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Nola eraiki elkarrekin
Basileako etxebizitza-kooperatiben ikuspegi orokorra,
StadtErle-ren kasua
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Abstract

Kooperatiban eraikitzea ez da oraingo
kontua, eta Suitza ez da horren
erakusgarri bakarra. Munduan eskari
handien duten ondasun higiezinen
merkatuetako batean, irabazi-asmorik
gabeko etxebizitza-eraikitzaile horiek
justizia sozialeko uhartea sortzen
dute, errealitate hiperkapitalista baten
barruan. Etorkizunari begira, praktika
bikaina arkitekturaren eta hirigintzaren
arloan.

Building in cooperative is nothing
new, neither exclusive in Switzerland.
In one of most demanded real-state
markets of the world, this non-profit
home-builders generate island of
social justice within a hyper-capitalistic
reality. A great practice in the field of
architecture and urbanism for the
future.
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Kooperatiban eraikitzea ez da praktika berri bat, eta
Basilea edo Suitza ez dira horren erakusgarri bakarrak.
Hala ere, munduan eskari handien duten ondasun
higiezinen merkatuetako batean, irabazi-asmorik gabeko
etxebizitza-eraikitzaile horiek justizia sozialeko uhartea
sortzen dute, errealitate hiperkapitalista baten barruan.
Azken hamarkadetan, merkatuen desregularizazioarekin,
etxebizitza —Oinarrizko Giza Eskubidea— espekulazio
tresna bihurtu da, baita jarduera ekonomiko nagusia ere
zenbait herrialdetan. Suitzako etxebizitza-kooperatibek
etxe-jabetza eredu alternatiboa eskaintzen diete irabaziasmoko sistema horiei. Hala, maizterrak, kooperatibak,
fundazioak, arkitektoak, jabeak, hiriak edo kantonamenduak,
eta gobernu federala dira eredu berritzaile horren atzean
dauden alderdi interesdunetako batzuk. Haien guztien
artean urteetan lanean eta negoziazioetan jardunez garatu
den praktika konplexu bat da, elkarrekin eraikitzeko kultura
bilakatua. Emaitzek erakusten dute kooperatibak direla
etxebizitza babesteko mekanismoa, non espektro politiko
osoa egon daitekeen ados. Kooperatiba horien arrakastaren
arrazoiak konplexuak badira ere, horretan lagundu egiten
dute jabetza publikoan baino ekimen pribatuan oinarritutako
politikek, erdiko klasera zuzendutakoek. (Baiges, Ferrari,
Vidal, 2017) 100 urte baino gehiagotan garatutako etxejabetza eredu bat da, estatuaren gizarte-politikek, eragile
pribatuek eta baita maizterrek ere emantzipatua, eta
elkarrekin eraikitzeko sistema bilakatua — gehienbat jabetza
komunean oinarritua eta desmerkantilizatua.
Gainera, maizterren nazioa bat da Suitza: biztanleen % 41
baino ez dira etxe-jabeak, Europako portzentaje txikiena,

alegia. Basilean, harrigarria dirudien arren, biztanleen
% 84 bizi dira alokairuko etxeetan. Etxebizitza horien
hamarren bat kooperatibenak dira eta horrek, hain zuzen,
jartzen ditu alokairuak merkatuko tarifen azpitik; hor du
sorburua Suitzako luxu komunala delakoak. (Beaumont,
2019) Gaur egun, irabazi-asmorik gabeko etxebizitzaeraikitzaile horiek, kostu baxuko etxebizitzak eskaintzeaz
gain, munduko kultura osasungarrietako bat sustatzen dute
arkitekturaren arloan, proiektu bakoitzerako lehiaketak
antolatuz eta asmamen eta kalitate handiko etxebizitzen
diseinua babestuz. Hala, paradigma horren parte da
“Zimmerfrei” kooperatibako “StadtErle”, Basilean. Bere
arkitektura goraipatua eta aintzatetsia izan da, eta ohiko
etxegintzaren alternatiba erakargarria bat da, kontuan izanik
azken honetan nagusi direla interes makroekonomikoak eta
merkatu espekulatiboak. Praktika bikaina arkitekturaren
eta hirigintzaren arloan, eredutzat hartu eta etorkizunera
eraman beharrekoa.
Berrikuspen historiko bat - hiru olatu elkarrekin
eraikitzeko kultura irmo baterantz
Suitzako kooperatiba-sistema Erdi Aroan dago sustraitua,
haranetako komunitateetan edo kooperatiba alpetarretan.
Dena den, hiri-ingurunean bakarrik hartu zuen garrantzia,
industrializazioaren emaitzaz eta berekin ekarritako gero eta
populazio handiagoaren bizi-baldintza osasungaitzen aurrean.
Basilearen kasuan, 1850 eta 1900 urte bitartean izugarri igo
zen biztanle-kopurua —28.000 izatetik 109.000 izatera—
eta etxebizitza-kooperatibak izan ziren bizitegi-krisiaren
erantzun soziala. Basler Wohngenossenschaft (BWG) 1900an
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1. irudia ~ Im Vogelsang gaur egun. Aitzindaria.
Egilea ~ Oliver Hochstrasser, 2018.
2. irudia ~ Davidsbodenstrasse. Hirugarren olatua eta 1968ko idealak.
Egilea ~ Cooperative St. Johanns, 1994.

sortu zen, autolaguntzako erakunde gisa baino gehiago,
ekimen filantropiko gisa etxebizitzaren sektorean eragiteko.
(Würmli, 1994) Arlo askotako babesleak bildu bazituen ere
— gobernuko kontseilari bat barne — kooperatibak ez zuen
behar adina kapital bere kabuz eraiki ahal izateko. Eraikuntzaeskubideak 1912an sartu zirenean — lurra jabeari ‘errentan’
emateko aukerarekin bertan eraikitzeko — orduan ikusi
zuen BWGk eraikitzeari ekiteko abagunea. “Im Vogelsang”
etxebizitza-kooperatibaren kasua etxe-jabetzaren formatu
hori garatzen duen aurrenetako bizitegi-garapenetako bat
da, eta lorategi-hiriaren eredura bideratuta dago. (1.irudia)
1925ean urte-erdian eraikia, familia bakarreko70m2-ko 48
etxek osatzen dute, adreilu-ilarekin eta lorategiekin, dirusarrera baxuak eta haur ugari dituzten famili etxegabeak
kokatzeko. (Hochstrasser, 2013) Kokaleku hau Hans
Bernoulli eta August Künzel arkitektoek diseinatu zuten;
aurretik lursaila erosteari ekin zioten, bertan eraikitako
tren-geltoki berriaren ondorioz bere balioa galdu ondoren.
Hans Bernoulli oso konprometituta zegoen etxebizitza
sozialekin, eta lurraren komunalizazioa defendatzen zuen:
“Lurra hiriarena da; etxe-jabetza, berriz, partikularrena”.
(Bernoulli, 1946)
Gaur egun,‘Im Vogelsang’ek –lehen olatu aitzindariko antzeko
beste bizitegi-garapen kooperatiboen moduan– ondarebalioa aitortu du eta auzo arrakastatsua eta eskuragarria
izaten jarraitzen du. Hala ere, Basilean, etxebizitzakooperatibek kokaguneen garapenean izan duten garrantziak
gorabeherak izan ditu; aldaketak eta berrikuntzak izan dira
garai batzuetan, eta beste batzuetan, berriz, kontsolidazioan
jarri izan da arreta gehiena, besteak beste, 1943tik 1950era.
Aldi hori, kuantitatiboki behintzat, etxebizitzen eraikuntza
kooperatiboaren puntu goren gisa har daiteke. Etxebizitzakooperatibek ez zuten inoiz hain protagonismo handia izan
etxebizitzen hornikuntzan eta Basileako aglomerazioaren
diseinu estrukturalean, etxebizitza-bloke gisa antolatuta.
Estatuak 7.904 etxebizitza eraikitzeko diru-laguntza eman
zuen, eta horietatik 5.491 etxebizitza kooperatiboak izan
ziren. (Würmli, 1994) Kalitate txarreko eraikuntzak ziren
guztiak, eta horrek kaltetu zuen bereziki kooperatiben
izen ona. Diru-laguntza federalik eta kantonalik gabe,
8

eta eraikuntza-eskubideetan estatuaren jabetzako lurrak
onartuak izan gabe, inoiz ez zen posible izango etxebizitzakooperatibentzat hain azkar eta hain merke eraikitzea.
70eko hamarkadaren amaierara arte, ez zen berrikuntza
handirik egon, eta hori, berriz ere, arazo sozial larriekin
gertatu zen, errentak arrazoizko prezioan lortzea zaila zelako.
Lehen aldiz, autolaguntza-fenomeno bat garatu zen Basilean
— batez ere bizimodu nahiko alternatiboa zuten gazteek
1968ko mugimenduaren idealei jarraituta — etxebizitza
arrazoizko prezio batean erosi ahal izateko prozesu
berritzaile gisa. (Würmli, 1994) Etxebizitza-kooperatibak
osatzeko elkartu ziren, eta auzo finkatuetan eraikin zaharrak
erosten eta pixkanaka berritzen saiatu ziren. ‘Cooperative
St. Johans’en ‘Davidsbodenstrasse’etxebizitzen kasua eredu
berri horren parte da, eta inoiz ez da masa-fenomeno
bihurtu, besteren artean, 1980ko hamarkadaren erdialdean
hiri-ondasun higiezinen merkatuan lehia areagotu izanagatik
eta sorrerako zailtasunengatik. (2. Irudia) Garai hartan, Basler
Kantonalbank-ek bakarrik babestu zuen haien ekimena,
lehen proiektuak finantzatuta. (St. Johanns, 2019). Hirugarren
olatu horren erakunde aitzindariak etxebizitza-kooperatiba
“klasikoak” ez bezalakoak ziren. Arkitekturak kezkatzen
zituen, eta aktiboki parte hartu nahi zuten prozesuan, epe
luzerako eskuratze- eta berritze-jardueretan parte hartuz.
Kooperatiba tradizionalek, beren jarduera administratiboekin,
eszeptizismoz jaso zituzten, baina, azkenean, BNWrekin
bat egin zuten eta jardueran eragina izan zuten. 1980ko
hamarkadaren hasieran, adibidez, autogobernu-ereduak
proban jarri ziren jabetza indibidualetan, eta BNWk lehen
eskaera bat aurkeztu zion Basileako Kontseilu Nagusiari,
eraikitzeko leku berriak identifikatzeko eta diru-laguntza
eskatzeko. (Würmli 1994) Aurreko olatuekin alderatuta,
orain Basileako lur eskasia hartu behar zen kontuan.
Hurrengo urteak nahiko estatikoak izan ziren; izan ere, egun
dauden kooperatiben eredu ekonomiko erakargarriak ez du
bazkideen gorabehera handirik eragiten, eta, une honetan,
kooperatiben % 30 zaharkituta daude.Etxebizitza kooperatibo
merke batean bizi direnek ez dute euren bizilekua hain azkar
uzten. Azkenaldian olatu berri baten zantzuak daude berriro
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3-4. irudiak ~ StadtErle gaur egun. Etxebizitza-kooperatiben olatu berria Basilean.
Egilea ~ Cooperative Zimmerfrei, 2018-2020.
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5-6. irudiak ~ StadtErle gaur egun. Etxebizitza-kooperatiben olatu berria Basilean.
Egilea ~ Cooperative Zimmerfrei, 2018-2020.

7. irudia ~ Solairu erregularreko eta beheko solairuko planak. Etxebizitza-tipologien eta espazio komunen ikuspegi orokorra.
Egilea ~ Buchner Bründler Architects, 2016.
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ere, eta ‘StadtErle’ kooperatiba, 2018an amaitua, etxejabetza eredu horren adibide argi bat da. 2018an, Basileako
pisu guztien stockaren barruan, etxebizitza-kooperatiben
partaidetza hamarren bat ingurukoa izan zen. Urte berean,
etxebizitza berrien % 21 etxebizitza-kooperatiben eskariz
eraikiak izan ziren. (Canton Basel Stadt, 2020) Nolakoa
da egungo olatuaren hiri-forma, arkitektura eta esparru
sozioekonomikoa? Aldaketa eta berrikuntza ezaugarri dituen
aldi baten parte da, edo kontsolidaziorako garaia?
Zimmerfrei eta StadtErle – Kooperatiba eta eraikina
Zimmerfrei kooperatiba 2013an sortu zuten Basilean
hainbat adin eta nazionalitatetako kideek, horien artean
izen handiko arkitektoek. Hainbat tailerretan, bizikidetzari
buruzko oinarrizko ideiak eztabaidatu eta bizitegieraikin baterako ikuspegia garatu zuten. ‘Partekatuagoa’
printzipioan oinarrituta, kezka nagusietako batzuk
komunitatearen garrantzia eta konbinazio soziala izan ziren,
baina baita jasangarritasuna eta ekonomia ere. “StadtErle-n
bizitzeak balio erantsi ekologiko, ekonomiko eta sozial
bat izan behar du. Helburua eraikina diseinatzea da, adin,
jatorri kultural eta diru-sarrera desberdinetako pertsonak
elkarrekin bizi ahal izateko. Komunitateak sinergiak eta balio
erantsia sortzen ditu zerbitzuak eta gauzak partekatzean,
jasangarritasunean oinarritutako bizitza errazteko moduan”.
(Cooperative Zimmerfrei, 2015) Geroago, inplementazio
arkitektonikoari heldu zitzaion. Lehiaketa-programa bat
garatu zen, eta Buchner Bründler Architekten arkitektotalde irabazlea kooperatibako plangintza-bazkide egin zen.
(5. irudiak) Aldi berean, hainbat lantaldek gai desberdinak
jorratu zituzten, besteak beste, bizikidetza, etxebizitza,
jasangarritasuna, komunikazioa eta kvanpoko espazioa.
Beharretara bideratutako eraikin bat garatzeko helburuaz
gain, horrelako jarduerek ‘auzo’ bat ere sortzen dute, etxea
fisikoki eraiki aurretik.
StadtErlek 100 bat pertsonarentzako bizilekua eskaintzen du
Erlenmatten webgunean. Banakako apartamentu klasikoak,
bikoteentzat eta familientzat, bizitegi alternatiboekin
osatzen dira: taldeentzako apartamentuak edo apartamentu
partekatu handiak. Helburua da espazio bizigarri trinko eta
kostu txikiko bat sortzea, espazio komun erakargarriekin
osatua: teilatu lau zabal bat, ezkaratza, gonbidatuen gela,
alokatu daitekeen gela bat pisuan, tailerra, garbitegia,
musika-gela eta askoz ere gehiago. (3, 4. irudiak) Banakako
espazioaren kontsumo txikiak eragin handia du eraikin baten
erabilera jasangarrian, baita kostuak aurrezteko garaian ere.
Apartamentuetara patioaren aldeko arkupetik sartzea da
ideia horien adierazpen espaziala. Hainbat funtzio betetzen
ditu: sarbide zabal bat, bertan egoteko leku bat, eta harreman
sozialerako leku bat.
Kudeaketa kooperatiboa oinarri hartuta, alokairu-kostu
bakarra kobratzen da,eta bizitegi-jabetza ez dago merkatuaren
espekulazioaren mende epe luzera. StadtErlek 4.460m2-ko
azalera eraikia du eta guztira 14 milioi franko suitzar izan
zen eraikuntza-kostua. Gehiena eraikuntzarako mailegu
baten bidez finantzatu zen, baina kooperatibak 2 milioi libera
inguru behar zituen bere funts propioetatik, kooperatibako
kideen akzioen ziurtagiriekin eta etorkizuneko maizterren
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nahitaezko akzioen ziurtagiriekin finantzatzen zirenak, baina
baita partikularren edo erakundeen interesdun maileguekin
ere. Kooperatiba baten kapital soziala kideen akzioziurtagiriek osatzen dute nagusiki. Gainera, kooperatiban
dirua inbertitzeko aukera dago, interes-tasa erakargarriak
dituzten mailegutan. (Cooperative Zimmerfrei, 2015)
Zimmerfreik hiri-ingurunean etorkizuneko etxebizitzaproiektuak garatzeko, planifikatzeko eta egiteko tresna
gisa sortu zuen kooperatiba. Etxebizitza propioaren eredu
horrek iraganari buruzko ezagutza metatu guztia biltzen
du, eraikuntzatik eta bizikidetzatik abiatuta kultura bat
sortuz. Autolaguntzaren fenomenoa eta hirugarren olatuko
arkitekturaren arreta bateratzean, fase aitzindariko lurra
‘errentan emateko’ eskubidearekin eta haren ikuspegi
komunitario sendoa sartzearekin batera, Zimmerfreik
prototipo handia lortu zuen etorkizunera eramateko. Baina,
zer gertatzen da Basileak 70eko hamarkadatik pairatzen
zuen lur-eskasiaren arazoarekin?
Lurraren gaia – Erlenmatt kasua – Basilea 2050
1998an tren-geltokiaren eremu handi bat libratu zen
erabilera berri askotarako. Hirigintza-lehiaketa batean
oinarrituta, 2005ean garapen-plan bat egin eta onartu zen,
Erlenmatt bizitegi-garapena izenekoa. Mendebaldeko zatia
2016an osatu zen, 700 apartamentu baino gehiagorekin,
eta erakusgarri onena izan da, irabazi-asmoko garapen
urbanistikoaren porrotaren : eraikin anonimoak eta
izaerarik gabeak, ingurunean plaza huts eta antzuak
dituztenak eta kalitate kaxkarrez eraikiak. 2010ean, Habitat
Fundazioak Erlenmatt-eko ekialdean hiru eraikuntza- eremu
(H, I eta J) erosi zituenean, irudi negatibo horri aurre egin
nahi izan zion eremu animatu eta misto batekin. Basileako
irabazi-asmorik gabeko etxebizitza-garatzaile gisa, Habitat
Fundazioak konpromisoa hartzen du bizitzeko moduko
eta askotariko ingurune batean etxebizitza eskuragarriak
eskaintzeko, elkartzeko eta lan egiteko lekuekin. Lurrak
erosi, eraiki eta administratzen dituzte edo eraikuntzaeskubide gisa eskaintzen dituzte. (8. irudia) Erlenmatteko ekialdean, beren helburua irabazi-asmoko gainerako
garapenei aurre egitea zen, bizimodu berritzaileak ekarriz.
Hainbat elkarte eta kooperatiba animatu ziren beren
ideiak aurkeztera. Hautatutako ekimenek lurra eraiki eta
erabiltzeko eskubideak lortuko lituzkete epe jakin baterako,
kasu honetan 100 urtera luzatzeko eskubidearekin.
Zimmerfrei aukeratu zuten hautagaietako bat izan zen eta
emaitza StadtErle izan zen. (Habitat Fundazioa, 2013)
Esan daiteke Erlenmatten hiri-planak etxebizitza
eskuragarriak eta merkatu librekoak konbinatzen dituela,
Europako beste hiri askotan bezala. Era berean, esan daiteke
etxebizitza eskuragarri hori partaidetza-prozesu baten eta
arkitektura-lehiaketa baten bidez planifikatu berri dela. Hala
ere, StadtErle etxebizitza bakar eta arrakastatsuaren eredu
bihurtu duen benetako mekanismoa lurraren kostua zero
izatea da. Horri esker, etorkizuneko biztanleek bost urteko
prozesu batean elkarrekin nola bizi nahi duten planifikatu
ahal izan dute, astero bilduz, adituengandik aholkuak jasoz
eta arkitektura-lehiaketa bat garatuz. StadtErleko biztanleek,
nola eta non bizi nahi zuten erabaki ahal izan zuten, oinarrizko
giza eskubide bat osorik praktikara eramanda, merkatura
11
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8. irudia ~ StadtErle in Erlenmat Ost. Plan nagusiaren ikuspegi orokorra.
Egilea ~ Stiftung Habitat .
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bideratutako inposiziorik gabe, eta, azkenik, baina batez ere,
betirako zorpetu gabe. Bost urteko prozesu altruista bat da,
eta irabazi-asmoa duten bizitegi-garapenen eta kalitatearen
eta berrikuntzaren arteko aldea markatzen dute. Sozietate
publiko/pribatu bat, non guztiek irabazten duten, non
biztanleek eraikitako objektuagatik bakarrik ordaintzen
duten eta non hiriak balio erantsia jasotzen duen kalitate
handiko eraikinekin, baita lurzoruaren jabetzaren gaineko
erabateko kontrola ere.
“Lurra hiriarena da; etxe-jabetza, berriz, partikularrena”
(Bernoulli, 1946)
Hans Bernoulliren eredua, lurraren jabetza sozial eta
liberalarena, autolaguntzako erakundeen edo irabazi-asmorik
gabeko garatzaileen kultura oso baten abiarazlea izan da, eta
100 urte baino gehiagoz eman ditu etxebizitzak hainbat xedetalderentzat. Ideia horiek eskualdearen garapen estruktural
eta sozialari forma ematen ere lagundu dute, etxe-jabetzaren
kultura berritzaile bat sortzean. Baina hori urteetan zehar
jarraitzea ezinezkoa izango zen laguntza ekonomiko, legal eta
filantropiko horiek gabe. Etxebizitza propioaren eredu hori
aukeratu zuten herritarren leialtasunak eta lan aktiboak ere
gaur egungo lorpenak eta etxebizitza-kooperatiben etapa
aurreratua zehaztu dituzte. 2050. urteari begira, Basileako
hiriak lurzoru publikoen erreserba gehiago planifikatu ditu,
industria farmazeutikoaren jabe pribatuengandik eskuratuta.
(9. irudia) Etxe-jabetza eredu berritzaile gehiago sustatuko
al dira etorkizunean?
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