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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Cohousing.
Elkarbizitzarako beste eredu bat

Laburpena: XX. mendearen erdialdean,
Eurpako
iparraldeko
herrialdeetan,
adineko pertsona batzuek elkarrekin
bizitzeko beste eredu bat hautatu zuten,
erresidentzia eta zahar etxeak alboratuz.
Ordutik hona, cohousing eredu ezberdinak
gaur eguneko etxebizitzaren inorentzeereduaren alternatiba bilakatu dira.

Abstract: It is been a century since a
group of northern european elderly
people decided to leave residences for the
elderly aside, and to try a different way
to live together. From then on, different
models of cohousing have tried to set an
alternative to current alienating models of
housing culture.
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Sarrera
Orain dela hamarkada batzuk Europako iparraldeko
herrialdeetan (Danimarka, Suedia…) biztanleriaren
zahartzarekin
eta
bizi-itxaropenaren
hazkuntza
nabarmenarekin batera, 50-60 urteko lagunak elkarrekin
bizitzeko beste aukera bat bideratu zuten, zahar-etxe edo
erresidentziaren aukeraren aurrean. Egitasmo hori gaur
eguneko etxebizitzaren inorentze-ereduaren aurka ere
sortu zen, non auzokideek ez duten elkar ezagutzen eta
komunitate-zentzua guztiz ezabatua dagoen.
Cohousing hitza Amerikako Estatu Batuetako (AEB) bi
arkitektoren liburu batetik dator: Cohousing: A contemporary
Approach to Housing Ourselves. Egileak Kathyn McCamant
eta Charles Durrett arkitekoak izan ziren eta Ameriketako
komunitate berrien bisiten ondoren idatzi zuten, 80ko
hamarkadaren bukaeran.
Cohousing
Cohousing edo elkartetxe bat lagun batzuen etxe multzo
bat litzateke, non kooperatiba moduan etxebizitza batean
edo batzuetan bizi diren. Ohiko etxe-kooperatiba baten
aldean, han bizi direnek elkarte edo komunitate bat sortzen
dute, beraz, komunitatearen balioa besteen gainetik
dago, adibidez, norberaren propietate pribatuen gainetik.
Horregatik gehienetan kooperatibak dira etxebizitzaren
jabeak eta biztanleak haien erabiltzaileak.
Gune horiek auzokide kontziente edo auzolanerako
prestatutako kideek osatzen dituzte komunitatearekiko
konpromiso-maila handi batekin. Eraikuntzaren diseinuak

elkarbizitzarako erraztasunak jartzen ditu eta horren
antolakuntzan kooperatibistek edo biztanleek parte hartzen
dute.
Ohiko Cohousing komunitatea 20-30 etxebizitzarekin
osatua dago kale edo patio komun baten inguruan, eta tartean
etxe handi edo komun bat dute guztientzako zerbitzuekin:
bazkaltzeko, ariketa fisikoa egiteko eta garbigailuekin.
Cohousingen printzipioak
Eraketa parte-hartzailea: Halako etxebizitzak eraiki aurretik,
normalean, biztanleek parte hartzen dute hasieratik, bai
etxebizitzaren asmatze-prozesuan bai komunitatearen
estatutu eta araudietan. Gomendagarria da biztanle edo
komunitateko partaideek balio eta ideologia hurbila izatea.
Tokiaren diseinua: Alde batetik komunitatearen alde
pentsatzen den moduan, biztanleen intimitatea gordetzeko
aukera ere ematen da. Ez da soilik kale edo etxe handi
komun bat egitea soilik, gune batzuk lotu behar dituzte
auzolaneko eginkizunekin: ortua, garbiketa, kirola…
Etxe «pribatuak» gune eta zerbitzu komunekin: Etxebizitza
normaleko gelak eta sukaldeak izaten dituzte baina ez
handiegiak, badaudelako denontzako tokiak: telebista-gela,
jantokia…
Erabakiak hartzeko modu asanblearioa eta ez hierarkiakoa:
Garrantzitsua da auzolanerako zereginak edukitzea eta
biztanleek ardurak hartzea, lidergo baten bila. Garrantzizko
erabakiak kontsentsuz hartzea beharrezkoa da, bestela
komunitatearen funtzionamendua oker daiteke.
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Ekonomiek banatuta egon behar dute: Biztanle bakoitzak
bere independentzia ekonomikoa mantendu behar du eta
elkartetxeko beharkizun ekonomikoan parte hartzen du
kapital eta kuotekin.
Elkartetxe hauek 3 motatakoak izan ahal dira kokagunearen
arabera: hirikoak, hiri-ingurukoak edo landa-eremukoak.
Fisikoki etxebizitzak bata bestearen hurbil daude, isolatuak
edo apartamentu bateratuak bezala. Oro har, hiri- edo
herri-inguruetan kokatua daude berriak direnean, eta
etxeen artean gune berdeak daude etxe nagusiaren
inguruan. Batzuetan hori ezinezkoa denean, eraikin zahar
bat eraberritzen dute.
Jabetza
3 motatako jabetza-ereduak daude:
•

Pribatua, gune komunak biztanleen elkartearen esku
daudela.

•

Kondominioa. Biztanleen elkartea jabea da eta
biztanleak alokairuan bizi dira. Eredu hau erregistro
publikoan ezar daiteke, eta bankuen kredituak behar
direnean, errazagoak dira lortzeko.

•

Kooperatiba. Etxebizitzaren jabea kooperatiba da eta
kooperatibistek diru-sarrera bat dute sartzean eta
diru kopuru hori berreskuratzen dute kooperatibatik
irteten direnean. Hau izaten da eredu ohikoena.
Gehienetan bazkideak eta biztanleak berdinak badira
ere, gerta daiteke rol biak batera ez betetzea.

Jabegoaren auzia garrantzitsua da elkarbizitzaren oinarrirako,
baita heriotza baten ondorioz jabetza-aldaketa bat egin
behar denerako ere, ez delako gauza bera etxebizitza pribatu
bat oinordekoei herentzia bezala uztea edo kooperatiba
bera etxebizitzaren jabea izatea eta ordezkoa bat lortzea
itxaron-zerrendatik.
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Barne-araudiak
Halako elkarte baten sorreran garrantzi handia du nolako
antolaketa egiten den elkarrekin bizitzeko hautua egiten
dutenen artean. Ohikoa da batzordetan antolatzea:
ekonomikoa, lur edo egoitzarena eta estatutu edo araudiena.
Estatutuen ereduak badaude ere, ohiko elkarte batek
oinarrizkoak dituenak, berebiziko garrantzia dute estatutu
horien «balioek» , bideratuko dituztelako elkarbizitzarako
batuko diren lagunen profilak, hala nola elkartasuna, osasuna,
auzolana, lidergo bateratua, etab. Adineko pertsonen artean
egiten bada, berebizikoa da adostea pertsona ezinduak
onartzea ala ez, elkarbizitzarako oztopo sozialak sortzen
direnean zer egin erabakitzea ere, bikotekide berriak
sortzen badira edo daudenak bakarrik geratzen badira…
edo etorkizuneko elkarbizitzako arazoei aurrea hartzeko
neurriak nola adostu. Askotan elkarbizitzarako proiektu
bat aurrera joateko funtsezkoagoak dira kideen artean ados
jartzeko zailtasunak edo erraztasunak, arlo ekonomikoa
edo urbanistikoa baino.
Inguruko adibideak
Azken urteetan ugaritu dira bizimodu horren baliokideak
Espainiako estatuan, batzuetan atzerritarren ekimenez
(Mediterraneoko itsasbazterrean), beste batzuetan
bertokoen ekimenez (Madrilen edo Malagan Cooperativa
Santa Clara).
Elkarrekin bizitzeko egitasmo horiek modu ezberdinez
garatu dituzte:
•

Madrileko Torremocha del Jarama herrian, Trabensol
kooperatiba osatu dute.

•

Valladoliden enpresari batzuen bultzadagatik: Nuevo
futuro.
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Kredituen krisiak eragina zuzena du hainbat proiektuk
aurrera ez egiteko orduan. Etxeak saltzeko zailtasuna
behar den kapitala lortzeko oztopo handi bat da. Adibidez,
Trabensoleko proiektuaren aurrekontua orotara 6 milioi
eurokoa izan zen azkenean eta bertako biztanleak 54
etxebizitzatan, haien esanetan modulutan, daude. Hileroko
kuota 850 edo 1.050 eurokoa da, modulu bakoitzean lagun
bat edo bi bizi diren.
Komunitatetan bizitzeko adibide batzuk ditugu Euskal
Herrian: Lakabe Nafarroan edo Amalurra Artzentalesen.
Baina egitasmo horien bultzatzaileak gazteak izan ziren
hasieran, nahiz eta orain adinean sartuta dauden. 60ko
hamarkadan komuna izena zuten eta orain beste joera
berri bat dago, ekoaldeak deiturikoa, gehienbat herri hilak
berreskuratu nahi dituena landa-ingurunean, fenomeno
neorural izenez deiturikoa. Cohousing izenburupean
badaude ekimen batzuk Euskal Autonomia Erkidegoan:
•

Bilbon, Egunsentia proiektua.

•

Donostian Housekide.
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Euskaldunentzako cohousingnik?
Nahiz eta aipatutako euskal proiektuetan euskaldunak egon,
ez dago euskaraz soilik funtzionatuko duen proiekturik
oraingoz. Gai hau zeharka aipatu zen “Hizkuntza
eta lurraldea” izenburuarekin UEUk antolatu zituen
jardunaldietan. Bertan Iparraldeko Etxealde egitasmoa
aurkeztu zen, bertakoentzako etxeak lortzeko sistema bat
bezala.
Gizartearen aldaketaren ondorioz helduko dira Cohousing
kontzeptu hau lotzen duten egitasmo gehiago. Euskaldunok
ere antolagaitezke, eta alor honetan Bilbon Kafe Antzokiak
izan zuen berrikuntza kontzeptuala txertatzeko elkartetxe
berrietan.
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