko burutu beharreko prozesu pedagogikoan
bi korronteen arteko aldeak dakartzan arren, bien helburua eraldaketa da, eta ho rtik dator bien
osagarritasuna. Honenbestez, PLren printzipioen bidez HEk jada zituen printzipioak osatu dira
bien arteko gurutzaketa emanez, eta printzipio berri bat ere gehitu zaio, gazteon eskubideak
errespetatu eta berauen eskubideak zentroan jartzeari dagokiona.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Hau lehen urratsa da, baina beste asko geratzen dira emateke. PLren inguruko eskola
desberdinen analisi dokumentala eta landa lana egitea beharrezkoa da maila teorikoan egindako
analisia osatu eta ideia berriak hartzeko. Halaber, gizarte eraldaket a bat helburu duten
hezkuntza eredu gehiagorekin prozesu berdina burutzea funtsezko urratsa da etorkizunerako
Hezkuntza Emantzipatzailea elikatzeko, Hezkuntza Herritarra ala ikas komunitateak, kasu.
Ikerlan hau hezkuntza formalean kokatu da eta Euskal Herriko hegoaldeko markoan, eta
ondorioak teorikoak izan dira. Etorkizunerako, ostera, ondorio hauek praktikara nola eraman
aztertzea beharrezkoa da, eta honetarako hezigai eta hezitzaileek eskola publikoan Hezkuntza
Emantzipatzailearen printzipioak aplikatzeko bidea zirriborratzea da idealena, Ikerketa -EkintzaPartehartzailearen bidez, denak prozesuaren parte izanik. Eta ez hori bakarrik, zabaldu
daitezkeen Unitate Didaktiko eta bestelakoak sortzen joan sareak sortzearekin batera, Hezkuntz a
Emantzipatzailea hedatu eta gizartea eraldatzeko hezkuntzan ekarpena egin ahal izateko.
Paperak dena eusten du, eta eraldaketa sustatzea helburu duten lanak paperetik mundura
hurbiltzea beharrezkoa da. Honenbestez, espero dut egungo hezkuntza-eredua kolokan jartzen
duten lanek hausnarketa kritikorako eta praxirako pizgarri bezala balio izatea.
Eta amaitzeko, Paulo Freirek (2012[1970]:226) Zapalduaren Pedagogiaren amaieran dion
moduan:
“…asebetetzat joko dugu gure burua gure irakurle posibleek akatsak eta nahasteak
zuzentzeko kritikak sortzen badituzte, baieztapenak sakontzekoak eta ortzi -muga berrietara
jotzekoak”.
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7. Eskerrak eta oharrak
Eskerrak eman dizkiet Zesar Martinezi eta Gema Celoriori, lehenengoak hezkuntza
eraldatzailearen esparruan eta bigarrenak Hezkuntza Emantzipatzaileari dagokionean egindako
ekarpenengatik. Mila esker, era berean, Ainhoa Aizpuruari, artikulu honen bertsio desberdinak
berrikusi eta egindako oharrengatik. Eta eskerrak ere mundua iraultzeko borrokan ibili zaretenoi
eta egun zabiltzatenoi, zuek gabe, zuen konpromisoa eta ilusioa gabe, lan hau zentzugabea
litzakeelako.
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Landa eremuetako plangintza iraunkorra parte hartze prozesuen bidez.
Mutrikuko landa eremuan egindako analisi integratua.
Barinaga-Rementeria,Itziar; Etxano, Iker; García, Oihana, Lozano, Pedro José., Latasa,
Itxaro.
Finantza Ekonomia I, Ekonomia Aplikatua I., Geografia, Historiaurrea eta Arkeologia
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
itziar.barinagarementeria@ehu.eus
Laburpena
Landa eremuetarako lurralde antolaketa, bertako garapen plangintzekin lotua dago. Landa garapen
plangintza iraunkorrak, eremu horiek eskaintzen dituzten ondasun eta funtzio anitzetan oinarritu behar
dute, eta bertako eragileen interes eta ikuspegiak jaso behar dituzte. Lan honetan, garapen plangintza
iraunkorrak, diziplina anitzetatik eta eragile sozialen parte hartzearekin, era integralean, ebaluatzeko
metodo bat aplikatzen da Mutrikuko (Gipuzkoa) landa eremuan.
Hitz gakoak: landa garapena, prozesu parte hartzaileak, irizpide anitzeko ebaluazio soziala

Abstract
Land use planning in rural areas is linked to the defined local development policies. Sustainable rural
planning should be based on the diverse roles and goods provided by rural areas, being able at the
same time to integrate the different expectations and interests of the local stakeholders. In this paper
an evaluation method for sustainable development planning in the rural area of Mutriku (Gipuzkoa) is
proposed. From a holistic viewpoint, this approach incorporates the participation of the local actors
and the knowledge of different disciplines
Keywords: Rural development, participatory processes, Social multi-criteria evaluation

1.

Sarrera eta motibazioa

Landa eremu bateko lurralde antolaketa, bertarako onartzen den landa garapen plangintzaren
araberakoa izango da (Gómez-Orea, 2008). Landa garapen iraunkorrerako, bi aspektutan oinarritutako
plangintzak behar dira. Batetik, ikuspegi integral baten beharra agertzen da, iraunkortasunak eskatzen
dituen hainbat dimentsio jasotzeko gai izango den ikuspegi zabal bat. Nekazaritzaren eta landa
eremuen funtzio aniztasunean oinarritutako ereduak, landa garapen iraunkorra lortzeko markoa
eskaintzen dute (Aubry, et al. 2012; Casini et al., 2012; Groot, et al., 2009; Marsden eta Sonino, 2008;
Morgan et al., 2010; Parra-López et al., 2008; Pinto-Correia et al., 2016; Renting et al., 2009; Rossing
et al., 2007; Wilson, 2008, 2010). Funtzio aniztasunean oinarritutako landa garapen plangintzek, landa
eremuen dimentsio ekonomiko, sozial eta ekologikoa islatzen dute.
Bestetik, baliabide naturalen kudeaketan, tokiko eragileen ezagutza jasotzea oinarrizkoa da, eta
horretarako, erabakitze prozesuetan eragile sozialen parte hartzea (Pretty, 2003; Ribot, 2002). Landa
eremuetako garapen plangintzak definitu eta garatzean, egoera konplexu horietan eraginkortasuna
irabazteko, erabakiak hartzeko, tokiko parte hartze prozesuak egokiak dira (Casini et al., 2012;
Shucksmith, 2010; Soliva, 2007; Tress eta Tress, 2003; Wilson, 2010; Zoppi eta Lai, 2011), beti ere
maila goragoko administrazioekin elkar lanean (Franklin eta Marsden, 2015). Eragileen parte hartzeak,
tokiko ezaugarri, interes eta pertzepzioak jasotzeko aukera ematen du, eta gainera, prozesua gardena
izan bada, zilegitasuna ematen die hartutako erabakiei, gizartearen onarpen maila altuagoa lortuz eta
gatazka arriskua murriztuz (Tress eta Tress, 2003; Zoppi eta Lai, 2010).
Bestalde, gizartea landa eremuei buruzko pertzepzio berri bat garatzen ari da, nekazaritza produktuei
eta landa eremuek eskaintzen dituzten askotariko zerbitzuei balioa aitortuz (Pinto-Correia et al., 2016;
Robinson, 2008; Salazar-Ordoñez eta Sayadi, 2011; Woods, 2011). Ikuspegi berri horrek, nekazaritza
ustiapen txikientzat, funtzio aniztasunean oinarritutako eredu berri bat garatzeko aukera eskaintzen du,
kalitatezko produktuak bidez balio gehitua eskuratuz eta landa eremuetan aisialdia edo
ingurumenarekin erlazionatutako beste hainbat zerbitzu eskainiz, nekazaritza turismoa, energia
berriztagarrien ekoizpena, etb. (Van der Ploeg eta Roep, 2003). Ustiapen txikien bideragarritasuna
beraz, eskari berri horretara egokitzean legoke, merkatu ezberdinetara bideratutako hainbat ekoizpen
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prozesu garatuz, horien artean, ekoizpen ekologikoa, kalitatezko produktuen ekoizpena, salmenta
zuzena, nekazaritza turismoa edo nekazaritza produktuen eraldaketa eta merkaturatze zuzena besteak
beste (Malagón, 2009). Nekazaritza funtzio anitz eredu berri bat garatu behar da, landa garapen
iraunkorrerako.

2.

Ikerketaren Helburuak

Ikerketa lan honek bi helburu nagusi ditu. Batetik, nekazaritzaren eta landa eremuen izaera funtzio
anitza ikertu, eta landa garapen plangintza iraunkorrak lortzeko marko teorikoan sakontzea. Politika
publikoak, nekazaritza aktibitatean oinarritutako ikuspegi sektorial batetik, lurralde ikuspegia oinarri
duen ereduetara bideratu dira azken urteetan. Lan honetan, bai nekazaritzaren eta bai landa eremuen
izaera eta gaitasun funtzio anitzak aztertuz, bi ikuspegi horien arteko osagarritasuna aztertu nahi da,
oreka eredu batera heltzeko.
Bigarren helburu nagusia, landa garapen plangintzak ebaluatzeko proposatutako metodologia,
praktikan aplikatzea da. Honekin, metodologiaren egokitasuna frogatu eta kasu konkretu baterako,
landa garapen plangintza posibleak ebaluatu eta egokienak hautatzea lortu nahi da. Hainbat
diziplinetako ikertzaile talde batek, Mutrikuko (Gipuzkoa) landa eremuan burutu zuen ikerketa lana,
bertako eragile sozialekin elkarlanean.

3.

Ikerketaren muina

3.1.

Metodologia

Landa eremuak, egitura konplexuko sistemak dira, ziurgabetasuna eta askotariko balioak agertzen
dituzten sistemak. Funtzio aniztasunean oinarritutako ereduak, konplexutasun eta ziurgabetasun hori
aztertzeko aukera eskaintzen dute (Groot et al, 2007; Calatrava-Requena, 2009). Funtzio aniztasunaren
ebaluazioa integratuak, ikuspegi holistikoa, sistemikoa, integratua eta diziplina artekoa aplikatzea
eskatzen du (Carmona-Torres et al., 2014). Sistema horiek ebaluatzeko, eta iraunkortasunak eskatzen
duen dimentsio eta eskala ezberdinetako informazioa lantzeko, diziplina anitzetako metodoak behar
dira, zientzia tekniko eta sozialak uztartzen dituztenak, eta erabakiak hartzeko prozesuetan eragile
sozialen parte hartzea kontsideratzen dutenak (Groot et al., 2007; Manson et al., 2016; O´Farrel eta
Anderson, 2010; Reig et al., 2010; Zander et al., 2008). Landa garapen plangintza iraunkorretarako,
tokiko eskalako parte hartze prozesuen egokitasuna ere frogatu da hainbat ikerlantan (Shucksmith,
2010; Wilson, 2010). Europako Nekazaritza Politika Bateratuak ere, ikuspegi hori lantzen du landa
garapen politikak definitzeko garaian, LEADER ekimen parte hartzaile lokalaren aplikazioaren bidez.
Ikerlan honetan Irizpide Anitzeko Ebaluazio Soziala (IAES) aplikatu da, Munda irakasleak Europar
Batzordeko Joint Research Center-en garatutakoa (Munda, 2004, 2008) da. Irizpide Anitzeko
Ebaluazioaren (IAE) familia metodologikoan kokatzen da IAES, eta erabakiak hartzeko prozesuetan
laguntza tresna bat da, bereziki ingurumenaren esparruan eta iraunkortasunaren alorrean. Metodo
honen bidez, eszenario edo aukera ezberdinak, landa garapenerako esanguratsuak direla adostu den
irizpide batzuen arabera ebaluatzen dira.
IAESak, diziplina ezberdinak konbinatuz, ikuspegi integrala eta parte hartzailea uztartzen ditu.
Horrela, baliabide naturalen kudeaketa eta lurralde antolaketa bezalako sistema konplexuetan
erabakiak hartzen laguntzeko tresna egoki bilakatzen da. Iraunkortasunaren esparruan beti ere, alor
jakin ezberdinetako kasu errealetan izan da aplikatua IAES, besteak beste: eskualde garapenean
(Gamboa, 2006); laborantza lurren ongarriztatzean (Tarrason et al., 2007); nekazaritza iraunkorrean
(Siciliano, 2009); lurralde antolaketan (Pearson et al., 2010) eta natura-eremu babestuen
antolamenduan (Oikonomou et al., 2011). Euskal Herrian ere proposamen ezberdinak egiteko izan da
erabilia IAES, bai kostalde inguruko kudeaketa integralerako Urdaibain (Garmendia et al., 2010) zein
Gipuzkoako Natura 2000 esparru baten antolaketa eta kudeaketarako (Etxano et al., 2015).
Hurrengo puntuetan, Mutrikuko landa eremuan IAESren aplikatuz garatutako ebaluazio prozesua eta
lortutako emaitzak azalduko dira. Mutrikuko Udala HAPOa lantzen ari zela baliatuz, elkarlanean
garatu zen ebaluazio prozesua.
3.2.

Ebaluazio prozesua. Mutrikuko landa garapen plangintzen ebaluazioa

3.2.1. Analisi instituzionala eta parte-hartze prozesua
Mutriku, Debabarrena eskualdean, Gipuzkoako mendebaldeko muturrean dagoen udalerri txikia da,
2800 hektarea ingurukoa. Zonalde industrializatu batean dagoen arren, kokaleku geografikoa,
orografia zaila eta haran zabalik ez izatean, landa izaera mantendu du, industria garapen eskasarekin.
Basoek Mutrikuko lur ez-hirigarrien hiru laurden baino gehiago okupatzen dute, azken urteetan
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espezie aloktonoen ugaritze nabarmenarekin. Izarraitz, Andutz eta Arno eta mendiguneak aipatu
daitezke, azken hau bertako artadien balioa dela eta Kontserbazio Berezko Eremu (KBE) izendatua
izanez.
Parte-hartze prozesuari dagokionez, eragile sozial eta ikerlarien arteko informazio trukaketa etengabea
izan zen prozesu osoan, teknika ezberdinak erabiliz (elkarrizketak, focus groupak edo taldeko tailerra,
etb.). Hauek dira kronologikoki ordenatuta partaidetza prozesuan mugarri izandako ekimenak:
1. Taula. Partaidetza prozesuaren mugarriak.
Ebaluazio
prozesuko
fasea

Partaidetza prozesuko
mugarria

Deskripzio laburra

Data

1 Fasea.
Analisi
instituzionala.

Mutrikuko Udalari
proiektuaren aurkezpena

Lan akademikoa eta HAPOko landa
eremurako baliagarria den lana elkarrekin
adostu eta antolatzen da

2014ko
urtarrilaren
16a

Fase guztietan
zehar

Aktoreei sakoneko
elkarrizketak

Elkarrizketak prozesu osoan zehar eman
dira, fase guztietan, 1-3 faseetan gehienak.

2014ko
otsaila – 2015
maiatza

2 Fasea.
Ebaluazio
irizpideak
hautatu.

1. Tailerra: Irizpideen
tailerra

Eragile sozialekin elkarlanean, landa
garapenerako garrantzitsuak diren gaiak
landu ziren, irizpideak definitu ahal
izateko

2014ko
ekainaren 30a

3 Fasea.
Alternatibak
sortu.

2. Tailerra: Alternatiben
tailerra

Aurreko tailerretik lortutako irizpideak
kontrastatu ziren, eta garapen alternatiba
ezberdinak landu

2015eko
urtarrilaren
15a

6 Fasea.
Emaitzen
aurkezpena

Emaitzen aurkezpena

Aktoreei emaitzen berri eman eta beraiekin
kontrastatu

2016ko
uztaila

Analisi instituzionala eta partaidetza prozesuan, Mutrikuko landa garapen plangintzen inguruan gizarte
eragileen ikuspegi eta interes askotarikoak azaleratu dira. Eragile sozialen posizioak ezberdinak, eta
kasu batzuetan kontrakoak ere badiren arren, badira zenbait aspektu eztabaida sortzen dutenak eta
orokorrean, kezkagarri sumatzen direnak: (i) nekazaritzaren abandonua; (ii) diru-laguntzen menpeko
nekazaritza; (iii) lurraren eskasia eta eskualdatzeko arazoak; (iv) konifera basoen ugaritasuna; eta (v)
landa-eremuetako populazioa mantentzea.
3.2.2. Ebaluazio teknikoa
Atal honetan, analisi instituzionala eta partaidetza prozesuaren bidez identifikatutako landa garapen
plangintza ezberdinak eta horietako lurren erabilerak azaltzen dira. Hiru agertoki orokor planteatu
dira: gaur egungo dinamiken jarraipena, nekazaritza eredu berrien sustatzea eta bertako espezieen
basogintzaren sustatzea. Hiru agertoki orokor horietatik, bost alternatiba konkretu definitu dira:
1. Alternatiba: Gaur egungo dinamiken jarraipena (Business as usual)
2. Agertokia: Nekazaritza eredu berrien sustatzea.
Bigarren agertokia, bi alternatibetan gauzatzen da:
2.a. Alternatiba: Nekazaritza eredu berrien sustatze aktiboa.
2.b. Alternatiba: Nekazaritza eredu berrien sustatze trinkoa.
3. Agertokia: Nekazaritza berriaren eta bertako basoaren sustatzea.
Arnoko KBE eta gainerako basoak (Arnoko KBEtik kanpora daudenak baino udalerriaren barruan)
independenteki lantzen dira, bi alternatiba proposatuz:
3.a. Alternatiba: Nekazaritza berriaren sustatze aktiboa eta bertako basoa Arnoko KBEn
3.b. Alternatiba: Nekazaritza berriaren sustatze aktiboa eta bertako basoaren sustatzea Arnoko
KBEn eta kanpoan.
Bai analisi instituzionalean bai partaidetza prozesuan zehar, gizarte eragileen interes eta desioak zein
diren azaleratu zen. Interes, zio eta espektatiba horiek, finean, sei ebaluazio irizpidea definitzen
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dituzte: biodibertsitatea, paisaia, nekazaritza jardueren errentak, kostu publikoa, bertako produktuen
kontsumoa, eta lurrari errotzea.
Ondoren, alternatiba bakoitzarentzat irizpide ezberdinen balioztapena kalkulatu zen. Prozesu honen
bidez lortutako balioztapen guztiak Irizpide Anitzeko Eragin-matrizeak (IAEM) baten jasotzen dira (2.
taula).

Soziala

Ekonomikoa Ekologi DIMENTSIOAK
koa

2. Taula. Irizpide Anitzeko Eragin-matrizea.
ALTERNATIBAK
A 1.
A 2.a.
Gaur
Nekazar
egungo
itza
dinamiken sustatze
jarraipena aktiboa

IRIZPIDE
AK

Adierazl
e mota

Biodibertsi
tatea
Paisaia
Nekazal
errentak

Indizea

Max

426.628

426.680

427.120

A 3.a.
Nek.
sustatze
aktiboa eta
bertako
basoa
Arnoko
KBEn
440.176

Indizea
Euro

Max
Max

62.814
367.028€

62.998
459.295€

63.100
461.120€

67.295
440.515€

68.410
435.643€

Kostu
publikoa

Euro

Min

379.429€

416.259€

426.565€

561.801€

599.444€

Bertako
produktuen
kontsumoa
Lurrari
errotzea

Kualitat.

Max

Nahiko
txarra

Nahiko
ona

Ona

Nahiko ona

Nahiko ona

Kualitat.

Max

Ertaina

Altua

Altua

Baxua

Baxua

Norabi
dea

A 2.b.
Nekazar
itza
sustatze
trinkoa

A 3.b.
Nek. sustatze
aktiboa eta
bertako
basoa
Arnoko
KBEn eta
kanpoan
443.677

IAEMen biltzen den informazioa algoritmo matematiko bat aplikatuz ebatziko da NAIADE agregazio
metodoaren bidez. Alternatibak binaka alderatzen dira irizpide bakoitzarekiko, egokiagoak diren edo
ez zehaztuz. Ondoren, alternatiba guztiak erabili irizpideekiko egokitasunaren arabera sailkatzen ditu
agregazio metodo honek.
3.2.3. Ebaluazio soziala: gatazka arriskua aurreikusten
Ebaluazio sozialak aktoreen posizioa alternatiba bakoitzarekiko azaltzen du, eta baita aktoreen artean
eman daitezkeen koalizioak alternatiben aurrean ere. Koalizioen dendogramatik, ondorioztatzen den
antzekotasun eta gatazka analisian, aktore talde bakoitzarentzat alternatiba egokiena zein den azaltzeaz
gain, onartzen ez dituzten edo onarpen maila baxuen duten alternatibak ere ikus daitezke. Hala,
ebaluazio soziala ere NAIADE erabiliz burutu dugu. Ebaluazio sozialaren egituraketa ekitatematrizearen (3. taula) bidez egiten da. Ekitate-matrizea analisi instituzionalean eta parte-hartze
prozesuan zehar jasotako informazioan oinarritzen da.

3. Taula. Ekitate-matrizea.

Ekonomik
Teknikoak
oak

Instituzionala
k

Aktore
taldeak

ALTERNATIBAK
AKTOREAK
A.1.

A.2.a

A.2.b

A.3.a

A.3.b

Gipuzkoako Aldundia – Ikuspegi ekologista

3

6

6

7

9

Gipuzkoako Aldundia – Ikuspegi ekonomizista

5

6

6

3

1

Mutrikuko Udala

4

8

9

8

8

Debemen, Lurralde Bulegoa, Geoparkea, HAZI

4

7

8

8

8

EHNE Sindikatua

4

7

8

7

5

ENBA Sindikatua

6

7

7

6

5

Baserritar tradizionalak eta hauen elkarteak

4

6

6

3

2

Baserritar berritzaileak

4

8

9

8

8
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Talde ekologistak

2

6

6

7

9

Aisialdirako taldeak

4

6

6

8

8

Oharra: adostasun maila 1etik 9rako eskala baten bidez azaltzen da, 1 batere ados ez egotetik, 9 zeharo ados
egoterainoko tartean.

3.3. Emaitzak
3.3.1. Ebaluazio teknikoa
IAEMan jasotako informazioaren gehiketaren ondorio, bi sailkapen edo indize lortuko dira,
alternatibak sailkapen bat lortuko da, beraien egokitasunaren arabera ordenatuz.
Alternatiben sailkapena
Lehenak: A2.b eta A3.b
Bigarrenak: A2.a eta A3.a
Hirugarrena: A1

Mutrikuko landa eremurako, 2.b. alternatiba,, nekazaritza eredu berrien sustatze trinkoa, eta 3.b.
alternatiba,nekazaritza sustatze aktiboa eta bertako basoa Arnoko KBEn eta kanpoan, izan dira
alternatiba egokienak. Bigarren mailan 2.a. alternatiba, nekazaritzaren sustatze aktiboa, eta 3.a.
alternatiba, nekazaritza sustatze aktiboa eta bertako basoa Arnoko KBEn azaltzen dira. Azkenik, eta
desegokiena bezala azaltzen dena 1. alternatiba dugu, gaur egungo dinamiken jarraipenaren aldekoa.
Beraz, egokitasun maila altuena azaltzen duten bi alternatibetan landa-lurren erabileretan aldaketa bat
gertatzea proposatzen da. Batetik, nekazaritza eredu berrien potentziazio trinkoa eta bestetik, bertako
espezieen basogintzaren sustatze trinkoa dira eredu egokienak. Hala ere, burutu ebaluazioaren arabera
ezin daiteke esan nekazaritzaren sustatze trinkoa ala bertako basogintzaren sustatze trinkoa ote den
egokiena, biak sailkapenean maila berean baitaude, eta halako kasuetan ezin da alternatiba bat bestea
baino egokiagoa dela ziurtatu (Joint Research Centre, 1996; Benetto et al., 2008). Hori da hain zuzen
ere gure kasuan gertatzen den egoera, non 2.b. eta 3.b. alternatibak diren egokienak baina ezin dugun
ziurtatu bietatik egokiena zein den.
Irizpide batzuen arabera 2.b. alternatiba 3.b. baino egokiagoa eta alderantziz, beste irizpide batzuen
arabera 3.b. alternatiba 2.b. baino egokiagoa delako da. 4. taulan atzeman daiteke 2.b. alternatibak zein
irizpideetan 3.b. alternatibak baino balorazio hobeagoak dituen eta baita alderantziz ere.
4. Taula. 2.b eta 3.b. alternatiben arteko trade-offa
2.b. alternatibaren alde
Lurrari errotzea
Kostu publikoa (hazkuntza txikia)

3.b. alternatibaren alde
Biodibertsitatea
Paisaia
Lurrari errotzea
Kostu publiokoa (hazkuntza handia)

Ebaluazio teknikoa osatzeko, ereduaren sendotasuna bermatzeko sentsibilitate analisia egin da.
Sensibilitate analisiaren bidez, sistema errealetako ziurgabetasun islatzen da ereduan hasierako aldagai
edo parametroetan aldaketak eginez. Froga honetan emaitzak ez badira ere nabarmenean aldatzen
eredua sendoa dela eta errealitateko ziurgabetasuna jasateko gai dela bermatzen da. Kasu honetan, bai
konpentsazio eta bai sinesgarritasun indizeetan aldaketak eginez frogatu da eredua sendoa dela.
3.3.2. Ebaluazio soziala
Analisi sozialaren emaitzek, hiru aktore koalizio nagusi azaltzen ditu. Batetik, bi sindikatuek osatzen
duten koalizioarentzat, 2.b. alternatibak azaltzen du onarpen maila altuena, eta 1. alternatibak baxuena.
Bestetik, GFAko ikuspegi ekonomizista duen alderdia eta baserritar tradizionalek osatzen
dutenarentzat, 2.a. alternatiba da egokiena, eta 3.b. alternatiba desegokiena. Azkenik, GFAko ikuspegi
ekologista, Mutrikuko udala, baserritar berritzaileak, talde ekologistak, aisialdirako taldeak eta
garapenean ari diren eragile teknikoek osatzen duten koalizioarentzat, 3.b. alternatiba da egokiena eta
1. alternatiba desegokiena. Gainera, koalizio nagusia den horrentzat 2.a. eta 1. alternatibak betaturik
daude; eta esan bezala, 2.a. alternatiba da hain zuzen ere egokiena da GFAko ikuspegi ekonomizista
duen alderdiaren eta baserritar tradizionalen koalizioarentzat, eta bigarren egokiena sindikatuen
koalizioarentzat ere.
5. Taula. Aktore koalizioak.
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Lehentasun–maila

Lehentasunmaila

4.

Handiena

Baxuena

EHNE
Sindikatua
ENBA
Sindikatua

A 2.b
A 2.a
A 3.a
A 3.b
A1

Aktore koalizioak
Gipuzkoako Aldundia –
Gipuzkoako Aldundia - Ikuspegi ekologista
Ikuspegi ekonomizista
Mutrikuko Udala
Baserritar tradizionalak eta
Debemen, Lurralde Bulegoa, Geoparkea, HAZI
hauen elkarteak
Baserritar berritzaileak
Talde ekologistak
Aisialdirako taldeak
A 2.a
A 3.b
A 2.b
A 3.a
A1
A 2.b
A 3.a
A 2.a
A 3.b
A1

Ondorioak

Ikerlan honetan lortu den lehen ondorioa, landa garapen iraunkorrerako plangintzak ebaluatzeko,
funtzio aniztasunean oinarritutako ereduak egokiak direla da. Funtzio aniztasunean oinarritutako
analisiaren bidez, eremu horiek eskaintzen dituzten hainbat ondasun eta zerbitzu aztertzeko markoa
lortzen da. Era berean, askotariko zerbitzu eta ondasun horien ebaluazioak, diziplina anitzeko
ebaluazio metodoen beharra agerian uzten du. Irizpide Anitzeko Ebaluazio Soziala, funtzio
aniztasunean oinarritutako landa garapen plangintzak ebaluatzeko metodo egokia da beraz.
Bigarren ondorioa, analisi instituzionaletik lortu da, eta landa garapen plangintzei buruz gizarte
eragileek duten askotariko ikuspegien arteko aldea da. Ikuspegi eta interes ezberdin horien ondorio,
zenbait garapen ereduk azaltzen duten gatazka arriskua ere ondorioztatu da.
Ebaluazio teknikoren arabera, hiru ondorio atera daitezke. Lehena, alternatibarik desegokiena egungo
dinamikekin jarraitzea dela. Nekazaritzaren etengabeko gainbeherak, landa eremuetan eragin
negatiboa du hainbat ikuspuntutatik.
Bigarrenez, alternatibarik egokienak, 2.b. eta 3.b. altenatibak, nekazaritza eta basogintza eredu berri
baten sustatze trinkoa planteatzen dute. 2.b. alternatibak, nekazaritza ekologikoa, kalitatezko
produktuak eta kalitatezko abeltzaintza eredu baten alde egiten du. Alternatiba honek, produktu eta
zerbitzu berriak garatzearekin batera, merkaturatze kate berriak lantzea ere eskatuko luke. 3.b.
alternatibak, nekazaritza eredu berri horren sustatze aktiboa, eta bertako espezieetan oinarritutako
basogintza eredu bat planteatzen du.
Hirugarren ondorioa, ebaluazio sozialarekin erlazionatuta dago. Teknikoki egokienak diren bi
alternatibetako batek, 3.b. alterantibak, sustatze ekologiko gorena islatzen duenak, gatazka arrisku
altua agertzen du. Izan ere, Gipuzkoan, azken urteetan basogintza ereduak eztabaida eta liskar ugari
sortu ditu, bai eragile sozialen artean, bai Foru Aldundiko alderdi politiko ezberdinen artean ere.
Beraz, nahiz eta teknikoki egokitasun maila gorena agertu, sozialki gatazka arrisku altua du.

5. Etorkizunerako planteatutako norabidea
Funtzio aniztasunean oinarritutako landa garapen plangintzen analisian, funtzio horien arteko oreka
lortzea da landu beharreko gaietako bat. Nekazaritzaren funtzio aniztasunean, maiz sortzen den
arazoetako bat funtzio ezberdinen arteko batera ezintasuna edo talka da. Arazo hori, iraunkortasunaren
dimentsio ezberdinekin erlazionatutako arazo bat da, eta iraunkortasun sendoaren paradigman kokatuz
gero, konpentsa ezinak diren hainbat dimentsioen arteko oreka bilatzea da erronka.
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Gazteen jarrera ikus-entzunezko edukiekin,
nola telebistan hala Interneten
Astigarraga, Idoia; Pavón-Arrizabalaga, Amaia; Zuberogoitia, Aitor
Hezikom ikerketa-taldea
Mondragon Unibertsitatea, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
iastigarraga@mondragon.edu
Laburpena
Ikerketa honek gazteek ikus-entzunezko edukiekin daukaten harremana du aztergai, nola ohiko
telebistan hala Interneten. Ikerlanaren helburua da jakitea ea audientziaren jarrera aldatzen den
hedabidearen arabera. Artikuluak Mondragon Unibertsitateko 475 gazteren artean egindako inkesta
baten emaitza esanguratsuenak azaltzen ditu. Faktore-analisi bat eta bi erregresio anizkoitz orokortu
egin ondoren, ateratako ondorio nagusia da estatistikoki ezin dela lotu telebistaren kontsumoa
audientziaren jarrera pasiboekin, ezta Internet bidez ikus-entzunezkoak kontsumitzea jarrera
aktiboekin ere.
Hitz gakoak: interakzioa, telebista, Internet, gazteak, audientzia, ikus-entzunezko edukiak.

Abstract
This article examines the different forms of consumption and interaction that young people employ
with television and online video content. The aim of this study is to know whether audience behaviour
changes depending on the type of medium. The study presents the most significant statistical results of
a survey of 475 young students conducted at Mondragon University. After carrying out a factorial
analysis and two multiple generalized linear regressions, our results show that it is statistically
impossible to describe audience attitude as a dichotomy between passive television viewers and active
internet users.
Keywords: interaction, television, internet, video content, young audience, audience activity.

1. Sarrera
XXI. mendeko hedabideen ekosisteman aldatu egin da audientziaren izaera eta jarduera. Edukiak
jasotzeaz gain, berauekin interakzioa izateko aukera dauka hartzaileak, eta interakziorako jarduerak
aldatu egiten du hartzailearen izaera bera ere. Komunikazio-paradigma berri bat ekarri du Web 2.0k,
masa-komunikazioko batetik-askorengana komunikatzeko moduari gehitu egin zaiolako
askorengandik-askorenganako komunikazio-sistema (Badillo eta Marenghi, 2003; Castells, 2009). Izan
ere, kontsumitzaileek partekatu egiten dituzte sare sozialen bidez ikusten dituzten edukiak (Villi, 2012) eta, hori
eginez, hedabideen eragina are gehiago zabaltzen dute (Jenkins et al., 2013; Noguera Vivo et al., 2014); gainera,
kontsumitzaileak, zenbait kasutan, eduki-sortzaile ere badirenez, ekoizle-rola hartzen dute eta askorengandikaskorengana komunikazioko igorle bihurtzen dira. Nolanahi dela, nahiz eta audientziak hartzaile-rolaz

haragoko jarduerak egiteko aukera eta ahalmena duen, ehuneko handi batek hartzaile soil izaten
jarraitzen du (van Dijck, 2009 Berrocal et al,, 2014; Simons, 2014; Sánchez Martínez eta Ibar Alonso,
2015). Horren harira, hainbat autorek (Bolin, 2010; Carpentier, 2011; Ballano et al., 2014) bat egiten
dute esaterakoan gutxieneko teknologia-trebetasuna ezinbestekoa dela hedabideekin interakzioa
izateko, baina baldintza hori ez dela nahikoa jarrera aktiboagoen aldeko aukera egiteko.
Van Dijck (2009) eta Jenkins-en arabera (Jenkins eta Carpentier, 2013n aipatua), Internet-eremuan
gertatzen denari izaera aktiboa ematearekin bat, jokaera pasiboa egozten zaio telebista aurrean
audientziak duen jarrerari; dena den, ezin da orokortu telebista aurrean ikusleek daukaten jarrera
pasiboa, fan-en gaineko ikerketek erakutsi duten moduan (Jenkins, 2013). Web 2.0ren zabalkundeari
esker, audientziak hartzaile-rolaz haragoko jarduerak egiteko aukera duenez (O’Neill et al., 2014),
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areagotu egin da hedabide zaharraren (ohiko telebista) eta hedabide berriaren (Internet) aurrean
audientziak izan ditzakeen rolen arteko desberdintasuna. Hortaz, audientziaren jarrera pasiboaz ari
direnean (Jenkins, 2006; Vainikka eta Herkman, 2013, besteak beste), ikusle/entzule/irakurle
jardueretara mugatutako izaeraz ari dira; alegia, edukiak kontsumitzeaz dihardute. Aitzitik, Van
Dijcken (2009) aburuz uste okerra da pentsatzea audientziak hartzaile pasibo jarrera daukala hedabide
zaharrekin, eta, aldiz, jarrera aktiboa daukala hedabide berriekin, hots, Internetekin.

2. Ikerketaren helburua, ikerketa-galderak eta metodologia
2.1. Helburua eta ikerketa-galdera
Van Dijcken (2009) argumentua (alegia, audientziaren jarreran ez dagoela hedabideen arteko
posizio dikotomikorik), inspirazio-sorburu ez eze, ikerketa hau abiatu duen txinparta ere bada.
Horrela, ondorengo ikerketa-galdera erantzutea dugu xede:
I.G. Gazteek ikus-entzunezko edukiekin daukaten harremana aintzat hartuta, badu oinarririk
Internet=jarrera aktiboa eta telebista=jarrera pasiboa dikotomiak?
2.2. Metodologia
Ikerlan honek azaltzen ditu Mondragon Unibertsitateko ikasleek (n=475; Z=1.95; e=±4.1%),
2014ko martxoaren 24tik maiatzaren 12ra bitartean betetako inkesta bateko datu kuantitatiboekin
egindako analisi estatistikoaren emaitzak. Guztira 475 erantzun jaso ziren; haatik, ikerketaren helburua
denez aztertzea gazteek ikus-entzunezko edukiekin daukaten interakzioa, beharrezkotzat jo zen partehartzaile guztiek teknologiaren bat eskuragarri izatea edukiekin interakziorako aukera eskaintzen
ziena. Hori dela eta, 475eko laginetik 12 lagun kendu ziren ez zeukatelako Interneterako sarbidea zuen
inolako teknologiarik; 463 subjektu izan dira, beraz, aztertutakoak. Analisi-fasera iritsi diren 463
erantzun horietatik, 254 (%54,8) emakumezkoenak dira, eta 208 (%44,9) gizonezkoenak, eta galdetegi
batean (%0,2) partaideak ez du generoari buruzko informaziorik eman. Adinari dagokionez, gehienak
(%94), 18 eta 24 urte bitarteko gazteak dira.
Ikerlan hau doktorego-tesi baten parte da, eta ikerketa honetarako baliatu den inkesta doktoregotesirako ad hoc diseinatutakoa da, aurretik egindako beste ikerketa batzuetako aparatu metodologikoak
oinarri hartuta (Bondad-Brown, 2011; Arango-Forero, 2013; Pavón-Arrizabalaga, 2014). Inkesta 7
ataletan dago antolatuta, eta atal bakoitzak alor edo jarduera zehatz bati lotutako galderak biltzen ditu.
Inkestako lehenengo lau atalen (A, B, C eta D, alegia) xedea da ikerketa-galdera erantzuteko
informazioa biltzea; gainontzeko hiru ataletan (E, F eta G izenekoak) ikerlanerako garrantzitsua den
informazio osagarria biltzen da.
Ikus-entzunezko edukiekiko jarduerak mailakatzerakoan, hiru maila orokor sortu ditugu aurrez
beste hainbat autorek egin bezala (Hart, 2008; Napoli, 2010; Bolin, 2012; Green eta Patel, 2013, eta
Ballano et al., 2014), lausoak baitira jarduera batzuen artean egon daitezkeen desberdintasunak, bai
behintzat berauek eskatzen duten jarrera aktiboari dagokionez, eta horrek zail egiten du mailakatze
zehatzago bat egitea. Hori da, adibidez, “atsegin dut” moduko botoia klikatu, iruzkinak egin eta
edukiak partekatzea bezalako jardueren kasua.
Horiek horrela, inkestako lehen lau atalek jarrera aktiboaren maila desberdinak erakusten dituzte,
eta aktibotasunaren maila txikienetik handienera antolatu dira berauek. Mailarik baxuenean, A atalak,
ikusteko jarduera aztertzen du; C atala, maila ertainean kokatzen den partekatzeko jarduerari dago
eskainia, dela “atsegin dut” bezalako botoiak klikatuta, dela iruzkinak eginda, dela sarean dauden
edukiak partekatuta, eta D ataleko galdera-sortak, aktibotasunaren mailarik gorenak ikertzeko helburua
dauka. Inkestaren B atalak, ostera, izaera desberdina dauka; izan ere, telebista-kontsumoa jarrera
pasiboagoekin lotu izan denez gero, fokua jarri gura izan dugu telebistarekin erlazionatutako
jardueretan, sakontzeko bai ohiko telebista eta bigarren pantailaren aldibereko erabileran, bai
telebistako edukiekin Interneten egiten diren jardueren ezagutzan.
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3. Ikerketaren muina
Ikerketa-galderari erantzuteko, estatistikoki aztertu dugu ea jokaera-desberdintasunik suma ote
daitekeen audientzian jarrera aktiboagoak lotu ahal izateko Internetekin eta jarrera pasiboagoak ohiko
telebistarekin. Horretarako, lehenik eta behin, faktore-analisiaren bitartez multzokatu dira gazteek
ikus-entzunezkoekin egiten dituzten jarduerak; ondoren, bi erregresio lineal anizkoitz egin dira analisi
faktorialean ateratako osagai-multzoekin eta hedabide bakoitzaren kontsumo-denborekin (ohiko
telebista eta Internetekoekin, alegia). Faktore-analisian aldagai kopurua txikitu egin da Osagai
Nagusien Analisiaren bitartez (Principal Component Analisys, PCA). Horretarako, ikerketagalderarentzat esanguratsuak diren galdetegiko 57 aldagai erabili dira (ikus 1. taula), guztiak izaera
ordinalekoak (5 puntuko Likert eskala).

1. taula. Osagai Nagusien Analisian erabilitako aldagaiak
Inkestaren
atala
A

Aldagai
kopurua
12

B

17

C

16

D

8

E

4

Aldagaien deskripzioa
Internet bidez kontsumitutako bideoen jatorria eta generoa.
Ikus-entzunezko edukiak deskargatzeko maiztasuna.
Telebista ikusi bitartean baliatutako bigarren pantailak, izan telebistako
edukiekin harremana duten jarduerak egiteko, izan bestelako jarduera
batzuetarako.
Telebista-edukien sare sozialak, blogak, webguneak edo aplikazioak
baliatzea, eta erabileraren helburua.
Telebista-saioek interakziorako eskaintzen duten aukerari ematen zaion
garrantzia.
Ikus-entzunezko edukien gainean iritzia ematea sarean, dela “atsegin dut”
bezalako botoiak klikatuz, dela iruzkinak eginez.
Interneten partekatutako edukien jatorria eta generoa, eta partekatze
horien maiztasuna.
Edukiak sortzeko eta berauek partekatzeko maiztasuna, dela norberak
grabatutakoak, dela egindako remix-ak.
Twitter, Facebook, YouTube eta WhatsApp erabiltzeko maiztasuna.
Iturria: Lanketa propioa

Faktore-analisiak (varimax biraketa, KMO= 0.86) 10 osagai identifikatu ditu, bariantza osoaren
%56 azaltzen dutenak. Aldagai hauen multzokatzeak ikus-entzunezko formatu, eduki eta jarduera
desberdinen artean dauden patroiak deskribatzen ditu (ikus 2. taula). Hona hemen osagai bakoitzaren
azalpena:
-1. osagaia (1 os.), telebistako eduki multiplataformak: erreferentzia egiten dio bigarren pantailaren
erabilerari telebista ikusi bitartean, bigarren pantailako edukiak emisioan dagoen saioarekin erlazioa
daukanean. Osagai honetan ere biltzen dira telebistako eduki estrak Interneten ikustea –emisioan
eskaini ez direnak–, telebistako edukiei buruzko informazio osagarria bilatzea Interneten, eta, azkenik,
gustuko telebista-saioen sare sozialak, blogak edota webguneak kontsultatzea. Multzo honek ere
deskribatzen du, halaber, telebista-saioek interakziorako aukerak eskaintzeari audientziak emaniko
garrantzia. Azkenik, Twitter sare sozialaren erabilera ere biltzen da osagai honen barruan.
- 2 . osagaia (2 os.), bigarren pantailaren erabilera: telebista ikusi bitartean ordenagailuarekin,
tabletarekin edo smartphone-arekin multitasking-ean jarduteko ohitura deskribatzen du. Osagai
honetan multzokatzen diren aldagaiek erreferentzia egiten diete telebistan emititzen ari diren edukiekin
zerikusirik ez duten jarduerei, hala beste ikus-entzunezko eduki batzuk kontsumitzeari, nola beste
edozelako jardueretan aritzeari.

95

IkerGazte, 2017

- 3. osagaia (3 os.), ikus-entzunezko kontsumoa I: multzo honek biltzen ditu bai telebistako edukien
kontsumoa Interneten, bai fikzio-generoaren baitako edukiak, izan pelikulak, izan telesailak. Hemen
multzokatzen da, baita ere, ikus-entzunezko edukiak Internetetik deskargatzeko praktika.
- 4. osagaia (4 os.), ikus-entzunezkoen kontsumoa II: Interneten kontsumitutako eduki
profesionalak biltzen ditu (telebistako edukiak ez direnak); ikus-entzunezko generoari dagokionez,
multzo honen baitan kokatzen dira informazio-edukiak, musika eta tutoretza-bideoak. YouTube
plataformaren eta WhatsApp aplikazioaren erabilerak ere osagai honen barruan daude.
- 5. osagaia (5 os.), ikus-entzunezkoen kontsumoa III: Interneten kontsumitutako eduki amateurrari
dagokio, baita umorezko bideoei ere.
- 6. osagaia (6 os.), ikus-entzunezkoen kontsumoa IV: kiroletako bideoak kontsumitzeko patroia
bereizi egiten da gainontzeko osagaietatik eta, bakartuta, multzo bat osatzen du aldagai honek.
- 7. osagaia (7 os.), edukien gaineko iritzia eman: ikus-entzunezko edukiei buruzko iritzia emateko
moduak deskribatzen dira, dela bideoei “atsegin dut” emanez, dela komentarioak eginez. Osagai honen
baitan kokatzen da Facebook sare sozialaren erabilera ere.
- 8. osagaia (8 os.), ikus-entzunezko edukiak partekatzea: erreferentzia egiten dio bideoak
partekatzeko ohiturari, dena delako jatorri eta generokoak, eta dena delako bidea baliatuta.
- 9. osagaia (9 os.), ikus-entzunezko edukien sorkuntza: bideoak grabatu eta ondoren berauek
partekatzeko ohiturari dagozkion aldagaiak biltzen dira multzo honetan.
- 10. osagaia (10 os.), remix-en bideo-sorkuntza: hemen multzokatzen diren aldagaiek bideonahasketei egiten diete erreferentzia, hots, beste batzuen ikus-entzunezko materiala oinarri hartuta,
editatutako edukiari beste zentzu bat emateko asmoz eginiko lanei.

2. taula. PCA osagaien laburpena
Jarduera
maila

Osagaia Azalpena
1
2

Telebistako multiplataforma-edukien kontsumoa
Bigarren pantailaren erabilera ohiko telebista ikusi bitartean

3

Pelikulak eta telebista-saioak Interneten ikusi

4
5

Pelikulak eta telebista-saioak ez diren bideo profesionalak ikusi:
musika, informazioa eta turoretza-bideoak
Bideo amateurrak eta umorezkoak Interneten ikusi

6

Kiroletako bideoak Interneten ikusi

7

Ikus-entzunezko edukien gaineko iritzia eman

8

Ikus-entzunezko edukiak partekatu

9

Bideo-grabazioen sorkuntza

10

Bideo-nahasketen edo remix-en sorkuntza

Ikusi

Partekatu
Sortu
Iturria: lanketa propioa

Gazteek ikus-entzunezko edukiekin egiten dituzten jarduerak osagaietan multzokatu ondoren,
erregresio lineal anizkoitz orokortuak egin dira (generalized linear model, GLM), aztertzeko ea ikusentzunezkoen kontsumo-patroiak aldatu egiten ote diren ohiko telebista kontsumoaren edo Internet
bidezko ikus-entzunezko kontsumoaren arabera. Lehenengo erregresioan, mendeko aldagaia da ohiko
telebista-kontsumoa (batez besteko 115 minutu), eta bigarrenean, bideo-kontsumoa Interneten (batez
besteko 90 minutu); biak ala biak aldagai ordinalak dira (6 puntuko Likert eskala). Faktore-analisiko
osagaiak aldagai askeak dira, lagineko subjektuen adinarekin eta generoarekin batera. Horretaz gain,
lehenengo erregresioan harremanetan jarri dugu Interneteko bideo-kontsumoa telebistakoarekin, eta
alderantzizko lotura egin dugu bigarren erregresioan, zehazteko ea harreman esanguratsurik ba ote
dagoen bi kontsumo horien artean.
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Erregresio lineal anizkoitz orokortuek erakusten dute (ikus 3. eta 4 taulak) estatistikoki ez dela
posible audientziaren bi profil bereiztea, ohiko telebistaren kontsumoa eta Internet bidezko ikusentzunezko kontsumoa ardatz hartuta. Gainera, ez da estatistikoki posible bereiztea ikusentzunezkoekiko jarrera aktibo eta pasiboen artean, oinarri moduan hartuta telebista-kontsumoa eta
Interneteko ikus-entzunezkoen kontsumoa. Izan ere, ohiko telebista-kontsumoa ez dago bereziki
harremanetan ikusi jarduera azaltzen duten osagaiekin; era berean, Interneteko ikus-entzunezkoen
kontsumoak partekatu eta sortu jarduerako bi osagaiekin (8 os. eta 9 os.) harreman zuzena agertzen
badu ere, ikusi jarduerari dagozkion beste bi osagairekin ere antzematen da harreman positiboa (3 os.
eta 5 os.). Dikotomia ezaren ebidentziarik garbiena da ikerketa honetan aztertutako jarrera aktiboena –
sortu jardueraren baitan dagoen 9. osagaia, alegia, bideoak grabatzea eta grabazio horiek sarean
partekatzea– harremanetan dagoela, bai telebista-kontsumitzaile handienekin, bai Internetkontsumitzaile handienekin ere. Ezin da, beraz, harremanetan jarri telebista-kontsumoa jarrera
pasiboekin eta Interneteko kontsumoa jarrera aktiboekin.

3. taula. GLM. Telebista-kontsumoa
Koefiziente Errore
EsanguraAldagai askea
t-balioa
estandarra
estandarra
maila
(Mozketa)
2.029
0.644
3.150
<0.001
Internet
0.092
0.0736
1.246
0.213
Adina
0.046
0.029
1.555
0.121
Generoa
-0.238
0.13660
-1.746
0.081
(2=mutila)
1 os.
0.323
0.057
5.645
<0.001
2 os.
0.225
0.058
3.890
<0.001
3 os.
-0.101
0.058
-1.756
0.079
4 os.
-0.182
0.058
-3.141
0.002
5 os.
-0.063
0.057
-1.112
0.267
6 os.
0.253
0.064
3.944
<0.001
7 os.
-0.049
0.060
-0.807
0.419
8 os.
0.037
0.057
0.651
0.515
9 os.
0.133
0.059
2.230
0.026
10 os.
-0.026
0.058
-0.451
0.652
Iturria: Lanketa propioa
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4. taula. GLM. Ikus-entzunezkoen kontsumoa Interneten
Koefiziente Errore
EsanguraAldagai askea
t-balioa
estandarra
estandarra
maila
(Mozketa)
2.067
0.410
5.039
<0.001
Telebista
0.038
0.031
1.246
0.213
Adina
-0.026
0.019
-1.330
0.184
Generoa
0.043
0.089
0.484
0.628
(2=mutila)
1 os.
0.031
0.0384
0.816
0.415
2 os.
0.059
0.038
1.564
0.118
3 os.
0.092
0.037
2.475
0.013
4 os.
0.049
0.038
1.293
0.197
5 os.
0.117
0.037
3.210
0.001
6 os.
-0.112
0.042
-2.674
0.007
7 os.
0.029
0.039
0.734
0.463
8 os.
0.093
0.037
2.519
0.012
9 os.
0.195
0.038
5.184
<0.001
10 os.
0.025
0.037
0.670
0.503
Iturria: Lanketa propioa

Dena den, egindako analisiok zenbait harreman esanguratsu azaleratu dituzte, aipatzea merezi
dutenak.
Bai telebistako multiplataforma-edukiekin interakzioa izatea (1 os.), bai bigarren pantailaren
erabilera telebista ikusi bitartean (2 os.), esanguratsuki harremanetan daude telebistarekiko
esposizioarekin (ikus 3. taula); horrela, osagai horietan bildutako praktikek erlazioa daukate
telebistaren kontsumo-denbora handiarekin. Harreman esanguratsua aurkitu da, baita ere, telebistako
kontsumo-denboraren eta Internet bidezko kirol-kontsumoaren artean (6 os.). Bestalde, txikia bada ere,
harreman negatiboa agertu da ohiko telebista-kontsumoaren eta informazio eta musika-generoetako
eduki profesionalen kontsumoaren artean, eta baita ere YouTube eta WhatsApp-en erabileraren artean
(4 os.).
Ikus-entzunezkoekiko praktiken eta Interneten bideoak kontsumitzen gazteek ematen duten
denboraren arteko erlazioari dagokionez (ikus 4 taula), harreman esanguratsua dago bideoak
Interneten ikusteari eskainitako denboraren eta eduki hori sarean partekatzeko ohituraren artean (8
os.). Era berean, harreman esanguratsua dago Interneteko ikus-entzunezko edukien kontsumoaren eta
telebistako edukiak eta fikzioa sarean ikusteko ohituraren artean (3 os.). Harreman esanguratsu hau
ulertzeko lagungarria da gogoratzea Internet bidez kontsumitzen diren iraupen luzeko bideoetan nagusi
direla fikzio-generokoak (hala pelikulak, nola telesailak). Esan daiteke, beraz, berauek ikusteko
ohiturak positiboki eragiten duela Internet bidezko kontsumo-denboran. Bideo amateurrak eta
umorezkoak ikusteko praktika ere (5 os.) esanguratsuki harremanetan dago sareko bideokontsumoarekin. Azkenik, Internet bidez kirol-bideoak ikusten dituztenak dira bideoak sarean
kontsumitzeari denbora gutxien eskaintzen diotenak.

4. Ondorioak
Egindako analisi estatistikoak baieztatu du ikerlanaren hipotesia, alegia, ezin dela lotu ohiko
telebistaren kontsumoa audientziaren jarrera pasiboekin eta Interneteko bideo-kontsumoa jarrera
aktiboekin. Audientziaren ikus-entzunezkoekiko praktikak ez daude hedabide bakar bati atxikita, eta
beraz, gerta daiteke telebista-kontsumitzaile handiak jarrera aktibo handia izatea Interneten.
Hedabideekin lotutako audientziaren jarrera-desberdintasun ezaren ebidentzia garbia da, bideoak sortu
eta ondoren sarean partekatzeko jarduera harremanetan dagoela nola telebista-kontsumitzaile
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handiekin, hala Internet kontsumitzaile-handiekin. Izan ere, bideo-sorkuntza da ikerketa honetan
aztertutako jarduerarik aktiboena, eta berau harremanetan dago bi hedabideen1 kontsumoarekin.
Nahiz eta ikerketako ikasleak hedabideekin interakzioa izateko beharrezko baliabideak eta
trebetasunak dituen gizatalde baten parte izan (hau da, gazteak dira, gutxieneko teknologia-ahalmena
daukate eta hezkuntza-maila altuko ikasketak ari dira egiten), emaitzek erakusten dute guztiek ez
daukatela ikus-entzunezko edukiekin interakziorik, ez behintzat interakzioaren maila ertainean
(partekatu) eta gorenean (sortu) dauden jarduerak egiteari dagokionean. Ondorio hau bat dator beste
ikerlan batzuetan ateratakoekin (Berrocal et al., 2014; Simons, 2014; Sánchez Martínez eta Ibar
Alonso, 2015). Horiek horrela, ikerketa honek berretsi egiten du hainbat autorek (Bolin, 2010;
Carpentier, 2011; Ballano et al., 2014) seinalaturikoa, alegia: gutxieneko teknologia-trebetasuna
ezinbestekoa da hedabideekin interakzioa izateko, baina baldintza hori ez da nahikoa jarrera
aktiboagoen aldeko aukera egiteko.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
XXI. mendeko hedabide-ekosistemaren eta audientziaren arteko harremana aztertzeko oinarri
teoriko eta enpiriko sendoa eskaintzen du ikerketa honek, eta etorkizuneko balizko ikerketek
abiapuntutzat har dezakete oinarri hori. Halaber, etorkizuneko audientzia-ikerketa kuantitatiboei
dagokienez, egindako analisi estatistikoek balio dezakete beste populazio batzuen ikus-entzunezkoen
praktikak aztertzeko, edota audientziak beste hedabide batzuekin daukan harremana ezagutzeko.
Lerro hauetan, doktorego-tesi bateko ikerketa-galdera baten datu kuantitatiboak eskaini dira.
Amaiera-fasean dagoen ikerketa horretan, artikulu honetan jasotzen diren emaitza kuantitatiboak datu
kualitatiboekin osatuko dira. Horrez gain, Mondragon Unibertsitateko gazteek ikus-entzunezko
edukiekin daukaten interakzioan sakonduko da, arreta jarrita jarduera bakoitzean (ikusi, partekatu eta
sortu) dituzten ohituretan, hala telebistan, nola Interneten, eta jarduera horiek egiteko dituzten
motibazioetan, betiere metodologia kuantitatiboa eta kualitatiboa uztartuta.
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7. Oharrak
Ikerlan honetan ikerlari nagusiaren doktorego-tesiko ikerketa-galdera baten emaitzak
aurkeztu dira. Doktorego-tesia amaiera fasean dago eta 2017an defendituko dela aurreikusten
da. Bestalde, ikerlan honetan aurkeztu diren emaitzak doktorego-tesiko beste ikerketa-galdera
baten emaitzekin batera azaltzen dira Comunicación y Sociedad aldizkariak argitaratutako
artikulu batean (ikus, Astigarraga et al., 2016).
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Euskara eta boto abertzalearen inguruko azterketa ekologikoa: 2016ko
Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak
Garmendia Haritz, Urteaga Eguzki,
Euskal Herriko Unibertsitatea
hgarmendia003@ehu.ikasle.eus

Laburpena
Ikerketa honen helburua, 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan euskara eta boto
abertzalearen artean dagoen lotura aztertzea da. Horretarako, analisi ekologikoa hobesten da eta datu
agregatuak erabiliz, udalerri bateko euskara ezagutza, transmisioa eta erabileraren eta hautagai
abertzaleek jasotako botoen arteko erlazioa kuantifikatzen da. Ondorio moduan, 2016ko Eusko
Legebiltzarreko hauteskundeetan udalerri bateko euskara ezagutza, transmisioa eta erabileraren
ehunekoa igo ahala alderdi abertzaleei bozkatzeko joera ere handitu egiten dela frogatu da.
Hitz gakoak: euskara - boto abertzalea - korrelazioa

Abstract
The aim of this research is to analyze the relationship between the Basque language and the
nationalist vote, in the 2016 elections to the Basque Parliament. To quantify the relationship between
the knowledge, transmission and use of the Basque language and the support received by nationalist
parties in a village, I have prioritized its ecological analysis and used aggregate data. Thus far, it has
been proven that as the percentage of Basque language’s knowledge, transmission and use goes up,
the tendency to vote for Basque nationalist parties also increases.
Key words: Basque language – nationalist vote – correlation

1. Sarrera eta motibazioa
Ikerketa honetan euskara eta boto abertzalearen arteko harremanaren inguruko azterketa ekologikoa
burutzen da. Modu horretara, EAEko hautesleen portaera elektorala hobeto ezagutuz gai honen inguruan
aurrez dagoen ezagutza osatu nahi da.
Hautesleen portaera elektorala aztertzen duten ikerketek interes akademiko handia dute. Interes
horren erakusgarri da, ikerketa horiek mundu mailako aldizkari prestigiotsuenetan duten presentzia
esanguratsua (Healy eta Lenz, 2014; Hersh eta Nall, 2016) . Dena dela, eskuartean dugun ikerketa
honek badu bestelako motibazio bat.
XXI. mendearen bigarren hamarkada honetan, aldaketa soziopolitiko eta ekonomiko handiak eman
dira Euskal Herrian. Aldaketa horiek, urte luzez hegemonikoak izan diren zenbait mundu ikuspegi
kolokan jarri dituzte. Auzitan jarri den logika bat, mugimendu linguistikoaren eta mugimendu
abertzalearen arteko harreman estua da. Eztabaida honen inguruan, luze eta zabal hitz egin da azken
aldian eta hainbat galdera mahai gaineratu dira: nor da euskalduna? Zer da herria eta zer gizartea? Ze
nolako euskalduntasuna eraiki behar dugu euskararen biziraupena eta normalizazioa ziurtatzeko?
Autore batzuek, euskal komunitate linguistikoak bere formulazio politikoa behar duela aldarrikatzen
dute (Odriozola, 2015). Beste batzuek, berriz, politikoki potentzialtasun baxua ikusten diote formulazio
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horri, eta ikuspegi estrategiko batetik, indar korrelazio ezberdinak sortuko diren marko berri bat eraiki
beharra aldarrikatzen dute, horretarako, erdal munduari erakargarriago egingo zaion euskaltasun bat
formulatuz (Apaolaza, 2015; Goikoetxea, 2015). Euskaltasun berri horren aurrean, Iztuetaren (2016)
proposamenarekin bat egiten duten autoreek, arestiko galderak herri subordinatu bezala irakurri beharra
azpimarratzen dute eta euskal eta vasco kontzeptuak berdintzeak dakartzan arriskuez ohartarazten
gaituzte. Ikusten den bezala, eztabaida oso oparoa da. Gure kasuan, eztabaida hori aberasteko euskarak
alderdi abertzaleen emaitza elektoralarekin duen harremana kuantifikatu nahi da.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
2.1 Arloko egoera
Hautesleen portaera elektorala aztertzeaz arduratzen diren lehen ikerketak XX. mendearen hasieran
sortu ziren, eta ordutik, garapen metodologiko eta teoriko handia eduki dute. Sonnleitnerrek (2013) dion
moduan, portaera elektorala aztertzeko bi hurbilpen nagusi daude. Aurreneko hurbilpena, perspektiba
indibidualista bezala ulertzen dena da, eta kasu horretan, analisi unitatea norbanakoa da. Bigarren
hurbilpena, berriz, perspektiba agregatua da eta norbanakoaren ordez lurraldea hartzen da analisi unitate
moduan (Le Bras, 2002).
Bigarren hurbilpen honi dagokionez, bi elementu azpimarratu behar dira: analisi unitatea eta lurraldedinamiken logikan aztertuko diren aldagaiak. Analisi unitate moduan udalerria, eskualdea edota
probintzia hartu daiteke. Aldagaien kasuan, berriz, talde baten emaitza elektoralak eta eremu geografiko
horretako aldagai estrukturalak erabiltzen dira (Trujillo & Ortega, 2015). Gure ikerketaren kasuan,
analisi unitate bezala udalerria hartuko da eta hautesleen portaera elektorala aztertzeko kontutan izango
ditugun aldagaiak udalerrietako alderdi abertzaleen emaitzak eta herritarren datu soziolinguistikoak dira.
Edonola ere, azterketa hori burutu nahi bada, ikergaia bere kontestuan ulertzea komeni da. Alde
horretatik, Euskal kasua, Europa mendebaldeko Estatu gabeko nazioen testuinguruan kokatu behar da.
Nazioartean egin diren hainbat ikerketek, talde etnolinguistikoak indartsuak diren eremuetan alderdi
nazionalista periferikoek lortzen dituzten boto ehunekoak beste eremuetan baino handiagoak direla
erakutsi dute. Espainiar Estatuan ere, Kataluniako edota Galiziako lurraldean egin diren zenbait
ikerketek antzeko tesia defendatzen dute (Medeiros et. al., 2015; Puig eta Ginebra, 2015: Pérez
Nievas eta Bonet, 2006).
Gurera etorrita, euskara eta boto abertzalearen arteko lotura sendoa dela ondorioztatu dute hainbat
autorek (Llera, 2016). Dena dela, ikerketa horietako gehienak, perspektiba indibidualistatik burutu dira
eta analisi ekologikoa erabiliko dutenak gutxiengoa dira (Albero, 2005; Garmendia, 2015). Gure
ikerketaren bidez, perspektiba agregatua erabiliz 2016ko Eusko Jaurlaritzako hauteskundeetan1, bi
aldagaien arteko erlazio-lineala zenbatekoa den aztertu nahi da.
2.2 Ikerketaren helburuak
Gure ikerketaren helburu nagusia, analisi unitate moduan udalerria erabiliz, euskara eta boto
abertzalearen arteko lotura kuantifikatzea da. Alde horretatik, ikerketak honako helburu espezifikoak
ditu:
1. HELBURUA: Udalerri bateko herritarren euskara ezagutzaren, erabileraren eta
transmisioaren eta boto abertzalearen artean erlazio-lineala sendoa dagoela berrestea da.
2. HELBURUA: Udalerri bateko herritarren euskara ezagutzaren, erabileraren eta
transmisioaren eta zentro-eskuineko alderdi abertzaleak (EAJ) jasotako babes elektoralaren
artean dagoen erlazio-lineala kuantifikatzea.

1

Euskara eta boto abertzalearen arteko lotura aztertzeko orduan, EAEko hauteskundeak hautatu ditugu. Azken
batean, euskal abertzaletasunaren babes elektorala ulertzeko hauteskunde egokienak Eusko Jaurlaritzako
hauteskundeak baitira. Gaian sakontzeko ikusi honako lan hau: Llera (2016).
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3. HELBURUA: Udalerri bateko herritarren euskara ezagutzaren, erabileraren eta
transmisioaren eta zentro-ezkerreko alderdi abertzaleek (EH Bildu, Libertate Nafarra)
jasotako babes elektoralaren artean dagoen erlazio-lineala kuantifikatzea.

3. Ikerketaren muina
Aurreko ataletan esan dugun bezala, ikerketa honek funtzio deskriptibo eta korrelatiboa du, eta
helburu nagusia, euskara eta boto abertzalearen arteko erlazioa kuantifikatzea da. Horretarako,
lehenbizi, hautesle kopurua udalerri bakoitzeko nola kontzentratua dagoen ikusiko da. Ondoren,
udalerrietako hauteskundeetako emaitzak eta datu soziolinguistikoak deskribatuko ditugu. Bi horiek
deskribatu ostean, bi aldagaien arteko erlazioa kuantifikatzeko irizpideak zehaztu eta prozedura horri
jarraituz analisia burutuko da.
3.1 EAEko udalerriak hautesle erroldaren ikuspegitik
2016ko datuei erreparatzen badiogu, Eusko Autonomia Erkidegoan 251 udalerri daude (Gipuzkoan,
88; Bizkaian, 112; Araban, 51). Bizkaiko kasuan, udalerri nagusiak Bilbo inguruetan kokatzen dira.
Aldiz, biztanle gutxiena duten udalerriak Bizkaiko mendebaldean daude. Gipuzkoako kasuan, hautesle
gehienak Donostia inguruan bizi diren arren, populazioaren banaketa homogeneoagoa da. Muturreko
adibidea, Araba da. Izan ere, hautesle-erroldaren %75a Gasteizen pilatzen da eta beste udalerriek egiten
duten ekarpen elektorala proportzionalki oso txikia da.
1. irudia. Udalerri bakoitzeko hautesle-errolda

Iturria: Eusko Jaurlaritza (guk moldatua)
3.2 Hauteskundeetako emaitzak
Hauteskundeetako emaitzak deskribatzerakoan,2 2016ko Eusko Jaurlaritzako hauteskundeetan
alderdi abertzaleek3 udalerri mailan lortzen dituzten emaitzetan zentratuko gara. Alde horretatik, EAEko
udalerri gehienetan (%82an) alderdi abertzaleek botoen %60a baino gehiago jaso dutela ikusten da.
EAEko 110 udalerritan (udalerrien ia %44a), esaterako, hautagaiek jasotako botoen %80a baino gehiago
abertzalea da. Dena dela, udalerri horien batez besteko hautesle-errolda oso txikia da (1355 herritar) eta

2
3

http://www.euskadi.eus/elecciones/
Orotara 16 alderdi aurkeztu dira Eusko Jaurlaritzarako 2016ko hauteskundeetara. Gure kasuan, alderdi abertzale
moduan hartuko ditugun alderdiak, honako hauek dira: EAJ, EH Bildu eta Libertate Nafarra. EAJren kasuan,
zentro-eskuineko alderdi bezala hartu dugu eta EH Bildu eta Libertate Nafarra zentro-ezkerreko alderdi
moduan multzokatu ditugu.
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udalerri horietan kontzentratzen den populazioa EAEko hautesle-erroldaren %9ra ez da iristen. Udalerri
handienetan, alderdi abertzaleek, hautagaiek jasotako botoen %40 eta %60 bitartean jaso dute.
1. taula. EAEko udalerriak, boto abertzalea %tan eta hautesle-errolda
Botoen
%koa

Udal
kopurua

%tan

80-100
60-80
40-60
20-40
0-20
TOT

110
95
42
4
0
251

%43,82
%37,85
%16,73
%1,59
%0,00
%100,00

Hautesleerrolda
Minimoa
89
112
149
799
89

Hautesleerrolda
Maximoa
13.259
24.026
273.513
12.831
273.513

Hautesleerrolda
Totala
149.065
433.066
1.115.972
16.157
1.714.260

Hautesle
errolda
%tan
%8,70
%25,26
%65,10
%0,94
%100,00

Batez
besteko
errolda
1.355
4.559
26.571
4.039
6.830

Desb. Tip
2.358,07
5.046,85
53.847,35
5.137,55
24.043,72

Iturria: Eusko Jaurlaritza (guk moldatua)
Alabaina, alderdi abertzaleak, bi sail nagusitan banatzen dira: zentro-eskuineko alderdi abertzaleak
(EAJ) eta zentro-ezkerreko alderdi abertzaleak (EH Bildu eta babes elektoral apalagoa lortzen duen LN).
Hainbat lanek erakusten duten bezala (Llera, 2016), zentro-eskuineko alderdiek babes elektoral
handiagoa edukitzeaz gain, babes hori, lurraldearen ikuspuntutik, modu homogeneoan banatuta dago.
Ahulgune nagusiak, Gipuzkoako ekialdea eta Arabako hegoaldea dira eta indar gune nagusia, berriz,
Bizkaiako mendebaldea da. Zentro-ezkerreko alderdien kasuan, babes elektoral apalagoa jaso dute eta
lurraldearen ikuspuntutik, boto kontzentrazio altuenak Gipuzkoan eta Bizkaiko Ekialdean pilatzen dira.
2. irudia. EAEko udalerrietan alderdi abertzaleek jasotako babes elektoralaren batura %tan

Iturria: Eusko Jaurlaritza (guk moldatua)
3.3 Datu Soziolinguistikoak
Datu soziolinguistikoen azterketa burutzeko, erakunde publikoek burutzen duten Biztanleria eta
Etxebizitzen Zentsua4 inkestan lortutako datuetan oinarritu gara. Datu horiek, gisa honetako azterketak
burutzekoan gehien erabiltzen diren datuak dira (Eusko Jaurlaritza, 2009). Orotara, hiru aldagaien
inguruko datuak biltzen dira: udalerri bateko euskara gaitasuna, euskara transmisioa eta etxeko
euskararen erabilera. Gure kasuan, lan honetan 2011ko datuak erabili ditugu.

4

http://www.eustat.eus/estadisticas/opt_0/id_5/ti_Euskera_Cultura_y_Juventud/subArbol.html. Nafarroako
kasuan, udalerri mailako azken datu soziolinguistikoak 2001koak direnez, ikerketatik kanpo uztea erabaki
dugu.
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Azpiko irudiari erreparatzen badiogu, EAEko udalerriek egoera soziolinguistiko heterogeneoa dutela
ikusten da. EAEko iparraldeko udalerrietan, euskara ezagutza handia da, bereziki, Gipuzkoa erdialdean
eta Bizkaia ekialdeko udalerrietan. Arabako eta Bizkaia mendebaldeko udalerrietan, berriz, euskara
ezagutza apalagoa da. Euskara transmisioa eta etxean erabiltzen den hizkuntzaren kasuetan ere, antzeko
datuak mantentzen dira (Eusko Jaurlaritza, 2009). Oro har, euskal komunitatea ipar aldean kontzentratua
dagoela ikusten da, eta hegoaldean, euskara ezagutu, euskara transmititu eta euskaraz bizi den herritarren
ehunekoa oso txikia da.
3. irudia. EAEko udalerrietako herritarren euskara ezagutza, transmisioa eta etxeko erabilera %tan.

Iturria: Eustat (guk moldatua)
Jarraian, EAEko udalerrietako datu soziolinguistiko eta elektoralak deskribatu ostean, bi aldagaien
arteko lotura aztertzera igaroko gara.
3.4 Korrelazio koefizientea: teoria eta prozedura metodologikoa
Azterketa elektoralak modu ezberdinetara planteatu daitezke. Aukeretako bat, hurbilpen ekologikoa
burutzea da. Azken honen kasuan, ikerketaren helburuaren arabera teknika estatistiko ezberdinak
erabiltzen dira. Gure kasuan, botoaren lurralde-dinamikak prozesu soziopolitiko batekin erlazionatu
nahi ditugunez, korrelazio koefizientea erabiliko dugu (Sonnleitner, 2013).
Korrelazio-koefizienteak, aldagaien arteko erlazio-linealaren berri ematen digu. Beste modu batera
esanda, aldagai bat handitu ahala besteak ere handitzeko joera ote duen aurreikusteko balio du. Analisia
burutzerakoan, hiru aldagai hartu behar dira kontuan: sendotasuna, zeinua eta esangura (Etxeberria,
2011).
• Sendotasuna: Balio absolututan irakurri behar da. Koefizienteak 0tik 1rako balioak hartu ditzake
eta 1etik zenbat eta gertuago orduan eta sendoagoa da bi aldagaien arteko erlazio-lineala.
•

Zeinua: positiboa edo negatiboa izan daiteke. Aldagai askea igo ahala menpeko aldagaiak ere
goranzko joera badu positiboa izango da eta alderantziz.

•

Esangura (p): bi aldagaien arteko lotura 0 izateko probabilitatea. Balio hori, 0,05 baino txikiagoa
bada, hipotesi nulua baztertzen da. Hots, bi aldagaien artean erlazioa dagoela onartzen da.

Behin oinarri teorikoa azalduta, jarraian, korrelazio koefizientea eskuratzeko jarraitu dugun
prozedura zehaztuko dugu. Alde horretatik, datu bilketa aurrez aipatutako datu iturri ofizialetatik egin
da eta SPSS da analisia burutzeko erabili dugun programa informatikoa. Proba estatistikoak aplikatu
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aurretik, datuek aurretiko batzuk betetzen dituzten aztertu dugu eta menpeko aldagaia modu normalean
banatzen ez denez, teknika ez-parametrikoak erabili dira. Gure kasuan, Spermanen korrelaziokoefizientea erabili da. Jarraian, esandakoa praktikan jarriz, datuak nola interpretatu ditugun ulertzeko
adibide bat proposatzen da.
Grafikoan ikusten den bezala, udalerri bateko euskara ezagutzaren eta boto abertzalearen arteko
lotura oso estua da. Kasu honetan, goiko irudietan begi bistara pertzibitu daitekeena datu kuantitatibo
bidez berretsi dugu. Alde horretatik, 2016ko hauteskundeetan udalerri bateko euskara ezagutza eta boto
abertzalearen arteko korrelazioa rsperman=0.865koa da. Beraz, bi aldagaien arteko erlazio-lineala positiboa
izateaz gain harremana oso sendoa dutela ikusten da. Ondorengo atalean, prozedura hau erabiliz,
gainerako koefizienteak kalkulatuko ditugu.
4. irudia. EAEko udalerriak euskara ezagutza eta boto abertzalearen arabera.

Boto abertzale %tan (2016)

Euskara eta boto abertzalearen arteko lotura
100
80
60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Euskara ezagutza %tan (2011)
Gipuzkoako udalerriak

Bizkaiko udalerriak

Arabako udalerriak

Iturria: Guk egina
3.4 Emaitzak
Jarraian emaitzak aurkeztuko ditugu. Alde horretatik, azalpena ulergarriagoa izateko emaitzak hiru
tauletan banatu ditugu: euskara eta boto abertzalearen arteko erlazio-lineala, euskara eta zentroeskuineko botoaren artekoa, eta hirugarrena, euskara eta zentro-ezkerreko botoaren artekoa.
Euskara eta boto abertzaleari dagokionez, bi aldagaien arteko lotura oso sendoa dela ikusten da,
bereziki, Gipuzkoan (+0.927 eta +0.917). Gainera aldagai soziolinguistiko batetik bestera korrelaziokoefizientea ez da askorik aldatzen. Lurraldeei dagokionez, euskara eta boto abertzalearen arteko lotura
ahulena Araban gertatzen da (+0.526 eta +0.573).
2. taula. Korrelazio-koefizientea, euskara eta boto abertzalearen artekoa
GAITASUNA

TRANSMISIOA

ERABILERA

EAE

0.865**

0.861**

0.866**

Bizkaia

0.889**

0.899**

0.894**

Gipuzkoa

0.923**

0.917**

0.927**

Alava

0.564**

0.526**

0.573**

p < 0.01**, p < 0.05*.
Euskara eta zentro-eskuineko boto abertzaleari dagokionez, oro har, bi aldagaien arteko lotura oso
ahula eta ez esanguratsua dela ikusten da. Arabako kasuan esaterako, euskaren transmisioaren eta
zentro-eskuineko boto abertzalearen arteko erlazio-lineala negatiboa da (+0.001, -0.097 eta -0.023).
EAE, Bizkaia eta Gipuzkoan, berriz, bi aldagaien arteko lotura hutsala da.
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3. taula. Korrelazio-koefizientea, euskara eta zentro-eskuineko boto abertzalearen artekoa
GAITASUNA

TRANSMISIOA

ERABILERA

EAE

0.016

0.001

0.006

Bizkaia

0.131

0.137

0.126

Gipuzkoa

0.136

0.129

0.140

Alava

0.001

-0.097

-0.023

p < 0.01**, p < 0.05*.
Bestelakoa da, euskara eta zentro-ezkerreko boto abertzalearen arteko erlazioa. Kasu honetan, bi
aldagaien arteko erlazioa sendoa dela ikusten da (≈ 0.7 eta 0.9 artean). Lurraldeei dagokionez, bi
aldagaien arteko erlazio sendoena Bizkaian suertatzen da eta erlazio ahulena Gipuzkoa (+0.765, +0.768
eta +0.766) eta Araban (+0.712, +0.728 eta +0.806).
4. taula. Korrelazio-koefizientea, euskara eta zentro-ezkerreko boto abertzalearen artekoa
GAITASUNA

TRANSMISIOA

ERABILERA

EAE

0.854**

0.857**

0.865**

Bizkaia

0.857**

0.865**

0.865**

Gipuzkoa

0.765**

0.768**

0.766**

Alava

0.712**

0.728**

0.806**

p < 0.01**, p < 0.05*.

4. Ondorioak
Lan honen helburua, udalerri bateko euskara ezagutza, transmisioa eta erabileraren eta alderdi
abertzaleek jasotako botoen ehunekoaren arteko korrelazioa aztertzea da. Alde horretatik, erreferentzia
markotzat lurralde ezberdinak hartuz (EAE, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), udalerri bateko euskararen
ezagutza, transmisioa eta etxeko erabileraren ehunekoa igo ahala alderdi abertzaleek jasotako botoen
ehunekoa igotzeko joera dagoela demostratu da. Erlazio-lineal sendoa dagoenez, lurgune
euskaldunetako udalerrietan alderdi abertzaleek botoen ia ehuneko ehuna lortzen dute. Lurgune ez hain
euskaldunetan, berriz, errealitatea konplexuagoa da eta euskarak duen gaitasun esplikatiboa lausoagoa
da.
Hori dela eta, ikerketaren azpiatal bezala, erlazio hori hobeto ulertzeko asmoz, ezker/eskuin
dimentsioa gehitu dugu. Ildo horretatik, euskararen ezagutza, transmisioa eta etxeko erabileraren
ehunekoa igo ahala zentro-ezkerreko alderdi abertzaleek jasotako botoen ehunekoa igo egiten dela
ikuaten da. Beste modu batera esanda, udalerri euskaldunetan babes elektoral sendoa lortu arren
(Azpeitia), lurgune ez hain euskaldunetan kokatzen diren udalerri handietan zentro-ezkerreko alderdi
abertzaleek emaitza apalak lortzen dituztela frogatu da (Barakaldo). Bestalde, zentro-eskuineko alderdi
abertzalearen kasuan, bi aldagaien arteko erlazio-lineala nulua da. Izan ere, lurgune euskaldun eta ez
euskaldunetan zentro-eskuineko alderdi abertzaleak, antzeko datuak elektoralak lortzen ditu (Bilbo eta
Aian adibidez).
Paradoxa honek, honako ondorio honetara garamatza: euskara eta boto abertzalearen arteko lotura
ulertu nahi bada, ezinbestean, bi plano bereizi behar dira. Bi plano horiek, euskal komunitate linguistikoa
eta euskal gizartea dira. Alde horretatik, euskal komunitate linguistikoa hegemonikoa den udalerrietan,
gizarteak abertzale bozkatzeko joera daukala frogatu da, eta portaera elektorala determinatzerakoan,
ezker/eskuin ardatza bigarren mailako aldagaia da. Euskal komunitateak gizartean hegemoniko izateari
uzten dion momentuan, ordea, euskara eta boto abertzalearen arteko erlazio lineala ere lausotu egiten da
eta errealitate anitz sortzen dira. Errealitate anitz horiek ulertzeko, burutu berri dugun ikerketa, datu
indibidualetan oinarritutako lekuan lekuko azterketekin osatzea ezinbestekoa da.
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5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Ikerketa honek, 2016ko Eusko Jaurlaritzako hauteskundeetako hautesleen portaera elektorala
deskribatzeko balio izan digun arren, interesgarria litzateke, bi aldagaien arteko erlazio-lineala azaltzen
duten mekanismoak ulertzea. Gauzak horrela, ikerketa honetatik, ikerlerro interesgarri bat zabaltzen
dela iruditzen zaigu. Besteak beste honako galderak proposatzen dira; erlazio-lineal hori kasualitatez
edo kausa-ondorio batengatik ematen da? Zen da hauteslearen aldagai sozio estruktural ezberdinek
euskara eta bozka abertzalearen arteko loturan duten eragina?
Etorkizunera begira, ikerlerro berriari helduko zaio. Hala, euskara eta boto abertzalearen arteko
loturaren mekanismoak ulertu nahi dira. Mekanismo horiek ulertzeko, subjektuek fenomeno horri
ematen dioten zentzuan sakonduko da. Datu agregatuetatik portaera indibidualak aztertzea ezinezkoa
denez (Robinson, 1950), ikerketarekin jarraitzeko abertzale bozkatzen duten euskaldunek lotura horri
ematen dioten zentzua ulertu nahi da. Era berean hautesle baten ideologia, sorterria, bizitokia, hezkuntza
maila edota adinak lotura horretan izan dezaken eragina aztertu nahi da.
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7. Eskerrak eta oharrak
Aurkeztu berri dugun ikerketa hau, EHUko “Gizartea, Politika eta Kultura” doktore programa
barruan burutzen ari garen Euskara eta boto abertzalearen arteko lotura doktore tesiaren egokitzapen
bat da.
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Hiri erresilientziaren eraikitze prozesua hobetzeko erakunde publiko,
konpainia pribatu eta pertsonen arteko elkarlan markoa
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Laburpena
Erakunde publikoeen ardura izan da beti gizartearen ongizatea bermatzea. Azken hamarkadetan,
konpainia pribatuengan erantzukizun hori ere agertu da. Hala ere, gaur egun gizarte osoa gutxinaka
kontzientziatzen ari da krisien kudeaketaren ardura osoa erakunde publiko eta konpainia pribatuengan
ezin daitekela utzi. Horregatik, erakunde publiko eta konpainia pribatuez gain herritarren partaidetza
geroz eta beharrezkoagoa da errealitate berdinaren ikuspuntu desberdin guztiak partekatu eta
lerrokatzeko. Ikerketa honen helburu nagusia hirien erresilientzi eraikitze prozesua hobetzeko
erakunde publiko, konpainia pribatu eta pertsonen arteko elkarlan markoa garatzea da. Marko honek,
elkarlan mota hauen ezaugarri arrakastatsuak definitu eta deskribatu egingo ditu.
Hitz gakoak: Hiri Erresilientzia, Elkarlan Publiko Pribatu Pertsonala, Krisi Kudeaketa, Eragile
anitzeko Elkarlana

Abstract
Public entities have always been in charge of ensuring the welfare of citizens. Moreover, during the
last decades, private companies have also developed a sense of responsibility towards improving the
well-being of society. However, nowadays, the entire society is increasingly aware of the fact that the
entire responsibility of crisis management cannot totally fall on public entities and private companies.
To that end, there is an emerging need to involve not only public entities and private companies but
also citizens in order to share and align different perspectives about the same reality. The aim of this
research is develop a framework for public private people partnerships (4Ps) in city resilience
building that defines and describes their successful characteristics.
Keywords: City Resilience, Public Private People Partnership, Crisis Management, Multistakeholder Collaboration

1. Sarrera eta motibazioa
Gizartea geroz eta kontzienteagoa da erakunde publikoek eta konpainia pribatuek krisiak
ekiditeko, erantzuteko eta suspertzeko egindako esfortzuak ez direla beti nahiko era
eraginkorrenean kudeatu ahal izateko. Herritarren laguntza krisi kudeaketaren
eraginkortasunean inpaktu handia duela erakutsi digute azkenaldian gertatutako hainbat krisiek,
esaterako Italian 2016ean gertatutako lurrikarak. Horregatik, krisi kudeaketa ren fase guztietan
herritarren laguntza ezinbestekoa dela esan genezake (Devex 2017).
Herritarrak dira normalean beraien inguruko komunitateek erresilientziaren inguruko beharrei
buruzko ezagutza zehatzena dutenak, krisiei erantzuna ematen lehenak eta haien inpaktua
gehien sufritzen dutenak. Informazio guzti hau krisien ekidite, erantzun eta suspertze faseetan
eskuragarri izatea oso baliogarria da (Koch et al., 2017). Horregatik da garrantzitsua hirien
erresilientzi eraikitze prozesuetan erakunde publikoez eta konpainia pribatuez gain herritarren
perspektiba ere kontuan hartzea, krisi kudeaketaren eraginkortasuna handitu dadin.
Norbanako, komunitate, instituzio, negozio eta sistemek edozein motatako krisien haurrean
bizirauteko, egokitzeko eta hazteko duten gaitasuna bezala defini genezake hiri erresilientzia
(100 Resilient Cities, 2016). Egoera honen aurrean, hirien erresielintzia eraikitze prozesuan
eragile garrantzitsu guztiak biltzea ahalbideratzen duten mekanismo eraginkorrak garatzearen
beharra agertu da.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Jatorrian, krisi kudeaketa gerta litezkeen krisiak identifikatzen, haiek prebenitzeko neurriak
ezartzen eta haiei modu eraginkorrenean erantzuteko trebetasunak garatze an oinarritzen zen
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(Labaka, 2013). Azkenaldian, aurreikusi ezin diren gertaerek, hondamendi naturalek, eraso
terroristek edo azpiegitura kritikoek sufritutako istripuek, sorrarazten dituzten arrisku eta
ahultasunek kezka sortu dute gizartean.
Errealitate berri honi heltzeko, arrisku kudeaketaren ikuspuntua ez da beti nahikoa.
Erresilientziaren perspektiba konplementarioa beharrezkoa da aurreikusi ezin daitezkeen krisien
ekidite, erantzun eta suspertze faseak egokiak izan daitezen (Risk and Resilience Research
Group and Center for Security Studies, 2011).
2.1 Erresilientzia krisi kudeaketan
Erresilientzia hainbat jakintzagai guztiz desberdinetan erabiltzen den kontzeptu zabala da
(Manyena, 2006). Krisi kudeaketaren kontextuan erresilientzia sistema, komunitate edo
gizartearen krisien aurrean eutsi, krisien inpaktuak xurgatu, egoera berriei egokitu eta
ondorioengandik era eraginkorrenean suspertzeko eta gizartearen estruktura eta funtzio basikoen
lehengoratzeko gaitasuna bezala defini genezake (UNISDR, 2009, p.24).
Kontzeptua horren zabala izanik gehienetan erresilientzia aplikatzea ez da erraza izaten
(Wardekker et al., 2010). Arazo honi aurre egin nahian, erresilientzi kontzeptu zabala beste
kontzeptu zehatzagoetan banatu da, hoiek aplikatzea errazagoa izanik. Krisi kudeaketaren
inguruan sortutako kontzeptu espezifiko berri hauek (komunitate erresilientzia, erresilientzia
ekonomikoa, erresilientzia zibernetikoa, azpiegitura kritikoen erresilientzia...) aplikagarriagoak
dira haien lan esparrua txikiagoa baita. Baino, nahiz eta aplikazioa errazagoak izan, kontzeptu
espezifikoak erresilientziaren ikuspuntu holistikoa alde batera utzi eta era isolatu batean lantzea
ekarri du. Horregatik, azkenaldian ikuspegi zabalagoa duten kontzeptuenganako interesa
handitu egin da berriro ere. Ondorioz, hiri erresilientzia bezalako terminoak sortu dira
azkenaldian.
2.2 Hiri Erresilientzia
Hiri erresilientzia, lehenago aipatu bezala, norbanako, komunitate, instituzio, negozio eta
sistemek edozein motatako krisien haurrean bizirauteko, egokitzeko eta hazteko duten gaitasuna
bezala defini genezake (100 Resilient Cities, 2016). Osotasuna, zatien batura baino handiagoa
da, beraz gaur egun hiri erresilientziaren erronka garrantzitsuenetakoa diziplina anitze ko teoria
bat garatzean datza, hiriaren arlo desberdinak (ekonomikoa, soziala, ingurugiroa...) eta eragileak
marko berdinean integratu eta koordinatzen dituen teoria bat da (Vedeld, 2016).
Hiri erresilientziaren inguruko erronka bakoitzaren inguruan mekanismo propioak garatu dira
eragile garrantzitsuen talde lana sustatzeko. Esaterako, azpiegitura kriti koen erresilientzia
hobetzeko elkarlan publiko pribatua sustatu da. Komunitate erresilientziaren arloan aldiz
partehartze gobernantzan egin dute apustu (Doyle et al., 2014; Chandra et al., 2015).
2.3 Erakunde publikoak, konpainia pribatuak eta hiritarrak erresilientzi eraikitze prozesuan
inplikatzeko beharra
Nahiz eta herritarrak diren erresilientziari dagokionez hiriaren beharrak zehazki zein diren
hoberen dakitenak (Koch et al., 2017), askotan ez daukate esperientzia tekniko nahikorik behar
hauek inplementatzeko modu egokiena zein den erabakitzeko. Horregatik, askotan, erresilienzia
eraikitze prozesuan haien ikuspuntua ez da nahikoa erabaki guztiak beraien esku uzteko, erabaki
operatiboak hartzeko zailtasunak izango bailituzte. Horregatik, herritarre k eskainitako jakintza
espezifikoaz gain, konpainia pribatuen esperientzia teknikoa ere beharrezkoa da. Hala ere,
eragile guztiak erresilientzi eraikuntza prozesuan inplikatzea beharrezkoa izan arren zaila izaten
da maiz norberak bere interes propioak defendatzen baititu eta gehienetan erakunde publikoen,
konpainia pribatuen eta herritarren interesak dibergenteak baitira.
Erakunde publikoen helburu nagusia gizartearen ongizatea defendatzea izan da, konpainia
pribatuen helburu nagusia aldiz errentagarri izatea. Hala ere, azken aldian konpainia pribatuetan
gizartearen ongizatea defendatzeko erantzukizunak garatzen hasi dira. Horregatik, konpainia
pribatuek erantzukizun sozial korporatibo jarduerak garatzen hasi dira, gizartearen ongizatean
inpaktu handia dutenak.
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Bestalde, erakunde publikoak beti izan dira gizartearen iritziaren bozeramaile, baino azken
urteetan komunikazio falta eta gaizki ulertuak direla medio, erakunde publikoen eta herritarren
ikuspuntuak desberdinak dira. Horregatik, erakunde publikoek parte hartze prozesuak ari dira
garatzen, gizartearekin zuten erlazioa indarberritzeko eta hiritarren ikuspuntu eta iradokizunak
erresilientzi eraikitze prozesuan integratu ahal izateko.
Egoera hauek, nahiz eta desberdintasunak eduki, erakunde publikoen, konpainia pribatuen eta
herritarren arteko elkarlana posible egiteaz ez ezik haientzat interesgarria dela erakusten dute.
Honek, erresilientzia eraikitze prozesuan parte hartzeko borondatea sustatzen du eta elkarlan
eskema berriak garatzearen beharra ere ekarri dute (Boyd eta Juhola, 2014).
2.4 Hiri erresilientziaren eraikuntzan elkarlan publiko pribatu pertsonal arrakastatsuak
garatzeko beharra
Eragile desberdinak koordinatzeko beharra 100 Resilient Cities erakundeko Michael Berkowitz ek azpimarratu zuen 2016. urtean honako hitz hauekin: “Erresilientziaren historia, elkarlanarena
da gobernu maila guztien, sektore pribatuaren eta gizarte zibilaren elkarlana honako helburu
berdin hau lortzeko: katastrofe arriskuak gutxitu eta aldi berean hiritarren eguneroko bizitzak
hobetu” (Berkowitz, 2016). Gainera, krisiak era efektiboan kudeatzeko elkarlana ezinbestekoa
da eta ondorioz, elkarlan efektiboen garapenean dago orain arlo honen erronkarik handiena
(Kapucu, 2012).
Horregatik, elkarlan publiko pribatu pertsonala bezalako herraminta efektiboak garatzeko behar
handia dago, hau da, hirien gobernu maila guztien gobernantza erraztu eta erresilientzia
handitzen laguntzen duten herraminten beharra dago (Vedeld et al., 2016).
Ikerketa honen arloan elkarlana, helburu bateragarriak, horiek elkarrekin lortzeko ahaleginak
egiteko borondatea eta haien arteko interdependentzien jabe diren erakunde independenteen
arteko erlazio estrategikoa da. Elkarlanaren bitartez helburu kolektiboak esfortzu indibidualaren
bitartez baino errazago lortzea posible dela guztiz onartuta dago (Gagnon et al., 2016). Elkarlan
arrakastatsua proposatutako helburua era eraginkorrean lortzen duena da parte hartzaile guztien
ekarpenaz baliotuz (Mohr eta Spekman, 1996; Gagnon et al., 2016).

3. Ikerketaren helburuak
Ikerketa honen helburu nagusia hirien erresilientzia prozesua hobetzeko erakunde publiko,
konpainia pribatu eta pertsonen arteko elkarlan markoa garatzea da. Marko honek, elkarlan mota
hauen ezaugarri arrakastatsuak identifikatu, definitu eta deskribatu egingo ditu. Ezaugarri
arrakastatsu hauek identifikatzeko gaiaren inguruko literatur berrikuspen bat egin da Scopus
datu-basean gako-hitz sekuentzia batzuk erabiliz. Literatur berrikuspen honen diseinuak bi
urrats nagusi ditu. Lehenik, ikerketaren helburua eta ikerketa-galderak garatu dira. Ondoren,
bilaketa prozesua diseinatuz inklusio eta esklusio irizpideak definitu dira eta ezaugarri
arrakastatsuak identifikatzeko jarraitutako prozesua azaldu da.
3.1 Ikerketaren helburuak, esparrua eta galderak
Ikerketa honen helburua hirien erresilientzi eraikitze prozesuetan erabilitako elkarlan publiko
pribatu personal arrakastatsuen ezaugarriak identifikatu, definitu eta deskribatzea da . Hori
kontuan izanik, honako ikerketa galdera nagusiak definitu dira:
 G1: Zeintzuk dira hiri erresilientzia eraikitze prozesuetako elkarlan publiko pribatu
perstsonal arrakastatsuen ezaugarriak?
Galdera hau horren orokorra izanik beste hiru galdera zehatzago garatu dira hauek errazago
erantzuteko:
 G2: Zeintzuk dira edozein elkarlan arrakastatsuen ezaugarriak?
 G3: Zeintzuk dira hiri erresilientzi eraikitze prozesuan elkarlan arrakastatsuen
ezaugarriak?
 G4: Zeintzuk dira elkarlan publiko pribatu pertsonal arrakastatsuen ezaugarriak?
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3.2 Bilaketa prozesua
Ikerketa honen galdera nagusiari erantzun bat eman ahal izateko, beste hiru galdera zehatzago
proposatu dira. Galdera zehatz horiek era desberdinetan erantzun dira. Bigarren galdera
erantzuteko (G2), Mohr eta Spekman-en “Characteristics of partnership success: partnership
attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques” (Mohr eta Spekman,
1996) artikulu zientifiko esanguratsuan identifikatutako ezaugarrietan oinarritu gara.
Hirugarren eta laugarren galderak (G3 eta G4) erantzuteko bi literatur berrikuspen sistematiko
gauzatu dira Scopus datu-base elektronikoa erabiliz. Scopus erabiltzearen arrazoi nagusiena
datu-base honek indexaturik dauden zientzi-aldizkari kopururik handiena jasotzen duela izan da
(Guz eta Rushchitsky, 2009; Falagas et al., 2008).
Datu basean hirugarren eta laugarren galderen erantzuna osatzeko beharrezko artikuluak
identifikatzeko ondorengo bi kontsultak erabili dira:
 G3: Zeintzuk dira hiri erresilientzi eraikitze prozesuetako elkarlan arrakastatsuen
ezaugarriak?
o “city resilience” OR “community resilience” OR “urban resilience” AND
partnership OR collaboration
o Emaitza: 75 artikulu
 G4: Zeintzuk dira elkarlan publiko pribatu pertsonal arrakastatsuen ezaugarriak ?
o (("public-private partnership" OR "public-private collaboration" AND
communit*) OR "public-private people partnership") AND ("characteristics" OR
"properties" OR "dimensions")
o Emaitza: 101 artikulu
Ikerketa honen alorrean identifikatutako artikuluen erabilgarritasuna bermatzeko inklusio eta
esklusio irizpide batzuk erabili dira publikazio motaren eta artikuluaren edukiaren arabera.
Publikazio motari dagokionez, ikerketa honen kalitate maila bermatzeko, aldizkari
zientifikoetan indexatutako artikuluak bakarrik hartu dira kontuan. Edukiari dagokionez,
laburpena irakurri ondoren elkarlan mota desberdinei buruzko ezaugarri arrakastatsuenei
buruzko informazioa ematen ez zuten artikuluak ez dira erabili.
Ikerketa honetarako artikulu esanguratsuenak aukeratu ostean artikulu horiek xehetasun
gehiagorekin irakurri eta aztertu dira ezaugarri arrakastatsuenak identikifatu eta hirien
erresilientzi eraikitze prozesua hobetzeko elkarlan publiko pribatu pertsonal markoa garatzeko .
Literatur berrikusketa aurrera joan ala markoaren eskema, ezaugarrien izenak eta definizioak
osatzen joan dira.

4. Ikerketaren muina eta ondorioak
Sekzio honetan, literatur berrikusketa osoa burutu ostean eta artikulu esanguratsuenak
xehetasunez aztertu ostean identifikatutako hirien erresilientzi eraikitze prozesua hobetzeko
elkarlan publiko pribatu pertsonal arrakastatsuak garatzeko hamasei ezaugarri aipatu, definitu
eta deskribatu dira.
4.1 Konpromezua
Konpromezua, partaideen interes propioak alde batera utzi eta haien arteko erlazioa zaintzeko
esfortzua eta borondatea bezala defini daiteke. Partaide konprometituak fokua epe luzeko
helburuetan jartzeko gai dira, epe ertain eta laburreko oztopoak eta arazoak gaindituz.
Hiri erresilientziari dagokionez, ezinbestekoa da eragile nagusiak ekidite, erantzun eta suspertze
faseei buruzko erabaki prozesuetan parte hartzeko konpromezua sustatzea (Chandra et al., 2013;
Boyd eta Juhola, 2014). Garrantzitsua da ere elkarlaneko partaide guzti ei baliotsu eta
ezinbestekoak direla sentiaraztea, bestela parte hartzeko errezeloa izango dute (Doyle et al.,
2014).
4.2 Koordinazioa
Koordinazioa, elkarlanaren mugak zehazteko eta partaide bakoitzaren betebeharrak zehazteko
beharra bezala defini daiteke. Horretarako partaideek mekanismo eta prozedurak garatu behar
dituzte elkarlan efektiboa sustatu ahal izateko.
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Elkarlanaren mugen definizioa, gatazken murrizketa, sareen eta lankidetzaren konexioen
garapena eta eragileen arteko koordinazio-jardueren gauzapena dira partaideen arteko
koordinazioa sustatzen duten jarduerak (Doyle et al., 2014).
4.3 Interdependentzia
Interdependentzia, partaide batek bere helburu propioak eta helburu kolektiboak era
eraginkorragoan lortu ahal izateko beste partaideen lana beharrezkoa dela ulertzearen ga itasuna
bezala defini daiteke.
Elkarlan publiko pribatu pertsonal arrakastatsuen gakoa norberaren onurak beste partaideen
menpe daudela ulertu eta interes indibidualak interes kolektiboekin lerrokatzean datza (Chandra
et al, 2013; O'Sullivan et al, 2015). Aurretiko erronkei buruzko ikuspegi komun bat garatzea,
ikuspegi hori kontuan harturik definitutako jardueren plangintza eta jarduera horiek aurrera
eramateko lan talde egokiena bilatzea funtsezko elementuak dira (Doyle et al., 2014).
4.4 Konfiantza
Konfiantza, partaide bat fidagarria izan eta ondorioz bere betebeharretaz arduratuko den
sinismen bezala defini daiteke. Sinesmen hau da lan kooperatiboa eta helburu komunak
gauzatzen dituena.
Konfiantza bezalako juridikoki lotesleak ez diren ezaugarriak dira elkarlaneko partaideen
erlazioaren kalitatean inpaktu handiena dutenak (Stewart et al, 2009). Partaideen arteko
konfiantza ezinbestekoa da erresilientzia eraikitzeko. Beraien artean konfiantza badago,
litekeena da elkarlana sektore eta hierarkia mugak gainditzeko gai izatea.
4.5 Informazioaren Kalitatea
Informazioaren kalitatearekin, informazioaren egokitasuna, zehaztasuna eta garrantzia bez ala
defini daiteke. Honek partaideen arteko komunikazioa errazten du eta erabakitze prozesuak
hobetzen laguntzen du.
Informazioaren kalitatea handia denean partaideen arteko komunikazioa errazten da eta aldi
berean, gizarteak ikusten dituen hiri erresilientzia handitzeko d beharrezkoak diren baliabideen
identifikazioa asko errazten du (Brogt et al., 2015). Horregatik geroz eta kalitate handiagoko
informazioa tartekatu orduan eta erabaki hobeak eta ondorioz geroz eta krisi ekidite, erantzun
eta suspertze fase eraginkorragoak lortuko ditugu.
4.6 Informazioaren partekaketa
Informazioaren partekaketa, beste partaideei zereginak era efektiboagoan gauzatzeko,
zenbateraino komunikatzen zaien adierazten digun kontzeptua bezela define daiteke.
Informazio partekaketak ekintza bateratuak hobetzen ditu. Honek elkarlaneko partaideek krisiak
ekiditen, erantzuten eta suspertzen dituzten gaitasunak indartzen ditu eta ondorioz krisi garaian
haien lanen eraginkortasuna handitzen du (Kapucu, 2012). Izan ere, informazioa partekatzea da
elkarlan arrakastatsuen gakoetako bat (Fitzpatrick eta Molloy, 2014), ahalegin bikoizketa
saihesten laguntzen duelako.
4.7 Parte hartzea
Parte hartzeak, eragile guztiak, elkarlanaren plangintzan, helburu ezarketan, erantzukizun
banaketan eta zeregin buruketan zenbateraino murgiltzen diren adierazten du.
Hiri erresilientzia gaiei erantzun kolektibo bat emateak, autosufizientzia sustatzen du, oso
garrantzitsua baita herritarrengandik erresilientziaren inguruko gaien inguruko informazio
baliagarria lortzea. Hiri erresilientziaren inguruko jardueretan eragile guztiek parte-hartzea
ezinbestekoa izan da, azkenaldiko erronka handiena motibazioa eta parte-hartze aktiboa
denboran zehar mantentzea izan delarik (O'Sullivan et al., 2015).
4.8 Arazo konponketa konstruktiboa
Arazo konponketa konstruktiboa, partaideek haien arteko arazoak, eragile guztien onespena
jasoz eta haien interesak kontuan hartuz era efektiboan konpontzeko gaitasuna bezala defini
daiteke.
Arazo konponketa konstruktiboa beharrezkoa da eragile talde desberdinen arteko interes
dibergenteak lerrokatzean sortzen diren arazoak konpontzeko. Hiri erresilientziak elkarlan
publiko pribatu pertsonalak eragile guztien arteko etengabeko elkarrizketa sustatu behar du
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elkarlana arriskuan jarri dezaketen arazoak era kolaboratzaile batean konpondu ahal izateko
(Bava et al, 2010; O'Sullivan et al, 2015).
4.9 Integrazioa
Integrazioak, elkarlanak helburu handiagoak eta era efektiboagoan lortzeko, antzeko helburua
duten beste erakunde edo elkarlanekin zenbaterainoko interkonexioa dagoen esan nahi du.
Hiri erresilientziaren inguruan eginiko jarduerak, interes berdinak dituzten erakunde edo
konpainiek egiten dituzten ahaleginekin bateratzea, esfortzu duplikazioak sahiestea eta hiriaren
erresilientzi maila era eraginkorragoan handitzea laguntzen du. Hiriko eragileen artean
sortutako kolaborazio sareek erresilientzia bere osotasun guztian handitzen laguntzen du (Doyle
et al., 2014).
4.10 Malgutasuna
Malgutasuna, egoera aldaketa, erronka berri eta bat-bateko krisien aurrean elkarlanaren
moldagarritasun gaitasuna bezala defini daiteke.
Elkarlanaren egitura eta erantzukizunak ondo definituak izatea, krisi bate an ekidite eta erantzun
faseetan erabakigarria izan daiteke. Hala ere, elementu horietan malgutasun maila bat onartzea
beharrezkoa da, eragileen arteko erlazioa egoera desberdinetara egokitzeko gai izan dadin
(Stewart et al, 2009; Doyle et al 2014). Horregatik, elkarlana eraldatu ahal izateko aukera izan
behar du egoera desberdinetan erantzun bat emateko gai izan dadin.
4.11 Informazioaren irisgarritasuna
Informazioaren irisgarritasuna, informazioa eskuragarri egotearen azkartasuna eta partaideek
informazioa erabiltzeko duten erreztasuna bezala defini daiteke.
Komunikazio protokolo garbiak, informazio jakinarazpen puntualak edo informazioa eguneratua
izatea ezinbestekoak dira elkarlaneko partaide guztiak informazio berdina izan dezaten (Adams,
2016). Informazio berbera eskura izateak aukeratze prozesua hobetzea dakar (Tobin et al., 2014)
4.12 Informazioaren gardentasuna
Informazioaren gardentasunarekin, elkarlaneko partaideen artean zereginak era efektiboagoan
burutzeko, informazio sentikor eta kritikoa zenbateraino partekatzen den adierazten digu.
Informazioaren gardentasunak konpromezua sustatzen du eta eragileen artean ikuspuntu komun
bat garatzen laguntzen du (Gagnon et al., 2016).
4.13 Hausnartzeko gaitasuna
Hausnartzeko gaitasuna, elkarlanak iraganeko esperientzietatik ikasi eta esperientzia horiek
etorkizunean aukeraketa hobeak egiteko duten gaitasuna bezala defini daiteke.
Iraganeko gertaeretatikk eta arazoetatik ateratako esperientzia kolektiboak identifikatu eta
forma emateak, epe luzean eragileen arteko elkarlana bermatzen du (Pfefferbaum et al., 2013).
Iraganetik ikasitakoa ez genuke baztertuta utzi behar, hiriaren erresilientzi eraikitze prozesuan
kontuan hartu daitezen landu beharko lirateke (Fitzpatrick eta Molloy, 2014).
4.14 Aniztasuna
Aniztasuna, jabego sentimendu bat sortzearren, eragile talde garrantzitsu guztien ikuspuntuak
ordezkatuta egoteko gaitasuna bezala defini daiteke.
Elkarlanean aritzen diren partaide guztiek informazioa eskuragarri izateko aukera eta parte
hartzeko berdintasuna ziurtatzea oso garrantzitsua da hiri erresilientzia eraikitzeko erabakien
zilegitasuna mantentzeko eta elkarlan publiko pribatu pertsonal arrakastatsuak garatzeko
(Akamani et al., 2015).
4.15 Erabiltzaile adiskidetasuna
Erabiltzaileen adiskidetasunarekin, elkarlanean haien artean partekatutako informazioa eragile
talde guztientzako zeinen ulergarria eta erabilgarria den adierazten digu.
Hizkuntza teknikoaren erabilera ahal den heinean ekiditea gomendagarria da ahalik eta partaide
gehienek elkarlanean partekatzen den informazioa ulertu eta elkarlanerako funtzionamendu
egokia ziurtatzeko (Addison et al., 2015).
4.16 Ikuspuntu lerroketa
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Ikuspuntu lerrokaketa, eragile talde guztien ikuspuntuak eta interes indibidualak lerrokatu eta
helburu kolektibo bat ezartzeko gaitasuna bezala defini genezake.
Partaideen arteko interes indibidualen interesak lerrokaturik ez egoteak elkarlan arrakastatsuen
funtzionamendua oztopatu dezakete. Estrategia komun bat garatzeko orduan eragile publiko
pribatu eta pertsonalak parte hartu beharko lukete gizartearen behar guztiak identifikatu eta
etorkizunean jorratuko diren jarduerak definitzeko (Addison et al., 2015).

5. Etorkizunerako planteatutako norabidea
Akademikoen eta profesionalen artean geroz eta kezkatuagoak daude, erakunde publi koak eta
konpainia pribatuez aparte, hiri erresilientzia eraikitze prozesuan gizartea inplikatu eta haien
ikuspegiak kontuan hartzeko beharrarengatik. Egoera honen aurrean eta ikerketa honen bitartez,
hirien erresilientzi eraikitze prozesua hobetzeko erakunde publiko, konpainia pribatu eta
pertsonen arteko elkarlan arrakastatsuen ezaugarriak identifikatu ditugu. Ezaugarri hauek era
egokian garatuz gero eragile publiko pribatu pertsonalen arteko elkarlana hobetu eta hiri
erresilientzia handitzea ahalbidetzen du.
Nahiz eta artikulu honetan ezaugarri bakoitza indibidualki definitu eta deskribatu ditugun,
horrek ez du esan nahi haien artean erlaziorik ez dagoenik. Literatur berrikusketa egiten ari
ginen bitartean ezaugarri horietako batzuen artean lotura estuak daudela konturatu ginen. Beraz,
lotura horiek definitzea da ikerketa honek etorkizun laburrean duen hurrengo erronka. Lotura
horien identifikazioak ezaugarrien garapenak inplementatzeko garaian dauden lehetasunak
ezartzen lagunduko digu, elkarlan mota hauek era efektiboenean garatu ahal izateko.
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Laburpena
Tesia lan honen ikerketak Euskal Herrian 1960tik 2013 arte izan diren tortura kasuak ikertuko ditu.
Nazioarteko eta Gobernuz Kanpoko Erakundeen (GKE) bidez, baita ere elkarrizketa zuzenei esker
Euskal Herrian gertatu diren tortura kasuak ikertuko dira. Bide beretik azalduko da Espainiar Estatuak
legedi antiterroristen bidez tortura ahalbidetu duela. Bestalde, azalduko da zergatik Espainiar Estatuak
euskal gatazkari lotutako pertsonak torturatu dituen. Bukatzeko, generoaren ikuspegitik eginiko
analisia azalduko da.
Hitz gakoak: Zuzenbide publikoa, Nazioarteko zuzenbide publikoa, Tortura, Euskal gatazka,
Generoa.

Abstract
This thesis research will investigate the cases of torture from 1960 to 2013 in the Basque Country.
Our work will be based on Non-Governmental Organizations (NGOs) publications, International
reports and direct interviews. On the same way, we will explain that the Spanish government antiterrorist legislation empowers torture. On the other hand, we will explain why the Spanish
Government tortures basque people with alleged links to the conflict. Finally, we will attempt to give a
gender perspective of this analysis.
Keywords: Public law, Public International law, Torture, Basque conflict, Gender.

1. Sarrera eta motibazioa
Lan honetan euskal gatazkari lotutako tortura kasuak ikertuko dira. 1960 eta 2013 urteen
arteko tartea oinarritzat hartuz. Hain zuzen, epe honek hiru garai desberdinak analizatzeko
parada eskaintzen du. Lehenik, frankismoaren diktaduraren amaiera (1960-1975), bigarrenik
Trantsizio demokratiko espainola deitzen dena (1975-1982) (Baby; 2012); hirugarrenik,
Trantsizio demokratikotik aro garaikiderako epea (1982-2013) analizatuko da.
Tortura aztertuko da Nazioarteko Giza Eskubideeri begira. Ikusiko da unibertsalki debekatua
den praktika bat dela. Definitu eta sailkatuko dira torturaz izan diren adierazpen, konbentzio
edota hitzarmen juridikoak nazioarte mailan. Batez ere Europa mailan eta Espainian izan diren
legeak eta izenpetu diren protokoloak eta hitzarmenak.
Espainiako Trantsizioaren garaia ikertuz 2013. urtera arteko torturaren presentzia neurtuko
da. Alde batetik, zuzenbideko ikuspegi batekin. Erakutsiko da Espainiar Estatuko legeriak
torturaren debekatzea ez duela bermatu, nahiz eta torturatzeko formak aldatu diren. Hain zuzen,
Espainiar Estatuak, metodoei dagokienez, tortura sistematiko batetik tortura « xuri »-ra jauzi
egin du. Bestalde, Gobernuz Kanpoko Erakundeen (GKE) lanak aztertuko dira. Espainiar
Estatuan antiterrorismoari lotutako legeriak tortura bermatu duela erakutsiko da, konparazione,
inkomunikazioaren sistema atxikiz.
Tortura salaketak kalitatezko eta kantitatezko ikerketen bidez analizatuko dira. Gainera,
elkarrizketak eginen dira orain arte eginak izan diren lanak osatzeko.
Horretaz gain, GKEn azterketatik haratago erakutsiko da Espainiar Estatuan torturatzen dela
nahiz eta Nazio Batuetako Torturaren Aurkako Komiteak (TAK) eta beste hainbat taldek
1
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salatzen duten. Europa mailan egin diren azterketak adierazteko, Kontseilu Europa rreko
Torturaren Aurkako Komiteak (CPT) Espainiaren kasua segitzen du. Talde honek adibidez
urtero txostenak argitaratzen ditu eta azken aldikoz 2011. urtean hamar tortura kasu atzeman
zituen (Conseil de l’Europe; 2013) eta inkomunikazioaren neurri berezia salatu.
Azkenik, generoaren problematika aztertuko da emazte eta gizonei eman tratu desberdinak
erakusteko asmoarekin. Lan hori immigraziotik datozen pertsonen bidez eginen da ere bai.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Euskal Herrian tortura-ren gaiak azterketa berriak ekarri ditu joan den urtean eta Euskadin
gertatutako tortura kasuak ikertzeko proiektua (1960-2013)(Etxeberria, Martin Beristain eta
Pego; 2016) adierazgarriena da. Nazioartean eta Europa mailan, urtero txosten berezituak
argitaratzen dira munduan zehar gertatzen diren tortura kasuak adierazteko eta egoera horietan
praktikak salatzeko estatuak epaituz. Espainiar Estatuan ere bai, Defensor del Pueblo
organismoak kasu batzuk azaltzen ditu. Hala ere, Euskal Herriari dagokionez ikerketa gutti
atzematen da. Ikerketa honentzat Istanbulgo Protokoloak ikuspegi zientifiko bat ekartzen du, eta
normalean torturaren kasuak frogatzen ahal ditu. Horregatik, Europar Batasunean den protokolo
honek torturaren inguruko lanak bultzatzen ahalko ditu.
Egitasmo horren helburuak anitzak dira. Alde batetik, Euskal Herriaren historian kokatzen
bada, torturaren azterketa memoria lantzeko gai bezala agertuko da. Frankismo garaitik
gaurregun arte izan diren kasuak adieraziko dira; hein batean memoria kolektiboa eta egiaren
adierazle izateko nahia du tesia lan xume honek.
Bestalde, proiektuak Espainiar Estatuaren Trantsizio demokratikoaren modeloaren
sinespenarekin hautsi nahi du. Bide horretatik, lan kritikoa eginen da eta Trantsizio
demokratikoaren mitoa deseraikitzeko asmoa du, Beste akademiko batzuk definitu duten haritik
aurkeztuko da, konparazione, Baby-ren lana (Baby; 2012) oinarri gisa hartuz. Horren
irudikatzeko torturari lotutako erreformak edo tortura bermatu duen testuingurua aztertuko da.
Alderantziz, torturaren egiaztatzea ukanen dugu helburu. Hain zuzen, euskal gatazkari
dagokionez tortura salaketak usutan estrategiatzat hartuak izan dira. Hemen erakutsiko da kasu
faltsuak marginalak izan zirela (Etxeberria, Martin Beristain eta Pego; 2016). Memoria, egia eta
elkarbizitzarendako elementu garrantzitsu bat dela azpimarratuko da.
Horrez gain, torturaren pratika jendarte patriarkalaren adierazle bat dela azpimarratuko da.
Tortura metodoen aplikazioa aztertuko da. Generoaren eta tortura metodoen arteko lotura
analizatuko da.
Azkenean, lan honek Estatu demokratikoen kritika bat izateko asmoa du. Tortura, adierazle
bat izanen da. Faktore honen bidez frogatuko da Estatu demokratikoek ez dituztela Giza
eskubideak bermatzen eta nazioartean plantan ezarriak diren mekanismoak ez direla beti
ibiltzen.

3. Ikerketaren muina
Ikerketaren muinaren metodologia aurkeztuko da. Tesia burutu baino lehen ikerketa prozesua
zein izanen den azaltzeko. Euskal gatazkari loturik, Espainiar estatuan gertatu tortura kasuak
aztertuko dira 1960. urtetik 2013. urtera arte.
Lurraldetasunaren aldetik Euskal Herriko zazpi probintzia historikoak hartuko dira oinarri
hala nola Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE), Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako probin tziez
osatua, Nafarroako Foru Erkidegoa, Nafarroako probintzia eta Ipar Euskal Herria, Lapurdi,
Nafarroa Beherea eta Zuberoa probintziez osatua.
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Euskal Herrian gertatutako tortura kopuruak eta kasuak perspektiban jartzeko, konparaketa
bat eginen da dokumentuzko ikerketaren bidez eta elkarrizketen metodoa erabiliz immigraziotik
etorri pertsonek eta beste militanteek (sindikalista, nazionalista etab.) jasan dituztenekin. Horren
bidez aztertuko da tratu berezi bat izan denez euskal gatazkari lotutako kasuentzat edo praktika
orokortua denez. Oinarri gisa, Frantziako konstituzioa eta Espainiakoa aztertuko dira eskubide
eta askatasunen alorrean.
Bestalde, tortura kasuak aztertuko dira aro desberdinen arteko konparaketa bat eginez,
dokumentu ikerketa metodoaren bidez. Frankismo garaian gertatutako tortura kasuak, Trantsizio
garaikoak eta Trantsiziotik 2013. urtera arte izan direnak konparatuko ditugu. Analisia misto
baten bidez eginen da ; kalitatezko eta kantitatzeko azterketen bidez. Lehenik eta behin,
Espainiaren eta Torturaren artean diren loturez eginak izan diren txosten guzien erreferentzia
jarriko dugu. Horren adierazteko Amnesty International, Argituz, Euskal Memoria, CPT, ACAT
edota Defensor del Pueblo bezalako ikerketak sailkatuko dira. Dokumentu ikerketaren metodoa
aplikatuko da. Alde batetik, saiatuko gara Guardia Civila eta Gobernuz Kanpoko Erankudeen
(GKE) txostenetako informazioak kurutzatzen. Guardia Civilaren kasuen azterketa berezi bat
izanen da, jakinez artxibo horiek ez direla oraindik analizatuak izan, bereziki Nafarroan. EAEn
egiten ari den txostena (Etxeberria, Martin Beristain eta Pego; 2016) oinarri gisa hartuko da.
Txosten honen lurralde eremua EAEn mugatzen bada ere elementu zientifiko berriak ekartzen
ditu. Metodoaren aldetik, Istanbulgo Protokoloa erabilia izan da tortura kasuak aztertzeko.
Honen bidez gure lana aberastuko du eta estuki segituko dira txosten honetan izan diren
emaitzak eta analisia taulak.
Lan honen metodologian, elkarrizketaren metodoa izanen da oinarri bat. Lekukotasun
ezezagunak agertuko dira. Tortura kasuak adierazteko eta frogatzeko gisan elgarrizketa horiek
ekarpen berriak izanen dira. Istanbulgo Protokoloan oinarrituko gara lekukotasun horien
biltzeko.
Generoari dagokionez, kantitatezko eta kalitatezko metodo mistoa erabiliko da. Dokumentu
ikerketa oinarri eta elkarrizketaren metodoaz osatuz, tortura kasuetan generoaren gaia
analizatuko da. Imigrazioari dagokionez, konparaketa erabiliko da. Hemen azalduko da pertsona
ahulak, eskubide eta askatasunen aitzinean, estatuaren tortura jasatzen dutela. Euskal gatazkari
lotutako pertsonak eta imigratzen duten pertsonek gutiengo baztertuak bezala adieraziko dira.

4. Ondorioak
Ondorio hipotetikoak azalduko dira.
Lan honetan, aztertuko dira sekulan analizatuak izan ez diren datu batzuk, diziplina anitzeko
ikuspegiarekin. Zuzenbide publikoa, Nazioarteko zuzenbide publikoa, Nazioarteko zuzenbide
humanitarioa, Zientzia politikak, Psikologia, Soziologia, Historia eta Genero ikerketarako
tresnak baliatuko dira. Tortura euskal gatazkaren baitan kokatzeko kontestualizazio lan bat
eginen da. Panorama zabal eta zehatz baten eraikitzeko zientzia politikoen arloko ikerketak,
historiakoak eta soziologikoak mobilizatuko dira.
Euskal Herri mailako tortura kasuen zenbakiak azalduko da, aurreko metodologiaren bidez
atzemanen ditugunak. Horrek erran nahi du zazpi probintzietako zenbakiak aterako direla.
Zuzenbidearen ikuspundutik, ikerketa hori mistoa izanen da. Alde batetik Nazioarteko
zuzenbide humanitarioa eta publikoa jorratuko dira tortura konbentzioak, protokoloak eta
arauak analizatzeko. Bestalde, Espainiaren Trantsizio demokrat ikoa aipatuko delarik zientzia
politikoetan eta zuzenbide publikoan existitzen diren kontzeptuak erabiliko dira. Estatu
demokratikoen eta Zuzenbidezko estatuen mugak aztertuko dira Espainiaren kasua adibide gisa
hartuz. Eskubide eta askatasunen oinarriak ere zalantzan jarriko dira. Espainiako legegintzak
eraiki dituen neurri antiterroristak aztertuko dira; bereiziki inkomunikazio araubideak tortura
ahalbidetzen duela frogatuz.
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Psikologian atzemandako kontzeptu eta metodoak baliatuko dira bereziki torturaren metodo
ezberdinak aztertzeko. Horrez gain, biktima eta borreroaren (Sironi; 1999) irudiak ikertu eginen
dira.
Soziologiari eta zientzia politikoei dagokienez, Euskal Herriko jendartea gatazka politikoaren
harira analizatuko da. Hemen, elkarbizitza, memoria eta egiaren tematikak jorratuko dira.
Erakutsiko dugu tortura gatazkaren arma bat izan dela.
Bukatzeko, generoa eta soziologia arloak nahasiko dira. Lan hori genero ikuspuntu batekin
osatuko da. Emazteen eta gizonen tratatzeko metodo ezberdinak azpimarratuko dira. Azkenik,
jendarte eta kultura patriarkalaren galdera pausatuko da.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Alde batetik Euskal Herria hobeki ulertzen lagunduko du, batez ere Euskal Herria bere
historia politikoaz jabetzeko aukera izanen da.
Nazioarte eta Europa mailan tortura kasuen salaketa egiten da, Giza Eskubideen bidetik.
Euskal Herrian den gatazka politikoari lotutako tortura kasuak aztertzen dira. Eramanen den
lanak argibideak ekarriko ditu eta Euskal Herriri lotutako kasuak adieraziko ditu.
Euskal jendartearentzat tresna bat sortu nahi da. Euskal Herriaren soziologia, historia eta
politika irakurketa bat eginen da. Elkarbizitza, egia eta memoriaren gaiak hunkiko dira. Alde
hortatik, lan hori baliagarri izanen da Euskal Herriko jendearen historia integralaren kondaira
egiteko momentuan.
Euskal Herriaren testuinguru politikoa aztertuko da; Espainiar eta Frantziar Estatuen
arteko kokapenak dakarren gatazka politikoa, batez ere Euskal Herriko zazpi probintzien eta
hiru errealitate instituzionalen ezagutzea.
Espainiar estatuan egiten den demokraziaren definizioak ez du tortura ezaren praktika
bermatzen. Horrek Euskal Herrira ekarriko gaitu berriro, Euskal Herriko gatazkan agertu kasuak
estuki lotuak baitira; bereziki, « inkomunikazioak » eta lege « antiterroristen » baitako kasu
horiek tratatuak dira. Hemen, Euskal Herriaren irakurketa judizial eta politiko bat eginen da.
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Hizkuntza irisgarritasuna:
telebistaren digitalizazioa hizkuntza gutxituen mesede
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Laburpena
Lan honek ikus-entzunezkoen irisgarritasuna eta itzulpengintza ditu abiapuntu, aukera ematen
baitigute hizkuntza gutxituen presentzia bermatzeko, ikus-entzunezkoen esparruan. Entzumen- eta
ikusmen-urritasunen bat duten pertsonei eduki audiobisualetara sarbidea ekarri die irisgarritasunak.
Ikus-entzunezko itzulpengintzak, aldiz, edukien hizkuntza ulertzea ahalbidetzen du. Audiobisualaz
gozatzeko modua aldatzen ari den aro digitalean, telebistan hizkuntza bat baino gehiago entzuteko
aukera dago, eta erraztu egin da jatorrizko hizkuntzen kontsumo-modua. Egoera horrek bidea irekitzen
digu, hizkuntza gutxituen ikuspegitik, araudi eta teknologia horiek baliatzeko euskara ikusezin izan ez
dadin, ez telebistan, ezta zineman ere.
Hitz gakoak: irisgarritasuna, ikus-entzunezkoak, hizkuntza gutxituak

Abstract
This research is based on audiovisual accessibility and translation, to guarantee the presence of
minority languages in audiovisual media. Audiovisual accessibility allows the access to deaf and
hard-of-hearing people to audiovisual contents. On the other hand, audiovisual translation enables
the comprehension of languages. In this digital age where consumption of audiovisual content is
changing, television is offering more than one language, and it makes the consumption of the original
version easier. From the minority languages point of view, this reality opens new ways to avoid the
invisibility of the Basque language on TV as well as at the cinema.
Keywords: accessibility, audiovisual media, minority languages

1. Sarrera eta motibazioa
Telebistaren digitalizazioak eta internetek ikus-entzunezko edukien eskaintza biderkatzeaz
gainera, eduki horiek nahi beste hizkuntzatan eta pantailatan jasotzeko aukera ekarri dute :
hizkuntzaren transferentzia-metodo teknologikoek bide eman digute garai batean pentsaezina
zen eduki eta hizkuntza anitzetara. Hala ere, lan honek agerian utziko duenez, horrek guztiak ez
du bermatzen hizkuntza gutxituen presentzia, ez telebistan, ezta zineman ere. Ez dira baliatzen
teknologia-berrikuntzak, hizkuntza hegemonikoetatik harago, bestelako hizkuntzen mesedetan.
Eta horrek talka egiten du Europar Batzordeak ezarritako hizkuntza aniztasuna sustatzeko
helburuarekin. Izan ere, ze hizkuntza politika darabilte estatuek ikus-entzunezkoetan hizkuntza
aniztasuna bermatzeko? Eta zineman eta telebistan ze neurri/teknologia abiarazi dira hizkuntza
gutxituen presentzia ahalbidetzeko?
Ildo horretan, lan honek erakutsi nahi du ikus-entzunezko irisgarritasuna bermatzeko zein
ikus-entzunezko itzulpengintzaren transferentzia linguistikoa gauzatzeko metodoek ahalbidetu
dezaketela zinema- nahiz telebista-eduki eleaniztunen kontsumoa. Alegia, hizkuntza, jada, ez da
oztopo ulertzen ez den ikus-entzunezkoa kontsumitzeko, entzumen- edo ikusmen-urritasuna ez
den bezalaxe. Izan ere, eskubideak bermatzetik harago, ikus-entzunezkoetan garatu den
teknologiak gauzatu du horietara sarbidea izatea era irisgarrian. Beraz, eta ikuspegi
linguistikoari dagokionez, irisgarritasuna bermatu beharra dago, are eta gehiago hizkuntza
gutxituen arloan, non hizkuntza handiagoen (hegemonikoen) hedatzea geroz eta errazagoa
izaten ari den. Hala, telebistak, bigarren audio-kanalaren aukerari esker, gehitu egin du
hizkuntza eskaintza, kasu gehienetan nazio-hizkuntza hegemonikoak diren arren (ingelesa,
frantsesa eta alemana). Zinema-datuak ez dira oso desberdinak: Europan ekoitzitako pelikulek
merkatu-kuotaren %33,6 lortu arren, gehien ikusten diren filmak ingelesez, frantsesez, alemanez
eta gaztelaniaz dira (Glocal Cinema, 2015).
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2. Arloko egoera eta helburuak
Gure ikerketa-proiektuaren hipotesia da ikus-entzunezko irisgarritasuna aukera dela
hizkuntza gutxituen presentzia bermatzeko, baita hizkuntza nagusien merkatuetan ere. Bide
ematen digute ekoizpen-hizkuntza (jatorrizko hizkuntza gutxitua) aitzakia izan ez dadin
edukiaren jatorrizko audioa ezkutatzeko. Ikerketa-bide horretan, e zgaitasun sentsorialen bat
duten pertsonek ikus-entzunezkoetara sarbidea izan dezaten ahalbidetzeko teknologiak leudeke,
bai telebistan erabiltzen direnak (legez araututa daudenak), bai zinemarako metodo eta tresnak.
Azpidatzi egokituak, audio-deskripzioa eta zeinu hizkuntza dira (Orero, 2007) aukera hori
bermatzeko metodo ezagunenak. Ikus-entzunezko itzulpengintzan, ulergarritasun linguistikoa
ahalbidetzeko, bikoizketa, azpidatziak eta voice-over deiturikoa dira erabilienak (Pedersen,
2011; Pérez-Ugena eta Coromina, 2005). Bien uztartzetik sortzen da irisgarritasun linguistikoa.
Gaur gaurkoz eduki-transferentzia hori egiteko teknologiak garatze fasean diren arren,
hizkuntza gutxituen presentzia bermatzeko balio dezaketela irizten diogu –zinema-aretoetan
emanaldi irisgarriak eskaintzeko teknologiak oraingoz gutxi diren arren, eta EAEn, esaterako,
aretoen %21ek bakarrik izan ekipo digitalak (Manias et al, 2017: 137) –. Beraz, ikerketak, guztiz
teorikoa izan barik, esploratzeko proposamena ere izan nahi du, bai gure proposamena egingarri
den aztertzeko esperimentuak eginez, bai irisgarritasunaren kontzeptualizazio berrian
sakontzeko. Xede horretan bidelagun izango ditugu teknologia zein irisgarritasuna bermatzeko
garatu den araubide oro. Izan ere, irisgarritasunaz asko ikertu da ezintasun fisiko, sentsorial
nahiz kognitiboak gainditzeko metodo gisa.
Tradizionalki irisgarritasuna oztopo arkitektonikoak gainditzeko modutzat ulertu bada ere
(Díaz Cintas, 2010: 157), ezintasun sentsorialak dituzten pertsonek telebistara nahiz zinemara
era errazean sarbidea izateko duten eskubidea onartu zuen Nazio Batuen Erakundeak (NBE,
2006). Mugarik Gabeko Telebistaren Europako Zuzentarauak (2009) bere egin zuen maxima
hori, azpidatziak aginduz telebista publikoei eta hizkuntza-aniztasunaren printzipioan
sakontzeko bide emanez. 2010/13/UE europar-zuzentarauak irisgarritasun zerbitzutzat jotzen
ditu zeinu-hizkuntza, azpidatziak eta audio-deskripzioa; alegia, telebista digitalak berezko
dituen elementu interaktiboak (CESyA, 2015: 31). Gaur egun, beraz, metodo horiek bermatzen
dute ezgaitasun sentsorialak dituztenek informazio audiobisuala mugarik gabe eskuratzeko
duten oinarrizko eskubidea –herri edo komunitate baten sistema sozio-kulturalean integratzeko
giltzarri (Díaz Cintas, 2010: 158) –. Era berean, azpidatziek, hizkuntza-transferentzia metodo
gisa, jatorrizko hizkuntza ulertzeko arazoak dituztenen ulergarritasuna bermatzeko balio dute.
Espainiar estatuan, 7/2010 Ikus-entzunezkoen Legeak agintzen du telebista publikoek
edukien %90 azpidatzi behar dutela (pribatuek %75), eta astero 10 orduko audio-deskripzioa
eskaini (pribatuek astero ordu bi). Egun azpidazteko aginduarekin betetzen dute ikuskatutako
telebista-kanal gehienek –ETBn gaztelaniazko albistegiak azpidazten dira–. Bestetik, eta audiohizkuntzari begira, legeak berak dio (5. artikulua), kultura- eta hizkuntza-aniztasuna
bermatzeko, emisioaren %51 Europako ekoizpenak izango direla eta horren %50 Espainiako
edozein hizkuntzatan ekoitziak. Egindako neurketek erakusten dute telebista nagusienek
emititzen dituzten edukiek gaztelania dutela hizkuntza nagusi, eta bigarren audio-kanalean
ingelesa dela bigarren hizkuntza erabiliena (%13). Hizkuntza koofizialen presentzia erabat
hondarrekoa da telebista jeneralistetan. Telebista publikoak deskonexio-tarteetan darabil
galiziera eta katalana: emisio-orduen %1,7 (CNMC, 2014: 57). Euskara, ostera, deskonexioalbistegiaren amaierako izenburuetara mugatzen da: gehienez ere 2 minutu, astelehenetik
barikura. Beraz, edukiak hizkuntza koofizialetan eskaintzeko eta zerbitzu publikoari dagokion
derrigortasuna betetzeko, “deskonexio-albistegietatik harago, telebista eskaintzaren barruan
hizkuntza koofizialen erabilera sustatzeko gomendioa” ez da betetzen (CNMC, 2014: 144)—.

3. Ikerketaren muina
Telebista irisgarriaren garapena telebistaren beraren digitalizazio prozesuarekin bat gertatzen
da, zeinak erraz iristeko metodoen inklusioa dakarren eta audio-seinale bat baino gehiago
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emititzea ahalbidetzen duen. Ikerketa-helburuari jarraiki, ezinbestekoa da 2. audio-kanalaren
hizkuntza identifikatzea. 2017ko urtarrilaren 17tik 25era bitartean, ETB1 eta ETB2, TVE1 eta
La2, Tele5 eta Cuatro, zein Antena3 eta LaSexta kanalek dualean emititzen duten audioa aztertu
da eta, metodo irisgarrien artean zeintzuk, zenbat eta zein hizkuntzatan diren ikuskatu da.
Datuen arabera, espainola ez den hizkuntzen artean, ingelesa da nagusi 2. audio-kanalean, %13
(astean, 199 ordu); maila txikiagoan, alemana (16,9 ordu astean) eta frantsesa (13,5 ordu
astean).
1. grafikoa. Hizkuntza nagusia eta bigarren audio-kanala telebistan, 2017ko urtarrila (%).

Beraz, emisioen %24 jatorrizko bertsioan entzun daitezke 2. audio-kanalean eta Espainiaz
kanpoko produkzioei dagozkie. Saio-motari dagokionez, 2. audioa eskaintzen dutenen artean
(jatorrizko bertsioa), fikziozkoak (film eta serieak) dira nagusi (%55), baina badira beste
batzuk: lehiaketak (%4) eta kultura-erreportajeak (%22). Euskal Telebistaren ingelesezko
eskaintza kategoria horretan sartzen da. Aipagarria da, era berean, “Hizkuntzarik ez” deitutako
kategoria. Musika-emanaldiei eta berba egiten ez den umore-saioei dagokie. Grafikoak
erakusten duenez, euskarazko kanal bakarra da bere hizkuntza nagusia gehien isilarazten duena:
%25 (bataz beste, bost ordu eta erdi egunero). Gainerakoan: ETB2n %21, LaSextan %14,
Antena3n eta Cuatron %10, TVEn %9, La2n %8, Tele5n %6.
3.1. Hizkuntza kontsumo-ohiturak
Ez da ahaztu behar Espainia bikoizketa-estatua dela, hau da, bikoizketak tradizio handia
duela zinemaren industrian, eta ez dela garatu jatorrizko bertsioaren kontsumo-ohiturarik.
Europari begiratuta, ez dago joera bakarra azpidatzien nahiz bikoizketaren erabileran, ez
telebistan, ezta zineman ere. Zinema-aretoetan azpidatzien alde egiten dute herrialde gehienek;
ez, ordea, Espainian, Italian, Alemanian, frantsesez aritzen den Belgikan, Austrian eta italieraz
ari den Suitzan (bikoizketa-herriak dira denak). Telebistari eragiten dioten hizkuntzapolitiketan, berriz, hainbat herrialde gehitzen dira bikoizketa-herrien zerrendara: Txekiar
Errepublika, Hungaria, Eslovakia, Suitza eta Turkia (ikus 1. irudia):
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1. irudia1. Azpidatziak eta bikoizketa, telebistan eta zineman

3.2. Irisgarritasuna bermatzea Europan
Ikus-entzunezko irisgarritasuna bermatzeko, Europako estatu-kideen artean askotariko arauak
garatu dira. Gehienetan programa-kopuruari eta horien ezaugarri-teknikoei erantzuten diete;
beraz, zerbitzu-emailearen borondatearen esku geratzen da eskaini beharreko zerbitzu
irisgarrien aukera (Martín, García eta Yelmo García, 2014: 32). Bulgaria, Bosnia-Herzegovina,
Kroazia, Luxenburgo, Lituania eta Turkia estatuetan, esaterako, lege nahiko arinak egin dituzte;
aldiz, Belgika (frantsesa nahiz flandriera hitz egiten den komunitateetan), Txekiar Errepublika,
Irlanda, Polonia, Serbia, Eslovakia, Suedia eta Suitza herrialdeetan ondo zehaztutako arauak
garatu dituzte, emisioaren zenbatekoak finkatuz, bai zeinu-hizkuntzan, bai audio-deskripzioan.
Bestalde, batez bestekoa zehazten duten herrialdeen artean ere bada berezitasunik: batzuek
emisio-orduka zehazten dute zenbatekoa (Belgikako frantses hiztun-komunitatea) eta beste
batzuek, berriz, programa-kopuruaren arabera (Polonia, Eslovakia, Txekiar Errepublika). Badira
saio-mota kontuan izanik zehazten dutenak ere (Grezia, Zipre, Belgikako flandriar hiztunkomunitatea, Finlandia, Malta, Serbia, Frantzia eta Irlanda) (MCG, 2007). Alemanian, ARD
telebistan publikoan albistegi guztiak azpidazten dira 2013ko abendutik (Cuéllar, 2016: 151).
Britainia Handian –aitzindaria Europan (1970ean hasi zen)–, BBC telebista publikoak
programazioaren %100 azpidazten du, baita Channel4 kateak ere (OFCOM, 2015) .
3.3. Hizkuntza gutxituak Europako telebistetan
Nazio-estatuek arautu izan dute nazio-hizkuntzen presentzia ikus-entzunezkoetan (Amezaga,
2014: 53-54) eta gehienetan hizkuntza hegemonikoa gailendu da ikus-entzunezko espazioan.
Baina, izan teknologiak ahalbidetzen duelako, izan aldarrikapen sozio-politikoek eragin
dutelako (irisgarritasuna kasu), “kanal bat hizkuntza bat” eredua haustu egin da. “A udientzia
prestuago egon behar da onartzeko hizkuntza-transferentzia metodoak geroz eta gehiagotan
erabiltzeko, giltzarri baitira ordura arte jasotzeko aukerarik egon ez den saioetara iristeko”
(Kilborn, 1993: 644). Hala, hizkuntza ofizial bat baino gehiago daukaten herrialdeek ere garatu
dituzte hizkuntza aniztasuna bermatzeko arauak. Suitzan, Finlandian eta Letonian azpidatziak
eta bikoizketa baliatzeko arau-multzoak daude indarrean. Hainbat hizkuntzaren artean aukera
daiteke Errusian eta Estonian, zein Finlandian, non YLE telebista-kateak saioak suedieraz nahiz
finlandieraz eskaintzen dituen (MCG, 2007: 124). Galeseko S4C telebista-kanala digitalizazioaz
baliatzen da hizkuntza ulertzen ez dutenengana iristeko: programazioaren %80 ingelesez
azpidazten du eta %8, galeseraz (Amezaga, 2013). Gainera, S4C kanalaren edukiak iPlayer
internet-aplikazioan gehitzeko apustuak publiko zabalagoarengana heltzea dakar (BBC, 2016:
59). Teknikak ahalbidetzen duen bide horri eutsi diote, bikoizketaren alternatiba gisa, hainbat
herrialdek jatorrizko bertsioa azpidatzita eskaintzeko. Nahikoa da CC (closed captionin) aukera
1 MCG-Peacefulfish (2007): “Study on dubbing and subtitling needs and practices in the European
audiovisual industry” (Euskal Herriko mugak zehazteko aipatutako lana egokitu egin da).
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aktibatzea etxeko telebista gailuan edo internet bidezko bideo-produktuetan (Talaván, ÁvilaCabrera eta Costal, 2016: 24). Irlandan ere teknologiaz baliatzen hasi dira audientziari
hizkuntza-aukera emateko. Hemen, baina, audio-kanalen aukera baliatu dute zuzeneko errugbipartidak ingelesez zein gaelikoz emititzeko; hizkuntza-hautua Saorview eta Sky plataformen
bidez eginez (RTE, 20145: 54). Bestelakoa da Frantziako telebista publikoak euskarari
eskaintzen dion tartea: urte osoan hamar ordu baino gutxiago emititzen dira euskaraz. Baina
egoera alda daiteke, hango Estatu Kontseiluak arrazoia eman baitio Euskal Konfederazioari, eta
adierazi baitu “France Televisions sozietate publikoak tokiko hizkuntzetan eginiko programen
ekoizpen eta zabalpen zerbitzu publikoaren ardura duela” (Berria, 2017ko urtarrila). Ikusteko
dago teknologiak zein leku hartuko duen asmo horretan.
Euskal Telebista sortu azpidatziekin egin bazen ere, handik eta 10 urtera (1993), “betiko
baztertu ziren gaztelaniazko azpidatziak euskarazko kanalean” (Larrinaga, 2008). A lde batera
geratu ziren ulergarritasunari laguntzeko azpidatzi interlinguistikoak. 1990ean, atzera agertu
ziren, baina egokitutako azpidatzi intralinguistikoak (emisio-hizkuntzan). Teleberri albistegiak
azpidatziak eskaintzen ditu, gaztelaniaz. Jatorrizko bertsioaren emisioa 2. audio-kanalean oso
noizean behin gertatzen da: fikzioan ETB2n (frantsesez 319 minutu eta 1.134 ingelesez) eta
dokumentaletan (373 minutu ingelesez, ETB1 kanalean).
3.4. Loreak eta Bypass film irisgarriak
Telebistan ez bezala, zineman ez dago irisgarritasuna bermatzeko agindurik, beraz,
teknologiaren eskutik garatu dira emanaldi irisgarriak. Hori posible egiten duten tresnatako bat
Whatscine aplikazioa da. Madrilgo Carlos III.a Unibertsitateak garatutako mugikorretarako
aplikazioa gorrei azpidatziak eta itsuei audio-deskripzioa helarazteko sortu zuten. Ikerketaren
esperimentazio-fasean, Loreak eta Bypass euskaraz sortutako pelikulen aldibereko emanaldi
elebidunak egin ditugu, Whatscine baliatuta: aretoan filmak euskaraz erakutsi direnean
aplikazioan bikoizketa eskaini dugu (2. audio gisa), eta alderantziz. Esperimentuan 141 lagunek
parte hartu zuten, baina (arazo teknikoak tarteko) aplikazioa erabiltzeko aukera izan zutenek
bakarrik osatzen dute gure lagina. Hala, euskarazko proiekzioan izan zirenen %49k jarraitu zuen
filma euskaraz; %43k, gaztelaniaz. Aldiz, gaztelaniazko proiekzioan, %54k euskaraz jarraitzea
hautatu zuen eta %37,5k, gaztelaniaz. Azkenik, ikusleen %7k hizkuntza biak tartekatu zituen.
Beraz, gure laginaren %47k aplikazioa baliatu zuen aretokoa ez zen beste hizkuntzan jarraitzeko
emanaldia. Hona, bada, obserbazioaren eta inkesta bidezko erantzunen azterketak emandako
ondorio bi: 1) hizkuntza ez ulertzea ez da oztopo ikus-entzunezkoaz gozatzeko eta emanaldiak
partekatzeko; 2) hizkuntza gutxituaren ikusgaitasuna bermatu da aplikazioaren erabilerari esker.
4. Ondorioak eta etorkizunerako norabidea
Egindako lehen esperimentuaren eta telebisten bigarren audio-kanalen neurketa-emaitzek
bide ematen digute ikerketa-lerro horretan sakontzeko, hizkuntza bat baino gehiago aldi berean
transmititzea egingarri dela erakutsi baitu teknologia digitalak. Hala, teknologiaren beraren
erabilgarritasuna neurtzea garrantzitsua den bezala, sinetsita gaude ikus-entzunezko
irisgarritasunak balio duela hizkuntza gutxituek aukera izan dezaten hizkuntza hegemonikoak
nagusi diren merkatuetan ikustarazteko, jatorrizko audioa ezkutatu gabe. Ez baitugu ahaztu
behar Europan gehien ikusten diren 20 filmetik 18 ingelesez, frantsesez, alemanez edo
espainolez direla (Glocal Cinema, 2015). Beraz, hizkuntza gutxituen jardun-esparrua zabaltzeko
asmoan, eta etorkizunerako lerroak marrazte aldera, ikus-entzunezko irisgarritasuna bermatzeko
metodoek eta baliabide teknikoek badute zeregina irisgarritasun linguistikoa ahalbidetzeko.
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Laburpena
Artikulu honek EU H2020-ko Smart Mature Resilience proiektua aurkezten du; gaur egun hirien
erresilientzia garatzeko dauden ikerketetan sakonduz, hiriek azkenaldian erresiliente bihurtzeko duten
nahian oinarritua dagoena. Smart Mature Resilience-ek hirien erresilientzia kudeatzeko baliogarria
izango den gida baten garapena du helburu. Erresilientzia Heldutasun Eredu batean dago oinarrituta,
non ereduan eragile ezberdinen eta maila ezberdineko gobenantzen arteko parte hartzea bultzatzen den,
hiriak gizartearen erresilientziaren bizkar hezurraren orno bilakatzeko nahiarekin.
Hitz gakoak: Erresilientzia, Kudeaketa Gida, Eraikin Kritikoak, Heldutasun Eredua, Arrisku
Sistemikoa

Abstract
This paper presents the EU H2020 project Smart Mature Resilience, which takes advantage of the
fact that many cities are committed to become increasingly resilient and have ongoing processes for
urban resilience. Smart Mature Resilience develops resilience management guidelines based on a
Resilience Maturity Model that engages a growing number of stakeholders and multi-level governance
in order for cities to become vertebrate for society’s resilience backbone.
Keywords: Resilience, Management guidelines, Critical Infrastructures, Maturity Model, Risk
systemicity.

1. Sarrera
Artikulu honek Europar Batasunaren H2020 deialdirako garatutako Smart Mature Resilience (H2020
–EU.3.7., project ref 653569) proiektuaren nondik norakoak azaltzen ditu. Hala ere garrantzitsua da
jakitea, proiektuari amaiera emateko urtebete gelditzen denez aurkezten diren emaitzak behin betikoak
ez direla kontuan hartzea.
Smart Mature Resilience (SMR) proiektua ondorengo deialdiari erantzuna emanez sortzen da: “DRS7-2014: Crisis management topic 7: Crises and disaster resilience – operationalizing resilience
concepts”. Guztira aurkeztutako berrogei eta bederatzi proiektuetatik bost besterik ez ziren aukeratu.
SMR Tecnun, Nafarroako Unibertsitateak koordinatua, 2015eko Ekainaren 7an hasi eta 2018ko
Maiatzaren 31ean bukatuko da.
Deialdiak erresilientzia definitzeko United Nations International Strategy on Disaster Risk
Reduction-ek (UNISDR) duen definizioa erabiltzen du: “Sistema, komunitate edo gizarte batek epe
labur eta era eraginkor batean inguratzen dituen krisiak eusteko, nor bereganatzeko, moldatzeko eta
ondorioztatutako efektuetatik errekuperatzeko duen gaitasuna da, beti ere oinarrizko esentzien egitura
eta eginkizuna mantenduz eta berriztatuz”.(UNISDR, 2009)
SMR proiektuaren proposamena garatzeko orduan ondorengo puntuak hartu ziren kontuan:
1) Gizarte batek erresiliente bihurtzeko ezinbestekoa du hiriek beraien perspektiba estrategikoan
erresilientzi kontzeptua barneratzea. Izan ere, gaur egun jende gehiena hirietan bizi da eta
tendentzia honek aurrera jarraituko duenez, hiriak handitzen jarraituko dute nekazari lurrak
gutxituz (Walker eta Cooper, 2011). Horrezgain, hondamendiak (naturalak edo gizakiak
eragindakoak) gertatzean hiriak beti egongo dira ondorioen efektupean nahiz eta
hondamendiaren gertaera nekazari lurraldeetan gertatu.
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2) Hiriek gizarteko erresilientzian garrantzia dute bai motibazio aldetik bai baliabide aldetik. Gai
honen inguruan ikerketa ugari aurkitu daitezke, baina ikerketa hauetan hiriaren gizarte
erresilientzia entitate isolatutzat definitua izan da beti. Gure proiektuak ikuspuntu ezberdin
batetik azaltzen du hiri erresilientzia; erresilientzia bizkar hezur bat izango balitz bezala
aurkezten da, nun hiriak ornoak diren.
3) Erresilientzia heldutasun eredu batekin gidatutako kalitatezko hobekuntza prozesu moduan
irudikatu behar da. Testuinguru honetan, SMR-ek Heldutasun Eredua erresilientzia lortzeko fase
ezberdinez osaturiko ibilbide moduan definitzen du. Beraz, erresilientziaren heldutasun faseek
eta erresilientzia eraikitzeko politiken biltegiek ematen diete forma H2020 deialdian eskatzen
den erresilientzia kudeaketaren gidari.
Europa mailan erresilientziaren bizkar hezurra eraikitzeko SMR-ek zazpi hiri eta lau unibertsitate
aukeratu ditu orno bezala. Horietako lau hiri (Bristol eta Galsgow – Erresuma Batuan; Roma -- Italian
; Vejle -- Danimarkan) The Rockefeller Foundationek bultzatutako 100 Resilient Cities proiektuaren
kide dira. Beste hiru hiriak (Donostia – Espania; Krstiansand – Norbegia; Riga -- Letonia) hiri
adimentsuen garapeneko zenbait sare eta ekintzetan parte hartu dute. Lau unibertsitateek (Agder,
Linköpin, Nafarroa eta Strathclyde) diziplina anitzeko taldea sortzen dute, beraien arteko
konbinazioarekin proiektua garatzeko beharrezkoak diren ezagutza eta baliabideak lortzen bait dira.
Azkenik, SMR-ek erresilientzia gaietan adituak diren bi erakunde ditu (ICLEI eta DIN).

2.Ikerketaren helburuak
SMR proiektua ikuspuntu holistiko eta Europar erresilientzia maila ezberdineko gobernantzak
kontuan hartuz sortu zen. Proeiktuaren helburu nagusia, europar hirien bitartez, erresilientziaren bizkar
hezur sendo bat eraikitzea da. Proiektu honek esperientzia eta hirien esfortzua erabiliz herreminta batzuk
garatzea du oinarri. SMR-ek hiriak entitate isolatutzat ulertu ordez, elkarrekin konektatuta eta elkarren
menpe dauden entitate bezala definitzen ditu, bizkar hezurraren adibidearekin lotuz, ornoen elkar
konexio eta dependentziak izango lirateke hiriak. Bestalde, hiriei era zuzenean edo zeharka eragin
diezaizkiekete hondamendiek. Zeharka eragiten duten hondamendiak gertutasuna, elkar dependentzia
edo ur-jauzi efektuen ondorioz gerta daitezke.
1. irudia. Erresilientziaren bizkar hezurraren sorkuntza

Lehenengo irudian erresilientziaren bizkar hezurra ikusi daiteke, Europa adibidetzat hartuta eta bere
hiriak orno bezala irudikatuta. SMR-ren helburua Europa mailan horrelako bizkar hezur bat sortzea da.
Horretarako proiektuan murgildutako hirien parte hartzea beharrezkoa da. Gainera, lanaren ondorio
moduan, momentuan kontsortzioan ez dauden hirien inplikazioa lortu nahi da, bizkar hezurra pixkanaka
handitzen joan dadin.
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Bigarren irudian, SMR proiektuaren egitura azaltzen da, proiektuaren emaitza erresilientzia
kudeatzeko gida bat delarik. Horretarako hiru erreminta hartzen dira oinarri; Erresilientzia Heldutasun
Eredua, Arriskuen Ebaluaziorako Galdeketa eta Erresilientzia Eraikitzeko Politikak. Horretaz gain beste
bi erreminta garatzen dira, dinamika sistema (DS) metodoarekin garatutako simulazio modelo bat eta
Konpromezu eta Komunikazio erreminta. DS modeloa ordenagailuz egindako simuladorea da, zeinaren
bitartez oinarrizko hiru erremintak integratu eta beraien artean konektatzea lortzen delarik. Gainera,
erresilientzia maila altuagotara iritsi ahal izateko erabakiak hartu behar dituzten pertsonak gidatu,
euskarri gisa lagundu, arazoak diagnostikatu eta “zer gertatuko litzateke...?” analisiak monitorizatu
egiten ditu. Konpromezu eta komunikazio erremintak ordea, erabiltzaileek aktiboki parte hartzeko
aukera izatea ahalbideratzen du.
2. irudia. Erresilientzia kudeatzeko gidaren oinarri diren erremintak

Beraz, H2020 deialdiaren ondorioz garatutako proiektu honek funtsezko helburu bat dauka:
erresilientzia kudeatzeko gida bat egitea. Hau lortzeko erreminta ezberdinak garatzen dira. Alde batetik
gidaren oinarri izango diren hiru baliabide eta bestetik erreminta guztiak erlazionatzen eta erabiltzaileak
aktibo mantenduko dituen beste bi baliabide.
Esandakoa betetzeko SMR-ek 8 lan multzo (LM) proposatzen ditu: LM1 Erresilientzia inkesta,
LM2 Bete beharrezkoen definizioa, LM3 Erresilientzia erreminten garapena, LM4 Erresilientzia
Konpromezu eta Komunikazio erreminta, LM5 Erresilientzia kudeatzeko gidaren garapena,
inplementazioa eta balidazioa, LM6 Estandarizazioa, LM7 Sakabanatze eta erabilera, LM8 Kudeaketa.

3. SMR proiektua
SMR proiektuak erresilientzia hiru gai ezberdinetan aztertzen du: (1) eraikin kritikoetatik eta
dependentzia teknologikotik sortutako arriskuak eta arazoak , (2) aldaketa klimatikoak sortutako
hondamendi naturalen arriskuak eta (3) gizartearen joeretatik sortutako arazoak; immigrazioa, pobrezia,
biztanlearen zahartzearen dependentzia. Iharduera ezberdinen bitartez SMR-ek proiekturako behar duen
informazioa bildu du. Ondorengo ataletan lantegietan lortutako informaziorekin iada garatu diren
erreminten azalpena agertzen da.
3.1 Heldutasun eredua – maturity model
Heldutasun eredua 1979-garren urtean sortu zen software-ingeniaritzan kalitatezko hobekuntzetan.
Geroztik, heldutasun ereduak 20 arlo ezberdin baino gehiagoetan erabili izan dira (Wendler, 2012).
Egindako ikerketaren arabera, SMR da gizartearen erresilientzia gaietan heldutasun eredu bat
proposatzen duen lehenengo lana.
Ezer garatu aurretik, aurretiazko erresilientzia heldutasun eredu bat landu da (1. taula). SMART
akronimoak Heldutasun Ereduak dituen fase ezberdinei egiten dio erreferentzia: Starting (hasiera),
Moderate (moderatua), Advanced (aurreratua), Robust (sendoa), VerTebrate (ornoduna). Fase batetik
bestera era progresibo batean igo ahal izateko erresilientzian heldutasuna lortu behar da. Beraz geroz eta
erresilienteagoa izan, orduan eta fase altuago batean egongo da hiria.
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Erresilientzia Heldutasun eredua politika generikoz ostauta dago, kontuan izanik ereduaren
helburua jarduera estrategikoen euskarri izatea dela. Ondorioz, heldutasun ereduaren fase bakoitzaren
politikak goi mailako planteamendu batekin definitzen dira. Erresilientzia Eraikitzeko Politiken
biltegian ordea, politika bakoitza hiri zehatz batekin dago erlazionatua (4.2 atala).
1. taula. Aurretiazko erresilientzia heldutasun eredua

Heldutasun
faseak

Starting –
Hasiera

Moderate –
Moderatua

Advanced –
Aurreratua

Robust –
Sendoa

VerTebrate –
Ornoduna

Deskribapena
- Erresilientzia garatzeko politikak erabiltzen dira.
- Arriskuen ebaluazioaren galdeketa osatu gabe, eraikin kritikoek eta pertsonek
sortutako arriskuak ez daude kontrolpean.
- Erkidegoaren parte hartzea eta lankidetza publiko pribatuaren hasiera.
- Europa mailan ez dago gobernantza anitzaren planteamendurik.
- Hiria ez da erresilientzia sare baten partaide.
- Erresilientziaren garapena kudeatzeko politiken kontrola eta neurketa egiten da.
- Arriskuen ebaluazioaren galdeketari dagokionez, eraikin kritikoen eta pertsonek
sortutako arriskuen atala adituekin hasi dira garatzen.
- Erkidegoaren parte hartzea eta lankidetza publiko pribatua bultzatzeko planen
sorkuntza.
- Europa mailan gobernantza anitzaren planteamendua sortzeko beharraren
kontzientzia.
- Hiria ez da erresilientzia sare baten parte baina hasia da erresilientzia eta
jasangarritasunaren inguruko gaietan parte hartzen.
- Erresilientziaren kudeaketa ez dago kontrolpean.
- Ikuspegi holistiko batetik erresilientzia kudeatzeko marko bat sortzen da.
- Erresilientzia kudeaketa markoan eraikin kritikoen eta pertsonek sortutako
hondamendien inguruko adituek hartzen dute parte.
- Erkidegoaren parte hartzea eta lankidetza publiko pribatua bultzatzeko planak
aurrera eramaten dira.
- Europa mailan gobernantza anitza sortzeko eragileak definitzen dira, baina ez daude
erabiltzeko moduan.
- Hiria erresilientzia eta jasangarritasunaren sare baten parte da.
- Erresilientziaren ikuspegi holistikotik hiriak garrantzia duten eragile guztiak lortzen
ditu.
- Eragileek erresilientziak duen balio erantsiaz jabetzen dira.
- Europa mailan gobernantza anitzaren planteamendua ondo garatu eta guztiz
erabilgarri da.
- Hiria erresilientzia eta jasangarritasunaren sare baten parte da.
- Sarean elkar dependentzia eta ur-jauziaren efektuaren gaietan parte hartze aktiboa
du.
- Hiria orno bezala Europako bizkar hezurrean guztiz barneratua dago

Heldutasun Ereduan politikak bost erresilientzia dimentsio ezberdinetan sailkatuta daude:
Buruzagitza eta Gobernantza (Leadership & Governance), Prestasuna (Preparedness), Eraikinen
Sendotasuna eta Baliabideak (Robustness of infrastructure & Resources), Kooperazioa (Cooperation)
eta Ikasketak (Learning). Bost dimentsio hauek proiektuan egindako lantegi baten ondorioz lortutako
emaitzetako bat izan ziren. 2. taulan ikusi daiteke Heldutasun Ereduak duen egitura, bai heldutasun
faseak baita erresilientzia dimentsio ezberdinak kontuan harturik.
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2.

taula. Erresilientziaren Heldutasun Ereduaren egitura
HELDUTASUN FASEAK

Hasiera

Moderatua

Aurreratua

Sendoa

Ornoduna

…

…

…

…

…

Buruzagitza eta
gobernantza

[Hasierako fasean eta
buruzagitza eta
gobernantzarekin
zerikusia duten
politikak]

…

…

…

…

Prestasuna

…

…

…

…

…

Eraikinen
sendotasun eta
baliabideak

…

…

…

…

…

Kooperazioa

…

…

…

…

...

Ikasketak

...

...

...

...

[Ornodun fasean eta
ikasketekin zerikusia
duten politikak]

Erresilientzia dimensioa

Heldutasun fasearen
deskribapena

Goian aurkeztutako Erresilientziaren Heldutasun Ereduan erresilientziaren heldutasuna lortzeko
nabarmendu beharrko bi trantsizio daude: (1) Eragileen konpromezuaren eta parte hartzearen igoera,
toki-mailatik, eskualdera, maila nazionalera eta azkenik Europarrera (bizkar hezurra sortuz) eta (2)
politikentzako hobekuntza jarraiaren prozesu bat garatzea nun segurtasun maila jakin batetik altuagoa
den beste batera pasatzen den.
3.2 Arriskuen ebaluazio galdeketa – risk sistemicity questionnaire
Azken aldiko ikerketen (Ackermann et al. 2007; Ackermann et al. 2014; Wendler, 2012; Williams,
2000) arabera, arrisku ezberdinen arteko interakzio eta dinamikek sortu ditzakete kalte arriskutsuenak.
Tentsio eta arriskuen arteko interakzioak berezkoak dira, hauen konbinazioek osotasunean sortzen duten
eragina independenteki sortzen dutena baino kaltegarriagoa izanik. Arrisku bat gertatzen denean, beste
arrisku eta tentsioekin dituen loturek hondamendi berriak sortu ditzake. Horretaz gain, arriskuek
eragindako hondamendiek existitzen diren gurpil zoroak piztu ditzakete tentsio eta arrisku gehiago
aktibatuz.
Honen ondorioz, arriskuen ikuspegi sistemiko baten bitartez, erreminta eta planteamendu berriak
garatu behar dira arriskuak modu eraginkorrean kudeatu ahal izateko. Kudeaketa efiziente batek eragile
ezberdinek arrisku eta tentsioen inguruan duten informazio eta jakituria partekatzea du oinarri (Fran
Ackermann et al. 2014)
Arriskuen ebaluazio eta indargabetze erremintek erabilgarri izateko ondorengo ezaugarriak izan
behar dituzte: (1) Erresilientziaren inguruan lanean dauden eragileen ikuspegi orokor bat eduki. (2)
Arriskuek eta tentsioek hiriaren erresilientzia mailan duten eragina. (3) Erresilientzia eraikitzeko garaian
zein indargabetze politika diren aproposenak jakitea. Erresilientzia garatzeko baliabideak mugatuak
dira, beraz hiriek ze arriskuei aurre egin aukeratu behar dute, bere baliabideak modu eraginkor batean
erabili ahal izateko.
Arriskuen Ebaluazio Galdeketa Sistemikoa Excel bitartez garatutako galdeketa interaktiboa da.
Visual Basic for Applications erabiliz islatzen dituzte galderek arriskuen arteko erlazioak. Galderen
helburua arrisku batekiko eragileen iritzia eta jakituria lortzea da. Baina, galderak ez direnez bata
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bestearekiko independenteak, arriskuen artean existitzen diren elkar konexioak nabarmentzen dira.
Honetarako, erremintak automatikoki, erabiltzaileak galderetan ematen duen erantzunaren arabera
erlazionaturik dauden arriskuei garrantzi handiagoa edo baxuagoa emango dio. Galdeketaren ondorioz
lortzen den emaitza arriskuen ebaluazio bat da. Honela, arriskuen maila ezagutu eta garrantzitsuak diren
arloei lehentasuna ematea ahalbidetzen du galdeketak.
Beraz, SMR proiektuan, Arriskuen Ebaluazio Galdeketa Sistemiko bat garatu da. Hasierako
lanetan galdeketa landu ahal izateko SMR-en parte hartzen duten 7 hirien artean lantegi bat egin zen.
Lantegi hauetan galdeketarako garrantzitsuak diren gaiak zerrendatu ziren: eraikin kritikoak, klima
aldaketa eta arazo sozialak. SMR-ek lantegien bitartez eta moderatzaile baten laguntzaz, eragile eta
gaietan jakitunak direnen iritzia ezagutu nahi izan zuen. Burututako ariketak ondorengoa zuten helburu:
hiri bakoitzean zein arrisku gerta zitezkeen igartzea, arriskuen gai nagusiak aurreikusi eta lehentasuna
ematea eta arriskuekin zerikusia duten politiken bilketa egitea. Lan guzti honetatik lortutako
informazioarekin arriskuen mapa bat sortu da 2000 kontzeptu erlazionatuz eta arriskuen arteko erlazio
konplexuak islatuz.
Mapa garatu ondoren, ikertzaileek Arriskuen Ebaluazio Galdeketa Sistemikoaren oinarri izango
diren arrisku ezberdinek sortzen dituzten egoerak identifikatu zituzten. Galdeketa betetzean
erabiltzaileek definituriko egoerak gertatzeko duten probabilitatea ezartzea eskatu zitzaien. Horretaz
gain, arrisku guztien artean abiarazlea zein den definitu zuten. Bestetik, hiri baten arrisku maila ezagutu
ahal izateko arrisku egoerak gertatuko balira izango luketen kaltea ere ebaluatzen du galdeketak.
Horretarako, lantegian garatutako mapetatik lortutako informazioarekin egoera bakoitzak garrantzi
maila ezberdinak izango dituzte.
Arriskuen Ebaluazio Galdeketa Sistemikoaren emaitzarik garrantzitsuena hiriak arrisku eta tentsio
kudeaketan lehentasunak identifikatzea da. Gainera, eragileei hiriarentzat eragin altuena duten arriskuak
identifikatzen lagunduko die, baita erresilientzia garatzeko mugak jartzen dituzten tentsioak ezagutzen
edo arrisku egoera batean eragileei politiken lehentasunean adostasunera iristen.
3.3 Konpromezu eta komunikazio erreminta – communication and engagement tool
Proiektuetan konpromezua eta komunikazioa ahalbideratzeko Web-aren erabilera aplikatzen duten
adibide asko aurkitu daitezke. Baina egindako ikerketan ez dago Erresilientziaren inguruko Informazio
Portal moduan erabiltzen den Web-aren adibiderik. SMR-ek hasieran informazioa partekatzeko
plataforma baten garapena burutu zuen. Dena den, proiektuaren erreminta guztiak lantzen direnean,
hauen arteko konexio tresna moduan erabiliko da.
Konpromezu eta Komunikazio erremintaren helburua Erresilientziaren Informazio Portal bat
sortzea da. Honetan proiektuaren erreminta ezberdinak konektatu, eragileen elkar komunikazioa erraztu,
erresilientzia gaietan kontzientzientziatu eta SMR-ren jarduerak zabalduko dira. Komunikazio eta
konpromezu maila ezberdinak bildu eta konektatu ahal izateko plataforma lantzerakoan informazio eta
komunikaziorako teknologiak (IKT) erabili dira. Lehenik, arriskuen kudeaketan komunikazio eta
konpromezuaren erabilera ikertu eta lortutako informazioarekin lehen diseinu bat landu da. Beste
aldetik, erremintaren hedapen eta zabaltzeari garrantzia eman zaio proiektuan murgilduta dauden
eragileotaz aparte beste hiri eta unibertsitateetara proiektuaren nondik norakoak iritsi daitezen. Azkenik,
SMR-ren amaieran, plataforma honen bitartez proiektuak eta bere erremintek gizartean duten eragina
neurtu nahi da.
Proiektua oraindik martxan dagoenez konpromezu eta komunikazio erreminta etengabeko
garapenean dago. Dena den, Web-aren funtsezko egitura definiturik dago eta honen oinarrian egiten dira
aldaketa guztiak (3. taula).
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3.

Taula. Konpromezu eta komunikazio erremintaren ezaugarri teknikoak
Software

Hardware

Interface

Erabiltzailea

Up-to-date
nabigatzaile

Web nabigatzailearekin
bateragarri den edozein

Ez da zehazten

Zerbitzaria

TYPO3

Hardware-arekin
bateragarri den edozein

Ez da zehazten

Diseinua

TYPO3 HTML, CSS
eta JavaScript

-

Ez da zehazten

4.Etortkizunerako urratsak
Proiektuak aurrera egiten duen heinean erremintak garatu eta hobetzen doaz. Dena den, oraindik
landu gabeko bi erremintaren faltan dago proiektua; Dinamika Sistema Modeloa eta Erresilientzia
Eraikitzeko Politiken biltegia. Bi kasuetan lantegien bitartez garatu eta baliozkotuko dira.
4.1 Dinamika sistema modeloa – system dynamics model
Dinamika sistema modeloak eremu ezberdinetan erabili izan dira, bai ikasi bai entrenatzeko
helburuarekin. Ikerketen arabera ikasteko eta joerak norbereganatzeko garaian ordenagailuaren erabilera
ezagutzak barneratzeko existitzen den era efizienteenetariko bat da (Guillén-Nieto eta AlesonCarbonell, 2012). Hala ere, ikerketan ez da ezagutu erresilientzia gaietan DS modeloak erabiltzen dituen
entitaterik.
SMR proiektuan Dinamika Sistema modeloaren helburua eragileei eta erabakiak hartu behar
dituztenei erresilientzia lortzeko erabili behar diren politiken gida bat izatea da. Erreminta honen bitartez
Heldutasun Ereduan garatutako politiken artean existitzen diren konexio lineal eta zeharkakoen joerak
azaldu nahi dira; hiriek, erabaki hartzaileek, zein eragileek erresilientzia garatzeko aplikatu behar diren
politiken ezagutza eta ulermena barneratzeko helburuarekin. Gainera, DS modeloak ikasketa prozesua
era praktiko eta aktiboan egitea ahalbidetzen du.
Definituriko politika guztien jarrera islatu ahal izateko Heldutasun Eredua oinarritzat hartu eta
Open Source diren simuladore eta interface baten bitartez landuko da erreminta hau. Politiken jarrera
konplexuenak hobeto ulertzeko Vensim edo InsighMaker moduko simuladoreen aplikazioa planteatzen
da. Beste aldetik, erabiltzailearen ikuspuntutik interface baten beharra dago modeloa ikusgarri eta
“erabil-erraza” izan dadin.
Horretaz gain, modeloa balioztatu ahal izateko sinpleago den lehen bertsio bat garatuko da. Beraz,
modeloa lortu aurretik, lantegien bitartez lehen bertsio sinplearen akatsak kontuan hartuz etorkizuneko
bertsioak hobetuko dira. DS erreminta guztiz balioztatu eta erabilgarria denerako modeloak
ondorengoak betetzen dituela ziurtatuko da: (1) erabiltzaileek politika desberdinen inplantazioen
ondorioak zein diren ikusteko aukera dute, (2) erabiltzaileek hartutako erabakiek dituzten ondorioen
kontzientzia lortzen dute, (3) modeloak hausnarketa bultzatzen du, (4) Heldutasun Ereduaren egitura
konplexuaren ezagutza eta ulermena lortzen da, (5) ur-jauzi efektuen eta existitzen diren gurpil-zoroen
kontzientzia lortzen da.
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4.2 Erresilientzia eraikitzeko politiken biltegia – repository of resilience building policies
Erresilientzia Eraikitzeko Politiken biltegia beste erreminta guztiekin zer ikusia du. Biltegiaren
helburu nagusia hiriak erresilientzia heldutasun maila altuagotara era progresibo batean iristea da.
Lehenik arrisku kritikoen arabera erresilientzia eraikitzeko beharrezkoak diren politikak identifikatu
behar dira. Honetarako, lantegien bitartez gaian esperientzia duten pertsonek lehen politika zerrenda bat
garatuko dute. Ondoren, beste adituen iritziarekin egindako politiken bilduma balidatuko da, behin
behineko zerrenda bat lortuz. Lantegi hauen egitura beste erremintak lantzeko erabili izan denaren
berdina izango da.
Esan bezala, Erresilientzia Eraikitzeko Politika biltegia beste erremintekin erlazionatuta dago. DS
modeloari politiken zerrenda ahalbidetzen dio eta nolabait modeloaren garapenean beharrezkoa den
informazioa Erresilientzia Eraikitzeko Politikentzat garrantzitsua eta baliagarria izango da. Beste alde
batetik, Komunikazio eta Konpromezu erremintarekin helburu nagusi bat partekatzen du: beraien
inplementazioaren bitartez hiri batzuen parte hartzea sustatu eta beste batzuen aktibazioa lortzen du.
Gainera, Heldutasun Ereduaren antzeko erreminta da hau. Esaterako, kontzeptu aldetik desberdintzen
duten gauza bakarra Heldutasun Ereduak politikak era generiko batean definitzen dituela da.
Beraz, Erresilientzia Eraikitzeko Politiken biltegia azkenik garatuko den erreminta izan arren, beste
guztiak erlazionatu eta konektatzea lortuko du. Duen garrantziaren ondorioz, bere garapenerako
beharrezkoa den informazioa antolaturiko lantegien bitartez lortuko da.

5. Ondorioak
SMR era arrakastatsu batean aurrera dijoan proiektua da. Orain arte lortu dituen emaitza
esaguratsuak hirien ezinbesteko partaidetzari esker izan dira. Izan ere, proiektu honek marko teoriko bat
aurkezteaz gain, praktikara eraman nahi ditu garatutako erremintak. Horregatik ezinbestekoa da hirien
parte hartzea. Beraz, SMR proiektuaz gelditzen den denboran orain arte erabilitako metodoekin
jarraituko da, lantegiak eta erremintak garatuz eta hiriak erresilientziaren bidera gerturatuz.
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7. Eskerrak eta oharrak
Artikulu honetan aurkezturiko informazio eta datuak Smart Mature Resilience ikerketa proiektuan
daude oinarrituak. Europar Batasunaren H2020 programak SMR proiektua finantziatu du n.653569
akordioaren bitartez. Eskerrak eman proiektua aurrera eramatea posible egiten duten guztioi.
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Arte Zuzendaritza: prestakuntza-mapa eta adituen pertzepzioa
Miguélez Juan B.
Publizitatea, sortze-prozeduraren profesionalak
blancamiguelezjuan@gmail.com
Laburpena
Sormena funtsezko faktorea da publizitate-agentzietako sortze-sailetan. Arte-zuzendaria eta
publizitate-erredaktorea dira sortze-prozeduraren eta ideien arduradunak. Arte-zuzendaria da
iragarkien alderdi bisualaz eta konposizioaz arduratzen den profesionala; haatik, gutxi aztertua izan
den publizista ere bada. Arte Zuzendaritza irakasgaia ikertzeak berebiziko garrantzia du, bai irakasgaia
normalizatzen ahalegintzeko, baita publizista honen ikusgarritasunaren alde jokatzeko. Lanak
abiapuntu izan du Estatu espainiarreko Publizitate graduen azterketa eta unibertsitateko irakasleei eta
publizistei eginiko inkesta. Zehaztasunez aztertzen da zein den Arte Zuzendaritza irakasgaiaren
prestakuntza-mapa graduetan, bai halaber zer pertzepzio duten adituek prestakuntza-eskaintza horren
inguruan.
Hitz gakoak: arte-zuzendaritza, Europako Goi Mailako Hezkuntza Esparrua, unibertsitatea,
publizitatea

Abstract
Creativity is essential in an advertising agency and defines the creative department. Art directors
and copywriters are in charge of the creative process and ideas. The Art Director is the person
responsible for the visual look and the layout of the ads, but little research has been conducted on this
advertising professional. Research based on the subject Art Direction is of great importance, both to
consolidate the subject and to give visibility to this advertising creative. Research has been carried out
from the analysis of Advertising Communication studies in Spain and the survey conducted to
lecturers and advertising professionals. Specifically, it examines the map of Art Direction training in
degree courses and the perceptions of the experts about this training.
Keywords: art direction, European Higher Education Area, university, advertising

1. Sarrera eta motibazioa
Publizitate-komunikazioak etorkizuneko unibertsitate-ikasleen interesa pizten du. Errealitate honen
adierazgarri da zenbat ikaslek ematen duten aurretik izena urtero Publizitatearen esparruko
titulazioetan. Titulazio honek hainbat irteera profesional jasotzen ditu bere baitan, berauetako asko
sormenarekin lotuak eta beste batzuk publizitate-jarduerei atxikiagoak, baina betiere marketinarekin
eta ikerketarekin edo harreman publikoekin zerikusia dutenak.
Murrizketa ekonomikoek, kontsumitzaileen eskaera berriek, komunikatzeko modu berriek, euskarri
eta komunikabideek, teknologien berritzeek eta abarrek arriskuan jartzen dute publizitatearen, negozio
modeloen eta profil profesionalen biziraupena. Baina honek guztiak, aldi berean, publizitatearen
esparruaren eragingarri bezala funtzionatzen du eta sortzaileak garatzea eta berrasmatzea bultzatzen
du. Aukera mugagabeak dakarzkiete guztiei. Agertoki honetan, hezkuntzak ere esfortzu handia egin
behar du finkatutako profil profesionalei behar duten hezkuntza eskaintzeko.
Arte-zuzendariaren figura 1920an jaio zen (Bogart, 1995). Hasiera batean figura hau sortzeprozesutik kanpo zegoen. 1960ko hamarkadatik aurrera, William Bernbach-ek proposatuko zuen
erredaktore eta zuzendariek elkarrekin lan egitea ideien sortze-prosezuan (Rom, 2006; Roca
Correa, 2004). Modu honetan finkaturik geratuko zen sortze-taldea eta sortze-sailaren
konfigurazioa. Ordutik eta gaur egunera arte, arte-zuzendaria eta publizitate-erredaktoreak
sortze-sailaren zati banaezinak eta ezinbestekoak dira. Sortzaile hauetako bakoitzak aldatuz joan
den espezialitate bana garatu dute, batez ere arte-zuzendarien kasuan. Azken horiek dira
erredaktoreekin batera sortutako komunikazio-lanen alderdi bisualaren arduradunak. Horrez
gain, sortze-prozesuaren etapa guztietan presente daude eta beste profesionalen lana
gainbegiratzen dute (Rom eta Sabaté, 2007).
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Publizitatearen industria modu askotako eraldaketen menpe dago eta egon da. Agentziek
azkar bereganatu behar izan dituzte aldaketak. Aldaketok egituren eta sailen berrantolaketa
eragin dute figura profesional berrien agerpenarekin batera. Berrikuntza teknologikoak izan
dira eraldaketa hauen arrazoi nagusia, mundu globalizatu eta digital batean murgiltzeraino.
Alabaina, berrikuntza hauek ez dira izan gertatutako aldaketen erantzule bakarrak. Egungo
agertoki ekonomikoa ere egon da zenbait publizitate-industriatan emandako gertakari
garrantzitsuen oinarrian. Azpimarratzekoa da, esparru honetan, murriztu egin direla bezeroen
publizitatera zuzendutako aurrekontuak (Bravo eta Madinaveitia, 2014). Iragarleek uko egiten
diote publizitateari, berau gastutzat jotzen dutenetik (Jiménez et al., 2010). Horren ondorioz,
lehen baino zailagoa da orain publizitate-agentzietan lan egitea, izangaien kopurua dagoen
lanpostu kopurua baino askoz handiagoa baita. Errealitate honen aurrean, unibertsitateak
erronka garrantzitsu bat du bere aurrean.
Oso urria da arte-zuzendariaren figuraren inguruko produkzio zientifikoa, bai halaber
profesional hauek behar duten prestakuntzari buruzkoa. Hala, ikerketa-lerro honentzako
ekarpen bat da ikerketa hau. Artikulu honetan ikerlan zabalago baten emaitzak aurkezten dira.
Ikerlan honek aztertzen du zein diren publizitate-komunikaziora atxikitako arte-zuzendariaren
heziketa-beharrak eta lanbide-gaitasunak (Miguélez Juan, 2016). Hezkuntzaren eremuan,
interesgarria da ezagutzea Estatu espainiarreko zein unibertsitatek eskaintzen duten Arte
Zuzendaritzaren irakasgai espezifikoa. Kultura bisualeko gizarte honetan, aldez aurretik
informazioa jasotzea lagungarria izan daiteke arte-zuzendaritzan karrera profesional bat garatu
nahi duen ikasleentzat. Azkenik, ikerlan honek esparru profesionalerako baliagarria izatea lortu
nahi du, gehienbat arte-zuzendari berriak aukeratzeaz arduratzen diren sortze-sailekoentzat.

2. Arloaren egoera eta ikerketaren helburuak
Lanbidean hasteko, arte-zuzendariek ikastun ziharduten, hartara agentzien egunerokoan lortutako
eskarmentuak ofizioa ikasteko aukera eman ziezaien. Jarduera honekin lotzeko forma hau eta
autodidaktismoa hamarkada askotan zehar gailendu ziren. Nahiko berriak dira arte-zuzendaritzako
heziketa eta profil profesional honen inguruko ikerketa. 90eko hamarkadatik aurrera Publizitatean
araututako heziketa hedatu zen. Hortaz, unibertsitate-titulu hau edukitzea agentzietan sartzeko erarik
ohikoena bihurtu zen. Gaur egun, aitzitik, tituluak iragazki baten moduan soilik jokatzen du.
Halandaze, gaur egun publizitate-agentzietan lan egiten duten pertsona gehienak pasatu dira
unibertsitatetik. Kontraesanezko errealitate hauek alde batera utzita, unibertsitateek eta ikasketa-planek
profil profesional honi erantzun hezigarria ematen jarraitu behar dute, arte-zuzendaria sortze-sailetan
garrantzi handiko publizista da eta.
Publizitate-komunikazioa, nahiz eta urte luzez krisi iraunkorrean murgilduta egon (Perlado eta
Rubio, 2012; Hull, 2009), etengabe eraldatzen den jarduera da. Baina Unibertsitateak, publizitateindustriak ez bezala, egitura oso konplexua dauka eta aldaketa jakin batzuk burutzeko orduan mugatu
samar dago. Hala ere, XXI. mendean Unibertsitateak erreferente kulturala izaten jarraitzen du eta
gizartean, banakoengan edo nortasunean eta aniztasun kulturalean (Van Ginkel, 2011) gertatzen diren
aldaketa ugariren arduraduna da.
Europako Goi Mailako Hezkuntza Esparrua (EGMHE) da Unibertsitateak aurre egin dion azken
erronketako bat. Nahiz eta urteetan zehar eztabaida bizia sortu, Europa mailako aldaketak bultzatu ditu
goi mailako heziketan. Hezkuntza sistema berri hau konpetentziak eskuratzean oinarritu da. Eta
Kalitatea Ebaluatzeko Egiaztatzeko Agentzia Nazionalak (ANECA, 2005) eta Publizitate Enpresen
Elkarte Generalak (AGEP, 2000) ezarri dute zein konpetentzia landu behar zuten komunikazio-gradu
berriek. Erreferentzia hauetatik eta beste batzuetatik abiatuz, zentro bakoitzak bere ikasketa-planak
landu ditu, baita irteera profesionalak mugatu ere.
Ikasleek erreferentzia horietara jotzen dute goi-mailako ikasketak aukeratzeko, garatu nahi duten
jarduera profesionalaren arabera. Unibertsitatean jasotzen duten heziketak ikasleen bizitza aktiborako
trantsizioan eragiten du. Horregatik, heziketak bat etorri behar du irteera profesionalarekin eta
jardueraren errealitatearekin.
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2.1 Helburu orokorrak
Gure ikerlanak honako hiru helburuak lortu nahi ditu:
•

Zerrendatzea Estatu espainiarreko zein unibertsitatek eskaintzen duten publizitatekomunikazioaren hezkuntza eta zeinek jasotzen duten Arte Zuzendaritzaren irakasgaia.

•

Aztertzea nolako pertzepzioa duten irakasleek eta publizitateko profesionalek Arte
Zuzendaritza irakasgaiak unibertsitatean izan beharko lukeen presentziaz.

•

Egiaztatzea zein diren esparru akademiko eta profesionaleko antzekotasun zein
desberdintasunak, arte zuzendaritzako karrera profesional bat modu egokienean
garatzeari dagokionez.

2.2 Metodologia
Ezarritako helburuek gure metodologia zehaztu dute. Hala, berau bi zutabetan oinarritzen da.
Alde batetik, arte-zuzendaritzaren hezkuntza-eskaintzari buruz datu kuantitatibo eta
kualitatiboak eman dizkiguten behaketa sistematikoa eta analisi dokumentala. Bestetik, ohiko
baliabide kuantitatibora jo dugu, galdetegiarenera hain zuzen. Bide horri esker, iriste zaileko bi
populaziotara heltzea lortu dugu. Ikuspuntu bikoitz honek, kuantitatibo eta kualitatiboak,
fokuratze desberdinen arteko osagarritasuna nabarmentzen du, halaxe defendatzen baitute
zenbait autorek (Cea d’Ancona, 1998).
Graduen prestakuntza-eskaintzaren azterketa egiteko, Hezkuntza, Kultura eta Kirol1
Ministerioaren Web orrialdera jo da. Bertatik eratorritako informazioa, lagina osatzen duten
unibertsitateetako Web instituzionaletan aurkitu den informazioarekin berretsia izan da.
Segidan, egindako analisiaren informazio nagusia zehazten dugu:
•

2010. urtea baino lehenago egiaztatutako graduak.

•

Erreferentzia bezala hartu den ikasturtea 2011/2012 izan da. Hala ere, etengabeko
eguneratzeak egin dira.

•

34 unibertsitate aztertu dira (15 publikoak eta 19 pribatuak) eta atxikitako beste 5
zentro pribatu.

•

Aztertutako graduak: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado en
Comunicación y Relaciones Públicas eta Grado en Comunicación Publicitaria.

•

Aztertutako prestakuntza: ‘dirección de arte’ sintagma aurkezten duten irakasgaiak.

Galdetegiak, bere aldetik, modu anonimo eta baldintzatu gabean, aztertutako graduprestakuntzen inguruko eztabaidagaiak ezagutzea ahalbidetu digu. Horien unibertsoa
unibertsitate irakasleek eta lanean diharduten arte-zuzendariek osatzen dute. Kontuan hartu
ditugu, modu horretan, kontrajarriak diren bi munduotako adituen iritziak. Beherago,
galdetegiari dagokion informazioa zehazten dugu:

1

•

Zuzeneko posta elektroniko eta bitartekari bidezko kontaktua.

•

Galdetegiaren deitura: Formación en Dirección de Arte en España.

•

Online galdetegia encuestafacil.com-en zintzilikatua 2014ko abenduaren 15era arte.

•

Galderak: itxiak, irekiak eta aukera anitzekoak.

•

Betetako galdetegiak: 197 unibertsitateko irakaslek eta publizitateko 85 profesionalek
beteak.

Ikusi: https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo
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3. Ikerketaren muina
3.1 Arte Zuzendaritza irakasgaiaren prestakuntza-mapa
Aurreko lizentziaturako ikasketetan 14 unibertsitatek (8 publikoak eta 6 pribatuak) irakasgai
hau eskaintzen zuten. Hori dela eta, esan dezakegu EGMHEko irakasgai honen presentzia
handitu dela. Izan ere, aztertutako 39 zentroetatik 23k Arte Zuzendaritza irakasgaia jasotzen
dute euren ikasketa-planetan. Unibertsitate publikoen kasuan 10 dira ezaugarri hau aurkezten
dutenak eta pribatuetan 13, hauetatik 4 zentro publikoetara atxikiak 2.
Hurrengo taulan (1. taula) ikusi daitekeen bezala, Katalunian eta Madrilgo Erkidegoan biltzen
dira zentroen erdia baino gehiago. Madril eta Bartzelona, publizitate-industriaren erdiguneak
izateaz gain, orokorrean publizitate-komunikazioaren hezkuntza-eskaintza zentralizatzen duten
hiriak dira, arte zuzendaritzarena bereziki. Zentro kopuru altu honen beste arrazoi bat da Estatu
espainiarreko autonomia erkidego handienak izatea.
1. taula. Arte Zuzendaritza irakasgaia eskaintzen duten unibertsitateak
Andaluzia (3)

• Centro Universitario EUSA (CEUSA) [US]*
• Universidad de Málaga (UMA)
• Universidad de Sevilla (US)
Aragoi (1)
• Universidad San Jorge (USJ)
Gaztela eta Leon (2)
• Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
• Universidad de Valladolid (UVA)
Katalunia (5)
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
• Universitat de Girona (UDG)
• Universitat Pompeu Fabra (UPF)
• Universitat Ramon Llull (URLL)
• Universitat de VIC (UVIC)
Valentziako Erkidegoa (2) • ESIC Business & Marketing School Valencia (ESICVA) [UMH]*
• Universitat d’Alacant (UA)
Madrilgo Erkidegoa (7)
• ESIC Business & Marketing School Madrid (ESICMA) [URJC]*
• Universidad Antonio de Nebrija (UAN)
• Universidad San Pablo–CEU (USPCEU)
• Universidad Complutense de Madrid (UCM)
• Universidad Europea de Madrid (UEM)
• Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
• Villanueva Centro Universitario (VICU) [UCM]*
Murtzia (1)
• Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Nafarroa (1)
• Universidad de Navarra (UNAV)
Euskadi (1)
• Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Iturria: Norberak eginda.
* Adierazitako zentro publikoetara atxikitako zentro pribatuak.

Gaur egun, irakasgai hau indarrean dago aztertutako zentro guztietan. Hala ere, bere
integrazioa pixkanakakoa izan da. Irakasgai hau 2011/2012 ikasturtean (ikerketa honetarako
erreferentzia ikasturtea) soilik 7 zentroetan ematen zen, gainerako zentroetan 2012/2013 eta
2013/2014 ikasturtetan hasi ziren eginkizun honekin.
Behin prestakuntza-mapa irudikaturik, irakasgaia hau osatzen duten ezaugarri garrantzitsuenak
ezartzea dagokigu. Sevillako Unibertsitatean eta honi atxikitako EUSAko Unibertsitatean baino ez
dugu aurkituko irakasgai hau lehen zikloan. Aurreko taulan ikus daitekeen bezala, gehienbat bigarren
zikloan kokatzen da. Hala bada, ondorioztatu daiteke prestakuntza-garaiaren bukaera aldera lotzen
dela. Nahitaezko edo hautazko irakasgaia izateak ez du esangurarik kopuruari dagokionez; bai, ordea,
modalitate bakoitzak suposatzen duenarekiko. Derrigorrezkotasun horrek, hautazkotasunak ez bezala,
2

Bertako irakasgaiek, atxikitako zentroen izendapen eta ezaugarri berdinak dituzte.
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adiertazten du oinarrizko prestakuntzatzat hartzen dela. Hautazko irakasgaia denean ikasleek ez dute
beti ziurtasunik izango ikasketa hauek egin ahal izateko orduan. Azken baieztapen horren atzean
zergati ugari ere badago, ikasleen esku ez daudenak: hezkuntza-eskaintzatik desager daiteke
matrikulazio kopuru nahikoa ez egoteagatik, irakasgaietan gehienezko matrikulazioa egoteagatik, e.a.
ECTS kredituen banaketa homogeneoa da. Gehiengoa 6 ECTS kreditutan dagoen arren, esleipen
hau erdira jaisten duen zentrorik ere bada. Dudarik gabe, irakasgai honi zuzendutako ordu kopuruek
argi islatzen dute nolako garrantzia ematen dion zentro bakoitzak.
Aztertutako zentroen erdiak irakasgaiari Arte Zuzendaritza izena jartzen dio. Kasu hauetan bai hitz
egin genezake irakasgaiaren espezifikotasunaz. Bestalde, gainerako zentroetan ez dago kontsentsurik
irakasgai honen izena zehazteko orduan. “Eta” partikula kopulatiboaren erabilera ugariak agerian
uzten du nolako aniztasuna aurkitzen dugun irakasgaiaren izena aukeratzean. Ezaugarri honek esan
nahi du aztertutako irakasgaiak edukiak partekatzen dituela Diseinu Grafikoa, Publizitate
Argazkigintza eta Publizitate Erredakzioa irakasgaiekin, besteak beste.
2. taula. Arte Zuzendaritza irakasgaiaren ezaugarriak (Gradua)
Zikloa

• Lehenengo zikloa (2)
• Bigarren zikloa (21)

Mota

• Hautazkoa (11)
• Nahitaezkoa (13)

ECTS kredituak

6 ECTS (17)

Gradua

• Publicidad y Relaciones Públicas (21)
• Comunicación y Relaciones Públicas (1)
• Comunicación Publicitaria (1)

Irakasgaia

9 izendapen desberdin, ohikoena ‘Dirección de Arte’ (12)

Aipamenak

UAB

4,5 ECTS (1)

UPF

UEM

4 ECTS (2)

3 ECTS (3)

UPV/EHU
Iturria: Norberak eginda.

( ) Zentro kopurua adierazten du.

Soilik lau unibertsitatetan (bi, katalanak; bat, madrildarra; eta beste bat, euskalduna) aurki
dezakegu Arte Zuzendaritza irakasgaia aipamen bati zedarritua. Kasu horietan bakarrik izango
dute ikasleek aukera irteera profesional zehatz baterako prestakuntza ahalbideratuko duten eta
ikasketa-planean dauden irakasgaiak burutzeko.
EGMHEk izandako azken aldeketek Arte Zuzendaritza irakasgaiaren presentzia areagotzea
eragin dute; ordea, ezin dezakegu oraindik Publizitate Gradu guztietan aurkitu. Irakasgaia
ikasketa-planaren barne hartzea zein irakasgaiak izango dituen oinarrizko ezaugarriak zehaztea
zentroen esku daude; izan ere, EGMHEk neurri batean malgutasuna eskaintzen du irakasgaiak
eta ikasketa-planak konfiguratu eta diseinatzeko orduan.
3.2 Adituen judizioa: Arte Zuzendaritza prestakuntzaren balorazioa.
Aurreko analisia burutzea beharrezkoa izan da lortutako datuetatik aurrera irakasleak eta
publizitate-profesionalak zer eskaintza zehatzi buruzko iritzia adierazten ari diren jakin ahal
izateko. Publizitate-agentziek askotan arlo honetan tituludunak diren egresatuez hornitzen dira.
Hala ere, goiko mailako hezkuntza garapen profesionalerako elementu gakoa izan arren,
lizentziatua edo gradu izateak ez du bermatzen enplegu bat lortzea publizitate-sormenaren
eremuan. Training edo portfolio elementuek hemen protagonismo handiagoa hartzen dute.
Ondoren jakingo dugu zein den adituen iritzia aztergai ditugun bi kontuen gainean.
1. irudiak argi erakusten du bai publizitate-profesionalek bai irakasleek uste dutela, gehiengo
osoz uste ere, dagokigun aztergaia Publizitate Komunikazioko ikasketa guztietan egon behar
direla; alegia, aztertu ditugun 39 unibertsitate-zentroetan presentzia izan behar dutela. Zentzu
honetan, hobekuntzarako aukera ekartzen dute bai EGMHEk bai maiztasun handieneko
ikasketa-planak berrikusi beharrak.
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1. irudia. Arte Zuzendaritza irakasgaia publizitate-komunikazio ikasketetan agertzearen
beharra
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Iturria: Norberak eginda.

Aztertzen dugunean zein tituluk prestatzen duen ikasleria hobekien arte zuzendaritzarako (2.
irudia), irakasle batzuek zer eta eurek ematen duten prestakuntza defendatzen dute; beste
irakasle-kopuru handi batek, berriz, Arte Ederrak seinalatzen ditu.
Zehazki, irakasleek “beste” heziketa bat seinalatu duten kasuetan aurreko bi tituluak
konbinatzeari egiten diote erreferentzia, hots, Arte Ederrak eta Publizitatea. Horren harira,
azpimarratzen dute egokiena dela arte zuzendaritzako formazioa osatzeko zentro
espezializatuetara joatea.
Publizitarioak Arte Ederren alde daude. Hala ere, baieztatzen dute oraindik ez dagoela
aipaturiko lanbiderako prestatzen duen heziketa aproposik. Guztiarekin ere, bat datoz aurreko
adituekin iradokitzen dutenean ikasleek beren heziketa osa dezaketela eskola-sortzaileetan. Eta
halaber, seinalatzen dute ona izan daitekeela lehen aukera bezala ere zentro espezializatu mota
hauetara joatea.
2. irudia. Arte zuzendaritzako profesionala bihurtzeko hobeto prestatzen duen titulazioa

Iturria: Norberak eginda.
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Beren erantzun gehienak jada aipatutako bi tituluetara erakarri ondoren, pentsatzen dute
Diseinu Grafikoko estudioek erantzun liezaieketela jarduera honekiko bokazioa erakusten duen
norbaiten behar hezigarriei. Bi adituen aldetik Ed/Ee erantzunaren adierazgarritasunak hainbat
suposizioz pentsatzera eramaten gaitu: ez dakite zein izango litzatekeen aukera onena edo ez
dute euren iritzia erakutsi nahi.

4. Ondorioak
Arte-zuzendaritza jarduera nabarmenki praktikoa da. Ikasleek Arte Zuzendaritza
irakasgaiaren bitartez lanbidea eta oinarrizko lanbide-gaitasunak ezagutzeko aukera ezin hobea
dute. Bizi garen mundu globalizatu eta bisual honetan, komunikazio-mezuen azkeneko itxura
eta ideien exekuzioa ideiek duten garrantziaren parean kokatu ditzakegu. Honek guztiak
justifikatzen du arte-zuzendariaren inportantzia sortze-prozesuan eta baita heziketa
espezifikoaren garrantzia ere.
Arte Zuzendaritza irakasgaiak EGMHEren ezarpenaren ondoren graduetan presentzia irabazi
arren, Espainiako estatuan 23 zentroek bakarrik eskaintzen dute aipaturiko irakasgaia
publizitate-komunikazio tituluetan. Gainera, egiaztatu ahal izan dugu berorien presentzia zentro
pribatuetan gehiago hedatu dela eta bere izaera heterogeneoaren berri izan dugu.
Bere aldetik, adituak, irakasgai honen kontsolidazioaren alde agertu dira. Publizitatekomunikazio gradu guztietan ezarpena beharrezkoa dela onartu dute. Horrek ekarriko luke
momentuko eskaintza 23 zentrotik 39 zentroetara handitzea. Modu honetan Estatu espainiarreko
autonomia erkidego guztietako ikasleek izango dute aukera Arte Zuzendaritza irakasgaian
matrikulatzeko.
Bide luzea dugu oraindik arte-zuzendaritzako profesionala bihurtzeko aditu gehienen
adostasun orokor eta ahobatezkoa izateko Publizitateko eta Harreman Publikoetako ikasketen
inguruan. Hartarako, beharrezkoa da materia honek heziketa teoriko eta praktikoa zuzenki
artikulatzea. Zentzu honetan, bai Akademiak bai publizitate-industriak bultzatu behar dituzte
hurbiltze bat eta eremu honetan existitzen den eskaintzaren hobekuntzara zuzendutako
elkarrizketa bat.
Jokoan dago epe motz-ertainean publizitate-agentzietan arte-zuzendaritza lanetan jardungo
duten ikasleen etorkizuna. Zehazki, agentziak egresatuen talentu sortzaileaz baliatzen dira.
Publizate-komunikazioko unibertsitate-tituludunak komunikazioan eta publizitate arloan
gertatuko diren aldaketen erantzukizuna dute.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Beharrezkoa da ikerketa-lerro honen inguruan gehiago ikertzea. EGMHEk ezarritako ikasketaplanen berrikuste-prozesua arte-zuzendari baten heziketa-beharretara moldatzen diren jakiteko.
Publizitate-industriaren eta unibertsitatearen aldaketa estrategikoaren egungo agertoki berriek aukera
ezin hobea eskaintzen dute gogoetarako eta komunikazio graduen ikasketa-planen hobekuntzarako.
Halaber, egokia da arte zuzendaritzarekiko bokazioarekin agertu diren egresatuen iritzia kontuan
hartzea. Erabilgarria gerta daiteke beste ikerketa batean egresatuen lan-mundurako ibilbidean
sakontzea, Arte Zuzendaritza irakasgaiaren etorkizuneko berrikuste kurrikularra egiteko.
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7. Eskerrak eta oharrak
•

Lan honen aurrekaria da “Heziketa-beharrak eta lanbide-gaitasunak arte-zuzendaritzan
Estatu espainarreko publizitate-komunikazioko ikasketetan” nazioarteko doktore-tesia.
Doktore-tesi honek Eusko Jaurlaritzako Politika Zientifikoko Zuzendaritzaren
Doktorego-Aurreko Ikerketarako dirulaguntza jaso du 2012-2015 aldiko urteetan.
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Eskola eta gizarte justuagoen eraikuntza:
profil migratzailea duten ikasleekin egindako praktiken analisia

Imanol Santamaría-Goicuria. Hezkuntzaren Teoria eta Historia Saila. Hezkuntza eta Kirol
Fakultatea. Imanol.santamaria@ehu.eus.
LABURPENA
Azken urteotan jendarte justuagoak lortzeko borrokan ari da gizateria, baina migrazioek,
globalizazioak eta norbanako bakoitzaren abiapuntuak berak areagotu egiten dute batzuen eta besteon
arteko berdintasunik eza. Jendarte justuagoak garatzeko bide horretan, hezkuntza sistema eta eskola
giltzarri dira, eta kalitatezko hezkuntzak justizia sozialaren alde egitea ezinbestekoa da (Murillo,
Román eta Hernández-Castilla, 2011). Ikerketa honen helburua da XXX eskolan ikasle
migratzaileekin aurrera eramandako praktikak behatzea eta analizatzea, justizia sozialerako bide
ematen duten hezkuntza ereduei erantzuten dieten frogatzeko. Erabilitako metodologia kasu-azterketa
bat izan da, ikuspuntu narratzaile batetik egina. Ondorio moduan, baieztatu daiteke gizarte justuagoen
garatze bidean eskolak eta irakasleek duten eragin zuzena.
GAKO-HITZAK: Hezkuntza eta eskola, ikasle migratzaileak, justizia soziala.

ABSTRACT
Migrations, globalization, and the differences with wihich we all start out, enhance the inequality
humanity has been fighting for in order to build fairer societies in the last few years. The educational
system, as well as the school are key assets in the development and attainment of this task, and
therefore, having fairer societies requires an education of quality that works from, and for social
justice (Murillo, Román, & Hernández-Castilla, 2011). The objective of this work is to observe
practices carried out in the XXI school with migrant students in order to analyze these educational
procedures, and to determine if they are suitable to an educational model that facilitates this purpose.
This work is based on a case study with a narrative approach. As a conclusion, it is confirmed the
enormous importance of the school and teachers in the developmet of more just societies.
KEYWORDS: Education and school, migrant students, social justice.

1. Sarrera eta motibazioa.
Tedescoren hitzetan (2012), desberdintasun-arraila geroz eta handiagoa da. Izan ere, “justizia
sozial” terminoa hiru oinarrizko printzipiok osatzen dute, eta gaur egun printzipio horietan desoreka
handiak suma daitezke: ondasun eta zerbitzuen banaketa egokian (Sen, 2010), gizarte garaikidea
osatzen duten identitate guztien aitortzan (Irvine, 2003) eta identitate horiek gizarte garaikidean behar
bezala ordezkatuta eta irudikatuta egotean (Lee eta Hipólito-Delgado, 2007). Desberdintasun horiek
guztiak, pobrezia sortzeaz gainera, hainbat herrialdetan bizi dugun gizarte-kohesio eta zatiketa krisi
sakonen sorburu dira. Horregatik, arreta berezia eman behar diogu eskolari, gizartearen ordezkari
behinena baita.
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1.1. Justifikazioa
Gizarte justuagoak izateko ezinbesteko baldintza da kalitatezko hezkuntza, zeinak Murillo,
Román eta Hernandez-Castillaren iritziz (2011), justizia sozialaren alde lan egingo duena izan behar
duen, eta gizarte garaikidea osatzen dugun guztion aukera-berdintasuna bermatuko duena. Era berean,
ondasunen eta oinarrizko zerbitzuen banaketak egokia behar du izan, gizarte-kide ororen aitortza eta
parte-hartze betea ziurtatuko badira.
Bi printzipio ezinbesteko dira neurri hauek guztiak sustengatzen dituztenak: aniztasunari eman
beharreko arreta, estatuek eta haien hezkuntza sistemek hezkuntza-eskubidea bermatzeko duten
betebeharrean oinarritzen dena (Dieterlen, 2001; Gordon, 2001), eta inklusio printzipioa, pertsona
orok aukera berdintasunean parte hartzeko eskubidea exijitzen duena, curriculum bat eta bera
partekatuz eta eskola-eremu arrunt batean, beti ere (Ainscow 2001; UNESCO, 2004).

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Hazi egin da eskoletako ikasle migratzaile kopurua, eta hazkunde honek iraultza eskatzen du
hezkuntza munduko egin-moldeetan. Coelhoren hitzetan (2006), ez lukete pertsona migratzaileak izan
behar integrazio prozesu jakin batera egokitzen bakarrak; gizarteko kide guztien ardura partekatua ere
beharko luke izan.
Asmo horiek gauzatzeko, Eskola inklusiboaren esparruan Aniztasunari Erantzuteko Plan
Estrategikoa (2012-2016) daukagu Euskal Autonimia Erkidegoan, eta baita Hezkuntza eredu
pedagogikoaren markoa ere, azken hau, Heziberri 2020 Planaren baitan. Horien asmoa da, 2020
urteari begira, formazioari eta hezkuntzari dagokienean, Europa mailan ezarri diren berrikuntza eta
garapen lan ildoak uztartzea, gurean testuinguruak zehazten dituen hezkuntza mailako erronkak
kontuan hartuz, betiere.
Ikerketa lan honek hainbat helburu ditu:
•

XXX eskolan ikasleria migratzailearekin burututako praktikak aztertzea, eta, ondoren,
jarduera horiek praktika inklusiboen garapena errazten duen hezkuntza ereduarekin bat
datorren frogatzea.

•

Ikasle migratzaileen iritziak ezagutzea eta irakasleenekin konparatzea. Horrela, sakonago
ulertuko ditugu egungo hartu-eman pedagogikoetatik sortzen diren zenbait tentsio eta dilema.

3. Metodologia eta ikerketaren muina.
Kasu-azterketa bat hautatu izanak eta ikuspuntu narratzailea erabiltzeak zehazten dute ikerketa
honen metodologia. Gainera, hainbat teknika erabili dira datuen bilketa eta ekoizpen estrategia
moduan, zentroko irakasle eta ikasleen esperientziei zentzua eta esanahia eman ahal izateko baliatu
nahi izan direnak: bizipen-kontaketak, elkarrizketa sakonak eta metodo bisualak.
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3.1. Kasu-azterketa
Simons (2009), Stake (1999) edo Martinezen (1990) neurriko egileek diotenez, kasu-azterketa
oso metodologia egokia da ikasle migratzaileen gelako praktiken analisiak egiteko. Izan ere, kasuazterketak egoera edo fenomeno jakin bat testuinguru erreal batean aztertzea eskatzen baitu.
Halakoetan, ohiturak, rolak, baloreak eta unean uneko giroko arauak pixkana-pixkana barneratu ohi
dira, eta indibiduoen zein talde jakinen jokaerari buruzko azalpenak egoki emateko baliagarriak izaten
diren zenbait joera erregular sortzen dira.

3.2. Ikuspegi narratiboa
Dokumentu hau gauzatzeko metodologia narratiboa baliatu dut. Connelly eta Clandininen ustez
(1990), ikerketa eredu honek berez den horretan eta gizakiok bizi dugun bezalaxe irudikatzen du
mundua, gizakion bizitzatan oinarritzen baita.

3.3. Ikerketan parte hartu dutenak eta ikerketaren testuingurua
Ikerketa hau Euskal Autonomia Erkidegoan burutua izan da, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako lanbide-heziketako zentro batean. Ikerketan parte hartu dute 45 eta 50 urte bitarteko bi
irakaslek, emakumezkoa bata eta gizonezkoa bestea, eta jatorri txinatarreko 17 urteko bi ikaslek;
ikasleei dagokienean ere, mutila zen bata, eta neska bestea. Azkenik, aipatu beharra dago, ikerketan
parte hartu duten lau lagun horien hautaketari dagokionez, komenientziazko lagina erabili dudala
(Polkinghorne, 2005).

3.4. Datu-bilketa
Datuak biltzeko hainbat modu izan da. Bizitza-istorioez gainera, erabili dut beste metodo
kualitatiborik ere: elkarrizketa sakonak eta ikus-entzunezko metodologiak, esate baterako; irakasleek,
ikasle arruntek eta, batez ere, ikasle migratzaileek egunerokoan bizi ohi dituzten esperientzien
konplexutasuna sakonkiago analizatzeko bide eman didatenak.
3.5. Datu-bilketa, trataera eta laburpena.
Ikerketa honen datu-bilketa prozesuari ikasle migratzaileen kontakizunen bilketarekin eman
zitzaion hasiera, pantaila eta metodo bisualen bidez. Ondoren, bildutako informazioa irakasleek
narrazio bidez emandako testigantzekin egiaztatua izan zen. Irakasleen testigantzak haien bizitzaistorioetatik eta haiei egindako elkarrizketa sakonetatik eratorriak izan ziren. Informazioa eskuratzeko
saio guztiek helburu bat eta bera zuten: sakonkiago ulertu ahal izatea ikasle migratzaileen harrera eta
alfabetizazio prozesuan zehar irakasleek bizitako tentsio eta dilemak.

4. Emaitzak
4.1. Ikasle migratzailea hari egindako harrerari buruz mintzo da
Segidan, ikasle txinatarren asebetetze maila azaltzen saiatuko naiz; eurei eskolan egin zieten
harrera prozesuari lotutako asebetetze maila, hain zuzen ere. Halako prozedura bat aurrera eramateko,
eta hizkuntza bera muga handia izango zela aurreikusita (ikasle txinatarrek ez zituzten ez gaztelera ez
eta ingelesa ere ezagutzen, eta irakasleak ere ez zekien txineraz), irakasle-ikasle arteko komunikazioa
errazteko tresnak erabiltzea erabaki nuen.
Egin nituen galdera adina erantzun jaso nituen, eta jarraian aurkeztuko ditut. Galdera-erantzunak
hiru taldetan banatu ditut: ikasle migratzaileen harrera eta alfabetizazio prozesuan gainontzeko
ikasleen inplikazio maila erakusten dutenak, aipatu prozesu berean irakasleen inplikazio mailaren berri
ematen dutenak, eta, amaitzeko, azken galdera-erantzun multzoak hizkuntza-aferari egiten dio
erreferentzia, oso oztopo esanguratsua izan baitzen, eta presentzia handia izan baitzuen prozesu guztian
zehar.
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1. Irudia. Gainontzeko ikaskideei buruzko galdera.

2. Irudia. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan "berdinen" garrantziari buruzko galdera .

Galdera hauei dagokienean, 3. Irudian ikasleek diote ez direla euren ikaskideengandik baztertuta
sentitzen, baina adeitasun falta sumatu izan dutela.

3. irudia: Ikasle migratzaile baten erantzuna, euren integrazio-prozesuan ikaskideek
hartutako jarrerari buruz galdegin ondoren.
Lehen galdera-erantzun multzoarekin amaitzeko, eta 4. irudian ikus daitekeen moduan, ikasle
migratzaileetako batek aipatzen du bere gaztelerazko alfabetatze prozesuan gainontzeko ikaskideen
inplikazioak izandako garrantzia, eta azpimarratu egiten du haiengandik jasotako laguntzak mesede
egin diola euren ikaskuntzari.

4. irudia. Berdinen arteko elkar-laguntzaren garrantzia azpimarratzen duen erantzuna.
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Ikasle migratzaileen harrera eta integrazio prozesuan gainontzeko irakasleek izandako
inplikazioari dagokionean, izan zen ere galdera eta erantzun trukerik, jarraian azaltzen diren 5, 6, 7 eta
8. irudiek biltzen dituztenak dira.

5. irudia. Irakasleen lanaren gaineko galdera, euren harrera eta integrazio prozesuan.

Erantzun eta gero bildutako informazioari dagokionean, ikaslearen kultura maila oso kontuan
eduki behar dugu, ikasle migratzaileek irakaslearekin garatu duten hartu-eman mota analizatzeko
garaian, batez ere. Ikasle mota honentzat autoritate handiko figura da irakaslea, zeini errespetua ere
neurri horretan berean zor zaion. Hori dela eta, ez dute ezinegonik batere adierazten, irakasleekiko
sortu ohi duten sumisio eta onarpen harremana dela eta. Izan ere, irakasleak eta familiako kideak
izaten baitira euren bizitzako pertsonarik esanguratsuenak.

6. Irudia. Ikaslearen integrazio prozesuan irakaslearen inplikazio graduari buruz eginiko
galderari emaniko erantzuna.

4.2. Ikasle migratzaileen alfabetatze prozesua, ikasleen beraien ikuspegitik
Atal honetan bi zati bereizi behar ditugu. Lehendabizikoan, irudien bitartez, gure ikasleak euren
gaztelerazko alfabetatze prozesua nolakoa izan den adierazten saiatzen dira. Bigarrenik aurkezten
ditugun irudien bidez, ordea, lanerako hainbat bide aurkezten dizkigute (bakarka edo taldeka), eta
baita lanerako baliatutako toki fisikoak ere. Azkenik, galdera-erantzun truke bat aurkezten dut, aipatu
prozesuan ikaslearen asebetetze maila zein izan zen erakusten duena.

7. irudiaren bidez, ikasleei galdetzen diet euren alfabetatze eta integrazio prozesuan gainontzeko
irakasleek erakutsitako inplikazio mailaz. Irakasle hauen lana ez da soilik ikasleak alfabetatzen
laguntzea, baina helburu hori ere zeharka bete beharko lukete.
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7. irudia. Espezialistak ez diren irakasleen lanaren eta inplikazio mailaren gainean eginiko
galdera.
Irakaslearen figurari dioten errespetua dela eta, ez dute gaiari buruzko aipamenik egiten. Hala ere,
euren ezinegona adierazten dute, nirekin hartu-emanetan jartzeko bide bakarra elkarrizketa hau bera
burutzeko erabilitakoa baita.

8. irudia. Ikasleek komunikatzeko dituzten mugak aipatzen dizkigute honako erantzun
honetan.

4.3. Alfabetizazioa eta integrazioa espezialista ez diren irakasleen ikuspegitik.
Ikergai izan dudan esperientzian parte hartu duten irakasleen iritziak jaso ditut.
Horretarako, ikerketa-prozesuan parte hartu duen kide bati egindako elkarrizketa bateko lagina
aurkezten dut.
Inmigrazioaren gaiari dagokionez, bada hainbat aurreiritzi... Tarteka, zenbait esaldi
entzuten dituzu, eta esaten duzu: Nora zoaz, baina? Zu ikusi nahi zintuzket pertsona
hauen larruan, bizitza aurrera atera ahal izateko beste herrialde batera joatera
behartuta, eta haiei ematen zaien tratu bera pairatzen. Izan ere, batzuetan, ikasle
hauei buruz mespretxuz hitz egiten da, "hau "matxupitxua" da", edo "badakizu
hauek nondik datozen", "badakizu nondik datozen, eta kanpotik datozenez, bada, ez
dira parte onekoak...". Ez dakit; orokortzeko joera duen jendearen komentarioak
dira, eta, ondorioz, nire ustez, etorkinak, pertsona moduan tratatuak izan ordez,
bada, kolektibo moduan tratatuak izan ohi dira, guztiak berdinak balira bezala,
identitaterik ez balute bezala.

Nire kolaboratzaileak azaltzen duen ikuspegia, ikastetxe honetan irakasle askok duen ikuspegi
bera da. Ikasle migratzailea arazo moduan kontsideratuta dagoela azaltzen du, eta ez berez dena
bezala: aurkikuntzarako eta beste kultura batzuen ezagutzarako bide moduan, alegia. Edo oraindik eta
harago, ez dira kontsideratzen lanerako aukera moduan. Izan ere, Euskal Autonomi Erkidegoko eskola
gehienetan D eredua (ikasgai gehienak euskaraz dira) da nagusi, baina eskola honetan, A eredua
(ikasgai gehienak gazteleraz dira) ere eskaintzen da. Horregatik, ikasle bolumena beste ikastetxe
batzuetan baino handiagoa da, eta, ondorioz, behar izaten den irakasle bolumena ere handiagoa da.
Horra gorago aipatzen nuen lanerako aukera.
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Nik ez dut halako ikasleekin zertan kezkatu. Horiez gain, 30 ikasletik gora ditut nire
ardurapean, eta ezin diet ikasle migratzaileei arreta berezirik eskaini, bestela,
gainontzekoak salduta uzten ditut. Horretarako kontratatzen dira irakasle
espezialistak. Gainera, zer egin behar dut nik, haien hizkuntzarik ezagutzen ez
badut?

Iritzi horrek argi uzten du irakasle batzuk ikasle migratzaileekiko erakusten duten inplikazio
eskasa edo ezdeusa. Ez dute jarrera aldatzeko borondaterik erakusten, ez eta egoeraren gaineko inongo
hausnarketarik egiteko asmorik ere. Hainbat arrazoi dela medio, halakorik egiten ez dutela diote;
besterik ez.

5. Ondorioak eta etorkizunerako planteatzen den norabidea
Azpimarratu egin nahi dut, Murillok eta Hernández-Castillak (2014) baieztatzen duten modu
berean, eskolak paper erabakigarria joka dezakeela eraldaketa sozialerako eragile gisa, eta horretarako
ardura behar lukeela. Beraz, aipatu jendarte edo gizarte justuagoak eraikitze bide horretan, irakaslea
bera da giltzarri, hein handi batean, behinik behin. Irakaslea eta haren identitatea, eskolaren
egunerokoan justizia sozialaren baloreak bermatzeko bide behar luketenak (Krichesky et al., 2011).
Amaitzeko, zera aurrera dezaket: egungo gizartearen konplexutasuna irakaslearen rolak eraldatzen
ari da. Gainera, kalitatezko hezkuntza baten aldeko borrokan, zeinak justizia sozialaren printzipioen
gainean eraikia behar lukeen, eskolaren eta irakasleen beraien ahalmena murrizten ari da. Nire
gomendioa, beraz, honakoa da: hezkuntzatik eta hezkuntzaren alde lan egiteko prest dagoen
edonorentzako espazioak sortu eta dinamikak abiatzea. Helburu moduan, ikerketa honetan islatzen den
arazoari konponbidea ematea; eta, era berean, praktika gogoetatsuen bidez, "justizia sozial"
kontzeptuari trataera naturala ematea.
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Hego Euskal Herriko prozesu konstituziogile baterako ideiak.
Begirada bat Latinoamerikari (eta baita Kataluniari ere).
Compains, E.
Euskal Herriko Unibertsitatea / Latinoamerika eta Kariberi buruzko Ikerketa Taldea /
Oinarrizko eskubideak eta Europar Batasuna Ikerketa Talde Kontsolidatua1
eneko.compains@ehu.eus
Laburpena
Lan honen zioa zuzenbide konparatuan Hego Euskal Herriko prozesu konstituziogile baterako ideiak
bilatu eta azaltzea izango da. Horretarako Latinoamerikara begiratuko da, Venezuela, Bolivia eta
Ekuadorrera zehazki, hauexek baitira Latinoamerikar Konstituzionalismo Berria bezala ezagutu den
konstitutuzionalismo berriaren adierazle nagusi. Aipatu hiru herrialdeetan, pairatzen zuten egiturazko
krisia gainditu nahian (politiko, ekonomiko eta soziala) herriek prozesu konstituziogileak abiatu eta
konstituzio berriak onartu zituzten, bidean irakaspen mordoa utziz. Lan honetan irakaspen horiek
Euskal Herriari egin diezaieketen ekarpena azaltzeko ahalegina egingo da. Zeharka bada ere,
Kataluniari ere begiratuko zaio.
Hitz gakoak: prozesu konstituziogile / Euskal Herria / Latinoamerika / Katalunia
Abstract
The aim of this paper is to look for ideas within the comparative law, and explain them for a
constituent process in Southern Basque Country. For that purpose, we will look at Latin America,
specifically to Venezuela, Bolivia and Ecuador, which are the main examples of the so-called New
Latin-American Constitutionalism. In these three countries, people started constituent processes and
approved new constitutions in order to get over the structural crisis they suffered (social, economical
and political), producing a valuable contribution for the constituent power theory. We will look at
Catalonia too.
Key words: constituent process / Basque Country / Latin America / Catalonia

1. Sarrera eta motibazioa
Aspalditik esaten ari da Espainian erregimen krisi bat ematen ari dela; alegia, 1978ko Konstituziotik
jaiotako sistemak erabateko krisia pairatzen duela eremu ekonomiko, sozial, politiko-instituzional zein
territorialean, eta ondorioz, sisteman aldaketak egin behar direla, izan handiagoak ala txikiagoak.
Egoera honen adibide lirateke, besteak beste, Estatuko instituzio nagusi batzuek azken urteetan izan
duten zilegitasun galera handia (Monarkia edo Senatua kasu); gobernutik hartutako neurri
ekonomikoen aurrean egondako erantzun zabala (bankuen erreskatearen eta murrizketa sozialen
aurkakoa); alderdi politiko batzuen ustelkeria kasuen orokortzearen aurrean zabaldutako sumindura
(Estatuan PP-PSOE; Nafarroan UPN; eta EAEn, neurri txikiagoan bada ere, PNV); susperraldia bizi
izan duten indar politiko berrien ondorioz sortutako panorama politikoaren zatikatzea; Estatuaren
ahalegin birzentralizatzailearen aurrean, herrien aldarrikapen subiranisten biderkatzea (indar bereziz
Katalunian); eta abar luze bat.

1

Lan hau Eusko Jaurlaritzako GIC 07/86 ikerketa taldearen babesean egina da (Derechos Fundamentales y
Unión Europea; Ref : IT675-13).
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Fenomeno guzti hauen aurrean, non gehienek aitortu egiten baituten aldaketak egin egin behar direla,
aukera nagusiak bi lirateke: 1978ko erregimenaren berrezarpena (erreforma txikiekin bada ere) ala
haustura demokratikoa eta prozesu konstituziogileen abiatzea. Rosa Luxemburg lider komunistaren
hitzetan xinpleago esateko: erreforma ala iraultza2 (kasu honetan, iraultza sozialista baino iraultza
demokratikoa). Horixe litzateke gaur egungo dikotomia nagusia.
Panorama politikoari begiratzen badiogu, Estatu mailan behintzat, badirudi berrezarpena dela
gailentzen den joera. Koroa berriturik geratu da Felipe VI.aren buruan, instituzioari itxura berritua
emanez; murrizketa sozialen aurkako borrokak nabarmen egin du behera; Alderdi Popularrak garbiki
irabazi ditu hauteskundeak; eta hori gutxi ez balitz, Unidos Podemos-ek, alegia, erreforma sakonagoen
alde agertu den estatuko indar bakarrak, miloi bat bozka utzi zuen bidetik iragan ekaineko
hauteskunde orokorretan. Ez dirudi beraz panorama hortik aldatuko denik, horretarako proposamen
zehatzik faltatu ez den arren3.
Horren aitzinean berriz, Katalunian, bizi bizi mantendu da procés delakoa, indar erakustaldi
erraldoiekin, eta bai herritarrek nola beren ordezkari politikoek erreferenduma antolatu,
independentzia aldarrikatu eta prozesu konstituziogile eraldatzaile bat martxan jartzeko determinazio
osoa dutela dirudi, baita desobedientzia beharrezko bilakatzen bada ere. Horrexegatik, aldaketa
termino demokratiko eta aurrerakoietan nahi dutenentzako aukera egingarriagoa dirudi azken hau.
Eta Euskal Herrian zer? Gaur egun bareturik ageri den mobilizazio ziklo historiko baten ondorioz
erregimenaren indarrak (UPN-PSN) Nafar Gobernutik kanporatuak izan dira, eta Hego Euskal Herriko
bi Parlamentuetan inoizko handienak dira erabakitzeko eskubidearen aldeko gehiengoak. Herri
mugimenduak (Gure Esku Dago kasu) bizirik mantentzen du erabakitze eskubidearen aldeko dinamika
herritarra. Horrek, baina, momentu konstituziogile baten aurrean kokatzen du gure herria? Posible da
Hego Euskal Herrian, une honetan, prozesu konstituziogilerik zabaltzea? Hori aztertzea izango da,
hain zuzen ere, hurrengo lerroen zioa, horretarako esperientzia konparatuei erreparatuko zaiolarik.

2

Luxemburgo, R. (2015), Reforma o Revolución, Akal, Madril.

3

Viciano Pastor, R. et al. (2013), Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a la crisis,
Sequitur, Madril.
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2. Arloko egoera
Botere konstituziogilearen gaia, Martínez Dalmauk azaltzen duenez, ohiko zirkulu akademikoetatik
kanpo egon zen urte luzeetan zehar, horren erakusgarri zelarik, besteak beste, zuzenbide fakultateetako
ikasgeletan gaiari eskaintzen zitzaion tarte eskasa4. Pisarellok ere, bigarren gerraosteko
konstituzionalismo sozialarekin prozesu konstituziogileen ortzemuga eta ezaugarritzea itxita balego
bezala jokatu zela defendatzen du, behintzat doktrinaren parte zabal baten partetik5. Ez zegoen zertaz
hitz egin edo eztabaidatu, ez baitzen inolako nobedaderik ematen, eta hortaz gaiari arreta eskasa
eskaintzen zitzaion.
Aitzitik, XXI. mendeko lehen hamarkadan Latioamerikan egondako irakite konstituziogileak gaiari
eskeintzen zitzaion arreta berpiztu egin zuela esan liteke. Horrela adibidez, askotarikoak izan dira
azken hamarkadan Venezuela, Bolivia eta Ekuadorreko prozesu konstituziogileen inguruan idatzitako
lanak, eta lan labur honek oinarri duen tesi-lana bera ere hor koka liteke6.
Zergatik beraz, Latinoamerikara begiratu? Bada, azken hamarkadei erreparatuz, inolako zalantzarik
gabe, han agertu direlako botere konstituziogilearen gaiari dagokionez elementu eta ezaugarririk
berritzaileenak, Latinoamerikar Konstituzionalismo Berria bezala ezagutzen den horretan batu
direnak. Edozein kasu, argi geratu behar da hasieratik hara begiratzen badugu irakaspenak ateratzeko
dela, ez han egindakoak Hego Euskal Herrian mimetikoki aplikatu behar direla esateko. Izan ere,
elementu komunak egon badaitezke ere, zeharo ezberdinak dira bateko eta besteko egoera zein
baldintza politikoak, eta ondorioz, guztiz okerra litzateke hangoak hemen kopiatu behar direnik
baieztatzea. Fidel Castro komandanteak argi zioen moduan, “kopiatzen dugun aldioro erratu egiten
gara”7. Ez da hori gure helburua.

3. Ikerketaren muina
Esan bezala, ikerketa labur honen muina Latinoamerikako prozesu konstituziogileetatik irakaspenak
atera eta horiek Hego Euskal Herrian izan dezaketen eragina aztertzea da. Guztiarekin, ondorengo
lerroetan, Nafarroa eta EAEko balizko prozesu konstituziogileetarako lau oinarrizko galdera laburki
erantzuten ahaleginduko gara:

4

Martínez Dalmau, R. (ed.) (2014), Teoría y práctica del poder constituyente, Tirant Lo Blanch, Valentzia, 9.
or.
5

Pisarello, G. (2014), Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática, Trotta, Madril, 107. or.

6

Compains, E., Botere konstituziogilea latinoamerikar konstituzionalismo berrian. Venezuela, Bolivia eta
Ekuadorreko azken prozesu konstituziogileen analisi konparatu bat, IVAP, Basauri, 2016.
7

Boron, A. (2008), Socialismo siglo XXI ¿Hay vida después del neoliberalismo?, Luxemburg, Buenos Aires.
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3.1. Hego Euskal Herriko lurraldeak momentu konstituziogile baten aurrean aurkitzen dira?
Aditu guztien artean ahobatezkoa da momentu konstituziogileak (prozesu konstituziogileen aurreko
une historikoak) krisi momentuak direnaren baieztapena. Beste modu batera esanda: herriek soilik
sistemaren krisirik sakonenen aurrean abiatzen dituzte gisa horretako prozesuak, arinagoak direnak
gobernu aldaketekin edota konstituzio erreforma soilekin gainditzen diren bitartean8.
Baieztapen hau argi frogatuta geratzen da Venezuelan, Bolivian eta Ekuadorren martxan jarritako
azken prozesu konstituziogileen aurrekariei erreparatzen badiegu. Horrela, hiru herrialdeok antzeko
egoera pairatzen zuten: krisi ekonomikoa; neurri ekonomiko neoliberal basatien inplementazioa;
pribatizazioak; oinarrizko eskubideen murrizketak; gehiengo sozialen bazterketa (osagai arrazistekin);
pobreziaren zabalpena; ustelkeriaren biderkatzea; klase politikoaren eta alderdi politiko tradizionalen
zilegitasunaren gainbehera; instituzio nagusien partidizazioa eta, oro har, instituzio nagusien jabetzea
alderdien partetik (alderdikrazia deitu zena); herritarren parte-hartzearen bazterketa nabaria;
konstituzioen eraginkortasunik eza… asko dira aipa genitzakeen elementuak9.
Elementu horiek, duda gabe, gobernu-krisi huts baten adierazle baino, erregimen krisi10 sakon baten
adierazle ziren, zeinean sistema instituzional osoak zilegitasun galera erraldoia zuen eta statu-quo
guztia auzitan jartzen baitzen gehiengo sozial baten partetik. Horren ondorioz, momentu
konstituziogile baten aurrekarietan kokatu ziren hiru herrialdeak, eta hauteskundeen bidez agintari
berriak boterera heldu orduko, konstituzio berriak onartzeko prozesuak martxan jarri ziren.
Espainiar estatura etorrita, Kataluniako egoerari erreparatzen badiogu eta egoera soziala horren
dramatikoa ez bada ere, momentu konstituziogile baten aurrean aurkitzen direnaren zantzuak
agerizkoak dira: Estatut-aren gaineko epaia11, Madrildik bultzatutako murrizketa ekonomikoak, defizit
fiskala, hizkuntza eta hezkuntza katalanari egindako erasoak, Parlament-ak onartutako eta Auzitegi
Konstituzionalak suspenditutako 44 legeak (momentuz)… Horiek guztiek asko zabaldu dute Espainiak
Kataluniaren erabakitze eskubidea inoiz errespetatuko ez duenaren, eta ondorioz, alternatiba bakarra
abiapuntu berri bat jartzea denaren ideia; alegia, haustura demokratikoa gauzatu, errepublika
aldarrikatu eta prozesu konstituziogile baten bidez errepublika berri horren zutoinak definitu12.
Hego Euskal Herrian berriz, tamainako zilegitasun galera dute Espainiar instituzioek? Horren krisi
handia bizi du sistemak? Egiturazko elementuak egon badaude: batetik, trantsizio garaian lortutako
autogobernurako arauak ez direlako bete (hala Gernikako estatutuak nola Foru Hobekuntzak

8

Nogueira Alcalá, H. (2008), Consideraciones sobre el poder constituyente y reforma de la Constitución en la
Teoría y Práctica constitucional, Ius et Praxis, 15, 1, Talca (Txile), 233. or.
9

Lan ezberdinak aipa litezke hemen: Bonilla-Molina, L. eta El Troudi, H. (2005), Historia de la Revolución
Bolivariana. Pequeña crónica, UBV, Caracas; Iglesias Turrion, P. eta Espasandín López, J. (koord.) (2007),
Bolivia en movimiento. Acción política y poder político, El Viejo Topo, Madril; Pérez Loose, H. (2009), Ecuador
y su metamorfosis constituyente, in: Serna de la Garza, J.M. (koord.), Procesos constituyentes contemporáneos
en América Latina. Tendencias y perspectivas, UNAM, Mexiko.
10

Erregimen krisi baten osoagaiak eta arrazoiak aztertzeko, ikus: García Linera, A. (2006), Crisis del Estado y
poder popular, New Left Review, 37, 66. or.
11

Epai polemikoaren inguruan, ikus: Bayona i Rocamora, A., (2010), La sentencia del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, Activitat Parlamentaria, 23, 63-71. or.
12

Arazo katalanaren inguruan, ikus: Cotarelo, R. (2016), La República Catalana, Now Books, Bartzelona.
159

IkerGazte, 2017
Gizarte-zientziak

transferentziak betetzeke dituzte oraindik), eta jendarteko sektore zabalentzat (euskal gehiengo
sindikala kasu) tresna agortuak direlako; baina bestetik, eta batez ere, Madrilek ildo berzentralizatzaile
nabarmena martxan jarri duelako, gehienetan euskal gehiengo politiko eta instituzionalen
borondatearen aurka. Horren froga dira Madrildik inposatutako murrizketa sozialak edota gastu
sabaiaren finkapena; autogobernua zokoratzen duten oinarrizko legeen ezarpena (LOMCE, Mozal
Legea…); alderdi minoritario batekoak izanik (PP), eskubide zibil eta politikoen zanpaketan Gobernu
delegatuak betetzen ari diren papera; edota Auzitegi Konstituzionalaren aurrean Nafarroa zein EAEri
aurkatutako 27 legeak (17+10). Gure ustez, euskal autogobernuaren aurkako erasoa iraunkorra denik
ezin da ukatu; hori bai, beste kontu bat da sozialki hori guztia horrela ulertzen den (eta ezezkoan
gaude, Nafarroan behintzat).
Gaur gaurkoz, tarterik dago estatu propiorik gabe autogobernua garatu ahal izateko? Hori da euskal
jendarteak erantzun beharreko galdera. Erantzuna baiezkoa/zalantzazkoa izaten jarraitzen duen artean
zaila izango da Hego Euskal Herria momentu konstituziogile baten aurrean dagoenik defendatzea.

3.2. Masa kritikorik dago Hego Euskal Herrian prozesu konstituziogilerik zabaltzeko?
Prozesu konstituziogile bat abiatzeko masa kritikoa behar da; prozesua ireki eta aurrera eramateko
determinazioa duen herri bat, iraganarekin apurtu nahi duena. Gero datoz munduko oztopo
legal/konstituzional guztiak, prozesuaren aurkakoek indarrean dagoen legeria baliatuz ipini nahiko
dituztenak; baina aurre-baldintza hori da: herri bat statu quo-a errotik eraldatzeko borondatea duena.
Aipatzen ari garen hiru herrialdeetan agerizkoa da baietz, masa kritiko hori egon bazegoela.
Venezuela, Bolivia eta Ekuadorreko kasuetan, gehiengo sozial horiek gehiengo politiko bilakatu ziren
1999ko, 2005eko eta 2006ko hauteskunde presidentzialetan, zeinetan Chávez, Morales eta Correa
asanblada konstituziogilearen bandera astinduz aurkeztu baitziren. Horixe zen beren programen puntu
zentrala, eta herriak berretsi egin zuen. Hauteskunde garaipenen aurretik, gainera, gauzen
egoerarekiko nekearen eta aldaketa nahiaren adierazle, mobilizazio ziklo indartsua eman zen.
Venezuelaren kasuan “Karakazo” bezala ezagutzen den 1989ko eztanda sozialean izan zuen inflexio
unea (milaka hildako Karakaseko kaleetan), une hartan agerian geratu zelarik sistemaren erabateko
krisia eta jendearen nekea. Boliviaren kasuan 2000-2005eko “ziklo erreboltaria” eman zen, zeinaren
bidez aldaketaren agenda konfiguratzen joan baitzen: natur baliabideen nazionalizazioa,
presidentearen auzipetzea eta asanblada konstituziogilerako deia. Horiek ziren “urriko agenda”-ren
puntu nagusiak. Eta Ekuadorren ere erraldoiak izan ziren sistemaren aurkako mobilizazioak, 1996 eta
2006 urteen bitartean, besteak beste, hiru gobernu presidente uzkaili zituztenak: Bucaram (1997),
Mahuad (2000) eta Gutiérrez (2005)13.
Estatura beste behin etorrita, Kataluniari erreparatzen badiogu, egoera parekagarria dela esan liteke
(ezberdintasunak ezberdintasun).
Masa kritikoa badago, herri mobilizatu bat, kontzientea,
Kataluniako Estatut-aren epaiaz geroztik modu iraunkorrean mobilizatu dena: izan Diada-n
mobilizazio erraldoiak eginez, herri galdeketak antolatuz edo baita epai ezberdinei muzin eginez
prozesu parte-hartzaile bat abian jarriz (azaroaren 9ko kontsulta). Gehiengo instituzionalak ere
badituzte, eta oraingo erronka da erreferendum bidez munduari erakustea Kataluniak Errepublika bat
fundatu nahi duela, baketsuki, modu demokratikoan.
13

Martínez Dalmau, R. (2006), De Punto Fijo a Oruro. Los bolivarianos entre la acción y la reacción, in: Torres
López, J. Venezuela a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana, Icaria, Bartzelona,
16-17. or.; Miranda, B. ((2012), 2000-2005 El tiempo de las sublevaciones, in: Peñaranda, R. et al., 30 años de
democracia en Bolivia. Repaso multidisciplinario a un proceso apasionante (1982-2012), Página Siete, Bolivia,
103. or. eta hur.; Ávila Santamaría, R. (2011) El neoconstitucionalismo transformador. El Estado de Derecho y
la Constitución de 2008, Abya-Yala, Quito, 92-93. or.
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Eta Hego Euskal Herrian? Masa kritiko hori egon liteke (horretarako lan egiten bada), baina gaur
gaurkoz ez dagoelakoan gaude. Zergatik? Bada, iruditzen zaigulako oraindik orain jendartearen
gehiengo batek sistema autonomikoaren imajinariora lotzen duela autogobernuaren garapena
(Nafarroan nabarmen; EAEn zalantzakorragoa izan liteke). Horrek baina, ez du esan nahi aukeraz
beteriko eskenatoki baten aurrean ez gaudenik. Hortxe daude erabakitzeko eskubideak babes zabala
duela edota jendartea autogobernu gehiago nahi duela erakusten duten inkestak14. Herriaren parte bat
gainera nabarmen mobilizatzen ari da erabakitzen eskubidearen alde (Gure Esku Dago ekimenak
sustatutako galdeketa horren lekuko). Baina egiari zor, esan behar da gaur egungo autogobernu nahi
hori ez dela oraindik, Katalunian bezala, subiranismo orokortu bilakatu, eta ondorioz, prozesu
konstituziogile bat zabaltzeko masa kritiko nahikorik dagoenik baieztatzea zaila suertatzen da.
Zer egin orduan? Gure ustetan, momentu konstituziogile batera heltzeko beharrezkoa den masa
kritikoa gorpuzteko prozesu status-gileak abiatu beharko lirateke lehenbizi (Gernikako Estatutuak eta
Foru Hobekuntzak ezartzen dituzten erreforma prozedurei jarraiki izan liteke), eta bertan planteatu
status berriek (hartzen duten forma hartzen dutela) Nafarroaren eta EAEren erabakitze eskubidea
jasotzearen beharra. Madrilek baiezkoa emango balie, erabakitze eskubidearen onarpenaren aurrean
geundeke (gaur gaurkoz ez dirudi oso posiblea denik). Aitzitik, ezezkoa emango balie hemen
onartutako status proposamenei, aurreikusi daiteke herrian bide hori saiatzearen inguruko
antzutasunaren konbentzimendua zabaldu egingo zela, baita sumindura ere, ondorioz perspektiba
konstituziogilean koka gintezkeelarik Katalunian gertatu bezala.

3.3. Zer gertatzen da indarrean dagoen legedia prozesuak oztopatzeko erabiltzen bada?
Galdera honi erantzuteko lehen aipu bat egin behar da: ez dago zailtasunik gabeko prozesu
konstituziogilerik. Esperientzia konparatuak argi erakusten du prozesuaren aurkako sektoreek
indarrean dagoen legeria baliatu nahiko dutela prozesua oztopatzeko.
Latinoamerikari begiratuz nabarmen ikusten da hori. Venezuela eta Ekuadorreko kasuetan, indarrean
zeuden konstituzioek ez zuten asanblada konstituziogilearen figura jasotzen, ez eta prozesu
konstituziogile bat zabaltzeko aukerarik biltzen ere (Boliviako kasua ezberdina da, hangoa erreforma
prozesu bat izan baitzen, eta ez, formalki behintzat, prozesu konstituziogile bat). Prozesuaren aurkako
sektoreak horretaz baliatu ziren prozesuon zabalpenerako antolatu ziren erreferendumak geldiarazi
nahian, baina tribunalak (une ezberdinetan epai kontraesankorrak eman bazituzten ere) azkenean argi
mintzatu ziren. Konstituzioek botere eratuen (exekutibo, legegile eta judizialaren) jarduna arautzen
zuten, baina inolaz ere botere konstituziogilearen lana. Konstituzioa erreformatzeko ekintzak eta
Konstituzio berri bat indarrean jartzekoak zeharo ezberdinak zirela ezarri zuten, azken hauek ez
zeudelarik konstituzioak mugaturik. Azken batean, botere konstituziogilea ordenamendutik librea eta
mugagabea zela ezarri zuten, eta herriaren subiranotasuna oinarri, soilik berak onartutako automugapenak izan zitzakeela15.
Ondorioz, ideia bat argi geratu behar da: botere konstituziogilearena, azken batean, ez da legalitate
kontu bat, zilegitasun demokratikoaren kontua baizik16.

14

Barómetro de Opinión Pública del Parlamento de Navarra, 2016/12/05. Ikus:
http://static.noticiasdenavarra.com/docs/2016/12/05/1-parte-barometro-opinion-publica-parlamento-navarra2016-parte-1_10399.pdf
15

Compains E. (2016), Botere konstituziogilea Latinoamerikar…, op. cit., 150. or. eta hur.

16

Doktrina oso argia da honen inguruan: De Vega, P. (1985), La reforma constitucional y la problemática del
poder constituyente, Tecnos, Madril, 24. or.; Guastini, R. (2001), Estudios de Teoría Constitucional, UNAM,
Mexiko, 40-41 or.
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Azken hau Katalunian ongi ulertu dutelakoan gaude. Legalitatea herriaren borondatera moldatu behar
da eta ez aldrebes. Indarrean dagoen legeria ezin da oztopo izan herriaren nahimen
demokratikoarentzat, eta hala bada, moldatu beharko da. Horretarako borondaterik ezean, Madrilen
gertatzen den bezala, aldebakartasunerako bidea libre geratzen da17.
Latinoamerikako kasuekin alderatuz, halere, ezberdintasun nabarmena legoke hemen. Venezuela,
Bolivia eta Ekuadorreko herriek subiranotasuna formalki onartua zuten; ez ordea Kataluniak ezta
Euskal Herriak. Herri subiranotasuna baldin bada botere konstituziogilearen oinarri, zer egin orduan?
Subiranotasun hori aldarrikatu egin behar da, irabazi (historiako lehen prozesu konstituziogile
demokratikoak [AEB, 1775-1787] hori bera erakusten du). Hain zuzen ere hori dela eta onartu zuen
Kataluniako Parlamentuak subiranotasun adierazpena18. Auzitegi Konstituzionalak, beste behin ere,
indargabetu egin zuen, ohartu gabe bere irismena politikoa zela, eta ez juridikoa. Esan bezala,
zilegitasunaren terrenoan mugitzen baikara.
Beraz, Euskal Herriaren ere prozesu konstituziogilerik abiatu nahiko bagenu, komenigarria litzateke
aurrez gure burua subjektu subirano gisa aldarrikatzea, den moduan dela (betiere demokratikoki).

3.4. Nola zabaldu eta garatu prozesu konstituziogileak EAEn eta Nafarroan?
Esan den bezala, gure kasuan, edozein prozesu konstituziogileren aurretik prozesu status-gileak
etorriko lirateke, momentu konstituziogilera hurbilduko gintuztenak. Latinoamerikari erreparatzen
badiogu, lan hori bi zutoinen gainean egin beharko litzateke: printzipio demokratikoa eta herriaren
parte-hartze zuzenaren sustapena. Horixe da prozesuok erakusten dutena, herriaren parte-hartzea
presente egin baitzen prozesuon hasieran, garapenean eta itxieran, izan erreferendum bidez
(kontsultiboak eta lotesleak), hauteskundeen bidez edota parte-hartze foroen bidez (gaikakoak eta
lurraldekakoak). Eta gainera, milaka eta milaka ekarpen jaso ziren herritarren partetik (Bolivia eta
Ekuadorreko kasuetan bereziki)19.
Venezuelako kasua adibide hartuta, bertan prozesua erreferendum kontsultibo (beraz, ez lotesle) baten
bidez zabaldu zen, herritarrei zuzenean galdetuz: “Estatua transformatu eta demokrazia sozial eta
parte-hartzaile bat funtzionatzea ahalbidetuko duen ordenamendu juridiko berria sortzea helburu
izango duen Asanblada Nazional Konstituziogilea deitzen duzu?”. Eztabaida juridiko sakona egon zen
bertan, orduko Konstituzioak ez baitzuen aurreikusten asanblada konstituziogilerako aukerarik, baina
azkenean, indarrean zegoen araudiaren interpretazio eskuzabala eginez botere konstituziogileari bide
eman zitzaion (herriaren subiranotasunaren aitorpen konstituzionala eta galdeketa kontsultiboak
antolatzeko Presidentearen ahalmena baliatuz20).
Gure kasuan, prozesu status-gileak abiatu ahal izateko, antzekorik plantea liteke? Bai
Amejoramenduak (71.2 art.) eta baita Gernikako Estatutuak ere (46. art.) erreforma mekanismo
zehatzak aurreikusten dituzte, ekimenaren abiatzea Gobernu edo Parlamentu autonomikoen esku uzten
dutenak (besteak beste). Erreferenduma deitzea Estatuko Gobernuaren eskuduntza esklusiboa den
arren (EK 149.1.32. art.), zergatik ez planteatu bai Gasteizen eta bai Iruñean herri-kontsulten lege bana
onartzea eta herritarren iritzia ezagutzeko galdeketa kontsultibo zilegitzaile bana planteatzea prozesuon
zabalpenerako? Galdera horrelakoa izan liteke: “Gure status politikoa eraldatu eta demokrazia sozial
17

Sezesio baterako baldintzen inguruan (Kanada, Quebec), ikus: Compains, E. (2017), Autodeterminazioa, in:
Gutiérrez, A. Nazioarteko Harremanetako 14 giltza-hitz, EHU, Leioa, 185-199. or.
18

Adierazpena 2013ko urtarrilaren 23an onartu zen. Ikus: http://www.parlament.cat/document/intrade/7217

19

Compains E. (2016), Botere konstituziogilea Latinoamerikar…, op. cit.. 277. or. eta hur.

20

Venezuelako 1961eko Konstituzioaren 4. artikulua eta Sufragio Legearen 181. artikulua oinarri hartuta.
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eta justiziazko bat funtzionatzea ahalbidetuko duen status subirano berri baten onarpenerako
prozesua abiatzearekin ados zaude?”. Estatuak instituzio publikoei halakorik egitea ekidingo balie,
beti geratuko litzateke herri ekimenez galdeketa hori antolatzeko aukera. Are gehiago, aintzat harturik
EAEn Autogobernu Batzordea martxan dela eta Nafarroan, gobernu akordioan, Amejoramenduaren
erreforma biltzen dela, Gure Esku Dago ekimena aurten antolatzen ari den galdeketa sortan bertan
egin liteke, independentziaren gaineko galderari goian planteatutakoa gehituz. Esan den bezala,
zilegitasunaren terrenoan mugitzen gara, eta bistakoa da horrelako urrats batek zilegitasunez kargatuko
zuela status berri baterako prozesuaren aldekoen posizioa.
Lehen urrats horren ondotik, egungo estatutuek aurreikusten dituzten prozedurak jarrai litezke hitzez
hitz, prozesuak juridikoki blindatzeko. Eta egia izanik ere prozedurok ez dutela parte-hartze
mekanismorik aurreikusten, debekurik ere ezartzen ez dutela gehitu behar da. Parte-hartzerako
aukeren zabalpena borondate politikoaren araberakoa litzateke orduan, eta gure ustez, ez dago
aurreikusterik eskari handi eta aktibo baten aurrean parte-hartzeari ateak itxiko zitzaizkionik.
Oraingoan Bolivia eta Ekuadorreko kasuei erreparatuz, zergatik ez status berrien gaineko eztabaidak
eskualde edota merinaldeka? Zergatik ez eztabaida horiek berak sektoreka? Prozesuaren hastapenetan
horrelako mekanismoak martxan jarriko balira, gure ordezkarien eskutan ekarpen andana jartzen
ahalko litzateke, prozesua orobat aberastuz.

4. Ondorioak
Jakinik hemen aipatu diren baieztapenek garapen eta zehaztapen lan handia behar dutela, idazki labur
honen ondorioak honakoak dira:
1. Euskal Herria ez da oraindik momentu konstituziogile baten aurrean aurkitzen. Herritarren
gehiengo batek, gaur gaurkoz, autonomiari loturik ulertzen du euskal autogobernuaren
garapena, eta ondorioz ez dago prozesu konstituziogilerik abiatuko duen masa kritiko
nahikorik.
2. Hori esanik, status subiranoen aldeko prozesu status-gileak abiatzeko aukerak
badaudelakoan gaude: autogobernu nahia, erabakitzeko eskubidearen aldekotasuna,
gehiengo politiko, sindikal eta instituzionalak, eta abar luze bat aipa litezke elementu
baikor moduan. Prozesu status-gile horiei ateak itxiko balitzaizkie Espainiatik, eta
ondorioz euskal gehiengo batek imajinario autonomikotik kanpo kokatuko balu bere
burua, momentu konstituziogilera hurbilduko ginateke zalantzarik gabe.
3. Prozesuok bi oinarri nagusiren gainean eraiki beharko lirateke (status-gile ala
konstituziogile izan): printzipio demokratikoa eta herritarren parte-hartzea. Oztopo eta
traba legalak seguruak izango dira (munduko beste txokoetan bezala), baina arrakastarako
gakoa ez da legalitatean kokatzen, zilegitasunean (herriaren babesean) baizik, eta partehartzea sustatzeak beti handitzen du zilegitasun demokratikoa.

5. Etorkizuna
Gaur gaurkoz ez dago perspektiba konstituziogilerik Euskal Herrian, eztabaida hori euskal jendartean
ez baita ematen ari (besteak beste, inor gutxi mintzatzen delako gaiaz terreno publikoan). Hain zuzen
ere isiltasun hori hausten hastea izan da lerroon zioa. Eztabaida soziala piztu egin behar da, ondotik
aldaketa instituzionalak etortzeko. Eztabaida sozialik ezean perspektiba konstituziogilerik ez dago.
Bukatzeko, euskal autogobernua osoki (libre eta subiranoki) garatu ahal izateko horrelako ortzi-mugak
planteatzea utopikoa edo ezinezkoa dela uste dutenei Weberren hitzak oroitaraztea besterik ez dago:
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“Historiak behin eta berriz erakusten du gauzak posible egiten direla aurrez ezinezko bezala behin eta
berriz saiatu direlako21”.
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Langile publikoen Lan Bizitzaren Kalitatea (LBK)
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Laburpena
Lan honen helburua da aztertzea zein diren determinatzaileak langile publiko eta pribatuen
Laneko Bizitzaren Kalitatea (LBK), ikusteko diferentziak ote dauden, eta ikusteko, halaber, kontratu
finkoa edo behin-behinekoa izateak eragina ote duen langileen LBKn. Horretarako aurkezten dugu
Laneko Eskakizunen eta Baliabideen Teoria (LEB) izeneko erreferentzia esparrua, zeinaren bidez
azaltzen baita, lan inguruneko eskakizunek eta baliabideek sortzen dituzten efektuen bidez, nola
nabaritzen dituen langileak ondorio zuzenak eta zeharkakoak bere osasunean eta ongizatean. Emaitzek
erakusten dute handiagoa dela langile publikoen eta kontratu finkodunen LBK, gogobetetasunaren
arabera neurtzen badugu.
Hitz gakoak: gogobetetasuna, lan eskakizuna, lan baliabidea, LBK, langile publikoak, sektore
pribatuko langileak.

Abstract
The aim of this research paper is to investigate and determine the factors which affect the
quality of working life (QWL), either public and private sector employees, and see if it can be
influenced by the kind of contract. To this end, we have used a Job Demands-Resources model (JD-R),
which helps to explain how job demands and resources can impinge on employees’ health and wellbeing, either directly or indirectly. The results show that QWL, measured in terms of employee
satisfaction, of public sector workers and of those with a non-temporary contract are bigger.
Key words: job satisfaction, job demands, job resources, QWL, public sector employees,
private sector employees.

1. Sarrera eta motibazioa
Oraingo enpresek aurre egin behar dietenez lehiakortasunari eta murrizketa finantzarioei,
garatu egin behar dute giza faktorea horrela lehikorrak izateko(Granados, 2011). Langilea, enpresaren
aktibo ukiezina den aldetik, arrakastaren giltzarri diren alderdietako bat bihurtu da.
Halatan ikerketa batzuk garatu dira, zeinetan kontuan hartu baitira giza faktorearekin zerikusia duten
alderdiak, esaterako, motibazioa, laneko bizitzaren kalitatea (LBK), gogobetetasuna edo estresa
(Granados, 2011). LBK izenekoa gaur-gaurko gaia da herrialde garatuetan, frogatu baita mesedegarri
dela bai enpresarentzat, bai langilearentzat berarentzat ere (Nanjundeswaraswamy eta Swamy, 2012).
LBK gogobetegarria daukan langile batek azkenean emaitza onak dauzka, izan ere, egin behar duen
hartan jartzen baitu arreta, eta horrek ondorioz azken errendimendu hobea ekartzen du (Vishnu eta
Balaram, 2015). Ildo horretatik beretik, frogatu da LBK izenekoa determinatzaile bereizgarria dela
lanak garatzeko, absentismo gutxiago ekartzen duela berekin, txandaketa gutxiago eta langileen
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inplikazio handiagoa (Prajapat eta Sharma, 2014). Horrez gain, enpresari aukera gehiago ematen dio
lanean trebetasunak erakusten dituen langilea enpresan gordetzeko, langile hori pozik badago. Hortaz,
bizitzaren kalitate hobea ekartzen duten baldintzak sustatu beharko lituzkete zuzendariek, langilearen
parte-hartze handiagoa eta inplikazioa bermatzeko.
LBK prozesu baten bidez gauzatzen da, zeinetan erakundeak lanpostuak diseinatzen baititu eta
langilearentzat mesedegarri diren lan baldintzak sortzen baititu. Hori guztia oso onartua den arren, ez
dago halako adostasunik LBKz aritzean kontuan hartu behar diren alderdiei edo definizioari berari
dagokienez. Autore batzuentzat LBKren barne daude osasuna, ongizatea, lan segurtasuna,
gogobetetasuna lanean, lehiakortasuna garatzea eta oreka laneko bizitzaren eta lanetik kanpoko
bizitzaren artean (Prajapat eta Sharma, 2014). Beste batzuk LBK esatean, langilearen behar fisikoak,
sozialak, ekonomikoak eta psikologikoak erabat bete daitezen sustatzen duten laneko baldintza guztiei
buruz ari dira (Monkevicius, 2014).
Ikerketa gehienetan, LBKren determinatzaileak aztertzeko, bi perspektiba teorikometodologikotatik abiatu dira, perspektiba objektibotik eta subjektibotik (Segurado eta Agulló, 2002)
sektore pribatuko langileak bakarrik kontuan hartuz (Thalang, 2010; Chitraa eta Mahalakshmi, 2012;
Ayesah et al., 2012). Horren guztiaren arabera, gure gure helburu nagusia da aztertzea zein izan
daitezkeen aldeak LBKren determinatzaileetan sektore publikoan eta horren aldean sektore pribatuan.
Horrez gain, kontuan harturik gero eta gehiago egiten direla behin-behineko kontratuak, eta gutxiago
lan kontratu egonkorrak, ikerketa honekin hobeki jakin nahi dugu zein den sektorearen (publikoaren
edo pribatuaren) eragina langilearen LBKn, bai eta kontratu motaren efektua ere, aurreko urratsa diren
aldetik aztertzeko nola aldatzen den sektorearen eta LBKren arteko erlazioa, langilea publikoa baldin
bada edo ez bada.

2. Arloko egoera eta helburuak
LBKren determinatzaileei buruz dauden ikerketetan modu enpirikoan aztertu da hori
gehienbat, kontzeptuzko esparru garbi bat ezarri gabe. Hala ere, azken urteotan gero eta indar
handiagoa hartzen ari da Laneko Eskakizunen eta Baliabideen Teoria (Demerouti et al., 2001), esparru
teoriko moduan azaltzeko zein diren langileek dauzkaten emaitza batzuen determinatzaileak, besteak
beste, LBK determinatzailea. Hortaz neke profesionalaren sindromea iragartzeko erabili izan da
(Bakker et al., 2005), baita lanarekiko lotura ere (Lewing et al. 2007), engaiamendua (Bakker et al.,
2007), absentismoa gaixotasunagatik (Clausen, 2012), eta lan errendimendua (Bakker et al, 2008).
Hasieran Demerouti et al. (2001) ikertzaileak proposatua da teoria hori, eta defendatzen zuten
edozein lanetako lan baldintzak bi kategoria handi hauetan sailkatzen ahal zirela: alde batetik lan
eskakizunak, hau da, alde batetik, langileari kostu fisiologikoak eta psikologikoak ekartzen dizkioten
lanaren faktore fisiko, psikologiko, antolamenduzko edo sozialei dagozkienak, eta, bestetik, lan
baliabideak, zeinek lotura baitute lanaren faktore fisiko, psikologiko, antolamenduzko edo sozial
batzuekin, egingarri egiten dituztenekin: bat lanaren eskakizunak eta kostu fisiologiko eta
psikologikoak gutxiagotzea, bi erabakigarriak izatea lanaren helburuak erdiesten, eta hiru pizgarri
izatea pertsonaren hazkunderako, ikaskuntzarako eta garapenerako.
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Bi kategoria desberdin diren arren, laneko eskakizunak eta baliabideak ez dira bakoitza bere
aldetik garatzen, baizik eta, elkarri eragiteko ahalmena dute, eta efektu mistoa izateko langilearen
ongizatean (Bakker eta Demerouti, 2013). Horrela, bada, laneko baliabideak zeharkako eragina izan
dezakete errendimenduan, bi modutan: alde batetik, laneko eskakizunetatik sortzen diren ondorio
txarrak gutxiagotuz, zeinak estresari/egonezinari baitagozkie, eta, bestetik, lan baliabideek
motibazioan daukaten eragina areagotuz. Hortaz, eskakizunen eta baliabideen elkarrekintzak modu
esponentzialean indartzen du langilearen gogobetetasuna (Bakker eta Demerouti, 2013).
Teoria horren ildotik, kontuan hartuz sektore publikoko langileek baliabide gehiago
dauzkatela sektore pribatuek baino, lan segurtasun handiagoa dutenez, konpentsazio handiagoak
zuzendaritzatik, eta lan baldintza hobeak (Ozsoy et al., 2014), espero dugu sektore publikoko langileen
gogobetetasunaren balioespena hobea izatea langile pribatuena baino. Azken buruan, sektore
publikoko langileek LBK hobea izatea.
Horrekin batera, kontuan hartuz kontratuen denborazkotasunak negoziatzeko ahalmen
gutxiago ekartzen duela lehen baino, langile finkoen babes gutxiago eta prestakuntza eta barne igoera
gutxiago (Gamero, 2007), espero izatekoa da denborazkotasuna modu negatiboan egotea lotua
LBKrekin.

3. Ikerketaren muina
Ikerketa hau egiteko 2010eko Laneko Bizitzaren Kalitateri buruzko Inkesta baliatuko dugu.
Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioak egina da. Galdeketa hau 1999tik hona egiten da, eta
langileak bere lan ingurunean duen bizitza kalitatea ezagutzeko balio du. Estatistika datuen bidez
ezagutu eginen ditugu langileek beren lan baldintzei eta lan harremanei buruz dauzkaten pertzepzioak
eta beren egoera soziolaborala.
Erabilgarri dagoen azkeneko inkesta erabili dugu, 2010ekoa, 9.240 langile lagin baten gainean
egina, eta erkidego autonomoen gutxieneko ordezkaritasuna gordetzen duena, Ceuta eta Melillakoa
izan ezik, eta proportzionala bakoitzean dauden langile kopuruekin, 2010eko lehen hiruhileko
Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera.
Ikerketa honetan aztertu behar den aldagai mendekoa langileen LBK aldagaia da. Hura
ezagutzeko, lan ingurunearekin erlazionatzen diren faktoreekin langileek duten gogobetetasuna
neurtzen saiatuko gara, hala nola, hauekin: lana bera, erakundea, goi mailakoek nola balioesten
dituzten, jarduera, errealizazio pertsonala, autonomia, partaidetza, motibazioa, lanaldia, malgutasuna,
atsedena, oporrak, egonkortasuna eta soldata. Egin dugun faktore analisiak jakinarazten du faktore bat
bakarrik dagoela batetik gorako balio propioa duena, eta informazioaren % 86 biltzen du. Cronbachen
alphak 0,88-ko balioa izan duenez, horrek esan nahi du datuak fidagarriak direla, eta kontuan hartu
diren aldagaiak zuzenak.
Aldagaien artean multikolinealtasuna ba ote dagoen egiaztatzeko, VIF izenekoa kalkulatu dugu
(variance inflation factor), eta, 2-tik behera atera zaizkigun emaitza guztien arabera, esan dezakegu ez dagoela
horrelakorik, hau da, ez dagoela aldagai erredundanterik, bakoitzak informazio desberdina ematen duela.
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Artikuluaren helburua da aztertzea nola diren determinatzaileak sektore publikokoa edo
pribatukoa izatea eta behin-behinekotasuna. Publiko izatearen aldagaiak bat balioa hartzen du
langileek sektore publikoan lan egiten dutenean, eta zero pribatuan egiten badute. Halaber, behinbehineko kontratuak bat balioa hartzen du langileek behin-behineko kontratua dutenean, eta zero
kontratu finkoa dutenean. Bi aldagai horiek desberdinak dira, eta gai diferenteak neurtzen dituzte. Hala
ere, guri interesatzen zaiguna da jakitea ba ote dagoen diferentziaren bat kontratu motak daukan
eraginean, sektore publikoko edo pribatuko langileei aplikatzen zaienean.
Aurreko ikerketak diotenaren ildotik, kontrol aldagai batzuk erabili ditugu, zeinak erlazioa
baitute pertsonen eta lan ingurunearen ezaugarriekin, hala nola, sexua, adina, enpresaren tamaina eta
prestakuntza akademikoa.
1.taula. Langile publikoen eta pribatuen ehunekoak
Ehunekoa
% 75,74
% 24,26

Sektore pribatua
Sektore publikoa

Metatua
% 75,74
% 100

Laginean % 75,74 sektore pribatuko langileak dira, eta % 24,26 sektore publikoko langileak.
2.taula. Langile publikoen eta pribatuen gogobetetasuna
Batezbesteko
-0,027
0,059

Sektore pribatua
Sektore publikoa

Gutxieneko
-4,593
-4,661

Gehieneko
1,804
1,804

Aurreko taulan ikusten dugu sektore publikoko langileak gogobetetasun handiagoa dutela
(0,059) sektore pribatukoek baino (-0,027)
3.taula. Langile finko eta aldi bateko gogobetetasuna

Lan kontratu finkoa
Aldi baterako kontratua

Batezbesteko
0,021
-0,077

Gutxieneko
-4,236
-4,193

Gehieneko
1,634
1,696

3.taulan ikusten dugu kontratu finkoa duten langileak gogobetetasun handiagoa dutela (0,021)
aldi baterako kontratua dutenak baino (-0,077).
4.taula.Langile publiko pribatuak versus aldi baterako kontratuak eta finkoak

Sektore publikoa
Sektore pribatua

Aldi baterako lana
% 5,19
% 17,63

Lan finkoa
% 19,07
% 58,11

Goiko taulan ikusten dugunez langile gehienak lan finkoa dute eta sektore pribatuan lan
egiten dute (%58,11). Sektore publikokoak berriz, askoz ere gutxiago dira, izan ere lan finkoa
dutenak %19,07 dira eta aldi baterako lana dutenak juxtu %5,19ra irixten dira.
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4. Ondorioak
Taula honetan erregresio linealeko bi eredu erakusten dira, ikusteko esanguratsua ote den edo
ez den “publikoa_aldi baterako” aldagaia sartzea, eta, hortaz, ikusteko hobe den eredu bat edo
beste bat hartzea kontuan.
4.taula. Lan Bizitzaren Kalitatearen Determinatzaileak
A

B

Lanaren gogobetetasuna
Koefizientea
Adina
Gizona
Publikoa
Aldi baterako kontratua
Publikoa- aldi baterako
(interakzioa)
Elkarlana
Beheranzko komunikazioa
Estres maila
Telelana
Konfiantza goi mailakoekin
Konfiantza lankideekin
Lanaldi jarraitua
Lana txandaka
Azken urteko formakuntza
Enpresa 250 langileraino
Enpresa 500 langiletik gora
Goi mailako ikasketak
Lehen mailako ikasketak edo
ikasketarik gabe
Kontziliazio praktika
(soldatarik gabeko baimena)
Kontziliazio praktika
(exzedentzia)
Kontziliazio praktika (lanaldi
murriztua)
Hileko lansaria
Bikotekidea
Seme-alabak
Konstantea
N
R2

p>t

-0.001
-0.064
0.049
-0.001

**

Akats
estandarra

koefizientea

0.001
0.023
0.027
0.028

-0.001
-0.062
0.024
-0.034
0.127

0.025
0.096
-0.019
0.102
0.207
0.069
-0.000
0.027
0.073
-0.024
-0.079
-0.096

p>t
**

*

Akats
estandarra
0.001
0.023
0.029
0.032
0.061

0.029
0.004
0.003
0.064
0.005
0.006
0.023
0.027
0.023
0.030
0.025
0.027

0.027
0.095
-0.019
0.101
0.207
0.068
0.000
0.026
0.072
-0.022
-0.078
-0.095

0.014

0.033

0.013

0.033

-0.005

0.004

-0.005

0.004

-0.005

0.006

-0.005

0.006

-0.000

0.005

-0.000

0.005

0.009
0.027
0.025

0.085
0.022
-0.012
-2.854

0.085
0,022
-0.012
-2.857

***
***
***
***

**
**
**

***

4490
0.4863
*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

***
***
***
***

**
**
**

***

0.029
0.004
0.003
0.064
0.005
0.006
0.023
0.027
0.023
0.030
0.025
0.027

0.009
0.027
0.025

4490
0.4866

Nabaritzen den bezala, publikoa_aldi baterako aldagaia sartuz gero, ez da ia handitzen
determinazio koefizientea, baina balioan erreparatzen badugu (% 48,6) ikus dezakegu bi ereduak ongi
doituak daudela. Bestalde, “B” ereduan sartu dugun aldagaia esanguratsua eta positiboa da, eta, hortaz,
informazio baliotsua emateko modukoa langilearen LBK aldagaia ezagutzeko. Horrenbestez, “B”
eredua aukeratuko dugu, esanguratsuagoa baita.
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Ikerketaren emaitzen arabera, langilearen gogobetetasuna ezagutzeko, a priori hauek dira
determinatzaile garrantzitsuak: beheranzko komunikazioa, estres maila, konfiantza goi mailakoekin,
konfiantza lankideekin eta hileko lansaria.
Sektore publikoa eta behin-behineko kontratua determinatzaile garrantzitsuak dira langilearen
gogobetetasuna ezagutzeko. Ikerketa honen arabera, langile publikoak pozikago daude sektore
pribatukoak baino. Era berean, behin-behineko kontratua dutenek gogobetetasun gutxiago erakusten
dutela langile finkoek baino. Oro har, bai sektore publikoan bai pribatuan ere, behin-behineko
kontratuek LBK gutxiago ematen dute finkoek baino.
Horrenbestez, kontratu egonkorragoak sustatzera berbideratu ahal izanen ziren ahaleginak, eta
horrela LBK areagotu, eta langile publikoek LBK hobea badute ere sektore pribatukoek baino, horrek
ez du galarazi behar ahalegina lan baldintza hobeak erdiesteko.

5. Etorkizuna
Administrazio Publikoko langileen LBKaren determinatzaileak zein diren baldin badakigu,
aukera izanen dugu jakiteko zein diren langile publikoaren inguruneak dauzkan indarrak eta ahuleziak.
Horri esker, bideragarri litzateke dauden indarrak baliatzea, eta, aldi berean, zuzentzeko neurriak
proposatzea, eragozteko edo murrizteko lan jardueran txarrerako eragiten duten alderdiak.
Gaiaren egoera ezagutzeko hasierako ikerketa bat egiteaz gainera, interesgarri litzateke
aldagaien ebaluazioak epe ertainera eta luzera egitea, denboran zehar irauten ote duten ikusteko, edo,
aitzitik, eboluzio jakin bat izan ote duten. Lagungarri oso litzateke hori egitea ebaluatzeko nola
eragiten dioten erakundearen produktibitateari aldagaiek.
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7. Eskerrak
Artikulu hau Andrea Ollo eta Martín Larraza irakasleen laguntzari esker egin dut, eraginkorki
lagundu baitidate egitean sortu zaizkidan zailtasunak gainditzen.
Asmoa da aurreko planteamendua izatea doktoretza tesi bat egiteko, non ezagutzen saiatuko
bainaiz zein diren LBKren determinatzaileak administrazio publikoko langileengan, oro har, eta
bigarren hezkuntzako irakasleengan bereziki.
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Erakunde kulturen eta ibilbide profesional generizatuen arteko lotura:
ingeniaritzaren kasua.
Soubelet Fagoaga I, Larrañaga Eguilegor M.
Irudikapen sozialak, generoa eta lan mundua, ekintza positiboak.Gizarte-Psikologia eta
Portaera Zientzien Metodologia Saila, EHU.
iduzki.soubelet@ehu.eus
Laburpena
Orokorrean erakunde kulturak genero aldetik tipifikatuak egon arren (Acker, 1990), egoerak
aldakorrak izaten dira enpresa eta aktibitate sektoreen arabera (Britton, 2000). Sozialki ezaugarri
maskulinoen inguruan eraiki den ingeniaritzako lanbidean (Frehill, 2004) generoak ibilbide
profesionalak baldintzatzen ditu (Marry, 2004). Ikerketa honetan erakunde ezberdinetako hamar
ingeniariei egin zaizkie elkarrizketa erdi egituratuak. Helburu nagusia, kultura profesional berdinekoak
izateak ezaugarri generizatuak partekatzera eramaten dituen lantzea da. Erakunde kulturak bereziki
zein dimentsioetan generizatuak dauden identifikatzeaz gain (Rutherford, 2001), erakunde kultura
ezberdinen arteko antzekotasunak ikusi dira, kultura profesionalaren bidez partekatzen diren
ezaugarriak direla pentsatzera eramanaz.
Hitz gakoak: Generoa, kultura profesionala, erakunde kultura, ibilbide profesionala.

Abstract
Even though organizational cultures are gendered (Acker, 1990), the situations are
variable depending on the organization and activity sector (Britton, 2000). At the profession
of engineering, socially constructed as a masculine job (Frehill, 2004), engineer’s career
trajectory are gendered (Marry, 2004). In that study there have been done ten semi-structured
interviews with engineers. The main goal is know if to participate in the same professional
culture brings to share same gendered characteristics. The findings show, which are gendered
organizational dimensions (Rutherford, 2001), and the similarities gendered characteristic
between organizations' cultures lead to think that was characteristics shared by the
professional culture.
Keywords: Gender, professional culture, organizational culture, career trajectory.

1. Sarrera eta motibazioa
Genero tipifikazioaren gaiari eusteko lan munduan jorratu ohi izan diren bideek, lanbideen
genero tipifikazioari edota organizazioen kultura generizatuari egin izan diote erreferentzia.
Lanbide bat genero aldetik tipifikatua dagoen definitzeko, sozialki ezaugarri maskulino edo
femeninoen inguruan eraiki izanari egiten zaio erreferentzia (Zolesio, 2007). Hainbat autorek
lanbidearen sexu tipifikazioa ezaugarritzeko dimentsio numerikoari, lanbidearen historia sozialari,
ezaugarri sinboliko eta teknikoen bidez ezaugarritzeari edota esperotako trebetasun eta abilezia motei
egin izan diote erreferentzia besteak beste (Mennesson, 2005; Perrot, 1987).
Zenbakizko ezaugarrian kokatuz, emakumeen okupazio tasa %30a baino apalagoa izaten
denean lanbidea maskulino gisara definitzeko joera dago ikertzaileen artean. Halere, lanbidea
maskulinoa dela esateko, kalkulatzeko proposamen ezberdinak egin dira (Hakim, 1993; Cáceres,
Escot, Fernández eta Saiz, 2004). Irizpide honetan kokatuz, lan merkatuan lanbide gehienek genero
tipifikazioa daukate eta mendebaldeko jendarteetan, integratuak edo misto bezala ezagutuak diren
lanbideak gutxienekoak dira (Caceres eta al., 2004). Generoaren bidez lanaren antolaketaren
ondorioak ez dira neutroak eta emakumeak kaltetu ohi izaten ditu. Batetik, lan eremu maskulinoa
femeninoa deitzen dena baino zabalagoa baita, eta beraz, emakumeak enplegu mota gutxiagotan
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kontzentratuak egoten baitira, ondorioz lan aukera murritzagoa izaten dute . Gainera, gizonezko eta
emakumezkoak lan baldintza ezberdinetan lan egitera daramatza, burutzen dituzten lanbideen
ezaugarriak ezberdinak izaten baitira, soldata apalagoak izanez, besteak beste, eremu feminizatuetan
(Sallé eta Molpeceres, 2010; Bettio eta Verashchagina, 2009). Egun, genero bidezko segregazioan
oinarritzen den lan antolaketaren tendentzia ez doa txikitzen (Cebrián eta Moreno, 2008). Alabaina,
joera orokorra positiboa izan ez arren, ez da eremu estatiko bat eta aldaketak eman diren lan eremuak
izan badaude. Horren adierazle medikuntza ala arkitektura lanbideak dira (Billing, 2011) besteak
beste. Alabaina, soilik kriterio numerikoaren bidez lanbidearen genero tipifikazioa ezaugarritzea
kritikagarria da, lanbidearen sexu tipifikazioa aldatu daitekelako genero tipifikazioa aldatu izan gabe
(Britton, 2000).
Ikuspegi sinbolikoari arreta jartzean, lanbidearen kultura profesionalean arreta jartzean datza.
Kultura profesional bat lantzerakoan, balore, ezagutza partekatu, trebetasunei, eta lanbidearen
eraikuntza historikoari egiten zaio erreferentzia (Champy, 2009). Kultura profesionalak formazio bera
eta sozializazio bera jarraitu izanagatik, edota beren aktibitate profesionalak eskakizun berdinei
erantzuteko galdetzen dienez, profesio edo lanbide komuna burutzen duten pertsonek balore sistema
antzekoa partekatzera eramaten ditu (Brangier., et al, 2004). Horrela, lanbide bat genero aldetik
markatua izanen da, ideologikoki edo sinbolikoki langileen baitatik zein kulturalki orokorrean, era
horretan ulertzen bada (Britton, 2000). Sinboloen bidez, genero bereizketak azaltzen, adierazten,
indartzen edo aurrez aurre jartzen dira (Britton, 2000; Acker,1990). Esate baterako, gaitasun teknikoa
maskulinitatearekin lotzera eramanez eta femeninoa denetik deslotzera (Cockburn,1983).
Erakundeen kulturen genero tipifikazioari dagokionez, urteak pasa dira erakunde kulturen
genero neutraltasun suposatua kolokan jarri zenetik. Horrela, erakundeen funtzionamenduan
generoaren papera erdigunean jartzera heldu ziren (Ferguson,1984; Kanter, 1977), emakumeek
organizazioetan bizitzen duten desabantailazko egoera enpresen egiturari atxikiaz. Lehen ekarpen
hauen haritik, Acker autoreak (1990) “erakunde generizatuaren” ideia zabaldu zuen, organizazioen
egiturak berak genero aldetik tipifikatuak daudela azalduaz. Generoa, erakundeen egituraren eta lan
jardueran oinarrizko elementu bezala identifikatuz, prozesu, praktika, irudi, ideologia eta boterearen
banaketan ageri da (Acker, 1992). Ikuspegi estrukturalaren aburuz, genero ezberdintasunak behin eta
berriz sortzen eta birsortzen dira hainbat mekanismo formal eta informalen bitartez, hala nola,
lanbidearen ordutegi exigentziak, lanpostuak sailkatzeko erak, sare sozialen bidezko kontratazioa,
lanpostuari atxikitzen zaion gorputzaren irudikapena, ea. (Acker, 1990). Ikuspegi estrukturala asko
zabaldu den arren, ugariak izan dira jaso dituen kritikak. Erakunde guzietara zabaltzen den ikuspuntua
denez, aktore sozialen aldaketarako eta negoziaziorako gaitasuna aintzat hartzen ez duen ikuspuntua
baita (Halford, 2007; Billing, 2011). Bestalde, organizazioetan emakumeek bizi dezaketen egoera
aldakorra izan daiteke enpresa eta aktibitate sektorearen arabera (Britton, 2000. Belle, 1990). Ez
baita berdina ezaugarri maskulinoen inguruan eraiki diren lanbideetan jardutea, zeinetan
emakumeekiko aurreiritziak handiagoak diren, edota ezaugarri femeninoen inguruan eraiki direnetan
jardutea. Erakunde kulturak, erakunde baten kide direnen artean partekatzen diren balore, sinbolo
egiteko modu eta ohiturei egiten diete erreferentzia, bertan gertatzen denari zentzua emanaz eta kide
direnak kide ez direnengandik ezberdinduaz (Gosselin eta Ann, 2011).
Profil anitzeko jendea kontratatzearen interesa eta errendimendu ekonomikoaren arteko lotura
jorratu duten ikerketak asko ugaritu dira azken urteetan (Rodríguez-Ruiz et al., 2016). Alabaina gutxi
dira, erakundeen irekidura maila landu dutenak berdintasuna sustatzearen ikuspuntutik. Zentzu
honetan, emakumeen egoeran zentraturik, Acker autoreak (1990) egindako ekarpenaren ondotik egin
izan diren ikerketek, erakundeen genero tipifikazioan eragiten duten hainbat elementu identifikatu
dituzte. Segregazio bertikalean eragiten duten faktoreei dagokionez, emakumeak sare informaletatik at
uztea, lanaldiaren lehen hamabost urteetan etenik gabeko lan ibilbidea egin behar izatea (amatasun
garaiarekin maiz bat datorrena), eta lanbidearekiko erabateko debozioaren kultura dira, besteak beste,
emakumeak bazterrean uztea eragiten dituzten ezaugarriak (Pochic eta Guillaume, 2007). Dena dela,
erakundeen kultura generizatua bere osotasunean jasotzea ahalbidetzen duen eredu gutxi garatu dira.
Horien artean, generizazioa era zabal batean jasotzea ahalbidetzen duen eredua da Rutherford
ikerlariarena (2001). Dimentsio zehatz batzuen lanketaren bidez sistematizatzeko eredu baten
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proposamena burutzen du eta bederatzi dira ereduak barne biltzen dituen dimentsioak: enpresaren
historia, ordutegien kudeaketa, lan ideologia (publiko/pribatu/etxea), sexualitatea, ordu luzeen kultura,
zuzendaritza estiloa, genero ezaugarrien eraginaren kontzientziazio maila, enpresaren ezaugarri
fisikoak eta sozializazio informala.
Orain arte kultura profesionala eta erakunde kulturak lanbide eta erakundeen genero
tipifikazioan nola islatzen diren azaldu da, elementu independente bezala.Alabaina, bata bestearekin
interakzioan dihardute erakunde kultura batean kultura profesional ugari egon ohi direlako, eta kultura
profesional baten kide direnek erakunde ezberdinetan lanean jarduten dutelako (Zanten, 2003;
Champy, 2009; Raelin, 1985). Kultura profesionalari atxikitutako baloreak, organizazio zehatz batean
onesten diren baloreak baino aitzinago ikasitakoak dira, formazio prozesuan barneratuak ala profesio
konkretu bat burutzeari loturikoak (Raelin,1985). Eran berean, organizazioen kulturaz haratago kultura
profesionalak izanik, kultura profesionalak organizazio kulturengatik baldintzatuak egoten dira,
lanbideen kulturan eraginez (Zanten, 2003).

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Ikerketa honetan, profesio berdineko eta erakunde ezberdinetan lan egiten duten ingeniariek
ezaugarri generizatuak partekatzen dituzten landu nahi izan da. Ingeniaritzaren lanbidea aukeratu
bada, tradizionalki maskulino bezala ezaugarritu den lanbidea delako izan da, numerikoki zein
sinboliki (Marry, 2004; Faulkner, 2000; Frehill, 2004).
Gaur egungo ezaugarri numerikoei erreferentzia eginez, azken urteetan emakumeen
presentzia kopuruz handitu den arren, matrikulazio unibertsitarioak ez du %30en langa gainditzea
lortzen, eta 2010. urtetik dagoen matrikulazio joera beheranzkoa da Hego Euskal Herrian (Ine-ko
datuetan oinarriturik ikerlariaren lanketa).
Ingeniaritzan emakumeen presentzia eta jardunaren egoera hainbeste jorratu duen Marry
autoreak (2004), lanbidean amaitu gabeko iraultza izan dela azaltzen du, batez ere enpresetako
gaineko egiturei dagokionez. Izan ere ibilbide profesionalak genero aldetik markatuak egon ohi izaten
dira, gizon eta emakumeek lan eremu ezberdinetan egin ohi izaten dutelako lana (obra, administrazio
publikoa, bulego teknikoa e.a), eta denboran garatu ohi izaten duten lan ibilbidea ezberdina baita. Lan
eremua ezberdinetan lanean aritzeaz gainera, gizonezkoak gehien ordainduak diren lan eremuetan
burutu ohi izaten dute beren lan ibilbidea (Marry, 2004; Euskal Autonomi erkidego mailako ingeniari
kolegioek emandako informazioa).
Orohar gizon eta emakumeek burutzen duten lan ibilbidea generoaren arabera ezberdintzen
dela aintzat harturik honakoak dira ikerketa honen helburuak:
Gizon eta emakumeek ibilbide profesional ezberdina garatzearen oinarrian dauden ezaugarriak
identifikatzea.Horretarako:
•

Kultura profesionalaren
identifikatzea.

bidez partekatuak

diren sinesmen

eta balore generizatuak

•

Lanbide bera burutzen dutenen baina erakunde ezberdinetan lanean ari diren profesionalen
artean, erakunde kulturen artean genero tipifikazioan antzekotasunak dauden identifikatzea.

Jakinda kultura profesionalen segmentazioa ematen dela, hau da, profesioen baitan ematen den
aniztasunak kultura profesionalak segmentatzera eramaten dituela (Champy, 2009) ingeniaritzako adar
bakar bateko langileei egin zaizkie elkarrizketak. Kasu honetan ingeniari zibilei. Ingeniaritza zibilaren
aukeraketa ingeniaritzaren arloan bereziki emakumeen presentzia apala duen adarra izanagatik burutu
da. Euskal Autonomi erkidego mailan kolegiatuak dauden pertsonen %20a dira soilik emakumeak
(Euskal Autonomi erkidegoko ingeniari zibilen kolegioak emandako datua). Erakunde ezberdinetan
lanean ari diren hamar ingeniari zibilei egin zaizkie elkarrizketa erdi egituratuak. Zehazki, hamar eta
hogeita hiru urte bitarteko lan esperientzia duten zazpi emakume eta hiru gizonezko ingeniari
elkarrizketatu dira. Kultura profesionala (Brangier., et al, 2004; Champy, 2009) eta
erakunde kulturen generizazioa (Rutherford, 2001; Pochic eta Guillaume, 2007) jorratzea
ahalbidetzen duten dimentsioak oinarri harturik osatu da elkarrizketa gida.
Emaitzetan elkarrizketatuen esanak norenak diren jakiteko, eta aldi berean emakumea ala
gizonezkoa den identifikatu ahal izateko Xx emakumeentzat eta Xy ikurra eta, zenbaki batekin jarraian
izendatuko dira. Edukiaren analisiaren bidezko azterketa burutu da (Abela, 2011).
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3. Ikerketaren muina
Emaitzak hiru ataletan bereizten dira. Lehen atalean, kultura profesionalari egiten zaio
erreferentzia zehazki. Bigarren eta hirugarren ataletan, elkarrizketetan identifikatzera heldu diren
erakundeen kultura generizatuen elementuak jorratzen dira (Rutherford, 2001, Lee-Gosselin eta Ann,
2011), hain zuzen, lan ibilbideen generizazioan pisuzko garrantzia dutela erakutsi duten dimentsioak.
•

Kultura profesionalean baloratzen dena: funtzio soziala eta teknika

Elkarrizketatuko ingeniariek, haien kultura profesionala ezaugarritzen duten zein balioesten
dituzten hainbat balore, jakintza eta trebetasunen berri eman dute. Erabat partekatua den balorea
ingeniaritzaren funtzio sozialaren ingurukoa da, behin eta berriz elkarrizketetan agertzen dena: Xy8
“ingeniaritzako adar guziek komunean dutena zera da, munduak nola funtzionatzen duen ezagutzeko
helburua duela eta eraldatzea. Gure bizi kalitatea hobetzeko, erosoago bizitzeko”. Zentzu honetan
ingeniariek haien buruari ematen dioten funtzioa soziala da erabat. Horretarako bidea edo tresna,
tekniko ona izatean datzala azaltzen dute ere: Xx9 “ingeniari ona tradizionalki teknikoki oso azkarra
denari lotu izan zaio. Deus baino lehen teknikoak gara”. Emakume zein gizonek, ingeniaritzaren izaera
teknikoa behin eta berriz aldarrikatzen dute, beren burua, funtsean tekniko bezala definituaz.
Historikoki ezaugarri teknikoak gizonak nagusi diren lanbideekin lotu izan dira eta emakumeak lanean
ari diren lanbideetatik deslotu. Logika honetan, emakumeei teknikoarekiko ez gaitasuna atxiki izan
zaie (Cockburn,1983). Egindako elkarrizketetan, puntualki agertu arren, bai ageri da ingeniarien artean
ere, gaitasun teknikoa emakumetik deslotzeko joera, emakumeekiko hartzen diren jarreren bidez:
Xx1“lan entrebistetan neska izanez eta gaztea, ondorioztatzeko dute zozoa zirela” edota Xx3
“bileretan gizonari zuzentzen dira, argitu behar duzu nor zaren”.
•

Genero efektuaren kontzientzia/politikak

Generoaren efektuaren kontzientzia enpresen barnean ekitatea helburutzat duten neurrien
bidez islatzen da, gestio postuetan dauden emakumeekiko dagoen pertzepzioaren bidez edota
zuzendaritzako pertsonek emakumeen lan ibilbidearen garapena eman dadinaren engaiamenduan bidez
(Lee-Gosselin et al., 2011)
Literaturan indikatzaile egokitzat jotzen da berdintasun politikak izatea genero efektuaren
kontzientzia neurtzeko (Rutherdorf, 1999). Egindako hamar elkarrizketetatik batean ere ez dago lan
egiten duten enpresaren barruan neurri hauen ezagutza duenik edota aplikatu izan zaion pertsonarik.
Xx1“Nire enpresan ez da oso emakume pro-a, oso gutxi gara... neurririk ez da” bezalako esanek
islatuz kontzientzia eza eta neurri eskasia.” Xx3 “Ez da deus egiten ari. Estetikoki bai, baina dena
gezurra da. Neurri positiboetaz gain neurri estrukturalak behar dira. Ez da posible bileretara joan eta
emakume bakarra izatea.”. Edota Xx10 “20 neska ginen departamenduan eta 10 mutil, eta buru
ateratzen zirenak beti gizonezkoak ziren.”. Neurririk ez hartzeaz gain, enpresetan ematen den jarrera
kontrako zentzuan doala agertu da hiru elkarrizketen kasuan.
Gestio postuetan dauden emakumeetaz dagoen pertzepzioari dagokionez, lidergotza mota bat
burutzeari begirako genero preskripzioa dagoela ageri da. Xx1 “Ezberdin ikusten da. Gizona
autoritarioa delarik uzten da pasatzen. Gizonak karakterra duela esango da eta kitto. Emakumea ez.
Emakume bat ezagutu dut aginduak ematen zituela emateagatik eta ez da onartzen. Neska bat
haserretzea oso gaizki ikusia dago. Ez dira buruzagitza mota ezberdinak eskatzen baina ezberdinki
baloratzen dira”. Burutzen den gestio eredua dena delakoa izanda ere Xx7 “Gizonei esango ez
lieketenak esaten ausartzen dira. Jendeak esatea bordea, edo inflexibela zarela etengabekoa da. Hau ez
zait inoiz operarioengandik gertatu beti hierarkian nire maila edo goragoko egoeran direnen partetik”.
Horrela, emakumeek tradizionalki atxiki izan zaien genero estereotipoen maila preskriptiboarekin topo
egiten dute (Eagly, 2002).
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•

Ordu luzeen kultura, lan ideologia (publiko/pribatu/etxea)

Ordu luzeen kultura, erakundeen kulturaren ezaugarri eratzaileetako bat bezala jotzen da genero
ikuspegitik (Rutherford, 2001). Ingeniaritza zibilean, ordu luzeen kultura obra sektorean lan egiten
dutenei loturik dago gehienbat, honakoa, adierazpenen bidez islatuz: Xx3 “nire irudiko gauza arraroak
exijitzen dituzte, ezorduetan egon behar izatea, edota zentzurik gabe, otorduak luzatzen egotea,
luzatzen eta luzatzen” edo Xx1 ”Dirudi 16 orduz egin behar dela lana“. Obra ez den lan eremuetan lan
orduen iraupena kontrolatuagoa dago nahiz eta ordutegiak maiz soilik bideragarriak izaten diren: Xx9
“obran badakizu noiz sartzen zaren baina ez noiz ateratzen zaren. Hemen behintzat ordutegi bat bada,
orientatzailea bada besterik ere.” Honek lan aukeraketan ondorioak izanda: Xx9 “Beraz honakoak
muga profesional bat ekartzen dizu lan egin nahi duzun sektorean lan egin ahal izateko. Beste lanbide
ugaritan gainditua dagoena, hemen ez, oso maskulinoa da”. Bulegoetan lan egiten duen eta lan egiten
hasi zenean obran ibili zen emakume baten esanak dira.
Emakumeen lan aukeraketan ondorioak izateaz gain, lan ibilbidean ere ondorioak dauzka nagusi
den kulturak. Lanean hasterakoan lan esparru bat aukeratu arren, ondotik eremuz aldatzera eramaten
ditu emakume ugari: Xy4 “Emakume gutxi daude obran, ikasketetatik ateratzean bai, baina gero, 30
urtetik gora jada ez. Emakume batentzat zaila da. Badira esaten dutenak lehenengo lana, baina gutxi.
Ama izanda zaila da. 30 urtetik aurrera orientazioz aldatzen saiatzen dira, administrazioan, ofizinan
edo asistentzia teknikoan sartuaz”. Sektore publikoan elkarrizketatutako ingeniari zibilen kasuan ez da
ordutegien arazorik ageri. Hain zuzen, sektore horretan lanean aritzearen arrazoia hori izanik: Xx2 ”
ama izan aurretik, enpresa pribatuan nebilen lanean. Baina oposaketak atera nituen, ama papera bete
nahi nuelako ere”. Elkarrizketatuen artean, ordu luzeen kultura gestionatu beharreko esparru gai bezala
bizi dutenak soilik emakumeak izan dira: Xx6 “bizi guzia kontziliatzen, kontziliatzen, eta
kontziliatzen”, eta honakoa guraso izatearekin loturik agertzen da maiz, edo hobe esanda, ama
izatearekin kasu honetan.
Bulego buru bateri egin zitzaion elkarrizketa (aita zena ere), eta beraz lan kudeaketan zeresana
duen pertsona bat da. Egungo lan ideologiak dakartzan ondorioetaz jabe izanik ere, gizon izanagatik
bizi duen egoera aldarrikatzera heldu zen: Xy5 “gizona naiz, eta horren suertea izan dut” irri batekin
ahoan, esanaz. Erakundeen genero neutraltasunaren pentsaera erabat barneratua duenik ere izan da:
Xy4 “Pertsonalki ulergarria da lau hilabetez haurdunaldiagatik lanean faltatzea baina lan mailan ezin
da. Berdin zait arrazoia. Zure lanean ezin dezakegu esan, hondartzara zoazela lau hilerako eta gero
itzuli. Zer gertatzen da lau hile horietan?”.
Hain zuzen enpresek lau hilabeteetan amatasun baja izaten delarik ez dituzte ingeniariak
ordezkatzen. Eta beraz, ama izateak denbora horretan suposatzen duen hutsunearen ardura
indibidualizatzen dute. Hori bizi izan duen emakume batek enpresen lan ideologia kritikatzen du: Xx1
“zer dago programatuagorik haurdunaldi batek dakarren baja bat baino? Baina ez”. Hemen berriz ere
enpresako jarduna eta gainerako bizi esparruen erabateko bereizketa dagoela ageri da.
Haurdun daudela publiko egiten den momentutik, obra eremuan, hasten dira erakundeak pribatupubliko bereizketaren ideologian oinarritzen diren portaera diskriminatzaileak abian jartzen, lan
sektore horretatik baztertu nahian emakumea: Xx9 “orain ez nagoelako hor lanean baina, esango
banieke haurdun negoela, azkar batean kenduko nindukete postutik eta eskaintzak egiten jarri izango
zidaten”. Enpresek emakumeek lanaldi partziala hartzearekiko duten “kezka” ere agerian jarri dute
elkarrizketatuek. Ama izan ondotik obretan lanean jarraitu duen ingeniariaren testigantzak lan
ideologia horren berri ematen du: Xx7 “haurdun zaudenetik denek aurresuposatzen dute lan
murrizketa bat eskatuko duzula. Beraz dena egiten dute zu joateko. Ez baduzu eskatzen ere dena
egiten dute zu joateko.” Lanaldi partziala izatea gaizki ikusia dela ere plazaratu dute elkarrizketatu
batzuk: Xx1“Eskatzen baduzu gaizki ikusia. Nik bi orduz gutxitu dut adibidez, eta, haientzat beti
eskuragarri egon behar duzu. Haiek baino bi ordu gutxiago egiten ditut baina gaizki.” . Bulegoetan lan
egiten duen emakume batek berriz horra azaldutakoa: Xx9 “ lanaldi partzialean nago baina gaur egun
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luzatu nezake berriz. Baina ez naiz ausartzen deus mugitzen zen ea, agian salto egiten didate gainera…
hobe ez mahai gainean jarri gaia”.
Lanaldi partzialak izaten diren kasuetan enpresen inplikazio eza agerian gelditu da ere, ordu
gutxiago eginez lan karga bera eta soldata apalagoa dutela azaltzen dutela elkarrizketatutako bi
emakumek. Bulegoetan lan egiten duten ingeniari baten kasuan, ordutegi luzeen arazoa baino, lan
ordutegien flexibilitate ezak eraman du lanaldi partziala hartu behar izatera: Xx9 “Zer azken finean,
ordutegietan flexibilitatea izatea eskatzen du edo pauso bat atzera ematea. Nik malgutu ahal izan banu
nire lan jarduna ez nuen murriztu behar izanen. Baina ordutegi finko eta barreiatu batekin hemen egon
behar badut ezinezkoa da. Ezinezkoa da”.

4. Ondorioak
Elkarrizketatutako ingeniariek, erakunde ezberdinetan lan egin arren, profesio berdinean
lanean aritzeak, bizipen komunak eta erakunde logika-praktika beretsuei erantzuten dietela ikusten da.
Bi zentzuetan interpretatu daiteke honakoa: batetik, emakumeek gaur egun ingeniaritza zibilean duten
presentzia apala (%20koa, goian eman), erakunde praktiketan islatzen dela ulertu daiteke. Bestetik,
erakundeen praktikak hain generizatuak daudenez lan eremu horretan emakume gutxi lanean aritzea
eragiten duela.
Erakundeen genero kulturaren azterketaren bidez, erakunde pribatuen kasuan, nabarmen
gelditu da agerian zein heineraino errotua dagoen ordutegi luzeen kultura eta lan produktibo eta
erreproduktiboaren arteko bereizketa. Eta jada literaturan erakustera eman izan den bezala, ingeniari
zibilen kasuan ere, lan esparrua eta etxearen arteko bereizketa egiteak gizon eta emakumeengan
ondorio ezberdinak dakartza, emakumeentzako kaltegarriak izanda (Ruthendorf, 2001). Kasu honetan
emakumeen eta batez ere ama direnen lan aukeraketan eta ibilbidean era zuzenean eragiten du.
Enpresen praktikek, enpresaren eremutik at gertatzen denarekiko erabateko deslotura agertzen
dute, legez onartuak diren eskubideak kolokan jartzeraino. Izan ere amatasun bajak dakartzan lau
hilabeteko eszedentziak berak dakarren hutsunearen ardura indibidualizatzera heltzen dira.
Indibidualizazio hau amatasun bajak, ez ordezkatuz, eta ordutegi partzialean dauden emakumeen lan
karga berdina mantenduz islatzen da. Horrela, gaiarekiko organizazioen “inplikazio” bakarra,
emakumeak postu eta lan eremu konkretu batzuetatik baztertzean datza. Hau da, jarrera
diskriminatzaileak ageri dira.
Erakundeen politiken, edo politika ezen ondoriozkoa da lan eredu hau beraz. Hain
normalizatuak dauden praktiken bidez, eta elkarrizketatu batzuen kasuan, diskurtsiboki ere hain
errotua egotearen bidez, lanbidearen eredu naturala balitz bezala irudikatzera heldu daitekela errazki
norbanakoa. Eta beraz, erakundeen genero tipifikazioa, genero neutraltasunaren pean izkutatzera
iristen dira erabat (Acker, 1990). Onesten den lan eredu bakarra, debozio hutsezkoa da eta beraz,
eredu horrekin konpetentzian sartu daitezkeen edozein bestelako konpromezu bazterrean uzten da
(Pochic, 2007) , bizi kalitatean eta ibilbide profesionalean ondorio zuzenak izanez. Horrela azaltzen eta
ulertzen dira lanaldi partzial, ordutegi luze, haurdunaldi eta malgutasunarekiko jarrerak.
Enpresen inplikazio ezaz gain, ez da iristen arazoaren planteamendua edo eztabaida
gizonezkoen esparrura eramaten. Honakoa bi emakumeen elkarrizketan izan ezik, Xx1 ”ez dut
ulertzen gizonen jarrera, gizona banintz ez nuke nahi hau erez” eta Xx3 “ bilerak luzatzeak soilik
emakumeei sortzen die arazoa, bizi garen gizartean bizi garelako”. Ikerketaren helburua erakundeen
kultura generizatuak emakumeen lan ibilbidean zer nolako eragina duen lantzera bideratua egonik,
enpresak jendartearen parte edo eragile oso bezala ulertzeko beharrean datza ikerketaren ondorio
nagusia. Halere, eztabaida zentzu zabalago batean mahain-gainean jartzeko beharra ageri da, gaia
gizon eta emakumeen erantzunkidetasunarekiko eremura eramanaz.
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5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Etorkizunean, ingeniaritzako beste esparruetara zabaldu nahi da ikerketa eremua, erakunde
kulturen generizazio mailan jorratzen segitzeaz gain, emakumeek espezializazio ezberdinetan duten
presentziak erakunde kulturen generizazio mailarekin loturarik duten ikusteko. Sozialki ezaugarri
maskulinoen inguruan eraiki diren lanbideetan emakumeen presentziak, praktika zein zabalduak
dauden diskurtsoetan, lanbidearen genero destipifikazioan nola eragin dezakeen jorratzeko
helburuarekin.
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7. Eskerrak eta oharrak
Eskerrak eman nahi zaizkie elkarrizketatutako pertsona guziei, ikerketan parte-hartzeko
prestutasuna agertzeagatik. Euskal Herriko Unibertsitateko Euskararen Errektoretzaordeak tesiak
euskaraz egiteko doktorego aurreko ikertzaileak prestatzeko emandako laguntzari esker aurrera
eraman ahal izan da ikerketa hau.

180

IkerGazte, 2017
Gizarte-zientziak

Irakasleen prestakuntzako practicumean hausnarketa partekatuaren bidez
egoera errealean azterketa egiteko tutoreek eskainitako laguntzen
azterketa
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Berrikuntza eta esku-hartzea hezkuntza inklusiboan ikerlerroa
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Laburpena
Ikerlan honetan irakasletza graduko practicumeko ikasleekin hausnarketa partekatuan oinarritutako
mintegiak dinamizatzeko tutoreek erabilitako laguntzak aztertu dira. Irakasle-gaiek praktiketan bizi
dituzten egoera errealekiko taldean egiten dituzten hausnarketek praktiketako errealitatearekiko
ulermen konplexuagoa izan eta teoria eta praktikaren arteko zubiak eraikitzen laguntzen dute.
Unibertsitate mailan ikasleek beraien praktikarekin eta beraien praktikaz ikasteko esku-hartze
estrategia eraginkorrenen artean tutoreen laguntzak azpimarratu dituzte hainbat ikertzailek. Ikerketa
honetan Mondragon unibertsitateko 3 kasutan tutoreek irakasle-gaiei eskainitako laguntzak aztertu dira
ikasleak hausnarketan trebatzeko espazio eraginkorrenak sortzeko xedez.
Hitz gakoak: irakasleen hasierako formazioa, practicuma, hausnarketa partekatua, tutorearen
laguntza, ikaskuntza komunitatea.

Abstract
In this research we have analyzed the aids that have been used by Practicum tutors of Teaching
degree to lead the collaborative reflection sessions. The collaborative reflections that the students
make on real situations lived in the practices help to understand better the contexts and to make
relations between the theory and the practice. One of the most effective intervention strategies for
students to learn from their own practice are the teacher’s aids. This research has analyzed the aids that
have been used in three cases by the teachers of Mondragon Unibertsitatea with the aim of creating
appropriate spaces for students to develop reflection capabilities.
Keywords: teachers' initial training, practicum, collaborative reflection, tutor aids,
learning community.

1. Sarrera

eta motibazioa

Ezagutzaren Gizartearen garapenak ekarritako aldaketek egungo jendartean bizi ahal izateko
beharrezko konpetentziak zeintzuk diren etengabe planteatzera behartzen gaituzte; batez ere,
dimentsio ugari dituzten eta perspektiba ezberdinetatik erantzun beharreko arazo konplexuei aurre
egiteko. Horretarako, hainbat autorek (Morin, 2009; Delors, 1996; Perrenoud, 2012; Hargreaves eta
Shirley, 2012) beharrezkotzat ikusten dute ezagutzaren erreprodukzioan oinarritutako ikaskuntza
prozesuetatik haratago besteak beste sormenaz, pentsamendu kritikoaz, komunikazio eta elkarlanaz,
autorregulazioaz, motibazioaz eta konpromisoaz loturiko konpetentzia berrien garapena. Errealitatea
honek irakasleon formazioaz arduratzen garan profesionaloi eskolak eta irakasleriak ikasteprozesuetan jokatzen duten paperaz hausnartzera garamatza. Hots, gaur egun hezkuntza-ikerketarako
eremu garrantzitsua osatzen dute irakasleriaren perfil profesionalean nola bere prestakuntzaren
oinarrian egon beharko liratekeen printzipio metodologikoek.
Hainbat autorek, arestian aipaturikoek bezalatsu, ikaskuntza sustatzeko irakasle konpetentziak
ezaugarritzeko saiakera egin izan dute. Helburu berdinaz, beste azterlan batzuk fokoa kalitatezko
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irakasleen berariazko konpetentzietan jarri izan dute; eta hauek, konpetentzia garrantzitsuenen artean,
norbere praktikaren gainean gogoeta egiteko gaitasuna (Esteve eta Alsina, 2010; Macdonald eta
Shirley, 2009; Perrenoud, 2004) azpimarratzen dute; eta baita ere hezkuntza prozesuan parte hartzen
duten pertsonen artean inplikazio afektiboa sortzearen garrantzia (Day, 2006).
Ezagutza teoriko eta praktikoaren arteko lotura egiteko goian aipatutako konpetentzia hauen
garapena ezinbestekoa bada ere, ikerketen esparru zabal batean partekatzen da irakasleek praktikan
unibertsitatean ikasitako ezagutza akademikotik bereizten den beste ezagutza mota bat erabiltzen
dutela (Clandinin, 1986; Clarà eta Mauri, 2010; Elbaz, 1981; Korthagen 2010a; Perrenoud, 1996; Pozo
et al., 2006; Schön, 1983). Berariaz, irakasleek beraien praktiketako esperientzia eta bizipenetatik
eraikitzen duten ezagutza globala, inplizitua, dilematikoa, multidimentsionala, hitzez adierazteko zaila
eta karga emozionalduna izan ohi da. Unibertsitatean ikasitako ezagutza akademikoak, berriz, oso
izaera ezberdina dauka. Honek esan nahi du irakasle-gaiek jaso duten ezagutza akademikoak inpaktu
txikia duela hauek ikastetxeetan bizitako egoerekiko egiten dituzten interpretazioetan eta ondorioz
egoera horien ebazpenean. Praktikan irakasleak, eta bereziki hasiberriak, gehiago zentratzen dira
frustrazioa, beldurra eta noraeza bezalako sentimendu edo sentsazioak kontrolatzen unibertsitatean
ikasi duten hori aplikatzen baino (Wideen et al., 1998).
Beste ikerketa batzuek erakutsi dute (Korthagen, 2010) irakasleek ikastetxeetan dituzten
jokabideek jatorri irrazionalak edo inkontzienteak dituztela, gehienbat. Horrek bat egiten du PérezGómezen (2010) ekarpenarekin. Autore horrek azpimarratzen du dimentsio arrazionala ez dela
nahikoa ezagutza praktikoaren eraikuntzaren konplexutasuna ulertzeko, ikaste esperientzietako alderdi
kontziente eta inkontzienteen arteko interakzioak ulertu behar direla.
Baieztapen hauek adierazten digute formazioak, ezagutza teoriko edo akademikoaren lanketatik
haratago, ikuspegi holistikoagoa izan beharko lukeela, ikas-irakas prozesuetan irakasleen alderdi
profesionala eta pertsonala integratuko dituena. Contreras, Monereoren eta Badiaeren (2010) hitzak
hartuz, irakasleen prestakuntzak eraginkorra izateko irakasle-gaiaren pentsatzeko, esateko, sentitzeko
eta egiteko moduan eragin behar dugu; alegia, irakaslearen identitatean eragin behar dugu.
Irakasleek praktikan bizitako egoerei buruzko hausnarketa irakasleen prestakuntzaren ardatz gisa
kokatuz (Gelfuso eta Dennis, 2014; Korthagen, 2001-2010; Schön, 1983) ikerketa ugari egin dira.
Ikerketa ezberdinek azpimarratu dute ezagutzaren garapenerako irakasle-gaiek praktiketan bizitako
egoera errealekiko taldean egindako hausnarketa prozesuek, alegia hausnarketa partekatuan
oinarritutako prozesuek duten potentzialitatea. Bereziki praktiketako errealitatearekiko ulermen
konplexuago izateko eta teoria eta praktikaren arteko zubiak eraikitzeko (Hammerness et al., 2005;
Goodwin, 2002). Baina aldi berean, ikerketa horiek baieztatu dute irakasleen prestakuntzaz lotutako
proposamen eta metodologia berriek ez dutela ekarpen esanguratsurik egin irakasleentzat
beharrezkoak diren ezagutza moduen eraikuntzan. Kasu gehienetan ezagutza teorikoa ezagutza
praktikoari gainjarri izan zaio, edo eta ezagutza mota batetik besterako transferentzian (ezagutza
teorikotik praktikora, edo alderantziz) oinarritutako irizpideak erabili izan dira, eta ez ezagutza bien
(teorikoa eta praktikoa) arteko elkarrekintza ardatz dutenak (Mauri et al., 2016).

2. Ikerketaren helburuak
Irakasletza graduko Practicumean, Korthagen (2001-2010), Gelfuso (2016) eta Dennis (2014)
bezalako autoreekin bat eginaz, irakasle-gaiak hausnarketa lanetan trebatzeko helburua hartzen da.
Mintegi-saioetan irakasle-gaiek beraien praktikako egoera errealak partekatu eta hauen gainean talde
hausnarketa egiten da tutorearen laguntzaz, ikasleek praktikan bizitako egoerak ikuspegi global,
multidimentsional eta dilematiko batetik (Dewey, 1989; Gelfuso eta Dennis, 2014; Mauri et al., 2013)
interpretatu eta berreraiki dezaten.
Testuan zehar aipatutako ikertzaileak aintzat hartuz, unibertsitate-mailako ikasleek beren praktikari
esker eta beren praktikaz ikasteko estrategia eraginkorrenen artean, ezagutzaren erabilera sustatuko
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duten baldintzak (Mauri et al., 2013) eta tutoreek eskainitako laguntzak (Korthagen, 2001;
Schön,1992) aipatzen dira.
Marko honen baitan, ikerlan honetan irakasle izateko prestatzen dauden ikasleek praktikan bizitako
egoera errealen gaineko hausnarketa egiteko tutoreek eskainitako laguntzetan jartzen da arreta. Hots,
ikerketa honen helburu nagusia, tutoreek ikasleei eskainitako laguntzak aztertzea da, ikasleak
hausnarketan trebatzeko espazio eraginkorrenak sortu ahal izateko.

3. Ikerketaren Metodologia
Ikerketa-metodoari dagokionez kasu azterketa (Yin, 1989) egin da. Hiru Unibertsitateetako zortzi
kasu aztertu dira (112 ikasle eta 8 irakaslek hartu dute parte): 3 kasu Bartzelonako Unibertsitatekoak
izan dira, beste 3 Mondragon Unibertsitatekoak eta beste 2 kasu Sevillako Unibertsitatekoak. 1h 30
minutuko iraupeneko bost mintegi-saioz osatu da kasu bakoitza, non irakasle graduko ikasle taldeak
eta tutoreak praktiketan bizitako egoera jakinen gainean taldean hausnarrean aritu diren. Prozesua hiru
unibertsitateetan eskaintzen den Lehen Hezkuntza eta Haur Hezkuntzako Irakasle Ikasketa Graduetako
Practicumean gauzatu da.
Lan honetan Mondragon Unibertsitateko 3 kasuen datuak aurkezten
dira. Mondragon
Unibertsitatean aurrera eramaten dugun practicum programaren berezitasuna, ikerketa horretan parte
hartzen duten beste hiru unibertsitateekin alderatuz, practicuma etorkizuneko irakasleen identitatean
eragin nahi duen prozesu bezala ulertzen dugunez gero (Contreras eta al., 2010) ikasleen praktiken
inguruan hausnarketa partekatua burutzeko euren praktiketan bizitako egoera errealak erabiltzen
ditugula da, hain zuzen, ikasleek egunero euren praktikaz ikasteko konpetentziak garatzeko
[etengabeko (auto)formazioa] (Korthagen, 2010) bidea hori dela ulertzen dugulako. Hortaz, eta
faktore hori ikasleen hausnarketa bideratzeko gakotzat hartuz, lan honen azterketan, Mondragon
Unibertsitateko 3 kasuetan jarri dugu arreta, ikerketa honen emaitzek practicum programa hobetzeko
gakoak identifikatzen lagun dazakelakoan.
Ikerketa Practicum ikasgaiaren baitan burutu zen. Ikasgai hau irakasle graduko ikaste planaren
baitan kokatzen da. Ikasgai honek barne hartzen ditu ikasleek ikastetxeetan burutzen dituzten praktika
egonaldiak eta fakultateko tutoreekin unibertsitatean hausnarketa partekatuan oinarrituta burutzen
dituzten mintegi-saioak; azken hauetan kokatzen den ikaste ekintza izan da ikerketa honetako
aztergaia.
Mondragon Unibertsitateko 3 kasuetako bakoitzean ikasleak eta tutoreak parte hartu dute mintegisaioetan. Ikasleak irakasletzako laugarren eta azken urtean daudenak izan dira, alegia, irakasle izateko
formazioaren azken urtean dauden irakasle-gaiak. Tutoreak irakasleen formazioan eta practicumeko
materian esperientzidunak izan dira. Hausnarketa partekatuan oinarritutako 5 mintegi-saio jaso eta
aztertu dira kasu bakoitzean. Guztietan ikasle kopurua 10-13 ikasle bitartekoa izan da eta tutore bi
egon dira talde bakoitzarekin (guztira 35 ikasle eta 6 tutore). Saioek ordu bete eta erdiko iraupena izan
dute gutxi gorabehera. Saio horietan aztertu diren egoerak (ikasleen bizipenetan oinarritutakoak)
guztira 5 eta 7 bitarteak izan dira.
Mintegi-saioak bideoz grabatu, transkribatu eta edukien azterketaren bidez analizatu dira arreta
tutoreek emandako laguntzetan jarriz. Tutoreek eskaintzen zituzten laguntza diskurtsiboak aztertzeko
23 laguntza motaz osatutako kategoria sistema garatu zen ikertaldean, hiru multzotan banatuta: partehartzea sustatzeko izaera duten laguntzak, egoeraren interpretazioa sustatzeko izaera duten laguntzak
eta teoria eta praktikoaren arteko loturak sustatzeko izaera duten laguntzak.
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4. Ikerketaren muina
Taldeko hausnarketa prozesuan zehar tutoreek ikasleei eskainitako laguntzei dagokionez kasutik
kasura ezberdintasunak ikusi ditugu eman diren laguntza mota, maila, banaketa eta andamiaje lanari
dagokionez.
Mondragon Unibertsitatean aztertutako 3 kasuetan mintegi-saioetan tutoreek irakasle izateko
prestatzen dauden ikasleei beraiek praktiketan bizitako egoera errealen inguruan hausnartzeko
erabilitako laguntzak aztertu ditugu.
1.grafiko multzoan ikus dezakegu tutoreek kasu bakoitzean erabili duten laguntza kategoria bakoitzaren
ehunekoa:

2.taulan ikus ditzakegu kasu bakoitzean tutoreek nagusiki erabilitako laguntza motak eta bakoitzaren adibideak
agerpen kantitatearen arabera zerrendatuta goitik behera:
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2. taula: Tutoreek kategoria bakoitzean gehien erabilitako laguntzak eta dagozkien adibideak.
1. kasua

Partehartzea
sustatzeko
laguntzak

Interpretazioa
sustatzeko
laguntzak

Teoria
eta
praktikaren arteko
loturak sustatzeko
laguntzak

⇒

Ikasle taldean elkarrizketa irekitzea.
(Adb. Ze iritzi duzue eskolako zuzendaritzatik erabaki hori hartzearekiko?

⇒

Ikasle bati elkarrizketara egindako ekarpena osatzeko eskatzea.
(Adb. Ze motatako informazioa daukazu ikasle horrekiko baieztapen hori egiteko? Sakondu dezakezu?)

⇒

Ikasleen ekarpenak aintzakotzat hartzea.
(Adb. Zure ekarpenetan, Iker, alderdi ezberdinak azpimarratu dituzu: eskolako kultura, zuzendaritzaren inplikazioa…)

⇒

Egoerarekiko hausnarketan aldagai berriak txertatzeko ikasleak animatzea.
(Adb. Egoera ulertzeko hainbat elementu aipatu dituzue. Ze beste alderdi gehitu ditzakegu?)

⇒

Egoeraren azterketarako gakotzat zehaztu den aldagaia birgogoratzea.
(Adb. Arazoaren gakoa familian dagoela esan baduzue, eremu horretan lan egin beharko genuke...)

⇒

Egoeraren interpretaziorako zehaztutako markoa zein den birgogoratzea.
(Gu orain hobekuntza proposamenak aztertzen ari gara; zer egin dezakegun akatsen aurrean. Ikusi behar dugu ikasleen akatsak
ikaskuntzaren motorra diren. Zuek ikusi behar duzue nola ulertzen dituzuen akatsak, zein markotatik ulertzen dituzuen eta nola jokatuko
duzuen zuen ikasleen akatsen aurrean. Horretako ikaste testuinguruak beste modu batean antolatu beharko ditugula pentsatu beharko
duzue, aukeretan oinarrituta...)

⇒

Beste egoera batzuekin loturak egitera ikasleak animatzea.
(Adb. Egoera honetan identifikatzen duzue ezer beste eguneko Juanen kasuarekin zerikusia duenik?

⇒

Ezagutza akademikoarekin loturak egitera ikasleak animatzea.
(Adb. Irakasleak egiten duena zigortzea da. Gauza asko dakizue zigorraren erabilerari buruz, errefortzuei buruz... Zer ikasi duzue beste
materietan honi buruz, zerekin du zerikusia?)

⇒

Ikasle bati elkarrizketara egindako ekarpena osatzeko eskatzea.
(Adb. Ikasteari buruz ari zara. Zuk nola ulertzen duzu ikaste prozesua?)

⇒

Ikasle taldean elkarrizketa irekitzea.
(Adb. Egoera horretan kokatuta, nola irudikatzen duzue Anek esan duena? Itxaso zer diozu zuk?

⇒

Ikasle baten ekarpenak aintzakotzat hartzea.
(Adb. Eiderrek egin duen ekarpen hori oso interesgarria da. Goazen ikustera.)

⇒

Egoerarekiko hausnarketan aldagai berriak txertatzeko ikaslea animatzea.
(Adb. Metodologia aipatu duzue. Baina ze beste elementuk izan dute eragina ikaslearen jokabidean?)

⇒

Egoeraren interpretaziorako marko berria proposatzea.
(Adb. Ebaluazioa irakasleak ikasleen jarraipenerako erabiltzen duen tresnatzat ikusten duzu. Zergatik ez hartu ebaluazioa ikuspegi
hezigarri batetik ikasleei euren ikaste prozesuan hobetzen laguntzeko?)

⇒

Beste egoera batzuekin loturak egitea.
(Adb. Nekaneren egoerarekin antzekotasunak ditu kasu honek?)

2. kasua

Partehartzea
sustatzeko
laguntzak

Interpretazioa
sustatzeko
laguntzak

Teoria
eta
praktikaren arteko
loturak sustatzeko
laguntzak
3. kasua

Partehartzea
sustatzeko
laguntzak

Interpretazioa
sustatzeko
laguntzak

Teoria
eta
praktikaren arteko
loturak sustatzeko
laguntzak

⇒

Ikasle taldean elkarrizketa irekitzea.
(Adb. Oihanek zerbait esan du gai honen inguruan.. Oihane zurea da hitza)

⇒

Ikasle bati elkarrizketara egindako ekarpena osatzeko eskatzea.
(Adb. Zuk ikasle horrekin beldurra sentitu duzula esan duzu, ez? Zergatik?)

⇒

Egoerarekiko hausnarketan aldagai berriak txertatzera ikasleak animatzea.
(Adb. Haurra ondo sentitzeko espazio seguruaz hitz egin duzue. Ze beste alderdi edukiko dugu kontutan ikasleekin harreman sare
positiboak eraikitzeko?)

⇒

Egoeraren interpretaziorako zehaztutako markoa zein den birgogoratzea.
(Adb. Taldean lan egiteaz hitz egin duzue, aniztasunari erantzuteko talde kooperatiboen erabileraz. Talde kooperatiboetan ari garenean
elkarrekin eta elkarrengandik ikasteko espazio eta testuinguruen erabileraz ari gara)

⇒

Beraien esperientzia pertsonalekin loturak egitera ikasleak animatzea.
(Adb. Ikasle hauen artean gatazka egoera baten aurrean aurkitu zara. Zuek arazoak dituzuenean nola konpontzen dituzue?

⇒

Ezagutza akademikoarekin loturak egitera ikasleak animatzea.
(Adb. Talde antolaketaz ari gara. Zer dakizue taldean lan egitearen inguruan? ze teknika edo ze estrategia metodologiko ikasi dituzue?)

185

IkerGazte, 2017

Parte hartzea edo elkarrizketa sustatzeko laguntzak izan dira nagusi tutore gehienen eskutik.
Laguntza hauek bereziki kasuaren azterketaren fasean agertu dira. Egoeraren interpretazioari eta batez
ere praktika eta teoriaren arteko loturei erreferentzia egiten dieten laguntzak neurri txikiagoan agertu
dira. Teoria eta praktikaren arteko loturak sustatzera bideratutako laguntzak azaldu diren kasuetan,
bereziki galde-erantzun bidezko kasuetan izan da; irakasleak galdera edo laguntza hauek egoerak
ikasleen aurre ezagutza edo aurretik bizitako esperientziekin loturak bilatzera bideratuta egon dira
gehienbat, ikasi eta hazteko beharrezko prozesuari hain zuzen ere (Coombs eta Smith, 2003).
Hiru kasuek ekarpen ezberdina egiten diote hausnarketa produktibo deiturikoari (Dewey, 1933).
Gure kasuetan, tutoreen laguntzak, ikasleentzat hasiera batean zehatza ez den, ulergarria ez zaien,
barne kontraesan edo korapiloak sortzen dizkien egoera bat, hausnarketa prozesuaren amaieran
ulergarri eta zehaztuago bilakatzera bideraturik egon dira. Prozesu hau da hain zuzen ere Dewey
(1933-1986), Shön (1987) eta Wertheimer (1945-1971) hausnarketaren funtziotzat definitzen dutena;
alegia, hasieran argia ez zen edo inkoherentea zen egoera bati koherentzia eta zentzua ematea.
Tutoreek talde hausnarketaren garapenean duten garrantzia (Harford eta MacRuairc, 2008; Gelfuso
eta Dennis, 2014) baieztatua ikusi dugu ikerketa honi esker. Gure ikerketaren emaitzek tutoreek
hausnarketa prozesuak sustatzerako orduan ematen dituzten laguntzak aurre ezagutza edo
esperientziekin nola teoria eta ikerketekin loturak egitera bideratuta egon behar dutela erakutsi digute,
bide honek beraien praktika modu esanguratsuagoan egokitzen lagunduko baitie ikasle edo irakaslegaiei (Berliner, 1988).

5. Ondorioak
Aurreko atalean jasotako emaitzen azterketatik ondorioztatu dezakegu ildo honi lotutako
ikerketarekin jarraitzeak berebiziko garrantzia duela hausnarketa testuinguru aproposak sortzerako
orduan; batetik tutoreak hausnarketaren gainean duen kontzeptualizazioak tutorearen praktikan eragina
duen jakiteko, eta bestetik, praktika horrek ikasleek egiten duten hausnarketa motan duen eragina
aztertzeko. Praktika honi lotuta, tutorearen laguntzak ikasleen hausnarketa prozesuak sustatu ahal
izateko, hausnarketa prozesuan zehar azaltzen diren beharrei egokitu behar zaiela azpimarratzen dute
hainbat lanek (Van de Pol et., 2010). Beraz, alderdi hauek ikertzeak hausnarketa prozesuan planteatu
beharreko ikuspegia argitzen lagunduko digu, eta ikasleen aldetik izaera mutidimentsional eta
dilematikoa (Clarà eta Mauri, 2010; Mauri eta al., 2013; Rivas et al., 2011) duen hausnarketa
sustatzeko praktika zehatzak ezaugarritzen.
Ikerketa honi esker tutoreon jarduna modu sistematikoan jaso ahal izan dugu, eta hausnarketa
prozesuak errazten dituzten laguntzen izaera ezaugarritu dugu. Honek lagundu digu unibertsitateko
tutoreon lana hobetzen jarraitzeko gakoak identifikatzen. Baina hau aurrera eramateko antolaketa eta
lan dinamiketan ere arreta jarri nahi dugu. Izan ere, hemen aurkeztu dugun ikerketa lan eta emaitzetara
iristeko laguntzen gaineko azterketa tutore taldean modu partekatuan egin dugu; tutoreon lan dinamika
ere hausnarketa partekatuan oinarritu da taldean hobekuntza eta berrikuntzarako estrategiak (Hord,
1997; Krichesky eta Murillo, 2011; Stoll eta Louis, 2007) martxan jarriz, eta Ikaskuntza Komunitate
Profesionala eratzen hasiz.
Irakasle eta ikertzaileok gure praktikaren inguruan ikerketa prozesuak martxan jartzeak, benetazko
eragin eraldatzailea duela sinesten dugu; izan ere, prozesu hauek dialogikoak, kontrastean oinarrituak,
kezkak eta kontraesanak azaleratzen dituztenak dira, eta honek ahalbideratzen digu ekintza
indibidualak ekintza kolektibo bilakatzea, aldaketaren eragina handituz. Gainera, uste dugu, honek
laguntzen duela praktikan eta berau sortzen den testuinguru eta baldintzetan sakoneko aldaketak
barruratzen (Liston eta Zeichner, 1993; Pérez, 1992; Pérez et al., 1999). Eta horixe izan bada irakasle
izateko prestatzen dauden ikasleekin sustatu dugun ikaste eredua, ikasle horien tutore garenon irakasle
eta ikertzaileon lan dinamika ere modu horretan gauzatu dugu.
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6. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Ikerketa esperientzia honek irakasle graduko (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza) hainbat zeregin
era kolektibo berregiten lagundu digu; egoera praktikoak ikasleak praktikak egiten dituen testuinguru
lokalei lotuago ulertzen, aldaketarako kultura sustatzen eta elkar-lanean oinarritutako antolaketa
ereduak ezartzen unibertsitate eremuan; zehazki irakasletzako titulazio akademikoetan eraginaz
etorkizuneko irakasleak euren praktikaren etengabeko azterketan murgildu eta hobekuntzekiko
konpromisozko jarrera izateko eta ondorioz etorkizunean gure eskoletan eragiteko.
Zeregin horiekin jarraitzeko asmoaz ikerketa honen ildotik eratorritako beste ikerketa batzuk
garatzea aurreikusteen dugu ikertaldean. Batetik, artikulu honen egileetako batek ikasleen hausnarketa
produkzioetan jarriko du arreta bere tesi-proiektuan; artikulu honetan aurkeztutako ikerlanean tutoreen
laguntzak aztertu dira, baina laguntza horiek ikasleen hausnarketa produkzioetan duten eragina ere
aztertu nahi da. Irakasletza graduko 4 urteetan nolako garapena dute ikasleen hausnarketa produkzioek
eta zerk eragiten du garapen horretan? Nola bideratu ikasleen hausnarketa prozesuak euren perfil
pertsonal eta profesionalean garapen esanguratsua eman dadin? Ikerketaren eremua zabaltzea da
hurrengo helburua, tutoreegan ez ezik ikasleen hausnarketa produkzioetan ere arreta jarriz.
Bestalde, practicum proiektuaz arduratzen diren tutoreek elkarrekin ikasi eta garatzeko elementu
erraztatzaileak identifikatu eta aztertzeko ikerketa berri batean ere dagoeneko murgilduta gaude.
Ikerketa hau artikulu honetako beste autorearen tesi proiektua da eta Ikaskuntza Komunitate
Profesionalen eratze prozesuan jarriko du arreta.
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7. Eskerrak eta oharrak
Artikulu hau Bikaintasunez Ikerketa zientifiko-teknikoen sustapenerako estatu espainiarrak
finantzatzen duen programaren (EDU13-44632P) baitan Bartzelonako unibertsitatea, Sevilllako
unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea garatzen ari garen
“Ayudas a la construcción del conocimiento en el practicum de maestros: la reflexión conjunta para
la mejora de la relación teoria-práctica”(Mauri et al, 2013) ikerketa proiektuaren markoan garatu da.
Aipatutako ikerlan honek unibertsitate ezberdinetako irakasle graduetako practicumean ikasleen
praktiken inguruan taldean burutzen diren hausnarketek zein modutan ahalbidetzen duen teoria eta
praktikaren arteko loturak eraikitzea ulertzea du helburu. Artikulu honen egileak Mondragon
Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultateko beste hiru ikertzailerekin batera
ikerketa horretan parte hartzen dugu Berrikuntza eta esku-hartzea hezkuntza inklusiboan ikerlerroko
ZEHAR iker taldean kokatuta.
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Artikulu honen egileetako bakoitza, marko horretan kokatuta, irakasle izateko prestatzen ari diren
ikasleen ikaskuntza esperientziak hobetzen jarraitzeko tesi proiektua burutzen ari da. Batak,
Ikaskuntza Komunitate Profesionalen markoan kokatuz, practicum proiektuaz arduratzen diren
tutoreek elkarrekin ikasi eta garatzeko elementu erraztatzaileetan jartzen du fokua; eta bigarren
ikasleek burutzen dituzten hausnarketak ezaugarritzean jartzen du arreta. Azken honek bere tesia
burutzeko Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko 2015/2016
ikasturteko Doktoretza Aurreko Laguntzetarako Programako beka eskuratu zuenez 3 urteko laguntza
izango du bere tesia burutzeko. Ikertzaile biek ZEHAR ikerketa taldeko eskubide osoko ikertzaile
izanik zuzendari eta tutoreen babes eta laguntzarekin euren tesiak burutu eta ikerketarako
konpetentziak garatzeko fakultateak eta bereziki ikertaldeak eskainitako aukera eskertu nahi dute.
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Egungo beharrei erantzuten eskolan: Interneteko erabilera kritikoa
indartzeko formazio-ekintza
Gamito, Rakel; Tresserras, Alaitz; Martinez, Judit; Fernandez, Vanesa.
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), IKHEZI (IKerketa HEZItzailea)
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Laburpena
Azken urteetan Informazio eta Komunikazio teknologiek (IKT) aldaketa soziologiko nabarmena
eragin dute, bereziki adingabeen artean. Ezinbesteko tresnak bilakatu dira IKTak eta, batez ere,
Internet. Ondorioz, gero eta garrantzitsuagoa da horien ardurazko erabilera indartzea.
Horregatik, lan honen helburua Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleekin Interneteko erabilera
segurua eta kritikoa lantzeko formazio-ekintza jasotzea eta balioztatzea da, etorkizunean segurtasuna
bermatzeko gakoak eskaini ahal izateko. Emaitzek egiaztatzen dute premiazkoa dela geletan
Interneteko arriskuak lantzeko eta ondorioei buruz hausnartzeko espazioak eskaintzea.
Hitz gakoak: IKT, Internet, arriskuak, adingabeak.

Abstract
In recent years Information and Communication Technologies (ICT) has produced sociological
changes, especially among teenagers. ICT tools, mostly Internet, have become needed tools. Hereby, it
is increasingly important to strengthen responsible Internet usage.
Thus, the objective of this investigation is to gather and value the formative action of a secure and
critic usage of Internet with Primary Education’s 5th grade students. The results confirm the need of a
reflexive space around the risks of Internet and their consequences in the classroom.
Keywords: ICT, Internet, risk, child.

1. Sarrera eta motibazioa
Internet gure bizitzetako parte da. Azken urteetan hedapen handia jasan du teknologiak eta,
ondorioz, urtetik urtera nabarmenki gora egiten du Interneteko konexioen eta Interneteko ohiko
erabiltzaileen kopuruak, Europa, Espainia zein Euskal Autonomi Erkidego (EAE) mailan
(Europar Batzordea, 2016; INE, 2016). Gainera, smartphoneek konexio kopurua zein
konektatuta pasatzen dugun denbora nabarmenki handitu dute eta dagoeneko gizarteak oso
barneratuta du momentu oro “online” egotearen beharra.
Sareak eskaintzen dizkigun abantailak dira Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT)
arrakastaren arrazoi nagusia: denbora-mugak ezabatzen dituzte, komunikazioa errazten dute eta
informazio-iturri handiak dira. Horregatik, arlo profesional, sozial zein pertsonalean behar
-beharrezko tresnak bilakatu dira IKTak, eta batez ere Internet, (Rial, Gómez, Braña eta Varela,
2014).
Adingabeen kasuan, hedapen teknologikoak nabarmenagoa da (INE, 2016) eta eragin zuzena
du euren bizimoduan eta, Internet erabili ezean, Interneten bizi dira (EU Kids Online, 2014;
INTECO, 2012; Protégeles, 2014). Adingabe gehienak Interneteko ohiko erabiltzaileak dira eta
ehuneko handi batek telefono mugikor pertsonala du (INE, 2016).
Sareak onura ugari eskaintzen die adingabeei baina, era berean, adingabeek Interneten bizi
dituzten esperientzia negatiboei buruzko datuak kezkagarriak dira (EU Kids Online, 2014;
Irazabal, 2013; Fernández-Montalvo, Peñalva eta Irazabal, 2015; Protégeles, 2014). Sareak
baditu arriskuak, Interneten erabilera desegokiak gatazkak sor ditzake eta horien ondorioak
larriak izan (García, 2011).
Horregatik, garrantzitsua da Interneteko arriskuak eta horien ondorioak ezagutzea eta IKTen
erabilera egokia eta segurua bermatzea (Rial et al., 2014). Azken finean, Interneteko arriskuen
aurrean segurtasun-tresnarik edota iragazkirik onena horiei buruzko ezagutza eta hausnarketa
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baita (Aftab, 2005; Garmendia, Casado, Martínez, eta Gritaonandia, 2013; Tauste eta Cervantes,
2012; Unicef, 2014).
Momentuko egoeraren aurrean, eskolen ardura nagusia da. Beharrei erantzun eta Interneteko
erabilera segurua bermatu nahi dute eta, horretarako, zenbait ikastetxeetan Interneteko erabilera
kritikoa indartzeko zenbait ekintza burutzen ari dira. Lan honen abiapuntua eta helburua dira
horren adibide eta bertan Interneteko arriskuei buruzko formazio-ekintza baten esperientzia
jasotzen, aztertzen eta balioztatzen da.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Gaur egun, Euskal Autonomi Erkidegoko (EAE) 10 eta 15 urte bitarteko biztanleriaren %
98,1 Interneteko ohiko erabiltzailea da eta % 79,2k telefono mugikor pertsonala du (INE, 2016).
Gainera, datuen bilakaeraren arabera, Internetera sarbidea gero eta adin gazteagotan gertatzen
da (Gairín et al., 2014; Holloway, Green eta Livingstone, 2013).
2.1 Internet: zenbat eta zertarako
Egunero konektatzen dira Internetera adingabeak (Graner, Beranuy, Sánchez-Carbonell,
Chamarro, eta Castellana, 2007; Rial et al., 2014) eta 1 eta 2 ordu bitartean eskaintzen ohi diote
konexio-ekintzari (Fernández-Montalvo et al., 2015; Rial et al., 2014).
Internet erabiltzeko arrazoi nagusiak sare sozialak bisitatzea, bideoak ikustea eta euren arteko
komunikazioa gauzatzea dira (EU Kids Online, 2014). Era berean, eskolako lanak egiteko
informazioa bilatzea, jolastea edota argazkiak eta bideo pertsonalak partekatzearen ohitura ere
nabarmentzen dira (Rial et al., 2014).
2.2. Interneteko arriskuen aurrean, adingabeak erabiltzaile ahulenak
Interneten bizi daitezkeen egoera negatibo, arriskutsu edota gatazkatsuek erabiltzaile
adingabeen irudia, nortasuna eta osasuna mehatxatu edota kaltetu dezakete. Beraz, ondorioak
larriak izan daitezke (Echeburúa eta De Corral, 2010).
Adingabeei gehien arduratzen edo molestatzen zaizkien egoerak ezezagunekin kontaktua
izatea eta eduki desegokietako (sexu, droga, elikadura-desordena, suizidioa, etab.) webguneak
ikustea dira (Mascheroni eta Cuman, 2014). Adingabeen % 44 noizbait online sexu-jazarpenaren
biktima izan da, % 17,9k sarearen bidez ezezagunekin harremana izan du, % 13,7k sexu-irudiak
jaso ditu, % 13k txantxak jasan ditu eta % 9 mehatxatua izan da (EU Kids Online, 2014;
Fernández-Montalvo et al., 2015; Protégeles, 2014).
Zerrendatutako arriskuei erantzuteko, adingabeek heldutasun eza eta irizpide falta dute
(Livingstone, 2004). Kasu askotan ez dituzte arriskutsutzat ulertzen ezezagunekin kontaktua
izatea eta datu pribatuak publikatzea bezalako praktikak (Ballesta, Lozano, Cerezo, eta Soriano,
2015; McCarty, Prawitz, Derscheid, eta Montgomery, 2011). Are gehiago, Internet segurua ez
dela jakin arren, aitortzen dute ezezagunen gonbidapenak onartzen dituztela.
Ondorioz, Internet gehien erabiltzen duen biztanleria sareko arriskuen aurrean erabiltzailetalde babesgabeena da (Echeburúa eta De Corral, 2010).
2.3. DIGCOMP, gaitasun digitalaren erreferentea
Ukaezina da Internetek adingabeen bizitzetan duen protagonismoa eta, ondorioz, hezkuntza
formalak ezin dio errealitate horri bizkarra eman. Horregatik, 2006an, Europako Parlamentuak
2006/962/CE dokumentuan, hezkuntza iraunkorrerako funtsezko gaitasunen artean, gaitasun
digitala jaso zuen. Bestalde, Europar Batasunak 2010ean hasitako DIGCOMP proiektuaren
barnean, gaitasun digitalaren marko orokor bat proposatu du berriki Europar Batzordeko
Teknologia Prospektibako Institutuak.
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Dokumentu horien arabera, IKTen erabilera seguru eta kritikoa gaitasun digitalaren oinarri
dira, horretarako datu pertsonalen zein nortasun digitalaren kudeaketa, jarrera arduratsua eta
etikoa ezinbesteko ezaugarriak izanik.
Horren aurrean, premiazkoa da geletan Interneteko erabilera autonomoa, kritikoa eta
arduratsua lantzeko espazioak eskaintzea (Del Rey, Casa eta Ortega, 2012; Rial et al., 2014).
Eskolek, ikasketa-programetan pribatutasuna, Interneteko arriskuak eta nortasun digitalari
buruzko gaitasun eta edukiak txertatzeaz gain, Interneteko erabilera egokia indartu eta horri
buruzko lanketa eta hausnarketa ziurtatu beharko lukete.
2.4 Eskolaren beharrei erantzuna eta lanaren helburuak
Ildo horri jarraituz, lanaren asmo nagusia eskolaren beharrei erantzutea da eta horretako hiru
helburu zehazten dira:


Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleei zuzendutako eta Interneteko arriskuak eta
nortasun digitala lantzen dituen formazio-ekintzaren esperientzia jasotzea.



Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleek mundu digitalaren arriskuei buruz dituzten
ideiak identifikatzea:: esperientziak, ezagutza, pertzepzioa eta ardura.



Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleekin batera burututako burujabetza digitalaren
lanketa-saioak balioztatzea.

3. Ikerketaren muina
Lanaren helburuak lortzeko, behaketa parte-hartzailea ardatz duen lan bat gauzatu da.
Behatutakoa Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleei zuzendutako formazio-ekintza izan da eta
horren xedea Interneteko erabilera desegokiekiko jarrera kritikoa eta prebentzio-jarraibideak
garatu eta indartzea izan da.
Behaketak ikasle-taldearen errealitate sozialean murgiltzeko eta hori gertutasunetik hobeto
ulertzeko aukera eskaini du (Denzin, 2000). Ikertzailea aldi berean behatzaile eta lanketa-saioen
gidari izan da, taldearekin batera parte hartuz. Honek, taldeak gaiari buruz dituen ideiak ondo
ulertzeko bidea eskaintzen du (Guasch, 1997).
3.1 Parte-hartzaileak
Parte-hartzaileak Vitoria-Gasteizko (Araba) ikastetxe publiko bateko Lehen Hezkuntzako 3.
zikloko 5. mailako ikasleak izan dira. Guztira 67 ikasle, 3 taldetan banatuta eta sexuari
dagokionez oso orekatuta (1. taula):
1. taula. Parte-hartzaileen lagina sexuaren eta taldearen arabera
1.

taldea

2.

taldea

3.

taldea

Guztira

Neskak

8

14

12

34 (% 50,75)

Mutilak

14

13

6

33 (% 49,25)

Guztira

22

27

18

67

3.2 Tresnak
Errealitatearen zein esperientziaren zenbait ikuspuntu lortzeko asmoz, informazioaren bilketa
hainbat tresnaren bidez gauzatu da:


Formazio-ekintzako saioetan zehar gertatutakoak jasotzeko landa-oharrak.



Formazio-ekintzako saio bakoitzaren audio-grabaketa eta horren transkribapena.



Formazio-ekintzako saio bakoitzaren informazioa biltzeko behaketa-taulak.



Formazio-ekintzako saioak balioztatzeko ad hoc prestatutako galdetegia.
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3.3 Prozedura
Lanak aurreko formazio-ekintza batean du oinarria. Orduan, Vitoria-Gasteizeko (Araba)
ikastetxe publiko batek Interneteko arriskuen lanketa Lehen Hezkuntzako azken zikloko
ikasketa-programan txertatzeko nahia eta saioak diseinatzeko laguntzaren beharra adierazi zuen.
Egoera ezagututa, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Gasteizko Hezkuntza eta Kirol
Fakultateak ikastetxearen beharrei erantzuna emateko lanak bideratu zituen. 2014/15 ikasturtean
zehar, Interneteko arriskuak lantzeko formazio-ekintza bat diseinatu, Lehen Hezkuntzako 5. eta
6. mailetan martxan jarri (7 talde) eta prozesu osoa balioztatu zen. Esperientzia erabat
esanguratsua, aberasgarria eta positiboa izan zenez, hurrengo ikasturtean (2015/16) ikastetxeak
esperientzia errepikatzeko asmoa adierazi du.
Beraz, lan honen lehenengo urratsa aurreko esperientziaren balorazioa berraztertu eta, horren
arabera, formazio-ekintzako diseinua hobetzea izan da. Jarraian, egindako aldaketak ikastetxeko
IKT dinamizatzaileari aurkeztu zaizkio eta, bere oniritzia jaso ondoren, saioen lan-egutegia
zehaztu eta audio-grabaketak egiteko baimena bete da.
Formazio-ekintza 45 minutuko hiru saioz osatu da eta horiek hiru astetan banatu dira. Beraz,
ikasle-talde bakoitzak, hiru astetan zehar, astero formazio-ekintzaren saio batean parte hartu du.
Alegia, saio bakoitza hiru aldiz eta hiru ikasle-talde ezberdinekin errepikatu da. Formazioekintzaren saioak martxan jarri eta burutu dira ikastetxeko IKT dinamizatzailearekin adostutako
lan-egutegiaren arabera: 2016ko martxoaren 1ean, 8an eta 17an.
Diseinu osoaren helburu nagusia pribatutasunaren, Interneteko arriskuen eta nortasun
digitalari buruzko edukiak lantzea eta, horri esker, ikasleen burujabetza digitalaren garapena
bermatzea izan da. Hortaz, landu diren eduki zehatz nagusiak Interneteko arriskuak
(cyberbullying-a, sexting-a, grooming-a, eduki ezegokiak eta menpekotasuna), pribatutasuna,
nortasun digitala eta IKTen erabilera kritiko, seguru eta arduratsutarako prebentzio-jarraibidea
izan dira (2. taula).
2. taula. Formazio-ekintzako saioen edukiak
Saioa

Edukiak

1: Interneteko arriskuak
eta pribatutasuna





Interneteko erabilera-ohiturak.
Pribatutasunaren kudeaketaren garrantzia.
Interneteko arrisku nagusiak: cyberbullying, sexting, grooming, eduki
ezegokiak eta menpekotasuna.

2: Nortasun digitala




Nortasun digitala: kontzeptua, eraikuntza, eragina eta garrantzia.
Testuingururik gabeko iritzien zein iritzi negatiboen eragina eta
errespetuaren garrantzia.

3: Erabilera segururako
prebentzio-jarraibideak




Jarrera kritiko, erreflexibo, arduratsu eta etikoa.
Erabilera segururako prebentzio-aholkuak eta burujabetza digitala
bermatzeko gakoak.
Gaiari buruzko ardura eta interesa.
Gaia lantzearen beharra eta garrantzia.




Horretarako, saioak zenbait ariketa eta hausnarketa-prozesuez bidez egituratu dira. Momentu
oro, ezagutza berrien eskuratze-prozesua berrikuntza-funtzio eta motibazio-funtzioen
eraginpean dagoenez (Domenech eta Viñas, 1997), ikasleei ariketak modu erakargarri,
motibagarri eta interesgarrian proposatu zaizkie. Hots, formazio-ekintzako ariketak jolas
modura aurkeztu dira gelan.
Ikaslea eta ikasle-taldea saioen protagonistak izan dira, izaki aktibo eta sortzaileak. Jarrera
kritiko eta arduratsua garatu eta indartu aldera, momentu oro hausnartzeko eta adierazteko prest
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egotea eskatu zaie. Modu autonomoan parte hartu dute: galderak erantzun, galderak egin,
jolasak (ariketak) burutu, iritzia eman, eztabaidatu, etab.
Bestalde, IKTen helburu garrantzitsu eta unibertsalenetako bat gizarte osoaren arteko
mugarik gabeko komunikazio eta kooperazioa denez, guztion arteko elkarlanaren eta
errespetuaren garrantzia barneratzea ezinbestekoa izan da. Talde-lana indartu da, beti
elkarbizitzako arauak betez. Alegia, garrantzi handia eman zaio besteak errespetuz eta interesez
entzuteari eta txandak gordetzeari.
Azkenik, saioaren gidariaren funtzio nagusia ez da irakastea edo konbentzitzea izan. Edukien
transmisio hutsa alde batera utzi eta ikasleei hitz egiteko eta euren interes, ezaugarri eta
erritmora moldatutako ariketak eskaini zaizkie, beti ikuspegi eraikitzailean oinarritutako
ikasketa esanguratsu eta funtzionala ziurtatuz. Horrela, formazio-ekintzak motibazioa eta
dinamizazioa izan du ardatz.
3.4. Emaitzak
Formazio-ekintzaren bitartez jasotako datu ohargarrienak ondorengo taulan laburtzen dira (3.
taula).
3. taula. Formazio-ekintzako emaitzak
Kategoria
IKTen
erabileraohiturak

Emaitzak








Bizipen
negatiboak
edo egoera
gatazkatsuak



Ahotsak

Erabiltzen dituzte:
◦ Egunero: % 31
◦ Ia egunero: % 24k
◦ < 1 ordu/egunero: % 42
◦ 1-2- ordu/egunero: % 35
Orain dela bi urte hasi ziren
erabiltzen (8,5 urte): % 65
Gehien erabiltzen duten tresna
telefono mugikorra da.
Internet erabiltzeagatik zerbait egin
gabe utzi dutela onartzen dute
(eskolako lanak edota deskantsatu):
%22.
Erabileraren helburu nagusiak
eskolako lanak, informazioa bilatzea,
bideoak ikustea eta berdinen arteko
komunikazioa dira.
Egoera deseroso edota arriskutsuren
bat bizi izan dute (irudi eta mezu
desatseginak ikustea / ezezagunekin
topo egitea): % 43

“Lagun
baten
etxean,
ordenagailua
erabiltzen genuen bitartean, neska bat
agertu zen, biluzik, eta esan zigun <te
estaba esperando>.” (Mutila, 2. saioa)
“Nire lagun batek ezezagun baten mezuak
jasotzen ditu eta plaza batera joateko
esaten diote. Nire adinekoa da. Gurasoei
esan die baina uste dut ez dutela ezer
egin.” (Neska, 1. saioa)



Arriskuei
buruzko
ezagutza eta
pertzepzioa



Internet asko erabiltzen dutela
adierazten dute.
.Kasu askotan neurririk gabeko
erabilera nabarmena da

“Nik gauetan mugikorra ohera eramaten
dut eta Interneten sartzen naiz jolasteko,
gurasoek jakin gabe.” (Neska, 1. saioa)

Interneteko arrisku nagusiak: birusak “Hackerrek, zure ordenagailuan sartzen
(arrisku teknikoak) eta informazio
direnean, baimenik gabe zure bizitzako
pertsonalaren lapurreta.
informazioa eta argazkiak ikusi eta lapurtu
dezakete.” (Neska, 1. saioa)
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“Facebook-en gezurra esaten duen jendea
aurkitu dezakezu. Agian neska dela esaten
dizu baina benetan mutil bat da.” (Neska,
3. saioa)


Neurririk gabeko erabilera ez da
arriskutsua.

“Horrelako zerbait egiten badugu ez dago
inolako arazorik. Arazo bakarra hurrengo
eguneko logura da.” (Mutila, 1. saioa)



Pribatutasuna garrantzitsua dela
adierazi arren ez dute kudeaketa
egokia bermatzen.

“Argazki bat bidaltzen dugunean besteak
argazki horrekin nahi duena egin
dezakeela” (Neska, 2.saioa)
“Zure argazki bat bidaltzea ez dago gaizki,
biluzik ez bazaude behintzat.” (Mutila,
1.saioa)

Balorazioa








Ikasi: % 90
Interesa, ardura eta zalantzak
Parte-hartzea
Gai garrantzitsua: % 89
Saio interesgarriak: % 85
Gaia eskolan lantzea beharrezkoa: %
95

4. Ondorioak
IKTen eta Interneteko erabilera adingabeen ohiko ekintza da. Parte-hartzaileen gehiengoak
IKTak egunero edo ia egunero erabiltzen ditu, bizitzako esparru ezberdinetan (ikasketak,
aisialdia eta harremanak) eta horretarako mugikorra da bide nagusia. Emaitzek Interneteko
erabilera-ohituren ikerlanen ondorioekin bat egiten dute (Fernández-Montalvo et al., 2015;
Graner et al., 2007; INE, 2016; Rial et al., 2014).
Nahiz eta parte-hartzaileen adina txikia izan, ia erdiak noizbait egoera deseroso edota
arriskutsuren bat bizi izan du. Mascheroni eta Cuman-en (2014) lanean adierazten den bezala,
ikasleek identifikatzen eta zerrendatzen dituzten egoera gehienak irudi eta mezu desatseginak
ikustea edota ezezagunekin topo egitearekin dute harremana.
Hala ere, adingabeen ustez bi dira Interneteko arrisku nagusiak eta horiek ez dute harremanik
aurretik adierazitako esperientziekin: birusak (arrisku teknikoak) eta informazio pertsonalaren
lapurreta. Oso gutxi dira, arriskuei buruz galdetzerakoan bestelako arriskuak (ezezagunak, eduki
ezegokiak, cyberbullying-a eta menpekotasuna) zerrendatzen dituztenak.
Bestalde, agerikoak dira adingabeen teoria-mailako baieztapenen eta erabilera-ohituren
arteko kontraesanak. Jakin badakite pribatutasuna eta datu pertsonalak zaintzea garrantzitsua
dela baina ikasleek ez dute horien kudeaketa egokia bermatzeko ekintzarik burutzen. Are
gehiago, sare sozial bateko profila publiko izateak edota “argazki bat bidaltzen dugunean
besteak argazki horrekin nahi duena egin dezakeela” jakin arren, euren artean oso ekintza
zabalduak dira.
Hau da, adingabeak ez dira konturatzen euren erabilera pertsonalean ere maila teorikoan
ezagutzen dituzten arriskuak daudela. Hots, emaitzen arabera, eta Livingstone-ren (2004)
ondorioekin bat eginez, adingabeek heldutasun eza eta irizpide falta dute sarearen erabilera
kritikoa eta arduratsua gauzatzeko zein Interneten gertatzen diren egoera arriskutsuei
erantzuteko.
Horren aurrean, formazio-ekintza modu arrakastatsuan burutu da. Saioei esker, partehartzaileek Interneteko erabilera desegokiak dakartzan arriskuak identifikatu, nortasun digitala
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ezagutu, IKTekiko jarrera kritikoa garatu eta horien erabilera segurua bermatzeko prebentziojarraibideak barneratu dituzte.
Gehienek aitortzen dute gutxitan pentsatzen dutela Internet erabiltzearen ondorioetan baina
gaiarekiko interesa eta ardura adierazi dute. Ikasleek momentu oro ariketa zein eztabaida
txikietan modu antolatuan eta gogotsu parte-hartu dute. Horrek IKTen erabilera seguru eta
arduratsuari buruzko hausnarketa konstruktibistan oinarritutako prozesu eraikitzaileak eragin eta
sustatu ditu.
Era berean, balorazio-galdetegiaren arabera, parte-hartzaileek landutako gaia garrantzitsua
eta, ondorioz, Interneteko erabilera desegokiak dakartzan arriskuak eskolan lantzea beharrezkoa
dela defendatzen dute. Euren ustez saioak interesgarriak eta dibertigarriak izan dira eta aldatuko
luketen gauzen artean gaiari buruzko saio gehiago izatea nabarmendu dute.
Beraz, emaitzek egiaztatzen dute adingabeen IKTen erabilera egokia indartzeak lehentasuna
duela. Azken finean, Interneten arriskuak egon badaude. Klik sinple batek gure bizitza hankaz
gora jar dezake eta adingabeak horretaz jabe izan behar dira.
Bizi dugun testuinguru digitalean, funtsezkoa da gaur egungo ume eta gazteek offline eta
online arloetan moldatzeko gaitasuna izatea. Horretarako, Del Ret et al-ek (2012) adierazten
duenez, geletan Interneteko bizipenei eta pribatutasunaren kudeaketari buruzko eduki zehatzak
lantzea ezinbestekoa da.
Laburbilduz, online esperientzia positiboa eta negatiboen arteko lerroa oso lausoa da eta,
kasu gehienetan sarea arazoaren sorlekutzat jotzen den arren, sarea bitartekari hutsa dela
gogoratu behar da. Sarean burutzen diren ekintzen garrantzia eta ondorioei buruz kontzientzia
garatu behar dute adingabeek, sarean norberak duen ardura eta erantzukizuna bateratuz.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Etorkizunean egokia litzateke parte-hartzaile kopurua handitzea eta horien adin-tartea
zabaltzea, emaitzak aberasgarriagoak eta orokorragoak lortzeko. Horrek, formazio-ekintza
fintzeaz gain, adingabeen errealitate digitalari buruzko ezagutza zehatzagoa eta Interneteko
erabilera kritikoa garatzeko gakoak zehazteko aukera eskainiko luke.
Bestalde, badirudi gizartean adingabeen gaitasun digitalari buruzko kezka zabaldu dela.
Horregatik, geletan sarean norberak duen ardura eta erantzukizunari buruzko ezagutza eta
hausnarketa indartzeko gakoak zehazteko ezinbestekoa izango da adingabeen hezkuntza-agente
nagusien ardura eta esperientziak jasotzea.
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Hilekoaren antropologiara hurbilketa: gorputzaren eta odolaren arau
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Laburpena
Artikulu honetan idazten ari naizen doktore-tesian garatu ditudan zenbait ideia azalduko
ditut. Ikerketa emakume gazteen gorputz-politiken analisian zentratzen da, hilekoaren
bizipenak, kudeaketa eta politikak abiaburu. Orrialdeotan hilekoaren ulerkeran sakonduko dut:
batetik, mendebaldeko biomedikuntzak ekoizten duen esanguran, eta, bestetik, hilekoaren
politika alternatiboetan parte hartzen duten subjektuek egiten dituzten ulerkeretan. Antropologia
feministak, osasunaren antropologiak eta gorputzaren teoria sozialak osatzen dute jardun
analitiko honen testuinguru zientifikoa.
Hitz gakoak: Generoa, gorputza, gorputz-politikak, hilekoa, etnografia, antropologia
feminista.

Abstract
In this article I would like to explain some ideas on which I am working in my Phd research.
This research analizes the management that young women are doing about body politics,
specially focusing on the vital experiences, and the management and politics of menstruation.
Here I would like to delve into the understanding of menstruation: both the medical way and
the way that women who are participating at alternative menstruation politics are producing.
The cientific background for this purpouse is based on feminist anthropology, medical
anthropology and the social theory of the body.
Keywords: Gender, body, body-politics,
feminist anthropology.

menstruation, ethnography and

1. Sarrera eta motibazioa
Hilekoaren politikak, gorputza eta genero-harremanak ikertzen ditut garatzen ari naizen
doktore-tesian1. Horretarako, batetik, hilekoaren esanahiak ikertu eta analizatu ditut, eta
bestetik, hainbat urtetan euskal testuinguruan garatu diren zenbait hilekoaren politika
alternatibo2 behatu ditut metodo antropologikoaren bitartez. Ikerketa horren abiapuntua, bada,
2009an egin nuen «Hilekoa: diskurtsoak, praktikak eta tentsioak. Esanahi berrien bila
hausnartzen» Master Amaierako Lana izan zen. Ordutik dezente aldatu da ikergaia bera,
eta horrek ikerketa birformulatzera eraman nau, antropologo gazte gisa esperientzia
emankor eta aberats batean kokatuz. Doktore-tesian, hortaz, hilekoaren hariari eutsi eta
gorputz-politikei erreparatu diet, gaiaren garaikidetasunari eta biltzen dituen ardatz eta
ertzei helduz.
Artikulu honetan, zehazki, hilekoaz ekoizten diren esanahietan sakonduko dut, bai
biomedikuntzak 3 ekoizten dituen esanahiak eta baita politika alternatiboetan sortzen
1

2010ean hilekoaren politikak, gorputza eta genero-harremanen gaineko doktore-tesia hasi nuen, Mari Luz Estebanen
zuzendaritzapean. Horretarako UPV/EHUko ikerkuntza-beka izan nuen 2010-2014 artean. Egun ikerketaren idazketa
prozesuan nago.
2
Hilekoaren ikuspegi hegemonikoa auzitan jartzea xede duten gorputz-politikak lirateke.
3
Biomedikuntza, mendebaldeko medikuntza, medikuntza zientifikoa edota medikuntza unibertsal gisa ezagutzen
duguna litzateke, egungo gizartean gailentzen den sistema mediko nagusia (Perdiguero, 2006).
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direnak ere, horretarako, hurrengo ataletan iruzkinduko ditudan gorputz soziala eta
gorputz politikoen planteamenduetatik 4 abiatuz (Scheper-Hughes eta Lock, 1987).

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Hilekoa dimentsio material, sozial, sinboliko eta kultur esanahiek eratzen eta sortzen duten
gertaera biologikoa da. Esperientzia oro askotarikoa bada ere, jendarte desberdinek generoaz,
gorputzaz, biologiaz dituzten usteen arabera moldekatuko da esperientzia hau. Horrenbestez,
sozialki eraikitzen dira hilekoaren esanahiak, eta berau gertatzeko, azaltzeko, eta bizitzeko
moduak ere moldekatuko dira.
Ez dira ugariak izan hilekoaren gainean egin diren ikerketa sakonak, are gutxiago generoikuspegia dutenak eta emakumeen bizipenak aintzat hartu dituztenak; izan ere, joera
androzentrikoaren ondorioz ez baita lehentasunezko gaia kontsideratu, ez osasunaren esparruan,
ezta gizarte zientzietan ere. Baina badira gai hori zuzenean jorratu dutenak edota beste ikergai
orokorragoen baitan landu dutenak, esaterako, antropologian (ikus, besteak beste, Martin, 1987;
Buckley eta Gottlieb, 1988; Esteban, 2001; Blázquez, 2005; Guilló, 2014a, 2014b) edota osasun
eta gizarte zientzietan ere (Parera eta Suris, 2004; Ortiz Gómez, 2006; Valls-Llobet, 2006;
Parera, Pennella eta Carrera, 2007; Alonso-Arbiol, Balluerka eta Aperribai, 2009; Aperribai,
2012; eta beste).
Ikerketa honen kasuan, aipatu moduan, hilekoaren harietatik partitu eta hilekoaren politiken
analisia izan da erdigune, eta hala, gorputz-administrazioarekin lotura duten beste zenbait gai
ikertu dira: sexualitatea, osasuna, sexu eta ugaltze osasuna, elikadura, parte hartze soziala edota
bestelako bizi-esperientziak, kasu. Honela, generoa eta osasuna lotzen diren praktika, diskurtso
zein ideologiak aztertu dira.
Nola ulertu, bada, hilekoaren politikak? hilekoaren politikak, oro har, osasun
erreproduktiboaren esanahi eta administrazio prozesuak dira, instituzio desberdinek aurrera
daramatzatenak (medikoak, erlijiosoak, ekonomikoak, komunikabideak…), baina baita pertsona
eta taldeek daramatzatenak ere. Hortaz, norbanakoen agentzia eta agentzia kolektiboa (feminista
kasu) gorputz-politiken erdigunean dagoen elementua da. Ideologia eta praktika horiek
testuinguru ekonomiko, kultural eta politiko zehatzen baitan gertatzen dira, zeintzuek eragin
zuzena duten politika korporaletan; alabaina, beste norabidean ere, politika horiek dauden
testuinguruak eragiten dituzte. Hala, narrazio eta praktika horietan gertatzen diren gorpuztasun
eta genero harremanen negoziazio prozesuak ikertzen ari naiz, hilekoaren kultura alternatibo
horietan sortzen diren esentzialismo, biologizismo eta etnozentrismo posibleei arreta jarriaz,
baina baita emakumeen erresistentzia eta agentzian ere. Funtsean, politika jakin horien bitartez,
kulturalki alternatiboak diren zenbait abagunetan sortzen diren genero-harremanak,
subjektibazio prozesuak, ideologiak eta eztabaidak ezagutzea izan da ikerketa honen jomuga.
Ikerketa aurrera eramateko metodologia elkar uztartu diren hiru estrategia antropologikotan
oinarritu da: batetik, gorputz ibilbide (Esteban, 2004) gisa garatu ditudan elkarrizketa sakonak
egin ditut, zeintzutan bizi-ibilbidearen analisian arreta berezia paratu diedan gorputz-praktikei,
sentsazioei zein emozioei, gorputzaren teoria sozialari jarraiki (Csordas, 1994; Esteban, 2004).
Bestetik, hilekoarekin lotutako egitasmo kolektiboen behaketa egin dut, berauetan modu
desberdinetan parte hartuz; eta azkenik, ikertzaile gisa, hilekoaren bizipenetan eta politiketan
jorratutako dimentsio autoenografiko-erreflexiboa ere tresna metodologiko funtsezkoa izan da.

4

Nancy Scheper-Hughes eta Margaret Lockek (1987) hiru gorputz analisi maila planteatzen dituzte, norbanakoaren
gorputza, gorputz soziala, eta gorputz politikoa, ikuspegi teoriko eta metodologiko desberdinak inplikatuz. Hiru
gorputz hauek, elkar artikulatzen diren hiru analisi dimentsio lirateke.
Horrez gain, gorputz-politikak gorputzaren eta osasunaren erregulazio eta kontrolarekin lotutako ideologiak eta
praktika gisa ulertzen ditut, kontrolerako baina baita konfrontazio eta erresistentzia kolektibo eta banakakorako
aukera direnak ere. Horrenbestez, boterea eztabaidatzeko eta negoziatzeko eremu dira, aldaketa soziala posible egiten
dutenak, alegia (Esteban, 2004).
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3. Ikerketaren muina
Antropologia feminista, osasunaren antropologiak eta gorputzaren teoria sozialak hilekoaren
mendebaldeko ulerkera hegemonikoaren analisi lekutu bat egitera eraman naute. Zein da, bada,
hilekoaren ikuspegi hegemoniko hori? Hilekoaren ikuspegi tradizionala, zikintasunarekin,
bestetasunarekin eta tabuarekin lotzen da (de Miguel, 1971; Houppert, 2000; de La Peña, 2002;
Esteban: 2001; Ortiz, 2006; Valls-Llobet, 2006). Egun, itxuraz modu positiboago batean
planteatzen bada ere, diskurtso medikoan, maila zientifiko zein dibulgaziozkoan, oraindik ere
alderdi patologikoenak nabarmentzen dira. Bestalde, gure gizartean hilekoaren ikuspegian
gailentzen diren bi ideia nagusi hauek dira: batetik, hilekoa kutsadurarekin lotzen duena,
bestetik, kontrolaezina den zerbait, gobernatu eta ezkutatu behar dena, publizitateak erakusten
digun bezala. Esanahi-ekoizpen amaraun hori ulertzeko, banan-banan helduko diegu zenbait
ekoizpen-esparruri.
3.1. Hilekoaren patologizazioa eta gorputz-erregulazioa mendebaldeko medikuntzaren
ikusmoldean.
Biomedikuntza, mendebaldean garatu den medikuntza nagusi gisa, botere handiko instituzioa
izan da eta da; jendarteak ordenatzeko eta ordena horiek mantentzeko arauemailea, bereziki 19.
mendetik aurrera. Biomedikuntzak eta bereziki ginekologiak, genero-eskema ideologikoen
bitartez, objetibotasun, neutraltasun eta zientifikotasunaren menean erregulatu ditu gorputzak,
emakume izendaturiko gorputzak batik bat. Esan bezala, historiaren une desberdinetan kutsu
patologikoaz definitu da hilekoa (de Miguel, 1971; Ortiz, 2006). Jesús de Miguelen arabera
(1971), 1939-1979 urte bitartean Espainiar estatuan garatu ziren diskurtso ginekologikoak,
odolari, sexuari, ezintasunei eta egoera ez-normalei lotuak gertatu ziren. Gaixotasun gisa
definitu zen hilekoa, ezintasun eta egoera ez-normal moduan, debeku eta kontrol iturri. Hala,
emakumea aldizkako gaixo kontsideratua izan zen, eta ondorioz, lan serioetarako gai ez den
subjektu gisa definitu. Halaber, garai hartako zenbait ginekologoren arabera hilekoak gaizkile
bulkadak sorrarazten zituen, baita krimenerako joera ere. Oro har, hilekoa sexu-bizitzarekin lotu
ohi zen, sexualitatea bera ere menarkia eta menopausia izendatu diren prozesuen bitarteko
garaian gertatzen dela azalduz (De Miguel, 1971); ondorioz, sexualitatea ugalketa eta
koitoarekin lotu eta ikuspegi mugatzailea zein heterozentratua garatuz.
Egun, horren kutsu patologizatzaileaz azaltzen ez bada ere, erregulazioa eta patologizazioa
bestelako moduetan ekoizten dira. Esaterako, azalpen biomedikoan oraindik gailentzen den
ikuspegia hutsegite prozesuarena da: ernaldu ez den obuluarena, alegia (Martin, 1987).
Horrenbestez, eta inplizituki, emakume izendatutako gorputzen berezko xedea ernaltzea dela
aditzera emanez, hilerokoaren egitatea beti ere ugalketa funtzioari lotua agertuz. Halaber,
definizio mediko horren baitan hilekoa gertatzeko prozeduraren ikuspegi produktibo eta
hierarkikoa gertatzen da; gorputz-prozesu hori hipotalamoak modu hierarkikoan agintzen duela
ulertzen baita, faktore eta kausa askotarikoen elkarlanean aditu ordez (Martin, 1987). Zergatik
bada, metafora medikoek erakusten duten moduan, kontsideratzen dira maiz emakume
gorputzen prozesuak modu negatiboan eta ugalketari horren hertsiki lotuak?
(…) halabeharrezko naturalizazioa, kontrol-aukerarik eza, borondateaz gaindiko prozesuen batbatekotasuna, tabua, eta guzti honi lotua, horiekiko negatibotasuna sentimendu orokortuak direla
emakume guztien kolektiboaren baitan (Esteban, 2001: 110)5.

Erregulazioari dagokionez, aldiz, hormonen eta botiken kudeaketarekin bideratzen da,
gorputz-prozesuaren medikalizazioa sustatuz. Elkarrizketatu ditudan emakumeen esanetan,
euren ibilbidean ginekologoek maiz bideratu dituzte hormonak eta antisorgailuak hartzera, edota
mina baretzeko botikak hartzera, askotan, ikuspegi holistikoagoak eta sakonagoak saihestuz.
Dibulgazio mediko-zientifikoak ere hilekoaren aurretiko nahastea jorratzen du bereziki eta
5

Jatorrizko hitzak: La inevitabilidad, la “naturalización”, la no posibilidad de control, la espontaneidad de los
procesos al margen de la voluntad, la tabuización, y unido a todo esto, la negatividad sobre los mismos son
sentimientos generalizados dentro del colectivo de todas las mujeres (Esteban, 2001:110).

201

IkerGazte, 2017

desorekak ditu hizpide eta kezka nagusi. Aldatu dira ikuspegi medikoak, eta aldatu dira
emakumeen bizipenak ere; eta, oro har, esperientzia aniztasuna ere nabarmen gailendu da
analisian. Dena den, erregulazio eta patologizazioaren adibide zoli ditugu, esaterako, egun
oraindik publizitateak garatzen duen iruditegi eta edukia, edota Espainiar estatuan berriki
merkaturatu den eta hilekoa hiru hilabetean behin ekoizten duen antisorgailu eredua.
3.2. Gorputz kutsadurak eremu sinbolikoan. Odol-isurketaren kudeaketa adibide.
Orokorrean, emakumeak eta emakume gisa definitu diren gorputzak kutsadura
kontzeptuarekin lotu izan dira modu desberdinetan historian zehar (Douglas, 2000). Hilekoa
kultura askotan zikin eta kutsakor bezala ikusi izan da (Ortner, 1979) eta Mendebaldeko kultura
mediko-zientifikoan, gaixotasun gisa definitu da, kontrol eta debekuen iturri bihurtzeraino. Esan
moduan, egun, ikuspegi hori apur bat leundu arren, kontrol hori erregulazio eta
medikalizazioaren bitartez gertatzen da. Gorputzaren teknologiak askotarikoak dira, eta besteak
beste, jario propioak teknologia horien bitartez desgorpuzten dira, gorputz garbiak, osasuntsuak
eta ederrak arau. Gorpuztasunen eta gorputz-ideologia eta -praktiken analisiak, kultur sistema
eta jendartea ezagutzera garamatza, aipatu dugun gorputz sozialaren ikuspegitik.
Kutsaduraren ideia hori argia da konpresa eta tanpoi komertzialen publizitatean.
Publizitateak freskoa, garbia eta higienikoaren iruditegia islatzen du, oposizioz hilekoa zikina,
kontrolaezina, usain txarrekoa edota ezkutatu beharrekoa bailitzan. Hortaz, hilekodun gorputzak
ere zikinak, usain txarrekoak eta arrisku egoeran daudela aditzera ematen da. Iragarritako
produktuek, aldiz, segurtasuna, ongizatea eta garbitasuna iradokitzen dute, ukazioaren kultura
bultzatuz: likido urdinaren metafora klasikoa (odolaren antitesia), kasu. Horrenbestez, odolisurketaren aurrean zikloa ukatzeko beharra eta auto-erregulazioa bultzatzen dira. Ukapenak
sortutako arazoak, sentsazioak edota deserosotasunak jazartzaileak dira emakume gorputzetan.
Ikusmolde horrek, halaber, odol-isurketen kudeaketa-eredu jakin bat sustatzen du, justuki
mendebaldeko sistema ekonomiko kapitalistan eta genero-sisteman lekutzen eta ekoizten den
kudeaketa-eredua. Zeintzuk dira, bada, kudeaketa-eredu horren ondorioak? Esaterako,
osasunaren ikuspegitik kaltegarriak dira tanpoiak zein konpresak egiteko, zuritzeko eta
xurgagarriagoak izateko erabiltzen diren zenbait produktu. Halaber, ingurugiroarekiko ere
produktu kutsagarriak dira. Horrez gain, kudeaketa-eredu honek, beti ere kontsumo logiken
baitan, gorputz-beharrak areagotu eta espezifikatu ohi dituzte: odol askorako, gutxiagorako,
hilekoaren amaiera egunetarako edota gauerako produktu jakinak (eta beharrak) sortuz. Prozesu
fisiologiko-sozialak kudeatzeko praktika zehatzak bultzatzen dira, gorputz- eta genero-arauak
merkatuaren erdigunean jarriz.
Odol-kutsaduraren izaera sinbolikoa eta odol-isurketen kudeaketa propio uztartzen diren
beste adibide interesgarri bat Begoña Aretxagaren (1997) analisi antropologikoan aurkituko
genuke. Aretxagak IRAko kide presoek espetxeetako autoritate eta Britainiar gobernuaren
kontra abiatutako «protesta zikinaren» genero-irakurketa egiten du. 1978an presoek euren
ziegetan geratzea erabaki zuten protesta moduan, komunera ere atera gabe, hala, euren
eginkariak bertan eginez. 1980an Armagh presondegiko emakumeak gehitu ziren protestara;
ziegetan metatutakoen artean hilekoaren odola gehituz. Odol hark erreakzio eta eztabaida
askotarikoak piztu zituen, bai errepublikarren eta feministen artean, eta, oro har, komunikabide
nahiz jendartean. Ezinbestean azaleratu zen hilekoaren odol-izaera: kutsadura, nazka eta
kontrolaezina den gorputz-errefusa gisa. Hala, odolaren presentziak agerian jarri zituen genero
desberdintasunak zein desberdinkeriak, emakume gorputzen naturalizazioa eta gorputz-arauak
borroka testuinguru hartan. Era berean, Aretxagaren analisian emakume haien agentzia eta
erresistentzia gaitasuna nabarmentzen dira, euren gorputza borroka-jokaleku bilakatu zuten
heinean.
3.3. Odolaren gorputz-politikak
Hilekoaren ikuspegi hegemonikoa gorputz sozialaren parte da, jendartea aztertzeko gune
emankorra, gorputz-erregimenen ispilu. Horrez gain, hilekoaren politika alternatiboak ere
behatu ditudan heinean, hori berresanahitzeko prozesuak analizatu ditut, erresistentzia kolektibo
eta banakako gisa. Batetik, hilekoaren kultura alternatibo horietan gertatzen diren esentzialismo,
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biologizismo eta etnozentrismo posibleak erreparatu ditut, baina baita emakumeen erresistentzia
eta agentzia ere. Ikerketa Euskal Herrian kokatu dudan arren, atzerrian egindako ikerketa
egonaldiak probetxuzkoak izan zaizkit hilekoaren bestelako politika alternatiboak ezagutzeko6.
Hilekoaren politiken adibide gisa odol-isurketaren bestelako kudeaketa-ereduak aipatuko
ditut. Azaldu dugun ikuspegi hegemoniko honen aldean, hori eztabaidatzeko hedatu dira
kudeaketarako zenbait alternatiba: telazko konpresak, kopa, esponjak, jario askea, etab. Horien
gaineko informazioa aski hedatu da azken hamar urteetan, eta bereziki, azken bost urteetan.
Bestelako kudeaketa-eredu horrek, osasungarriagoa, ekologikoagoa eta kontzienteagoa den
bidea bilatzen du. Duela zenbait urtea posible zen horiek erostea Internet bitartez, zenbait belar
dendatan edota hainbat liburu denda alternatibotan. Egun, ordea, merkatuan aski presente daude
eta besteak beste, farmazia edota sareko deskontuen eskaintzatan ere aurki daitezke; hedatu den
eta merkatuak bereganatu duen kontsumo produktu gisa.
Kudeaketa ereduaren auziaz harago, badira hilekoaren kultura alternatiboen parte diren beste
zenbait ekimen: hilekoaren gaineko lantegiak, topaketak, zineforumak, performanceak, arteerakusketak, mintegiak, fanzineak eta beste. Horietan, maiz, kolektiboki eraikitzen eta ekoizten
diren ezagutzak dira abiagune eta eremu ideologiko-politiko desberdinetan sortzen dira:
osasunaren mugimendu sozial eta mugimendu feministan, eremu akademikoan, arte
adierazpideetan, medikuntza alternatiboen eta espiritualitatearen eremuan, eta beste. Esparru
horietan gauzatu dut, hain zuzen ere, prozesu etnografikoa.

4. Ondorioak
Aztertutako gorputz-ibilbideetan, hilekoaren kultura hegemonikoa eztabaidatzeak gorputz eta
genero ideologia biomedikoak auzitan jartzea bere baitan dakar; hau da, hilekoaren
planteamendu alternatibo jakinek osasunaren, gaixotasunaren, ongizatearen edota arretaren
inguruko begirada zehatza garatzen dute. Elkarrizketatu oro oso kritiko agertu da gorputzaren
ikuspegi biomedikoarekin, medikalizazioarekin, ikuspegi androzentrikoarekin edota arreta
prozesuetan sortzen diren harremanekin (sendagile-erabiltzaile). Orokorrean, ikerketa honetan
parte hartu duten emakume askok medikuntza alternatiboak eta herri-medikuntza ere erabiltzen
dituzte. Horietako batzuk, medikuntza alternatiboekin ere kritikoak dira, bertan erreproduzitzen
diren kontsumo-balioengatik, autogestioan ardazten baitute euren ideologia eta praktika.
Ikusi dugu, hilekoaren ulerkerari dagokionez, definitzeko moduak eta diskurtsoak
aldatu badira ere, nolabait, izaera patologikoa mantentzen dela, eta bertsua gertatzen dela
kutsaduraren ideiarekin ere: ikuspegi hegemonikoan indartzen den zerbait da,
publizitatean, kasu. Kutsaduraren haria, ordea, beste modu batean bada ere, zenbait
elkarrizketatuen diskurtsoetan agertzen zaigu. Elkarrizketatu asko kritiko agertzen dira
konpresa eta tanpoien industriarekin, eta euren ustez industria horrek sortzen du nolabait
zikin sentiaraztea. Egin dudan landa lanean, era berean, hilekoa maiz azaltzen da
garbiketa prozesu gisa, eta azalpen horrekin ez da emakume-gorputza-zikintasuna eskema
horrekin guztiz hausten (Esteban, 2001).
Hilekoaren bestelako politikek -nahiz eta berauetan sortzen diren elementuak, praktikak zein
narrazioak tentuz aztertu behar diren- pitzadurak sortzen dituzte gorputzak ulertzeko eta
arautzeko modu hegemonikoetan7. Pitzadura horien nolakotasunak ikertzea erronka
antropologiko mamitsua da. Halaber, interesgarria da ezagutza alternatibo horien sortzeprozesuen nondik norakoak aztertzea; izan ere, ezagutza kolektiboak eraikitzeko parada eta
abaguneak sortzen dira halakoetan. Ezagutzaren ekoizpen kolektiboen gainean, hilekoaren
politikak gertatzen diren eremu desberdinetan hilekoaren eta gorputzaren gaineko lengoaia
6

EHUko mugikortasuna beka eta berdintasunerako zuzendaritzak eskaintzen dituen laguntzen bitartez zenbait
egonaldi egin ditut: UC Berkeleyko unibertsitatean (2012), UCSD San Diegoko unibertsitatean (2013), eta
Ljubljanako IRSA ikerketa zentroan (2014). Ljubljanako egonaldi hartan, esaterako, Vstajniške Socialne Delavke
taldea ezagutu nuen, zeintzuk hilekoaren iruditegiaren erabilera euren ekintzan feministen baitan barneratu duten.
7
Ikus, Guilló Arakistain (2013, 2014a, 2014b, 2016).
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propioa garatzen da. Ezagutza dinamikoak eta kooperatiboak izan ohi dira, eta nolabait,
ezagutzak metatu, uztartu, garatu, sortu, hedatu… egiten dira, bide desberdinak harilkatuz.
Oro har, nire ustetan ezinbesteko afera antropologikoa da politika horietan sortzen diren
disidentziak eta hausturak ikertzea, eta emakume gorputzez egiten diren zenbait irakurketa
hegemonikorekin hausteko bideak analizatzea. Finean, genero eta gorputzen gaineko
erregulazioak auzitan jartzeko moduak behatzea eta xehatzea litzateke funtsa, prozesu horietan
sortzen diren korapiloei zein gakoei, bizipenen aniztasunari edota identitateen eraketari
erreparatuz8.

6. Erreferentziak
Aretxaga, B. (1997) «Protesta sucia: sobredeterminación simbólica y género en la violencia étnica de
Irlanda del Norte» in BiTARTE, 13, 45-68, Donostia
Aperribai, L. (2012): Hilekoaren aurreko nahastearen ebaluazioa: screening tresnaren eraikuntza.
Doktore-tesia UPV/EHU.
Alonso-Arbiol, I., Balluerka, N. eta Aperribai, L. (2009): «Hilekoaren aurreko nahaste disforikoa:
kontzeptua eta ebaluazioa» in Alonso-Arbiol, I. eta Gallarin, M. (arg.) Generoa aztergai Psikologian:
egungo ikerketak. UEU, Bilbo.
Blázquez, M. (2005): «Aproximación a la antropología de la reproducción», AIBR. Revista de
Antropología Iberoamericana, 42, Antropólogos Iberoamericanos en Red, Madril.
Buckley, T. eta Gottlieb, A. (1988) Blood magic. The Anthropology of menstruation, University of
California Press, Oakland.
Csordas, T. (1994) Embodiment and experience: The existential ground of culture and self. Cambrigde
University Press, Cambrigde.
De Miguel, J. (1971): El Mito de la inmaculada Concepción, Anagrama, Bartzelona.
De La Peña, N. (2002): «La representación de lo femenino en la publicidad de compresas. Análisis
comparado Evax/Ausonia 1997-1999», Política y Sociedad, Vol 39, 1, 209-220, Madril.
Douglas, M. (2000): Pureza y peligro: análisis de los conceptos de contaminación y tabú, Siglo XXI,
Buenos Aires.
Esteban, M.L. (2001): Re-producción del cuerpo femenino, discursos y practicas acerca del a salud,
Gakoa, Donostia.
____________ (2004): Antropología del cuerpo, genero, itinerarios corporales, identidad y cambio,
Bellaterra, Bartzelona.
Guillo Arakistain, M. (2013): «La incorporación de la investigación: políticas de la menstruación y
cuerpos (re)productivos» en La sensibilidad: potencia y resistencias, Manuel Roberto Escobar y Nina
Alejandra Cabra (eds.), Revista Nómadas, Universidad Central, 39, 233-245, Bogota.
_________________ (2014a): «Mujeres jóvenes y menstruación: contracultura y resignificación del ciclo
menstrual en el País Vasco» en Jóvenes, desigualdades y salud. Vulnerabilidad y políticas públicas, Oriol
Romaní y Lina Casado (eds.) Publicacions URV Antropologia Mèdica, 13, 143-165, Tarragona.
_________________ (2014b): «Menstruación y nuevas formas de espiritualidad: políticas, agencias y
saberes alternativos» Actas Simposio Reencuentro salud y espiritualidad: agencias, saberes y prácticas
periféricas, Periferias, fronteras y diálogos. XIII Congreso de Antropología de la FAAEE. Universitat
Rovira y Virgili. 4577- 4594, Tarragona.

8

Artikulu honetan, doktore-tesian garrantzitsuak izaten ari diren zenbait ideia laburbildu ditut: hilekoaren
ikuspegi biomedikoa, soziala eta hilekoaren politiken planteamendua. Doktore -tesian, honez gain, politika
horiek eta oro har, hilekoaren kultura alternatiboa klabe sakonean behatu dut, horretarako prozesu
etnografikoa eginez. Egun idazketa prozesuan aurkitzen naiz, beraz, uneko xedea, jasotako eta analizatutako
datuak idatzi eta aurkeztea da.

204

IkerGazte, 2017
Gizarte-zientziak

_________________ (2016): «Espiritualtasun garaikideak hilekoaren irakurketa alternatiboetan: gorputzeta genero- ideologiak» in Esteban, ML. eta Hernández, J. (koord), Etnografia feministak Euskal Herrian.
XXI. mendera begira dagoen antropología, UEU, Bilbo.
Houppert, K. (2000): La menstruación, desmontando el ultimo tabú femenino, Juventud, Bartzelona.
Martin, E. (1987): The Women in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction, Beacon Press, Boston.
Parera, N. eta Suris, J.C. (1994): «Edad de la menarquia y problemas menstruales en adolescentes de
Barcelona», Progresos de obstetricia y ginecología, vol 7, 9, Bartzelona.
Parera, N., Penella, J. eta Carrera, J.M. (1997): «Menarquia, avance secular y datos antropométricos»
Progresos de obstetricia y ginecología, vol 40, 1, Bartzelona.
Perdiguero, E. (2006): «Una reflexión sobre el pluralismo medico». En: Fernández Juárez, G. (coord.)
Salud e interculturalidad en América Latina. Antropología de la salud y crítica intercultural. Ediciones
Abya-Yala/Universidad, 33-49, Castilla La Mancha.
Ortiz, T. (2006): Medicina, historia y género, 130 años de investigación feminista, KRK, Oviedo.
Ortner, S (1979): «Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?» ,
Antropología y Feminismo, Anagrama, 109-131, Bartzelona.
Valls-Llobet, C. (2006): Mujeres, salud y poder, Cátedra, Madril.

7. Eskerrak eta oharrak
Hilekoaren esanguren eta hilekoaren politiken honako hurbilketa, Mari Luz Estebanen
zuzendaritzapean garatzen ari naizen «Kontrakultura espazioak, genero-harremanak eta
gorputza: Emakume gazteak eta hilekoaren politikak» doktore-tesiaren abiagunea da. Horretan
jarduteko UPV/EHUren doktore-aurretiko ikerkuntza beka izan dut. Horrez gain, UPV/EHUko
Berdintasunerako Zuzendaritzari esker zenbait kongresu espezializatuetan ikerketaren atal
desberdinak aurkeztu ditut, eta UPV/EHUren mugikortasunerako diru-laguntzei esker hainbat
ikerketa egonaldi egiteko aukera ere baliatu dut. Eskertu nahi ditut, hortaz, prozesu honetan
modu desberdinetan lagundu nauten guztiak, eta bereziki, bidean gidatu nauen zuzendaria eta
elkarrizketetan zein bestelako moduetan ikerketan parte hartu duten pertsona guztiak.

205

IkerGazte, 2017
Gizarte-zientziak

Oroitzapen kolektiboak eta ongizatea: CEVI proiektua Euskal Herrian
Pizarro, J., Méndez, L., Páez, D., Basabe, N., eta Telletxea, S.
Euskal Herriko Unibertsitatea
jose.pizarro@ehu.eus
Laburpena
Pertzepzio subjektiboan, eta ikuspuntu kualitatibo eta kuantitatiboen arteko konparaketan oinarritua
izateak erreferente bihurtzen du CEVI proiektua (Changements et événements au cours de la vie,
frantsesaz [aldaketak eta gertaerak bizi-ibilbidean]), zeinen helburua, herriek eta pertsonek nola
gogoratzen duten jakitean datza. Txosten honek Euskal Herriko laginaren emaitzak aurkezten ditu hiru
atal ezberdinetan: aurreko urteko gertaerak, bizitzan zehar bizitako inflexio puntuak eta gertaera soziohistorikoak; gainera pertsona guztiek bizi izandako ebaluaketa subjektiboak (i.e., galera, etekina, etab.)
biltzen ditu. Emaitzak taldeen identitateak eta pertsonen ongizaterako inpaktua kontuan hartuta
eztabaidatzen dira.
Hitz gakoak: oroitzapen kolektiboa, gertaera sozio-historikoak, ongizatea, talden arteko
identitateak.

Abstract
Subjective perception, and the possibility of making quantitative and qualitative comparisons make
the CEVI project (Changements et événements au cours de la vie, in french [changes and events in the
course of life]) a referent and a tool that sheds light on the way different peoples and nations
remember. This report shows the data obtained from the Basque Country’s sample in three different
sections: last year’s events, inflexion points throughout life and socio-historical events; furthermore,
with every mentioned event, people’s subjective evaluations were gathered (i.e., gain, loss, etc.). The
results are discussed in terms of groups’ identities and people’s well-being.
Keywords: Collective memories, socio-historical events, well-being, group identities.

1. Sarrera eta motibazioa
1.1. Oroitzapen Autobiografikoa.
Oroitzapen Autobiografikoak pertsonok geure bizitzarekin lotuta dauzkagun oroitzapen
guztiak eta oroitzapen hauek duten eduki sinbolikoa biltzen ditu. Hau da, pertsona bakoitzak bizigertaerei emandako esanahia eta balorazio subjektiboa barne hartzen ditu (Selva, Postigo, eta
Montañes, 2005), etekin edo galeratzat hartuz. Honela, “oroitzapen autobiografikoaz hitz egitea […]
bizi esperientziez hitz egitea da” (Ruíz-Vargas, 2004, orr. 1), pertsona bakoitzak bere bizitza-zikloan
metatutako esperientzien bitartez sortzen baitu bere bizitza. Bizi izandako esperientzien oroimenak
norberaren sormenari bide ematen dio eta Oddonen (Oddone et al., 2008, orr. 130) iritziz, “pertsonen
oroimenean dago norbanakoen identitatea”. Beste modu batean esanda, esan daiteke oroitzapen
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autobiografikoa pertsonen eguneroko pertsonala dela (Paredes y Oberti, 2015) eta beraz, garrantzi
handia dute oroitzapen autobiografiko indibidualean eragiten duten hainbat faktorek, inflexio puntu
ere izendatu daitezkeenak, pertsonen bizitzan zehar marka utzi eta aldaketa handiak eragin
ditzazketelako (e.b., portaera aldaketak, harreman aldaketak, etab.).
Gogoratzeko modua ikertzean, posible da nabaritzea errepikatzen diren elementu batzuetaz, “zer”
eta “nola” gogoratzen dugun azaltzen dutenak. Hauen artean batzuk aipa ditzakegu (adib., ikusi Páez
et al, prentsan):
1)

oroitzapen autobiografiko indibiduala markatzen duten gertaerak. Jakina da gertaera batzuek
inportantzia handiagoa daukatela besteek baino eta balio sinboliko hori normalean lotuta
dagoela taldeen arteko hainbat funtsezko faktorearekin, eta beraz, funtzio sozial bat agertzen
da;

2) bakoitzak gertaera historikoei buruzko oroitzapenak gogoratu, sortu, partekatu eta ebaluatzeko
daukan modua. Esate baterako, oroitzapen autobiografiko guztiak ez dira gordetzen modu
berberaz, nahiz eta balio subjektibo antzekoa izan. Hau da distira-oroitzapen-en kasua
(flashbulb memories ingelesez; Hirst et al., 2015; Páez et al., prentsan), ez dutelako soilik
gertaera bera gordetzen, baizik eta pertsona bera gertaeraz jabetzen den momentuko inguruko
hainbat datu edo ezaugarri ere bai (e.b., non zegoen gertaeraz jabetu zenean, norekin, etab.).

Ikusten den moduan, oroitzapen autobiografikoek badituzte berezitasun batzuk gogoratzeko
prosezuan eraginak sortzen dituztenak eta ondoriozta daiteke gertaera soilen ikerketa ez dela
nahikoa hauei ematen zaien balio sinbolikoa ulertzeko. Oroitzen duguna eta nola oroitzen dugun
hainbat aldagaien eraginpean dago. Guzti hau kontuan hartuta eta baloratuta, modu osoago batez
jakina litzateke nolakoa den pertsonen bizi-ibilbidea.
1.2. Bizi-ibilbidea
Aipatutako giza-ibilbidea “sozialki erregulatutako adinaren araberako bizi etapen sekuentzia” da
(Gastron eta Lacasa, 2009, orr. 3), eta hauek, hein batean, jendarteak pertsonengandik espero
duenaren arabera definituta daude. Mendebaldeko jendarte gehienetan, adibidez, espero da adin jakin
batera heltzean ikasi, lan egin eta familia bat sortzea, eta are gehiago, gertaera hauei ematen zaien
pisu sinbolikoa aldakorra da; iguripen hauek bete ez izanak ez luke garrantzi bera izango pertsonok
bizi garen jendarte guztietan.
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Paredes eta Obertiren (2015, orr. 149) ustez, historia eta biografiaren artean sortzen dira (i.e.,
bakoitzaren bizi-ibilbideak), baita jendarteen aldaketen artean ere. Honela, bizitzako aspektu
desberdinetan bizi dugunak, honen aspektu sozialak eta testuinguru sozio-historikoak (Oddone y
Lynch, 2010) eragin zuzena daukate indibiduoaren sorreran eta garapenean (Gastron eta Lacasa,
2009). Bizi-ibilbidea modu objektiboz ulertu ahal izateko, ezin zaio gertaeraren intentsitate edo
ondorioari bakarrik arreta jarri, baizik eta gertaeren testuinguru soziala eta tenporala ere kontsideratu
behar da. Betancourtek (2004, orr. 126) azaldu zuen moduan “oroimena zuzenki lotuta dago espazio
tenporalekin eta esperientziarekin”, eta lotura honek (beste faktore batzuk batera) azal ditzake sortzen
ditugun hainbat isuri kognitibo (Luhmann, Hoffman, Eid, eta Lucas, 2012). Adibidez, pertsonok, bizi
izandako gertakizunak maizago positibotzat hautematen ditugu negatibotzat baino (Walker,
Skowronski eta Thompson, 2003). Hau da, oroimen positiboak gehiengoak dira geure eratzeko
orduan. Hala baina, kontrako norabiderantz jotzeko ebidentzia badago, marka gehien uzten dutenak
oroitzapen negatiboak baitira (Luhmann, Hoffman, Eid, eta Lucas, 2012), hauek duten kostuagatik.
Honen azalpen bat izan liteke gertaera negatiboei gaizki erantzuteak dituen arriskuak kaltegarriagoak
direla gertaera positiboei gaizki erantzutea baino (edo ez erantzutea, Rozin eta Fallon, 1987), eta hau
dela-eta, posible da espezieen garapenean ezaugarri hau onetsia izan dela (Baumeister et al., 2001).
Nahiz eta oraindik zaila den isuri kognitiboen inguruan sortzen diren hainbat galdera eta hipotesiei
modu ziurrean erantzutea, bizitzako gertaerak hartu behar dira testuinguruarekin, egungo beharrez
eraikitzen baita gure iragana.Ildo berean, ikerketa objektu gisa talde sozial oso bat hartuko balitz,
posible litzateke ziurtasun horretara gehiago gerturatzea.
1.3. Oroitzapen Kolektiboa (OK)
Memoria kolektiboaren ikerketa, testuinguru sozio-historiko batean talde sozial batek nola,
zer eta zergatik gogoratzen duen lantzean kokatzen da. Hau da, gertaeren oroitzapena ikerketa objektu
gisa hartzeaz gain, hauek sortzen diren moduari ere egiten zaio erreferentzia eta honela, gehiago jakin
daiteke oroimenaren garrantzi sozialari buruz.
Oroitzapen kolektiboa gizabanakoek taldeetan ahoz transmititutako prozesuen bitartez sortzen da,
eta bizi izandako gertakizunen inguruan banakako esperientzien hartu-emanaz eragiten da. Páezek
(2001) dioenez, “memoria kolektiboa gertaera historiko batez sortutako eta partekatutako irudia
da” (orr. 227). Beraz, hau ez da bakarrik denon artean gogoratzen eta transmititzen duguna, oinarrizko
funtzio sozialak dituzten oroitzapen motak direlako ere. Oroitzapen Kolektiboak:
1) autoestimu positiboa mantentzen du,
2) taldearen jarraipena bilatzen du,
3) bereizgarritasun-motibazioa mantentzen du,
4) taldearenganako izate sentimendua eta eraginkortasuna sortzen du, eta
5) esperientziari zentzua ematea bilatzen du (Lyon, 1996).

208

IkerGazte, 2017

Honela, identitate sozialaren defendatzaile funtzioa betetzen du (Rottenbacher eta Espinosa,
2010). “Memoria kolektiboa iraganeko birsortze bat da, gaur egungo beharretatik sortua” (Oddone, et
al., 2008, orr. 125). Gizataldearentzat esanguratsuak diren eta nolabait markatu duten oroimenen
eraikuntza da. Oroitzapen kolektiboaren bidez iragan sozialaren gertakizunen jakinduria zabalki
partekatzen da.; pertsonalki bizi ez izan arren, gizarte-komunikazioaren bitartez kolektiboki
eraikitako oroimenak baitira (Schuman eta Scott, 1989). Hauek irudikapensozialak dira eta
komunikazio informal, ekintza publiko, liburu eta beste batzuetaz bidez mantentzen dira. Hala
iragana zaintzeko eta gordetzeko tresnatzat har daitezke (Coman, Brown, Koppel eta Hirst, 2009).
Are gehiago, oroitzapen kolektiboak, jendarte identitaterako informazio garrantzitsua dira eta
jendartean zabaltutako jakitea dira ere. Komunikazioarekin lotura daukan funtzio sozialez eraikia da
(Schuman eta Scott, 1989) eta honengatik, zentzu sozial hau da ulertu beharrekoajakiteko zergatik
gogoratzen ditugun sozialki gertaera batzuk eta ez beste batzuk.
1.4. Oroitzapenak, adina eta ongizatea.
Memoria kolektiboaren paradigman (i.e., giza talde bateko pertsonen oroitzapenak globalki
hartzea), gehien aipatzen diren oroitzapenek (eta balorazioak) erakusten dituzte haien irismena
(identitate kolektiboarentzako eta ongizaterako) eta sortzen dituzten faktore sozialak (e.b., edukia,
emozio-maila; Páez, Bellelli eta Rimé, 2009). Bestalde, gertaeraren ezaugarriak eta bizi izan zen
momentua kontuan hartuta, adin tarte ezberdinak gainditzen dituzten gertaerak aurki daitezke.
Distira-oroitzapen eta oroitzapen autobiografikoarekin gertatzen den bezala, gertaeren bereizgarriei
arreta jarriko balitzaie, patroi bat errepikatzen dela kontura gintezke, eta patroi hau uler daiteke
bizitza sozialari erreparatuz.
Gure bizitzaren gertaerak gogoratzeko faktoreen artean dauden aspektu kritikoetariko bat da
gertaera bat bizi izan den adina, honakoak gogoratzeko prozesuari eragiten diola ere.. Adibidez,
jendarte bateko pertsonak adin kohortez banatuz gero, erraz ikusten da pertsona guztiek ez dituztela
proportzio berean gertaerak gogoratzen (ikusi CEVI proiektua, d'Epinay, Cavalli, eta Aeby, 2008),
gertaerek eragindako inpaktua ezberdina da eta.
Adinak gogoratzeko prozesuan duen efektuak adin kritiko hipotesia du izena (adib. Schuman eta
Scott, 1989) eta bere azalpena bizitzako garapen adinarekin lotuta dago. Mannheimen (Schuman eta
Scott, 1989-en aipatuta) ustez, pertsonek hobeto gogoratzen dituzte gertakizun historikoak hasierako
nerabetasunean eta heldutasunean, norberaren identitate soziala formatzeko garai bat delako. Bestela
esanda, adinak ere badu inpakturik gogoratzen dugunean, ez delako gauza bera adibidez, krisi
ekonomikoa enplegutik erretiratzear bizitzea, 25 urterekin familia sortuz baino. Ildo berean, ez da
hein berdinekoa izanen gertaera horren inpaktua norbanakoaren ongizatean.
Adinaren talkaz gain, gertaerei buruz egiten dugun balorazio subjektiboak efektu ezberdinak
izango ditu gure ongizatean eta azken hauek alda daitezke ere denbora perspektiba aintzat hartuz
gero (Bilbao, 2008). Ikus daitekeen bezala, gertaerak, balorazioak eta adina gogoratzeko prozesua
deskribatzeko ez ezik, pertsonak elementu sozialtzat hartuz ulertzeko ere har daitezke eta honela,
oroitzapen prozesua giza prozesu bihurtzen da.
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2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Ikerketa hau kokatuta dago nazio arteko CEVI proiektuan (d'Epinay, Cavalli, eta Aeby, 2008)
eta Euskal Herriko pertsonen oroipen askea ikertzea du helburu, hiru sekzio ezberdinetan:
1) Aurreko urtean bizitzako gertaerak
2) Bizitzan zehar bizitzako gertaerak
3) Gertaera sozio-historikoak
Bestalde, hipotesi hauek proposatzen ditugu:
1) Aurreko urtean egindako balorazioek inpaktu handiagoa izango dute ongizatean
urrunekoek baino. Hain zuzen ere, balorazio positiboak (i.e., etekintzat jotak) izango dira
indartsuenak.
2) Negatibotzat hartutako gertaerek inpaktu handiagoa izango dute ongizate afektiboan positiboek
baino.
3) Gertaera historikoen ezaugarriak eta pertsonek bizi izan duten momentua direla-eta, gertaera
batzuk kohorte guztiek aipatuak izango dira (i.e., periodo efektua); beste batzuk, berriz, adin
kohorte batzuek bakarrik (i.e., kohorte efektua).

3. Ikerketaren muina (Taulak, irudiak, formulak...)
267 pertsonak hartu zuten parte 5 adin talde ezberdinetan: 20-24, 35-39, 50-54, 65-69 eta 75-88
urtekoak (M = 38.56, DE = 20.95 urte; %59.9 emakumeak).
1. taulak erakusten ditu gehien aipatutako gertaerak, aurreko urtean bizitakoak (adib., etxebizitzaz
aldatzea, lehengo enplegua lortzea, edo enamoratzea edo harremanetan hastean) eta bizitzan zehar
bizitakoak (adib., jaiotza esanguratsuak, ahaide edo lagun baten heriotza, edo heziketak hastea edo
berrartzea).
1. taula. Aurreko urtean eta bizitzan zehar gehien aipatutako gertaerak.
Aurreko urtean bizitakoak

%

Etxebizitza aldaketa

18,10

Lehengo Enplegua

14,29

Enamoratzea edo harremanetan
hastean
Beste ahaide edo lagun batzuen
heriotza
Jaiotzak
Lagun berriak, harreman
aldaketak
Gurasoen heriotza
Banantzea

14,29

Bizitzan zehar bizitakoak

%

Jaiotzak
Beste ahaide edo lagun batzuen
heriotza

22,48

Heziketa hastea edo berrartzea

15,31

16,94

9,52

Enamoratzea edo harremanetan
hastean
Gurasoen heriotza

8,57

Ezkontza

7,49

6,67

Etxebizitza aldaketa

7,17

5,71

Garaipen pertsonala

5,54

13,33

8,47
7,82

Gurasoen etxea uztea

5,71

Banantzea

4,56

Ebakuntza edo ospitalizazioa

3,81

Gurasoen etxea uztea

4,23

Guztira

100

Guztira

100
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Korrelazioak egitean aurkitzen da adina modu negatiboz erlazionatzen dela gertaera positiboekin
(GP), modu positiboz aurreko urtean gertaera negatiboekin (GN; r = -.23, p < .01, eta r = .123, p
< .05, hurrenez hurren), eta GP totalekin (r = .12, p < .05). Bestalde GP totalak erlazionatzen da
indartsuago ongizate globalekin negatiboak baino (r = .16, p < .01, eta r = -.8, p < .10, hurrenez
hurren). Ongizatearekin jarraituz, ongizate orokorra indartsuago erlazionatzen da aurreko urtean
bizitako GPekin (r = .19, p < .01), bizitzan zehar bizitako GPekin baino (r = .09, p < .10).
Gertaera negatiboei dagozkionez, GN totalak modu negatiboz erlazionatzen dira ongizatearekin
(r = -.11, p < .05) eta bizitzan zehar bizitako GNak, afektu negatiboarekin (r = .14, p < .05), baina ez
aurreko urteko GNak (r = -.05, p > .10.).

2. taula. Gertaera sozio-historikoen aipatze portzentajea adin kohorteen arabera.
Adin kohorteak

Konparaketak

20-24 urte

35-39 urte

50-54 urte

65-69 urte

79-88 urte

67,74

78,79

87,18

94,12

96,15

Bai

32,26

21,21

12,82

5,88

3,85

Francoren heriotza
(1975)

Ez

-

-

66,67

58,82

57,69

Bai

-

-

33,33

41,18

42,31

11-S Atentatuak
(2001)

Ez

89,52

84,85

87,18

76,47

100,00

Bai

10,48

15,15

12,82

23,53

0,00

Gertaerak
Gaur egungo krisi
ekonomikoa

Aipatua
Ez

2

X (ag)

p

16.72 (4)

< .01

.63 (2)

.726

6.51 (4)

.164

ETAren borroka
Ez
86,29
87,88
87,18
94,12
100
4.64 (4)
armatuaren
Bai
13,71
12,12
12,82
5,88
0
amaiera (2011)
Espainiako gerra
Ez
94,87
70,59
57,69
14.21 (4)
zibila eta diktadura
Bai
5,13
29,41
38,46
(1936-1975)
Oharrak: (ag) (askatasun graduak); “-“ sinboloak erakusten ditu gertaera bizi izan ez duten pertsonak.

.326

< .01

2. taulak erakusten ditu gehien aipatutako gertaera historikoak eta aipatze portzentajea adin
kohorte
desberdinetan. Hain zuzen, 2 gertaerak kohorte efektua dute eta hauek dira “Gaur egungo krisi
ekonomikoa” (X2 (4) = 16.72; p < .01) eta “Espainiako gerra zibila eta diktadura” (X2 (4) = 14.21; p < .01),
non aipatze portzentajea handiagoa den kohorte batean. Bestalde, beste gertaerek proportzio
antzekoak erakusten dituzte kohorte ezberdinetan (i.e., periodo efektua; p guztiak > .10).

4. Ondorioak
Ikerketa honek agerian uzten du GP-ak inpaktua daukala pertsonen ongizatean eta gertaera pasatu
berriek garrantzia berezia daukatela.. Alabaina, pertsonen afektuak erakusten du dualtasun berezi bat:
GPek inpaktu handiagoa dute epe motzera eta GNek, epe luzera. Beraz, posible da esatea
negatiboaren marka luzea (Luhmann, Hoffman, Eid, eta Lucas, 2012) indartsuagoa dela positiboaren
iraunkortasuna baino (Walker, Skowronski, eta Thompson, 2003).
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Are gehiago, posible da esatea ere ebidentzia argia aurkitu dugula gertaera batzuk
kolektiboki hartzen direla (e.b., ETAren borroka armatuaren amaiera eta 11-S atentatuak) eta
beste batzuk indibidualki hartzen direla (Páez et al., prentsan).

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Ikerketa honekin batera planteatzen diren erronkak hauek dira:
1) CEVI proiektuaren koordinatzaileekin Euskal Herriko datuekin lan egitea. CEVI
metodologiari jarraituz, lan kolektiboa da proiektu honena eta horregatik, hemen jasotako
datuak konparatuko dira beste herrialdetan jasotako datuekin.
2) Bizitzako gertaeren aspektu emozionalak ikertzea. Proiektu hau modu ugaritan zabaldu
daiteke, eta hauetako bat pertsonek gertaerekiko dauzkaten sentimenduak ikustean datza,
jendarte hau hobeto ezagutu ahal izateko.
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Laburpena
Lurralde antolamenduari buruzko hausnarketa garaikidea inguruabar globalean kokatu behar
da. Eskualdeen garapena eta honekin lotutako gobernantza ezin uler daitezke kapitalaren,
lurraldearen eta herritarren arteko mihiztaketa berrietan arreta jarri gabe. Artikulu honetan
Gipuzkoako eskualdeetako garapenean jarduteko moduen analisiari erreparatuko diogu.
Zehazki RIS3 estrategiaren baitan jorratzen den gobernantzaren prozesua eta eragileen parte
hartzea aztertuko ditugu. Begirada orokor honek kokapena eman diezaioke, Euskal Herrian,
Gipuzkoan eta bertako eskualdeetan garapen ereduei buruz egin beharreko eztabaidari.
GAKO-HITZAK: Lurralde Garapena.Gobernantza.Espezializazio adimentsua
Abstract
The contemporary reflection about the territorial organization needs to situate in the global
circumstance. The governance associated with the development of the regions can not be
understood without paying attention to the new assembly among the capital, territory and the
citizens. In this article we focus on the analysis of the modes of action in the development of
the regions of Gipuzkoa.Specifically we will look at the governance process and the
participation of actors in the RIS3 strategy.This general look can situate the discussion
necessary to do about the development models in the Basque Country , in Gipuzkoa and in the
regions of our territory.

KEY-WORDS: Territorial development. Governance.Smart specialization

1. Sarrera
Azken hamarkadetan iritsi da lehen aldaketa ideologikoa, globalizazio prozesuak
berak eta honekin batera etorritako azpi-prozesuen azkartzeak behartuta. Kontraesankorrak
dira abian dauden ildoak eta Euskal Herriaren lurralde garapena ere, abagune liskartsu
horretan kokatu da: lehiakortasunarekin lotutako erabaki nagusiak urrundu egin dira
herritarron eremuarengandik, eta, aldi berean, erreakzio gisa, herritarrak erabakitzeko bere
ahalmena errebindikatzen du, demokratizazio prozesuak bultzatuz.
Une honetan, modernizazio prozesuaren azkartzea jauzi teknologikoak lagunduta
dator. Lurralde eskalen ulermen klasikoa hautsita dago. Beste gehienetan bezala, denbora eta
espazioaren arteko oreka berriak zalantzak sortzen ditu eta zalantza horien aurrean elementu
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ustez finkoak bilakatzen zaizkigu helduleku: iragana –memoria historikoa, alegia–, lurra eta
lurraldea. Lekutzea, tokian-tokikoari arreta jartzea, alegia, begiztatzen zaigu erabakiak
hartzeko gaitasun berreskuratzeko modu bakarra. Horregatik, herrigintza mota honek, ez du
soilik herritarra/eskubideak eta boterea/autoritatea aldagaietan arreta jartzen, era berean
lurraldearen inguruko hausnarketa dakar, eta gurean, hiruak barne hartuz, herria, subjektu
kolektiboa bera ulertzeko modu berriak.
Ikuspegi ideologiko batetik, XIX. mendean eta XX. mendeko lehen hamarkadetan
nagusitu zen estatugintza/naziogintza ereduak estatu-nazioaren merkatu-batasuna ziurtatzea
izan zuen helburu. Estatu modernoaren sorreran kapitalaren logikak izan duen garrantzia ezin
uka daiteke, eta, modu arautugabean bada ere, estatua eta kapitalaren arteko elkarlana
eraginkorra izan da garapenaren, edo, hobeto esanda, hazkundearen ikuspegitik. Enpresa eta
erakundeen arteko gobernantza, hortaz, ez da fenomeno berria.
Gauzak honela, Europa osoan eta, batez ere, eredu jakobinopean osatu diren
Estatuetan (Frantzia, Espainia...), hazkunde etengabearen filosofiak “lurralde-merkatu
batasuna” hautatu du desideratum bezala. Lurralde egituratze zentripeto bertikala bultzatu
izanak, zaildu egin du “lurraldetasuna” edo lurraldeen artikulazio horizontala, haien harreman
guztiak erdigunetik pasa behar ziren neurrian. Era berean, dinamika horren ondorioz, lurralde
asko eta asko, zentro-periferia ardatz nagusietatik kanpo egonik, baztertuta, azpigaratuta
geratu dira.
Azkenik, hazkunde etengabearen ildoan murgildu diren lurraldeetan, berriz,
“lurraren”, eremu fisikoaren ustiaketa neurririk gabekoa izan da, eta baliabide naturalen
agorpenarekin batera, bizi-kalitatearen okertze nabarmena gertatu da. Horrela, esan daiteke
merkatu-indarren eta nazio-estatuaren bultzada idelogiko-politikoaren kariaz, giza-garapen
bidezkoarentzat kontzeptu-ierarkia erabat desegokia ezarri dela azken bi mendeotako
bilakaeran: Lurralde batasuna, lurraldetasuna, lurraldea eta, azkenik, lurra. Gainera,
herrigintza demokratikoaren sendotzea fenomeno nahiko berria den aldetik, azken aldagaia –
herritarra, bere borondatea–, makro-norabide historiko hauetatik kanpo geratu da normalean.
Euskal Herriak ere pairatu ditu garabide ezagun honen ondorioak. Alde batetik,
Frantziako eta Espainiako nazio/estatugintza prozesuen ondorioz gurean sortu diren lurralde
desoreka, lurralde jakin batzuen bazterketa eta lurraren baliabideen gehiegizko ustiapena
kontu jakinak dira. Bestetik, euskal abertzaletasunak bultzatu duen naziogintza eredua ez da
gehiegi aldendu aurre-aurre zituen prozesu lehiakideengandik. Izan ere, Estatu nazio ia
guztiek bezala jokatu da gurean ere, ideologikoki, estatu burujabea izan gabe, euskal
abertzaletasunean nagusitu den kontzeptualizazioa Frantzian eta Espainian garatu den
nazionalismoen antzekoa izan da, mimetikoa esango genuke. (Letamendía 1997). Eredu
jakobino-demokratikoa hartu da gida gisa, baita lurraldea kontzeptualizatzeko unean, eredu
anglosaxoi-liberala hartu beharrean, Joxe Azurmendik egindako hausnarketaren haritik
(Azurmendi 2014).
Ondorioz, “lurralde batasunaren” leloa ezarri da goiburu legez, eta bere ezintasun
faktikotik abiatuz, lehentasun-hurrenkeran jarri izan dira, goitik behera, lurraldetasuna,
lurraldea eta lurra... Hala, lehenik, euskal lurraldeen arteko batasun formalaren
errebindikazioak (eta ezinak) alboratu egin du askotan euskal lurraldeen artikulazioa
sendotzeko aukera, euskal lurralde batzuen garapenean arreta eskasa ipini da, eta, azkenik,
garatu direnen zerbitzura jarri dira lurraren baliabide guztiak, jasangarritasunak eta giza
garapen bidezkoak eskatuko lituzkeen logikak ahaztuz.
Ideologikoki horrela izan bada, garapen eredu materialaren ikuspegitik, berriz,
ekoizpen arlo eta norabidearen definizioa eliteen esku geratu da batik bat. Herritarrek eta
gizarte taldeek –lobby enpresarial indartsuenek salbu–, ez dute hitzik izan euskal lurralde
garapenari buruzko erabaki handi hauek hartzeko unean. Ezin da ukatu azken hamarkadotan
Autonomi Erkidegoko euskal erakundeek izan duten ekimena industriari eta berrikuntzari
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dagozkien arloetan, baina herritarren eta gizarte eragile askoren hitza, plazaratu denean, ia
beti garapen eta moderninazazio prozesu horren adiera zehatzen kontrako erresistentzia gisa
adierazi da, eta, onartu beharra dago, batzuetan garapenaren norabidea baldintzatzeko –eta,
zuzentzeko–, gai izan dela. Lurralde garapenaren agora gatazkatsua izan da maiz edo,
gehienera jota, kontsentsu logikak mugatuak izan dira. (Karlsen & Larrea 2015)
Prozesu historiko honen ondorioz, Euskal Herriaren, Gipuzkoako herrialdearen eta
bere eskualdeetako lehiakortasuna eta “monopolioaren errenta” (Harvey 2013) lortzeko
gaitasuna, merkatuak agindutako ekoizpen-arlo batzuei lotuta egon da –industria osagarria,
batik bat–, giza-baliabideen prestakuntza eta bertako garapen teknologikoa lagun. Beste
hainbat aldagai esanguratsu azpimarra daiteke, besteak beste, jakituria enpresariala eta euskal
jendarteak historian zehar pilatutako balio kolektiboak –komunitate zentzua–, kokapen
geoestrategikoa, une historiko erabakior batzuetan ustiatu ahal izan diren baliabideak
naturalak (burdina)... etab. Dena dela, esan bezala, garapen horren norabidea ez da modu
partekatu arautuan eztabaidatu, merkatu-logika izan da nagusi, eta baita logika horri buruz
euskal eliteek eta honen zerbitzura zeuden erakundeek egindako interpretazioa ere.
Zenbait aldagai kontuan hartu behar da hausnarketa horretan: berrikuntza teknologikoa
eta ezagutza erdigunean jarri izanak (Castells 2000) eta lehiakortasuna neurtzeko eskala
berriek gobernantza partekatu berriak eskatzen dituzte, merkatu globaletan lurraldeen lekutze
egokia ahalbidetze aldera. Bestetik, herrigintza demokratikoa sendotu den neurrian, giza
garapenaren ikuspegi holistikoa indartu egin da, hazkunde ekonomizista hutsaren helburua
zalantzan jarriz. Tillyk aipatutako kontsulta babestuaren bidetik –herritartasun orokorragoa eta
berdinagoa, agintarien hautaketa demokratikoa eta arbitrariotasunaren kontrola (Tilly 2004)–,
estatu soziala eta kapitalaren banaketaren inguruko kontzertazioaren parametro klasikoa
kapitalaren birsorkuntzaren eremura ere hedatu beharra aldarrikatu da. Aberastasuna
banatzeaz aparte, berau sortzeko irizpideak ere, kontzertazio ereduetara ekarri beharra
azpimarratu dute zenbait eragile sozial eta politikoek.
Helburu ideologiko horren zerbitzura jaio ez baldin badira ere, aipatu aldagai hauen
guztien kudeaketarako tresna estrategiko berriak garatu dira, besteak beste, RIS3 deitutakoa.
Europako Batzordeak espezializazio adimentsua (smart specialization) irizpideari jarraituz
RIS3 estrategia abiarazi zuen, lurralde eta ekonomi politikek lurraldearen testuingurua aintzat
hartu behar dela oinarri izanik. Zentzu honetan, espezializazio adimenduko estrategiak,
“lurralde politika berriak” edo “politika industrial berrien” joeraren baitan kokatu behar
ditugu. Politika berri hauetan Dani Rodrik-ek (2004) “XXI. menderako Industrial Politika”
lanean garatutako ikuspegia jorratzen da. Ikuspegi honen arabera jarduera ekonomikoen
aukeraketa eskualde mailan erabaki behar da, hots, eskualdeen estrategien garrantzia aitortzen
da (Aranguren et al.,2016). Gainera jarduera ekonomikoen hautaketa ez dago soilik gobernu
edo merkatuaren menpe, sektore publikoaren eta pribatuaren arteko elkarrekintza era berriak
sortu behar dira lan hau aurrera eramateko eta hau da hain zuzen politika industrial
zaharretatik bereizten duena. Prozesu berri hauek jorratzeko gobernantza ezinbesteko tresna
bilakatu da.
2. Gobernantza
Gobernantza esanahi anitz dituen kontzeptua da. Zehaztugabea bezain itxaropentsua
den kontzeptu hau gobernuaren kontrol hierarkikotik aldentzen den gobernatzeko modu berri
bat litzateke (Rhodes 1996). Elkarlanean eta koordinazioan oinarritzen den prozesua da,
eragile publiko eta pribatuen estrategien integrazioa bultzatzeko asmoarekin. Gobernuaren
botere eta konpetentziak kendu gabe, estilo hierarkikoa alde batera uzten du, gobernatzeko
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modu kooperatiboagoa lantzeko. Hortaz, kolektiboki jardun eta hobekuntzarako aldaketak
emateko ahalmena garatuko duten baldintza instituzionalak jorratzen ditu (Estensoro et al;
2011).
Gobernantzak gobernu, merkatu edo sare batek burututako gobernu prozesuez dihardu,
familia, tribu, elkarte formal/ informal edo lurraldearen bitartez eta lege, arau, botere edo
hizkuntzaren bidez gauzatzen dena (Bevir, 2012). Gobernatze moduak lantzen ditu, sektore
pribatu eta publikoaren barneko nahiz arteko mugak desagertzea dakarren gobernatze
moduak, alegia (Stoker, 1998). Zientzia politikoan, gobernantzak demokrazien estatu
izaeraren itxuraldaketa adierazten du (Innerarity, 2011), demokrazia horiek eredu hierarkiko
eta subiranoetatik eredu kooperatibistagoetarainoko bidea egitera behartuta daudelako.
Horregatik, gobernantza gizartea gobernatzeko modu berria litzateke.
Bevir eta Rhodesek (2010) hiru fase desberdintzen dituzte administrazio publikoan
lantzen den gobernantzaren literatura aztertzerakoan. Lehenengo fasea “sare gobernantza”
estatuaren erreforma neoliberalen ondare instituzionalekin lotzen da (Rhodes, 1997; Stoker,
1998; Subirats et al., 2002). Estatuaren boterea espazialki eta funtzionalki desberdinak diren
sare aukera zabalean sakabanatuta dago, erakunde publiko, pribatu eta ongitzanko erakunde
mota guztiak barne hartzen dituelarik. Hortaz, eragileen sareen autogobernu ahalmenari egiten
dio erreferentzia. Bigarren fasea “meta gobernantza” izango litzateke. Estatuaren rolari
erreparatzen dio “estatua lehen planora bueltatzea,berriz ere” (bringing the state back in yet
again) (Jessop, 2007: 54).Oraingoan estatuak erakunde,gobernu eta sare multzoak zuzendu eta
antolatzen ditu, zerbitzuak zuzenki estatuko burokrazien bidez eman ordez.Gainera estatuari
zuzendaritza politiko handiagoaren erantzukizuna esleitzen dio era asimetrikoan emaitzen alde
agertu daitekeelako (Jessop 2007).
Azkenik Bevir eta Rhodesek (2010) hirugarren fasean “gobernantza
deszentralizatua”ren kontzeptua lantzen dute. Ikuspegi honen arabera azalpen narratiboak
derrigorrezkoak dira gobernantza prozesuak ikertzeko. Horrela eragileen sinesteak eta
praktikak ulertu behar ditugu tradizio partikularren testuinguruan eta dilema espezifikoei
erantzunez. Hortaz, testuinguru, leku edo gizarte prozesu zehatzetatik azaldu behar ditugu
gobernantza prozesuak eta beti goranzko ikuspegia landuz, hots, eragileetan zentratuta.
Espezializazio adimenduen estrategietan gobernantzak paper oso garrantzitsua
jokatzen du. Ikuspegi honen arabera landu beharrekoa ez dira “Gobernu estrategiak”,
“Eskualde estrategiak” baizik; lehentasun teknologiko, berritzaile eta zientifikoetara
bideratutako inbertsioak identifikatu eta lortzeko estrategiak, alegia. Gobernuak, enpresa,
jakintza eta gizarte zibileko eragileekin batera egingo du lan hau. Hau da, erabakiak ez ditu
gobernuak bere kabuz hartuko, erabakiak prozesu baten emaitza izango dira, zehazki “helize
laukoitzen” parte hartzen duten eragileek egindako prozesuaren emaitza. Modu honetan
eskualdea, eremu geografiko zehatz batean biltzen den aktore multzoa litzateke (GFA
2005:132); beraz, gobernantzaren prozesua bera eta eragileen parte hartzea prozesuaren
erdigunean kokatu behar ditugu. Finean, RIS3 estrategian gobernantza, elkarrizketa, parte
hartze eta konpromisoan oinarritzen diren koordinazio prozesuak dira, horren bitartez RIS3ren erabaki hartze prozesua garatu dadin.
3. RISS 3
Europako gaur egungo lurralde politiketako lerro nagusiak bideratu duen oinarri
estrategikoa litzateke RISS3. Espezializazio adimentsuaren kontzeptuak Europar
Batzordearen Eskualde Politikaren ikuspegi berria ekarri du Europa 2020 Estrategiaren
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testuinguruan. Europar Batasuneko Kontseiluak formalki onartu zituen 2013ko abenduan arau
berriak eta legeria, EBeko kohesio politikaren hurrengo inbertsio erronda, 2014-2020
aldirako, zuzenduko dutenak hain zuzen. Ikuspegi berri honen gakoak hauek dira (EB 2014):
3.1. Berrikuntza eskualde guztietarako lehentasuna bilakatzea
Eskualdearen baitan ikerketa, garapena eta berrikuntza inbertsioei lehentasuna
ematen dio estrategia honek. Lehentasun hauek egiturazko aldaketa estrategikoa sostengatu
behar dute eskualdearen ekonomian (Aranguren et al.,2016). Estrategia honek hazkunde
iraunkorra, zentzuzkoa eta integratzailearen alderdi desberdinen elkarrekiko erlazioa kontutan
har dezatela eskatzen die arduradun politikoei.
3.2. Inbertsioan zentratzea eta sinergiak sortzea
RIS3-ek garapen ekonomikoko ahaleginak eta inbertsioak eskualde bakoitzeko
indarguneetan zentratzen ditu, bere aukera ekonomikoak eta gailentzen ari diren joerak
aprobetxatzeko eta eskualde bakoitzeko ekonomia-hazkundea bultzatzeko neurriak hartzeko.
RIS3-ek Europako politiken eta Europako finantzaketaren arteko sinergiak bermatu nahi ditu.
3.3. Berrikuntza Prozesua hobetzea
RIS3-ek zentzuzko alternatiba estrategikoak eta ziurtasunean oinarritutako
politiken formulazioa eskatzen ditu. Lehentasunak “aurkikuntza ekintzaileko prozesua”-ren
testuinguruan ezartzen dira. Prozesu hau eskualdeetako aktiboekin lotura daukan adimen
estrategikoaren babesean eman behar da, hots, egitura industrialak, klusterrak, unibertsitateak,
ikerketa-institutuak, zientzia, teknologia, ezaguerak, giza kapitala, ingurumena, merkatua,
gobernantza-sistemak eta beste eskualde batzuekiko konexioak eta loturak kontutan eduki
behar ditu. Gainera, eskualdearen erronkak,
populazioaren zahartzea, lan-merkatuaren bat
ez etortzeak, kokapen urruna eta ingurumen alderdiak- aintzat hartu behar ditu . Aldi berean,
bere lehiatzeko abantailak eta bere bikaintasun-potentziala landu behar ditu, besteak beste,
aurreikuspen, joera, indargune eta ahulguneen analisia, aukerak eta mehatxuak, teknologia
esleipena, kluster analisia eta merkatuetako ezaguera ekintzailea.
3.4. Gobernantza hobetzea
RIS3-prozesua eskualdeetara zuzenduta eta adostasunean oinarrituta egon behar du,
beraz,
elkar
egilea
izan
behar
da.
RIS3-ek
parte-hartzaile
guztiak
partekatutako ikuspegiaren azpian elkartzera animatzen ditu. Bere helburua enpresa txiki,
ertain eta handiak lotzea litzateke, gobernantza sustatzea hainbat mailatara eta komunitatearen
barruan kapital sortzaile eta soziala sortzen laguntzea.
Hortaz, RIS3 estrategiaren helburua, lurralde garapenaren lehentasunak jakituria mota
desberdinen arteko elkarrizketaren bitartez “topatzea” izango litzateke. Lehentasun horiek ez
ditu Gobernuak soilik ezartzen, zientzia eta teknologia arloko eragileek ere parte hartuko dute
lan horretan, enpresariek eta, oro har, gizarte zibilak bezala. Lau eragile mota hauek “helize
laukoitza” delakoa osatuko dute, eta elkarlana bideratzeko plataforma egokien bitartez,
ezagutza anitz pilatuko da, espezializatze estrategia inteligentea garatuz. Lurralde batek
etorkizunean eduki beharreko ekoizpen-jarduera lehiakorrak izango lirateke prozesuaren
emaitza. RIS3 estrategiak berrikuntza ikerkuntzan eta gizarte kohesioa uztartzeko tresna gisa
garatzen bada ere, azkenean lurraldeen lehiakortasuna du helburu, oraingoan “dibertsifikazio
espezializatua” dela medio.
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Eragileen arteko horizontalitate teoriko horrek ez du ukatzen maila anitzeko
gobernantza sareak koordinatu beharra, eta koordinazio horretan erakunde batzuk duten
eskumen-maila eta posizio hierarkiko desberdina. Zentzu bertsuan, logika bertikalak
beharrezkoak izango dira lehentasunezko sektoreak definitzeko orduan. Azkenean, inbertsioak
eraginkortzea, lurralde bakoitzaren bertuteez profitatzea, ikerkuntzaren aldeko apustua eta
interes-talde guztien inplikazioa lortzea izango lirateke RIS3 estrategiaren oinarriak, honi
guztiari dagokion ebaluatzearekin batera (Foray et al. 2009).
Espezializazio
adimenduneko
estrategien
abiapuntua
“aurkikuntza
ekintzaileko prozesua” delakoa izango da. Lurraldearen indarguneetan oinarritzen den prozesu
horretan elkarrekin parte hartu behar dute: sektore publikoa, ekoizpeneko sektorea,
jakintzaren sektorea eta gizarte zibila (helize laukoitza) lurraldeko estrategia eraikitzeko
asmoarekin. Prozesu honetan beharrezkoa da, eragileen ekarpenak bilduko dituen eta
jarraipena bermatuko duen maila askotako gobernantza eredu bat egituratzea.
4. Gipuzkoako eskualdeei begiratu bat
RIS3 estrategiak jakintzan eta espezializazioan oinarritutako garapen baterako irizpideak
jorratzen ditu, balio erantsi handiko eta berrikuntzako jardueren bidez. Horrek eskualde
bateko funtsezko lehentasunak eta beharrak zehaztea eskatzen du, politika eta inbertsioak
bideratzeko. Aipatu dugun moduan, lehentasun horien zehaztea eta gauzatzea "helize
laukoitzarekin" egin behar da, hots, gobernuek, jakintzaren eragileek, enpresek eta gizarte
zibilak parte hartu behar dute prozesuan. Printzipio horrek –helize laukoitza– gobernantza
eredu berria antolatzen du.
1. irudia: Helize laukoitzaren gobernantza eredua

Iturria: egileek sortua

Gipuzkoako Lurralde Garapeneko Zuzendaritzak Parte Hartuz (EHU) ikerketa
taldearen laguntzaz, 2014-2015 urteetan Gipuzkoa Sarean egitasmoaren baitan Gogoeta
Taldea proiektua martxan ipini zuen, Gipuzkoako eskualdeko estrategiei kanpo begirada bat
eskaintzeko xedearekin.
Gipuzkoa Sarean Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA) 2009an martxan ipinitako ekintzaikerketa proiektua da. Egitasmo honen oinarria Gipuzkoan lurralde garapena modu berri
batean egitea ahalbidetuko duen harremantze eredu berria eraikitzea da. Hori gauzatu dadin
ekintza-ikerketa proiektuak helburu nagusi hauek finkatu ditu (GFA, 2015):
1. Eskualdeetako, GFAko eta beste maila batzuetako arduradun politiko eta teknikoen
elkarlanerako guneak sortzea.
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2. GFAko departamentu desberdinetan eskualdeekiko parte hartzaileagoa den lan egiteko
modua garatzea.
3. GFAko politiken eta eskualdeen erronken arteko alineamentua lortzea.
4. Eskualdeetan harremantze eredu parte hartzaileak bultzatzea.
5. Eskualdeetan bisio eta pentsamendu estrategikoaren garapena bultzatzea.
6. Gipuzkoa mailan diharduen zenbait erakunde eta eskualdeetako errealitateak
gerturatzea (unibertsitatea, tekonologia zentroak, eta Gipuzkoa Berritzen adibidez).
Aipatu bezala, Gogoeta Taldea Gipuzkoa Sarean proiektuaren baitan garatu da eta
Gipuzkoako unibertsitate -Mondragon Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea eta
Deustuko Unibertsitatea-, zentro teknologiko -Ik4 eta Tecnalia- eta Gipuzkoa Berritzeneko
kideek osatu dute lan taldea. Eskualdeetako aktoreei beren garapen prozesuei buruzko kanpo
ikuspegi konstruktibo bat ematea eta unibertsitate eta teknologia zentroak eskualdeetako
errealitatera gerturatzea eduki du helburu nagusitzat.
Gipuzkoa Sareanek bultzatutako prozesu honetan, batez ere, garapen agentzietako
teknikari, zuzendari eta politikariek parte hartu dute. Gipuzkoako eskualdeetako garapen eta
harreman ereduen berrikusketa lanetan diharduten eragile guzti horiek, elkarlanean bere
lanaren eragina eskualdeetako erronkei begira zein den hausnartu dute, prozesu honetatik
ikasi eta, beharrezkoa izanez gero, bide berriak zabaltzeko. Finean, eskualdearen estrategia
diseinatzeko eskualdeko eragileen ikuspegia bateratzea, eta hau kanpo ikuspegi batekin lotzea
izan da Gogoeta Taldeak egin duen ekarpen berritzailea. Hauek izan dira prozesuan parte
hartu duten eskualdeak: Debagoiena, Tolosaldea, Oarsoaldea, Debabarrena, Urola Erdia,
Bidasoa, Goierri eta Urola Garaia.
2014ko urtarrilean abiatutako gogoeta-prozesu hau burutzeko Europako Batzordeak
bultzatutako RIS·3 lurralde estrategiaren analisia erabili da; zehazki, lurraldeko estrategia
ezartzeko orduan proposaturiko 6 pausoak erabili dira: diagnostikoa, gobernantza, ikuspegi
partekatua, lehentasunak, ekintza plana eta jarraipena eta, azkenik, ebaluazioa. Oraingoan,
Gipuzkoako eskualdeen, bertako garapen agentzien eta gobernuaren funtzionatzeko eta
gobernatzeko moduaren analisiari erreparatuko diogu eta horren gaineko zailtasunak eta gaur
egun bizi dituen erronka nagusien gaineko gogoeta partekatu bat azalduko dugu.
4.1 Gobernantzari hurbilketa
Gipuzkoako kasuan, RIS3 estrategiak proposatzen duen eredua, “Helize laukoitza”
osatzen duten eragileez osoturiko gunerik ez da identifikatu. Jarduera eta konposizio
mugatuko mahai tematiko edo/eta foro batzuk daude, baina administrazio publikoa, enpresek,
jakintza erakundeak eta gizarte zibilez osoturiko foro edo espazio orokorrik ez da aurkitu.
Beraz, gobernantza eredu hau lantzeko intersekzio-eremua zabaldu eta sendotu beharra
dagoela ondorioztatu dezakegu.
4.1.1 Ikuspegi teknikoa
Ikuspegi teknikoari erreparatuz identifikatu diren indarguneak giza baliabideekin
lotura zuzena daukate. Zerbitzu teknikoan pertsona oso baliotsuak daude lanean, konpromiso,
gaitasun tekniko eta errealitatearen ezagutza handikoak. Hortaz, ez da harritzekoa
gobernantza egitura formal helduak egotea, sendoak eta trinkoak.
Aldiz ahuldade gunea giza baliabideen lan-harreman prozesuan kokatuko genuke.
Agentzietako teknikari eta udalerrietako teknikarien arteko harremana eta koordinazioa
inplementatzeko beharra antzeman da. Udal eta agentzietako teknikarien arteko elkar
ezagutza eta elkar lana izango lirateke indartu beharreko ildoak. Era berean, udalerrietako
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ordezkari politikoen, udal teknikarien eta eskualdeko agentzietako kudeatzaile eta teknikarien
arteko komunikazioa eta elkarlana sendoagotu beharko litzateke ere.
Horretarako, politikariz soilik osatutako guneetan, teknikarien presentzia eta
protagonismoa kontuan edukitzea adierazgarria eta positibotzat jo dezakegu. Baina aldi
berean, areagotzeko beharra aipatu behar dugu. Beraien arteko interlokuzioa eta
koordinazioa hobetzeko batzordeak teknikariei zabaltzea ideia interesgarria izango litzateke,
esaterako; izan ere, indarrean dagoen lan kulturak gobernantza sare irekiak eta
demokratizatzaileak zailtzen ditu.
Teknikariek gobernantza sarearen eraikuntzan zer esan handia dute. Garapen
ereduaren definitze eta gauzatze prozesuan erraztatzaileen rola egitea baitagokie, baldin eta
era partekatuan eraikitzeko konpromsia badago. Horretarako, lan egiteko estilo
burokratizatuak eta departamentalizatuak eraldatzea komenigarria litzateke.
4.1.2 Ikuspegi politikoa
Politikagintzan hain ohikoa den moduan, gobernantza eredua hauteskunde-epeetara
lotuegia agertzen da oraingoan ere. Oinarrizko kontsentsu politikoa ahula da askotan, eta
alderdien arteko aldez-aurretiko akordiorik gabe, erabaki formalek ez dute ziurtatzen politika
publikoaren garapen arrakastatsua. Beraz, adostasun politikoa bilatzea komenigarria litzateke.
Horretarako, udalerrien arteko ordezkari politikoen koordinazioa adostea eta lantzea
ezinbestekoa da. Kasu honetan, zenbait alkateen eskualde ikuspegia, lidergoa eta inplikazioa
lagungarria izan daiteke. Baina aldi berean rolak argitzeko beharra sumatzen da, eskualde
ikuspegitik lan egiteko zailtasunak ekiditeko, hain zuzen.
Ikuspegi politiko batetik udalerrien arazoak eta eskualde estrategien bateragarritasuna
lantzea zaila dela agerian geratu da. Hortaz, udalerrien arazoak -epe laburra- eskualdeko
estrategiekin -epe luzea- uztartu beharra legoke. Epe luzeko estrategiak definitzeko premia
dagoela sumatu da.
Oro har, esan daiteke eskualdeen arteko aukerei erreparatuz, beste eskualdeekin
elkarlana ahula dela. Ildo hau indartzeko beste eskualdeetako garapen agentziekin harremanak
eta elkar ezagutza areagotzea egokia litzateke. Eskualdeko mugetatik haratago begiratzeko
tartea zabaldu, eta sinergia berriak sortzeko baldintzak sortu beharko lirateke.
4.1.3 Beste eragileak
Gobernantzaren “helize laukoitzaren” estrategian parte hartzen duten eragileen arteko
harremanak aztertzerakoan, industria-sare eta hezkuntza sistemarekin zubigintza indartzeko
behar nabarmena agerian geratu da. Eragileen arteko harremana sendotu beharko litzateke, eta
zeregin hori aurrera eramateko I+G+B sarean loturak estuagotu beharko dira.
Gizarte zibilaren alorretik, herritarren ezagupena mugatua dela begi bistan dago.
Kanpo eragileei aurkezpenak egin zaizkien arren, jendeak urruti ikusten du Garapen Agentzia.
Mankomunitatea/Agentzia zerbitzu emaile gisa ulertzen da eskualde askotan. Hortaz,
lagungarria litzateke garapena, enpresen lehiakortasuna baino gehiago dela gizarteratzeko
lanketa egitea, herritarren inplikazioa areagotzeko modua izan daitekelarik. Eskualdearen
garapen eredua eragile eta herritarrekin eztabaidatu eta adosteko baldintzak sortu behar dira,
gobernantza sarea ireki ahal izateko eta aurrez aipatzen den urruntasuna murrizten joateko.
Eragileen arteko harreman saretze lana egon badago, baina batzuetan besteetan baino
agerikoagoa da, eta norabide horretan urratsak ematen jarraitzea litzateke lankidetza eta
ezagutza indartzeko modu ezinhobea. Ikusi dugunez, aktoreek ez dute elkarrekin egoteko
aukera handirik: udalerri handiak eta txikiak, enpresa handiak eta txikiak, agente
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ekonomikoak eta gizarte zibila, erakundeak/herritarrak eta eragile estrategikoak eta abar.
Beraz, eragileak elkar ezagutzeko gune gehiago sortu beharko lirateke.
4.2 Gobernantzari dagozkion erronkak
Erronka nagusia, Garapen Agentziaren etengabeko barne hausnarketaren beharran
kokatzen dugu, bereziki bi gai nagusiren inguruan: batetik, eskualdeko garapen-ereduaz eta,
bestetik, agentziaren rolaz. Era berean, gogoeta horiekin batera, Gipuzkoako Foru Aldundik
agentzien lana eta balioa aitortu eta babestu beharko lituzke ezinbestean.
Beste erronka nagusietako bat, eskualdearen bisio estrategikoaren jarraipena eta garapena
ziurtatzeko, herritarren, sindikatuen eta gobernukoak ez diren erakundeen parte hartzea
areagotu duten prozesu eta mekanismoak indartzea premiazko litzateke.
Bestalde, jakintzazko azpiegiturei dagokionez, batik bat enplegurako heziketakoa, dauden
agente guztiak koordinatu beharko lirateke, eta eskari ikuspegi batetik landu. Era berean,
eskualdeko lanbide-heziketa zentroak indartu behar dira; enpresa eta teknologia arteko
zubigintza lana erraztu.
Azpimarratu nahi da ere, hainbat kasuetan, enpresa handiak ez daudela agentziaren
logikan, eta beste batzuetan, aldiz, txikiak dira urruti daudenak. Hortaz, lehenetsi beharko
litzateke Garapen agentzien estrategiaren definizio zehatza, lekuan lekukoa: Industria guneen
kudeaketa koordinatua, enpresentzako zerbitzua...
Aurrez esan bezala, agentzia eskualdearen norabide estrategikoa errazteko lekua izan
beharko luke, eta horretarako lehentasun eta lidergo partekatuak eraiki: lan lerroen definizioa
eskualdeko eragileekin (Helize Laukoitza) adosteko pausuak ematea ezinbestekoa da. Eta
norabide horretan, batetik, Garapen agentzien eta eragile politikoen arteko harremana indartu
beharko litzateke. Ordezkari politiko eta agentziako zuzendaritzaren arteko harremana
sendotzea ezinbestekoa baita. Adostasun politikoak prozesuaren iraunkortasuna bermatuko
luke. Eta bestetik, agentzia barneko antolaketa eredua ere berrikusi, fazilitadore rola garatu eta
gaitasunak lantzeko.
5. Ondorioak
RIS3 tresnak dituen ezaugarri parte hartzaileenek izan dezaketen zabalkuntza gutxietsi
gabe, horretan saiatu da Gipuzkoa Sarean ekimena, baliteke bere egokitzapen demokratikoak,
zenbait kontzeptuen inguruko hausnarketa sakonean kokatu behar izatea. RIS3 estrategiaren
sakontzea herrialde mailan, eztabaida filosofiko sakonago batean kokatu beharko litzateke.
Euskal eragile ekonomiko, soziala eta politikoek herrigintza eta estatugintza garaikideaz egin
beharreko eztabaidan, alegia. Zaila da une honetan zehaztea zein izan daiteken horretarako
gunerik egokiena, gobernantza eredu nahiko konplexua baitago gure herrian.
Orain arteko gobernantza sareak lotuegiak egon dira indarrean dagoen eskumenegituraketa administratibora (Udala-eskualdea-Gipuzkoa-EAE-Estatua), baina eraginkortasun
sozio-ekonomikoaren ikuspegitik besterik ez bada, Gipuzkoa eta bere eskualdeak beste euskal
lurraldeen giza-garapenean kokatu beharko lirateke, euskal lurralde-artikulazioa aintzat
hartuz. Lurraldetasuna kontuan hartuko duten RIS3 estrategiak garatzeko, oraindik orain,
erakunde-eremu argirik ez dagoen arren, lan horretarako tresna egokiak izan daitezke, besteak
beste, Gaindegia, Eusko Ikaskuntza edo euskal unibertsitateak.
RIS3 estrategiaren gabeziak, “mahai-inguru” eredu deliberatzaileenak dira. Batetik,
enpresa mailan gizarte berrikuntza sakona eskatzen du estrategia horrek, ikuspegi
barneratzailea zaindu nahi baldin bada: enpresa barneko antolaketa horizontala, kooperatiben
parte hartzea, etab. Era berean, enpresa nagusien inplikazioa areagotu behar da benetako
lurralde-estrategiak RIS3 dinamikaren baitan landu nahi izanez gero. Kasu askotan ez da
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horrela gertatzen. Bestetik, erakunde mailan ere egitura desberdinen arteko koordinazioa ez
dago aski garatua, eta bisio partekatuak garatzea zaila izaten da erabakitzeko ahalmena duten
lurraldezko erakundeen konplexutasuna areagotzen denean. Azkenik, eta hauxe litzateke
erronkarik garrantzitsuenetarikoa, gizarte zibilaren –gizarte eragile eta herritar arrunten–,
parte hartzea indartzea ez da orain arte bereziki landu RIS3 estrategian.
Ikerkuntza/berrikuntza eta enpresen arteko loturak sendotzeari eman zaio lehentasuna,
erakundeen artekaritzaren bitartez. Era berean, erantzukizun publikoarekin (accountability)
zerikusia duten ebaluatze eta ikuskatze-sistemak ere ez dira bereziki zaindu (Navarro 2013).
Gipuzkoa Sarean egitasmoaren baitan, aipatutako gabeziak bideratzeko zenbait
estrategia burutu dela azken urteotan, berrikuntza soziala eta teknologikoa elkarrizketarekin
estuki uztartuta. Dena den, “lehiakortasunerako ildoen definizio demokratikoaren” ikuspegitik
aurrera pausoak eman diren arren, oraindik orain merkatuaren logikak agintzen du kapitalaren
(bir)sorkuntzan eta garapenaren eremu nagusien zehaztapenean, eta lurralde mailako
espezializatzea merkatu lehiakortasun parametroetan ulertzen da, batik bat.
Ziurrenik zaila izango da garapen eredua RIS3 estrategien bitartez goitik behera
aldatzea, baina estrategia horrek izan dezakeen potentzialitate demokratikoa ez da muturrera
eraman. Eredu teorikoaz harago, “helize laukoitzak”, oraindik orain, dituen muga faktikoak
oso nabarmenak dira.
Amaitzeko, lurraldeari buruzko hausnarketa hauek guztiak zeharkako eta goitik
beherako ardatzaren inguruan kokatu beharko lirateke: herritarra, eta herritarren jendarte
antolaketa guztiak: izan enpresak, sindikatuak, gizarte mugimendua, gobernuz kanpoko
erakundean edo bestelako elkarte pribatuak. Herritarraren zerbitzura ez ezik, bere
erabakimenaren menpe egon beharko litzateke lurralde/eskualde garapenari buruzko edozein
norabide. Hauxe izango litzateke demokratizazioaren ezinbesteko eskakizuna. Erabaki oro,
ekimenetik hasi eta kudeaketaz haragoko ebaluatzera, modu partekatuan burutu beharko
litzatekeela.
Zertan datza Euskal Herriaren espezializatze adimendua? Giza garapen jasangarria
bermatuko duen euskal kulturaren garapen endogenoa edo disneyfikazioari bidea
zabalduko dion espezializatze mota? Zerbitzuetan bereziki oinarrituko dena ala barne
garapen soziala ziurtatuko duen espezializatze tekno-industriala? Errenta sortzeko
modua lurraren begirunean oinarrituta ala gure edo beste herrien baliabideen ustiatzea
eskatuko duena eta zor ekologikoa areagotuko duena? Argi dago lurralde garapen
bidezkoak gizarte eta giza garapena, ekonomi eta erakunde garapena modu iraunkorrean
uztartu behar dituela (Alburquerque, 2008), baina hautu zehatzak gure esku daude,
herritarron esku.
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7. Eskerrak eta oharrak


Eskerrak eman nahi dizkiegu ikerketa lan honetan parte hartu duten guztiei eta bereziki,
Gipuzkoa Sarean ekimenaren baitan abian jarri zen Gogoeta Taldea osatzen zuten kideei.
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Laburpena
Ikerketa lan honetan generoa eta hizkuntza lotzeko ahalegina egin dut, sozializazio sexistak
euskararen praktika sozialean duen eragina aztertuz. Pasai Donibane eta Lezoko 12 eta 16 urte
bitarteko nerabeekin egindako ikerketa etnografikoa izan da, euren perspektiba erdigunean
jarriz. Ondorioztatu dut, batetik, Pasai Donibane eta Lezoko nerabeen artean euskararen
erabileran genero ezberdintasuna ematen dela, nesken euskara gehiago erabiltzeko joera
berretsiz. Bestetik, hizkuntza erabiltzeko moduetan ezberdintasun argiak ematen direla jaso ahal
izan dut. Hizkuntza-praktiken inguruan genero perspektibarekin egindako ibilbide etnografiko
honetan, emakume eta gizonen arteko desberdinkeria azalarazi dela esan daiteke.
Hitz-gakoak: Hizkuntzaren Antropologia, Generoa, Nerabezaroa, Euskara, Haurtzaro eta
Nerabezaroaren Antropologia, Etnografia

In this study I have looked at gender sozialization and language, related to the use of Basque
language among young people. On the basis of linguistic anthropology, feminist anthropology
and the ethnography of childhood and adolescence, I have conducted a short research with
adolescents (12 to16 years old) from Lezo and Pasai Donibane (Gipuzkoa). In the end, I can
bring the following conclusions. On the one hand, there is a difference in the use of the Basque
language among the adolescents of the mentioned towns: girls tend to speak more in Basque
than boys. On the other hand, there are also significant differences in the way girls and boys
use the language and approach to it. In short, after using a gender perspective for the analysis
of linguistic practices, the ethnographic research shows some inequalities between men and
women.
Key words: Linguistic Anthropology, Gender, Adolescents, Basque language, Ethnography of
childhood and adolescence.

1. Sarrera
Hizkuntza eta bere erabilerak gizartearen isla dira. Hizkuntza ez da diskurtso, arau, uste eta
praktiketatik aparte dagoen egitate autonomoa, eta gizarte egiturek eta agentziek hizkuntzen
bizitza bideratzen dute. Bestalde, gizartea generoaren arabera antolatua dago eta, norbanakoen
sozializazio prozesuan “bi sexuen” araberako bereizketa egiten indar eta energia handia
erabiltzen denez, esperokoa da horrek hizkuntzaren gizarte erabileran ere eragina izango duela.
Artikulu honetan generoa eta hizkuntza lotzeko ahalegina egin dut, sozializazio sexistak
hizkuntzaren praktika sozialean duen eragina aztertuz. Genero perspektibarekin egindako
hizkuntzaren azterketa sozialaren bidez, emakume eta gizonen arteko gizarte desberdinkeria
ikusarazi daitekeela uste dut, eta ikuspegi horrek estrategia edo ildo eraldatzaile batzuk eskaini
ditzake.
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Hausnarketa hauek bideratzeko, 2016an Gipuzkoako Pasai Donibane eta Lezoko 12 eta 16 urte
bitarteko nerabeekin1 garatu dudan ikerketa etnografiko batean oinarrituko naiz: 2016an
Ikasketa Feministak eta Generokoak Masterrean burutu nuen “Euskara generoaren ispiluan
barrena: hizkuntza praktikak, bizipenak eta gogoetak Lezo eta Pasai Donibaneko nerabeen
artean” izeneko Master Amaierako Lana2. Ikerketa horretan gazteen perspektiba erdigunean
dago; aktoreen iritzia eta hausnarketatik abiatu naiz, Haurtzaro eta Nerabezaroaren
Antropologiaren planteamendu teoriko-metodologikoak erabiliz. Antropologian ohikoak diren
tekniken bidez nerabeen hizkuntza sozializazioan ematen diren prozesuetara hurbilketa egin dut,
nerabeen praktiken azterketa eginez eta nerabeen hausnarketetatik abiatuz.
Horretarako, etnografia lanetan ohikoak diren hiru teknika erabili ditut. Batetik, behaketa partehartzailea eta talde-dinamiken bidezko hausnarketak egin ditut. Lezo eta Pasai Donibaneko
nerabeekin egon naiz; zortzi arratsalde pasa ditut beraiekin. Behaketa hauetan, behatutako
praktiken ohiko jasoketa egiteaz gain, elkarrizketa informalak bideratu ditut eta Haurtzaro eta
Nerabezaroaren Antropologian proposatzen diren zenbait talde-dinamika erabili ditut. Guztira
65 nerabeekin izan naiz: 33 neska eta 32 mutil. Bestetik, bost talde-elkarrizketa egin ditut,
nerabeen artean ematen diren diskurtso nagusiak identifikatzeko (guztira 20 gaztek parte hartu
dute). Azkenik, testuinguru kultural, sozial eta linguistikoa ulertzeko dokumentazio lana burutu
dut.

2. Helburuak
Ikerketa honen xede nagusia nerabeen hizkuntza-praktiketara eta diskurtsoetara gerturatzea izan
da genero-rol araberako ezberdintasunik ematen ote den esploratuz. Sozializazio sexistak
hizkuntzaren erabileran sozialean duen eragina behatu nahi izan dut, helburu zehatz hauen
bidez:
- Sozializazio sexistak 13-16 urteko nerabeen euskararen praktika sozialean duen eragina
esploratzea.
- 13-16 urteko nerabeen bizipenetan eta diskurtsoetan genero-rolen araberako hizkuntza
ezberdintasunik identifikatzen eta deskribatzen ote duten jasotzea.
- Hizkuntza ezberdintasun horien nolakotasuna identifikatzea eta genero ikuspegi baten bidez
ulertzea..

3. Ikerketaren muina eta ondorioak
Hitz bat erabiltzen dudanean -esan zuen Humpty Dumpty mesprezu handiko doinuz-, hitz horrek nik
aukeratzen dudana esan nahi du… ez gehiago ezta gutxiago ere.
Kontua zera da – esan zuen Aliziak- ia eragin dezakezun hitzek hain gauza desberdinak adieraztea.
Kontua zera da – esan zuen Humpty Dumptyk- aruemailea nor den, horixe da dena.3

Humpty Dumpty-k adierazten duen bezala, gakoa arauemailea nor den jakitea da. Beste hitz
batzuekin esanda, kontua zera da: boterea nork duen jakitea. Horregatik, bai genero
dinamiketan, eta bai hizkuntza dinamiketan ere, botere harremanei begiratu behar zaio kultur
arauak, diskurtsoak eta praktikak zein diren ulertzeko. Hizkuntza gizarte logika orokorrez
zeharkatuta dago eta, gainera, oso aldagai berezia da kultura baten barruan hedapen elementu
delako eta, era berean, ispilu gisa funtzionatzen duelako. Hizkuntza egitate konplexua da, eta
bere bitartez botere sinbolikoa ezartzen da. Hizkuntzen erabileraren bidez, beraz, botere
1

Gaur egun ez da erraza adostasun orokor bat topatzea haurtzaroa, nerabezaroa eta gaztaroa mugatzen
dituzten adinen inguruan. Osasunaren Munduko Erakundeak dio nerabezaroa 10 eta 19 urte arteko garaia
dela, eta gaztaroa 15 eta 24 urte artekoa. Ikerketan parte hartu dutenak 12 eta 16 urte bitartekoak dira.
OME-ren sailkapenaren arabera denak nerabeak lirateke, eta batzuk gazte gisa ere izendatu litezke. Nik
gazte eta nerabe gisa izendatu ditut adin horretakoak gaztaroaren prozesuaren lehen etapan txertatua
dagoela iruditzen zaidalako.
2
Master Amaierako Lan horrek UPV/EHUko Berdintasunerako zuzendaritzaren diru laguntza izan zuen
Genero ikuspegia barne hartzen duten master amaierako lanak egiteko laguntzen deialdian (2015/2016).
3
Lewis Carroll-en “Alizia, ispiluan barrena” liburuko VI. Kapituluko zita (Carroll, 1995)
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harremanak ezartzen dira, eta sortzen diren hierarkia horietan generoa garrantzitsua da. Hau da,
gizonek eta emakumeek hizkuntzaren bidez lortu dezaketen kapital sinbolikoa4 ezberdina da eta
desberdinkeriak sortzen ditu.
Baina, era berean, sozializazio prozesua zeharkatzen duen genero eraikuntzak subjektuen
hizkuntza-praktika ezberdinduak sortzen ditu. Hau da, generoak eragina du elkarren artean
ezberdin gisa eraikitzen diren subjektuen (gizonen eta emakumeen) hizkuntzaren erabileran.
Hori izan da nire ikerketaren abiapuntua (sozializazio sexistak hizkuntzaren praktika sozialean
duen eragina aztertzea), eta egindako esplorazio teoriko-metodologikoan Kritika Feministan eta
Hizkuntzaren Antropologian ainguraketa sendoak topatu nituen.
3.1. Genero identitatea: subjektu ezberdinduak eta harreman hierarkiak sortuz
Kritika Feministak duela hamarkada batzuk ezarritako oinarri teorikoak oso baliagarriak egin
zaizkit generoaren eraikuntza soziala ulertzeko. Kritika Feministak aspaldidanik zehaztu du
emakume eta gizonen kategoriak eta bien arteko harremanak gizarte eraikuntzak direla. Virginia
Maqueira-k idatzi zuen bezala, “boterezko eta desberdinkeriazko harremanak genero
desberdintasun gisa eraiki izan dira sare soziokultural osoan” (2001:129). Modernitatearen
identitate eraikuntza bi kategoria horien arabera eraikitzen da, sozializazioa prozesua
zeharkatzen duen generoak banakako jarraibideen aukerak murriztuz eta elkarren artean
ezberdinak diren subjektuak eraikiz: gizonak eta emakumeak. Gainera, bi multzoen artean
harreman hierarkikoak ezartzen dira, gizonen ezaugarri maskulinoak prestigiatuz eta gizonen
botere posizioa eta hegemonia ahalbideratuz (Connell,1997:39).
Kritika Feministak oso argi adierazi du genero sistemaren bidez botere maskulinoa ezartzeko
dauden mekanismoak. Gayle Rubin-ek 1975ean idatzitako The traffic in Women: Notes on the
‘Political Economy’ of sex testuan zehaztu eta zabaldu zuen diferentzia sexualaren eraikuntza
sozialaren ideia. Rubinen ustez, gizarte orok sexu-genero sistema bat du gizon eta emakumeak
sortzen dituena haien arteko ezberdintasunak azpimarratuz, eta antzekotasunak ezabatuz
(1986:115). Mendebaldeko egungo gizarteetan bereizketa kulturaren sozializazioaren bidez
ezartzen da: “mutilak eta neskak, hau da, etorkizuneko gizonak eta emakumeak, balio eta
printzipio diferenteekin eraiki behar dira, eta euren bizitzei zentzu diferenteak eman, heldu
bihurtzean gizartean funtzio desberdinak -eta hierarkizatuak- bete ditzaten” (De Miguel, 2015).
Sozializazio horren arabera, Modernitatean zirriborratu ziren eta gaur egun arte iritsi zaizkigun,
gizon eta emakumeen ezaugarri ezberdinduak ezartzen dira. Gizonari arrazoia egozten zaio,
ezaugarri hauen bidez definituz: indarra, aktibitatea, autonomia, independentzia, sexualki
oldarkorra… Emakumeari, ordea, natura egozten zaio ezaugarri hauen arabera: pasibotasuna,
ahultasuna, besteen iritzien menpekotasuna, apaltasuna, lotsa, umiltasuna, sedukziorako
gaitasuna… Ezberdintasun hauek garai eta tokiaren arabera ñabarduraz betetzen dira, baina
oinarrian dauden sailkapen dikotomikoaren ezaugarriak bizirik mantentzen dira.
Era berean, azken urteetako feminismoaren identitatea osatzeko prozesuaren inguruko
planteamendu berritzaileak iradokitzaileak dira hizkuntzaren bidez osatzen dugun identitate
prozesua ulertzeko. Judith Buttler-en ustez, ekiteak eraikitzen gaitu, ez dago ezer zehatzik
aurretik osatzen gaituenik. Generoa etengabe jokatzen (performatzen) dugunez, generoa ez da
identitatea, errituala baizik. Identitatearen osaketan, beraz, izateari baino ekiteari begiratu behar
zaio, etengabea den prozesua dela kontutan hartuta (Buttler, 1990:198).
3.2. Hizkuntza-ikerketa genero ikuspegiarekin
Lezo eta Pasai Donibaneko nerabeekin garatutako ikerketa hau Hizkuntzaren Antropologian
azken hamarkadetan proposatutako kontzeptuetan eta ikuspegian oinarritzeak hizkuntzapraktikei begirada berri batekin hurbiltzeko aukera eman dit. Alde horretatik, planteamendu
teoriko-metodologiko horiek oinarrizkoak suertatu zaizkit sozializazio bidez egiten den
sexuaren araberako banaketaren sailkapena egiteko (mutilek zer egiteko gai diren erakutsi behar
4

Pierre Bourdieuren ustez egunerokotasunean oso arraroa da hizkuntza komunikazio tresna huts gisa
erabiltzea: hizkuntza-truke orok ekonomia printzipiotan oinarrituta dago eta irabazi sinbolikoa (pertsonala
eta soziala) irabazteko helburua du (Bourdieu, 1985:40)
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dute, neskek bere izaera zertan datzan adieraztea dute helburu), eta batzuen eta besteen
hizkuntza-praktika ezberdinduak oinarritzeko. Hizkuntzaren bidez ere desberdinkeriak eta
botere harremanak ezartzen dira. 1960ko hamarkadan, soziolinguistikaren garapenarekin batera,
iritsi ziren arlo honetako azterketa sendoenak. William Labov-ek New Yorken egindako
ikerketa-lanak aipatu izan da erreferentziazko lan gisa. Lan horren arabera, sexua ezinbesteko
aldagaia zen ikuspuntu eta azalpen soziolinguistikoa garatzeko orduan eta garai hartan jasotako
datuek generoaren araberako jokaera ezberdinak azaleratzen lagundu zuten. Hortik aurrera, eta
teoria feministak garatzearekin batera, hainbat proposamen jorratu ziren emakumeen eta
gizonen arteko hizkuntza-ezberdintasunak genero sisteman oinarrituta zeudela aldarrikatuz:
Robin Lakkoff, Barrie Thorn, Nancy Henley… (Hernandez, 2004).
Baina nire ikerketarako bereziki interesgarria suertatu zait Penélope Eckert-ek garatutako ildoa.
Eckerterrek hiztunen hizkuntzen erabileraren nolakotasuna abiapuntutzat hartuta, erabilera
horretan generoak eta hizkuntza-komunitatearen egituraketak duen protagonismoari erreparatu
zion (Hernandez, 2005:49). Generoa erdigunean jarrita, “Gender roles and ideologies create
different ways for men an women to experience life, culture and society” (Eckert, 1989:247),
hizkuntzaren praktika sozialean aldagai horrek duen eragina aztertu zuen, soziolinguistikan
adina eta klase aldagaiekin egiten ziren azterketekin konparatuz eta osatuz. Abiapuntu horretatik
Eckerten ustez gizonezkoak eta emakumezkoak azpitalde soziolinguistiko ezberdinetan hazten
direnez, hizkuntza erabilera eredu ezberdinak garatzen dituzte.
3.3. Transmisioa eta errua: emakumearen rola euskararen sozializazioan5
Egungo hizkuntza-praktikak aztertzeko eta ulertzeko testuinguru sozio-historikoari begiratzea
interesgarria izaten da.Hori dela eta, ikerketa hau euskararen sozializazioan emakumearen rola
zein izan den aztertuz hasi naiz. Azkeneko bi mendeetan Euskal Herrian hizkuntza-ordezkapen
prozesua eta emakumeen bazterketa era paraleloan gertatu dira. Biak arlo publikotik kanpo
geratu ziren, eta azken hamarkadetan “etxetik ateratzeko” ahalegina handia egin bada ere,
oraindik, bai euskararen biziberritze prozesuan, bai emakumearen askapenean ere, bide luzea
egiteke dago.
Euskararen transmisioaren eta zaintzaren papera emakumearen bizkar geratu dira, nolabait
euskararekiko ardura femeninoa indartuz. Azken bi mendeetako diskurtsoetan eta praktiketan
konstante gisa agertu zaigun transmisio ardura hori. Emakumeei ezarritako papera hizkuntzaren
birsorkuntza ziurtatzea izan da. Amaren figuraren bidez, iragana eta etorkizunaren arteko lotura
irudikatu izan da, horretarako transmisioaren ardura estrategia sinboliko indartsua bihurtuz.
Hala ere transmisioa nahiko rol pasiboa da, ez da dinamikoa: zuk duzun zerbait ematen duzu,
baina ez da oso ekintza sortzaile aktiboa eta ez du beti eman beharko lukeen emaitza lortzen.
Eta emaitzarik ematen ez duenean emakumeak erruduntzat hartzea ohikoa ere izan da.
Horregatik, zenbaitetan euskararen galeraren errua emakumeei leporatzea ere ohikoa izan da.
Ardura, beraz, emakumeen esku utzi bada ere, eta euskararen euste eta biziberritze lanean
andreak lan handia egin badute ere, paradoxikoki arlo publikoan gizonezkoak izan dira
euskararen (hitzaren) jabe agertu direnak. Emakumeei transmisore papera egotzi zaie, baina
euskararen biziberritze dinamika publikoan ez zaie protagonismorik aitortu.
3.4. Nerabeen praktikak: kirola, festa eta mugikorra
Bestalde, sarreran adierazi den bezala hizkuntza eta bere erabilerak gizartearen isla dira.
Horregatik, nerabeen hizkuntza-praktikak ikertzeko komeni da nerabezaroan eta gaztaroan
nabarmentzen diren praktiketan murgiltzea. Hasteko azpimarratu behar da gazteria sortutako
gizarte kategoria dela, eta hari loturiko hainbat kontzeptu (nerabezaroa besteak beste)
testuinguru sozial eta historiko jakin batean sortutako gizarte eraikuntzak dira. Gazte-kultura
aldatuz joan den kontzeptu eta praktika izanik ere, gazte gisa izendatuak direnek euren berezko
5

Euskal Herrian emakumeak euskararen sozializazioan izan duen (eta egotzi zaion) rola aztertzeko, azken
hiru hamarkadetan gaia ikertu duten hainbat egile jarraitu ditut. Besteak beste: Teresa Del Valle (1985,
1999), Idoia Fernandez (1994), Mercedes Ugalde (1995), Nerea Aresti (2000), Miren Llona (2002), Lore
Agirrezabal (2009), Ainhoa Acosta (2013), Oihana Garcia (2016).
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kultura (arau, bizimodu, ikuspegi...) sortzeko gaitasuna dute (Feixa, 1999). Ikerketan parte hartu
duten Lezo eta Pasai Donibaneko nerabeek gaztetasuna ezaugarri positiboen bidez deskribatzen
dute, eta gazteen identitatea kirola eta festarekin oso lotuta agertzen dela esan daiteke.
Adinkideen taldeari berebiziko garrantzia ematen diote eta jaiotza urtea eta sexua dira laguntalde ezberdinak osatzeko funtsezko ezaugarriak. Lezo eta Pasai Donibaneko 12 eta 16 urte
bitarteko nerabeen artean ez dira estilo ezberdinetako gazte-kulturak agertu, eta euskara pisu
gutxiko aldagaia da euren burua definitzeko edo aurkezteko orduan.
Bestalde, nerabe hauen praktikak laburbildu ditzakegu aisialdiko jarduerek garrantzi handia
hartzen dutela esanez. Kirola oso presente dago, nahiz eta, mutil eta nesken artean joera
ezberdinak nabari diren. Nesken artean kirol praktika ohikoa da baina ez da hain orokorra eta
kirol-espezialitateetan aniztasun handiago dago. Mutilek garrantzi handia ematen diote
futbolari, eta euren bizitzaren erdigunea dela adierazten dute. Bestetik, nerabe hauentzat kalea
da aisialdi ez-formalari dagozkion jarduerak egiteko erabiltzen duten espazioa. Lagunartean
kalean egote horretan ere ezberdintasun batzuk deskribatu dituzte, mutilek neskek baino gehiago
mugitzeko joera dutela adieraziz. Azkenik, oso esanguratsua da telefono mugikorrek nerabeen
aisialdian duten erabateko presentzia, eta aurretik aipatutako beste praktika batzuekin, adin
honetakoentzat duten garrantzia bizitza sozialaren erdigunean egoteko:
M1: Nik ez det ia erabiltzen mobila.
N1: Bai! Ixo! Ez dezu edaten, ez zera ateratzen gauetan, ez dezu mugikorra erabiltzen, o
sea!... Kar, kar, kar…Ez dezu erderaz hitz egiten…
M2: Ez dauka “vida sozialik”
(Lezoko gazteak, 13-14 urtekoak)6
3.5. Nerabeen hizkuntza-praktikak: gaztelania nagusi nahasketa giroan
Gaztetxoen hizkuntza-sozializazioari dagokionez, Lezon eta Pasaian garatu dudan ikerketan
nahiko argi ikusten da nerabeei euskarak gauza handirik ez diela eskaintzen euren gazteidentitatea eraiki ahal izateko: euskararekin lotzen duten guneak batez ere eskola eta etxea
(neurri txikiagoan) dira. Baina nerabezaroan gune hauek garrantzia galtzen dute aisialdiko
jardueren aldean. Eta aisialdi eremuan garatzen dituzten praktika nagusienetan (kirola, musika,
komunikabideak…) euskararen presentzia oso apala da. Horrek, nire ustez, ondorio logiko bat
dauka: haurtzaroan baliagarria zitzaien hizkuntza (euskara) ordezkatu edo osatu behar dute, eta
hori, hizkuntza-mudantza7 prozesuaren bidez ematen da. Nerabezaroan ematen den hizkuntzamudantza Euskal Herrian egin diren beste ikerketa batzuetan garbi deskribatu da. Pasai
Donibane eta Lezoko gazteek ere adin tarte honetan gaztelania gehiago erabiltzeko joera argia
erakutsi eta deskribatu dute. Lagunartean erdara nagusitzen den euskara eta gaztelania nahasten
den hizkuntza-praktika ohikoa bihurtzen da, kode-aldaketa gazte hauen hitz egiteko modu
normala bihurtuz:
Galdera: Kalean zaudetenean zer hizkuntza entzuten da? Nola egiten duzue?
N6: Normala... Ez da euskaraz ez da erderaz
Galdera: Zer da normala?
N6: Normala…
N8: ¿El qué? Ez naiz enteratu
N6: …hori da normala: “el que ez naiz enteratu”
(Pasai Donibaneko nerabeak, 13-14 urtekoak)
6

Nerabeen testigantzak txertatzeko garaian talde-elkarrizketetan parte hartu zuen pertsona bakoitza kode
batekin identifikatu dut: letra bat (M edo N) eta zenbaki bat. Ikerketa lan honetan generoa ardatzak
garrantzia duenez, M letrak mutila adierazi nahi du eta N letra neska.
7
Joan Pujolarrek honela definitzen du hizkuntza-mudantza: “Emprem el concepte de “muda lingüística”
per referir-nos tant als canvis com a les permanències lingüístiques que es troben en qualsevol
contemplació dinàmica dels usos lingüístics, és a dir, en la comparació entre els usos lingüístics en dos
àmbits o camps relacionals o en dos moments diferents. El concepte es pot projectar també a la
comparació entre diferents posicionaments lingüístics dels individus, ja siguin relatius a usos, ja ho siguin
a adscripcions simbòliques d’identificació lingüística (Pujolar, Gonzalez, Font, Martínez, 2010:45)”
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Esan daiteke, hizkuntza bat edo bestea egiteko gazteek eman dituzten arrazoiak bi multzotan
antolatu daitezkeela: ohiturak eta diskurtsoak. Jaso ahal izan dudanaren arabera, hizkuntzamudantzaren atzean hizkuntza-ideologia dagoela dirudi. Haurtzaroan euskararen inguruan
jasotako mezuak ahultzearekin batera, nerabeak heldutasunera begira daude. Heldu izate
horretan gaztelania nabaritzen dute prestigio-hizkuntza gisa. Nerabeek kapital sinbolikoa
edukitzeko gaztelania garrantzitsua dela hautematen dute, eta ez dituzte euskararekin lotutako
diskurtso erakargarririk topatzen. Horri gehitzen zaio gazteen aisialdiko jardueretan euskarak
duen presentzia urria. Azken finean, behatutako prozesuetan oso argi ikusten da hizkuntzaren
bidez nerabeek identitatea nola performatzen duten. Hau da, hizkuntza-identitatea ere,
generoarena bezala, etengabeko osaketa eta aldaketa prozesuan dagoela ondorioztatu daiteke,
eta prozesu horretan etengabe heldu izatera iritsi behar dutela jasotzen dutenez, pertsona
helduaren papera performatzeko gaztelaniaz “jokatzen dute eta jolasten dira”.
3.6. Generoa nerabeen hizkuntza-praktiketan: genero-identitatearen jokoa
Generoa aldagaiak nerabeen hizkuntza-praktiketan zehazki nola operatzen duen aztertuta neska
eta mutilen arteko ezberdintasun argiak ematen direla ondorioztatu dut, eta alde horretatik,
behatutakoak eta nerabeekin izandako talde-elkarrizketetan jasotakoak bat datoz. Mutilek
mugimendurako joera handiago adierazi dute, beraien presentzia nabarmentzen dute eta espazio
handiago okupatzen dute. Gainera, mutilek jarrera oldarkorragoa adierazten dute eta gehiago
entzuten zaie. Protagonismoa bereganatzen saiatzen dira eta, gehienetan lortu ere lortu egiten
dute. Salbuespenak ere badaude, noski8. Zenbaitetan aztoratuak zeuden neskak behatu ditut,
baita talde handian protagonismoa hartzen zutenak ere. Mutil taldeak dinamiketan lasai parte
hartzen ere ikusi ditut, eta espazio egokiak utziz gero mutilekin elkarrizketa giroa lortzea
posible dela ere agerian geratu da.
Hizkuntza-praktikei dagokionez Pasai Donibane eta Lezoko nerabeen artean neskek euskara
gehiago egiten dutela ondorioztatu dut. Gaztetxoek hala identifikatu dute eta behaketetan
horrela dela berretsi ahal izan dut. Neskek gehiago erabiltzeko bi arrazoi ematen dute:
hizkuntza-prestigioa eta aisialdiko praktikak. Lehenengo arrazoia, beraz, prestigioarekin lotuta
dago: guay izatearekin. Ulertu daiteke gaztelaniaren bidez mutilek estatus berezia lortuko
luketela eta horregatik gaztelaniaz egiten dute hizkuntza horrek ematen dien balore sinbolikoa
handitzeko nahian. Mutilek botere estatus batetik abiatzen direnez, gaztelania erabiltzeak ez die
ekartzen arazo handirik. Lezo eta Pasai Donibaneko nerabeek maiz jasotzen dute euskara
erabiltzeko agindua, baina, mutila izateak mutilei ematen dien posiziotik errazagoa dute agindu
horri aurre egitea, batez ere, haurrei eta transmisioari oso lotuta dagoen agindua dela
konturatzen direlako. Neskak, ordea, beste posizio batean daude, eta gainera, etengabe ikusi
dugun bezala euskararen transmisioaren ardura emakumeengan ardaztua jarraitzen duenez,
euskaraz egitearen agindua propioago sentitzen dutela pentsatu daiteke. Bigarren arrazoia,
aisialdiko praktiken lotuta dator, batez ere, kirol praktikekin. Mutilen artean nerabezaroan
garatzen den jarduera arrakastatsuena kirola da, eta ikerketa honetan (eta beste batzuetan)
agerian geratu den bezala euskararen presentzia kirolean oso apala da. Nesken artean, aisialdiko
praktiken aniztasuna handiagoa da eta, hortaz, euskaraz egiten diren jarduera gehiagoetan parte
hartzeko aukera handiago dute.
Bestalde, oso deigarria egin zait neska eta mutilen artean hitz egiteko modu ezberdinak topatu
izana. Mutilen artean elkarrizketa luze gutxi jaso ditut. Euren arteko komunikazio egoera
arruntena esaldi eta, batez ere, esamolde motzez osatutakoak dira. Ezarritako genero rolaren
arabera bakoitzari hitz egiteko modu bat dagokio, eta mutilen solasaldietan esaldi labur eta
amaitu gabeak erabiltzen dituzte (etenak, isiluneak…), nesken artean, aldiz, solasaldi luzeagoak
eta giro lasaiago batean edukitzeko joera nabarmentzen da. Diferentzia hauek oso lotuta daude
batzuk eta besteek garatzen dituzten gorputza dinamikekin: mugimendua edo geldotasuna.
8

Salbuespenezko adibide horiek oso interesgarriak iruditzen zaizkit, arautik kanpo edo mugan dauden
subjektuak eta jokabideak, araua bera eta erdigunea argien erakusten digutenak baitira.
Performatibitatearen ikuspegiaren arabera salbuespen horiek identitate osatze ez-determinatua erakusten
digute. Maskulinitatea edo feminitatea jokatzeko etengabeko presioa jasotzen badugu ere, norberak badu
identitate propioa osatzeko ahalmena eta salbuespenek horren berri ematen digute.
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Eckert-en ustez mutilek ezberdintasun objektiboetan oinarritzen dute beraien arteko lehia,
indarra edo abilezia erabiliz. Nesken identitatea, aldiz, adiera sinbolikoetan oinarritzen da.
Horrela itxura fisikoa, arropa, edo hizkuntz erabilera, nesken identitate adierazgarri garrantzitsu
bilakatzen dira (Eckert, 1989:256). Ondorioz, mutilek zer egiteko gai diren erakutsi behar dute
(egin). Neskek, aldiz, bere izaera zertan datzan adieraztea dute helburu (izan). Nire ikerketan
ezberdintasun hauek ageri dira: mutilen artean txantxa, erronka, iraina eta ziria nagusitzen da eta
hizkera horretan etengabe trebatzen dira. Nesken artean, ordea, solasaldi luzeak eta txutxumutxuak deituak izaten direnak gailentzen dira. Azken finean, batzuk eta besteak hizkuntza
performatzen ari dira. Hizkuntzaren bidez, identitate zehatz batzuk jokatzen/antzezten ari dira,
eta hizkuntza erabilera horren bidez genero identitate batzuk performatzen dituzte:
M7: Hor ginen sei mutil bakarrikan ta hamar minutu hizketan lasai...
N12: Kar, kar, kar, kar... Hamar minutu... (barrez). Ez dago gaizki (ironiaz)
M7: Atsalde osoa ezingo genuke. Atsalde osoa mutilen artean... gu astuak gera. Igual
neskak hitz egiten dute mutilez xuabego edo, ez dakit. Mutilak ahal degu hitz egin xuabe,
baino gaudenen talde handian, hasten da bat berotzen, beste harek txorrada bat esaten ta
ordun... Ez da modu berdina.
N12: Nesken artean arratsalde osoa egoten gara hitz egiten. Beti dago zerbait
kontatzeko.
(Lezoko gazteak, 16 urtekoak)
Laburbilduz, esan daiteke nerabeekin egindako ikerketa honetan argi geratu dela genero rolen
araberako banaketa argia dela. Hori dela eta, nerabeek nesken ezaugarriak eta mutilen
ezaugarriak garbi identifikatu eta ezberdintzen dituzte, eta hizkuntza-praktiketan diferentziak
nabaritzen direla ikusi ahal izan dugu. Beraz, nire ustez, lekuan lekuko lanaren bidez lan honen
hasieran planteatzen zen tesi nagusia berresten da: hizkuntza eta bere erabilerak gizartearen isla
direla eta gizartea generoaren arabera antolatua dagoenez eta, norbanakoen sozializazio
prozesuan “bi sexuen” araberako bereizketa egiten indar eta energia handia erabiltzen denez,
horrek eragina du hizkuntzaren gizarte erabileran.

4. Aitzingibel: etorkizunari begirako bideak
-Aitzingibel deitzen da bide luze bat egiten duelako aurretik eta beste bat atzetik, noski.
-Eta bide luze bat alde bakoitzean -gaineratu zuen Aliziak.9

Azken bi hamarkadetan “euskararen erabilera” kezka iturria bihurtu da, eta gehienetan haur,
nerabe eta gazteengan jarri da lupa auzi hau planteatzerakoan. Ikerketa lan honetan, ordea, argi
geratu zaidan kontua hauxe da: nerabeak helduen munduaren emaitza eta ispilu dira, nerabeen
mundutik gustukoa ez duguna, helduen mundutik gustatzen ez zaiguna da. Eta ondorio horrek
berdin balio du hizkuntza-praktikak deskribatzeko eta, baita, genero desberdinkeriaz hitz
egiteko ere. Horrekin batera, lan honetan ondorio nagusi bat atera dut: euskararen biziberritze
prozesua genero ikuspegiarekin aztertzeak oso garrantzitsuak eta interesgarriak diren gakoak
eskaintzen dizkigula. Bide horretan, beraz, euskararen ikerketa sozialean genero teorietan azken
hamarkadetan garatutakoak aplikatu beharko genituzke, ziur bainaiz hizkuntzaren gizarte
dinamikak ulertzeko oso baliagarriak direla.
Haur, nerabe eta gazteei buruz hitz egin baino, haur, nerabe eta gazteekin hitz egin eta egon
behar dugula uste dut. Haien ahotsak entzun behar ditugu, asko esateko dutelako eta gako diren
gauza asko adierazten digutelako. Beharbada, euskarari buruz gutxiago hitz egin behar dugu, eta
gizartean ditugun praktika, diskurtso eta arau sozial eta kulturalei buruz (eta kasu honetan
genero ardatza bereziki kontutan hartuta) gehiago hitz egin behar dugu eta zalantzan jarri behar
ditugu, horiek baitira boterezko hizkuntza harremanak mantentzen dituztenak.


9

Lewis Carroll-en “Alizia, ispiluan barrena” liburuko zita (Carroll, 1995)
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2016ko irailen aurkeztu nuen Master Amaierako Lanean aipatu nuen Lezo eta Pasai Donibanen
egindakoa esplorazio-ikerketa bat izan zela: aurrerago egin nahi ditudan beste hainbat
ikerketarako abiapuntua. Svetlana Alexiévich10 idazlearen esaldi batekin amaitu nuen lana
(“Puntu bat idatzi duzu, eta berehala hiru puntu bilakatu dira…”), eta ez da denbora asko igaro
balizko hiru puntu horiek errealitatea bihurtzeko. Une honetan, Ikerketak Feministak eta
Generokoak doktoregoa burutzen hasi naiz nerabeak, generoa eta hizkuntza uztartzen duen
ikerketa lana eginez11. Espero dut bide luze baten hasiera izatea…
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