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IKERGAZTE 2021
Nazioarteko Ikerketa Euskaraz
HITZAURREA
Denbora laburrean UEUk 50 urte beteko ditu eta, sortu zenetik, euskal komunitate zientifikointelektuala trinkotzea izan da UEUk izan duen helburu garrantzitsuenetako bat. Elkarren berri
izatea eta elkarrekin ekitea ezinbestekoa da ezagutzak aurrera egin dezan, are gehiago gure kasuan,
ikerketan dihardugun pertsona euskaldunok, gure lanaren parterik handiena atzerriko hizkuntzetan
egitera behartuta egonik, elkarren berri izatea zaila denean. Ildo horretatik, UEUk hainbat arlotako
aditu, aritu eta ikertzaileak biltzen ditu zenbait ekimenetan hainbat ezagutza-arloren inguruan:
Informatikari Euskaldunen Bilkurak (11 edizio), Historialari Euskaldunen Topaketak (5 edizio),
Hizkuntzalari Euskaldunen Topaketak (4 edizio), Matematikari Euskaldunen Bilkura (4 edizio),
Osasun Zientzietako topaketak (3 edizio) eta Natur Zientzietako ikertzaileen bilkurak (4 edizio),
besteak beste, horren adibide argiak dira.
Bilkura horiei guztiei IkerGazte kongresua gehitu zitzaien 2015eko maiatzean. Ikerketa, euskara,
gazteak eta diziplinartekotasuna izan ziren bilgune haren osagai nagusiak. Durangon hasitako
bideak jarraipena izan zuen 2017an Iruñean eta 2019an Baionan. Aurtengoan Gasteiz dugu
topagune, ekainaren 9, 10 eta 11n, Vitoria/Gasteizko Europa Biltzar Jauregian 180 ikertzailetik gora
bilduko gara. Laugarren edizio honek erakusten digu 2015ean ziurgabetasun handiz hasitako bideak
ikertzaile euskaldunok biltzeko dugun premiak eta beharrak irauten duela. Beste behin ere,
ikergazteen eskutik jasotako ekarpen kopuruak IkerGazte behar-beharrezkoa dela ematen digu
aditzera.
“IkerGazte2021: 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 aukera izan gabe.
Kongresu honen helburua komunitate-zientifiko euskalduneko 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.
Honelako kongresu bat aurrera ateratzeko ezinbestekoa da bai banakoen lan eskerga, baita erakunde
publiko eta pribatu ugariren laguntza ere: UEUko lantaldetik hasita, UEUkideak, eta bereziki
Arabako kideak, IkerGazteren Batzorde Zientifikoko ikertzaileak, babesleak, laguntzaileak
(unibertsitateak, ikerketa-taldeak zein aldizkari zientifikoak) bai eta komunikabideak ere. Bestalde,
Gasteizko Udalak eta Udalbiltzak sariak babestu dituzte. Horrez gain, hainbat pertsonak eta
komunikabidek erakutsitako atxikimendua ere aipatu nahi dugu. Esker mila guztiei.
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Laugarren edizioa du aurtengoan IkerGaztek, eta COVID-19a dela-eta sortutako osasun-krisiari
loturik antolatu behar izan dugu. Osasun-neurri zorrotzek baldintzatuta, egitaraua zertxobait
moldatu behar izan dugu, aldibereko ekintza paraleloak murriztuz. Hala ere, egitaraua interesgarria
eta erakargarria da, arlo guztietako ekarpenak biltzen dituena. Inoiz baino komunikazio gehiago
jaso ditugu, 58 ahozko aurkezpen eta 92 poster moduko aurkezpenetan aurkeztuko direnak. Guztira
150 komunikazio.
Hasieran, 163 komunikazio jaso baziren ere, gainbegiratze-prozesua gainditu eta kongresuan parte
hartzeko ikertzaileen baieztapena jaso duten 150 lanak daude bilduma honetan.
Jakintza-arloei dagokienez hauek dira zenbakiak:
Giza Zientziak eta Artea
Gizarte Zientziak eta Zuzenbidea
Zientzia Zehatzak eta Natur Zientziak
Ingeniaritza eta Arkitektura
Osasun Zientziak

18
39
42
24
27

Ikertzaileen filiazioari dagokionez, aurreko edizioetako joera mantentzen da. Horrela, bost liburu
hauetan jasotako komunikazioetan Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) da maizen aipatu
dena, 74 ekarpenekin. Ondoren Mondragon Unibertsitatea da ugariena, 11 ekarpenekin, aurreko
edizioetako ekarpen kopurua bikoiztuz. Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta Nafarroako
Unibertsitatetik 4na ekarpen jaso ditugu edizio honetan. Deustuko Unibertsitatetik komunikazio bat
jaso da. Beste ekarpen batzuk honako unibertsitate hauetatik jaso dira: Bartzelonako Unibertsitate
Autonomoa, Bordeleko Unibertsitatea, University of Illinois at Urbana-Chamapaign, Vic-eko
Unibertsitatea eta Granadako Unibertsitatea.
Unibertsitateei atxikitako ikerketa-zentroak eta taldeak aipatzen dira ekarpenetako askotan,
beherago aipatzen diren ikertalde laguntzaileez gain, honakoak aurki ditzakegu: PIE, UNAV-Cima,
UNAV-Tecnun, BioDonostia, BioAraba eta BioCruces Osasun Ikerketa Institutuak, BCMaterials,
Polymat, CSIC, Ikerlan, Achucarro Basque Center for Neuroscience edo CIC-energyGUNE
agertzen dira besteak beste.
Beste unibertsitate, eragile eta erakundeei dagokienez, hauek dira lankidetzan aipatzen diren beste
batzuk: Athletic Club, Suediako Naturhistoriska Riksmuseet, Burgosko Unibertsitatea, AOTECH,
Coruñako Unibertsitatea, Vigoko Unibertsitatea, Monterreyko Teknologia eta Goi-mailako
Ikasketen Institutua (Mexiko) edo Kopenhageko Unibertsitatea beste batzuen artean.
Urte zaila izan da elkarrekin egitasmoak abiatzeko eta hala ere lortu dugu. Bi urtean behin
errepikatzeari eutsiko diogu. Beraz, adi, Ikergazte2023 etorriko da-eta!

Olatz Arbelaitz, Blanca Urgell, Ainhoa Latatu eta Miren Josu Omaetxebarria
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BATZORDEAK, LAGUNTZAILEAK ETA HIZLARIAK

Batzorde Zientifikoa
Batzordeburua:
Koordinatzailea:
Idazkaria:

Olatz Arbelaitz (UPV/EHU, UEU) eta Blanca Urgell (UPV/EHU)
Miren Josu Omaetxebarria (UPV/EHU, UEU)
Ainhoa Latatu (UEU)

Giza Zientziak eta Artea
Itziar Aduriz (Bartzelonako Unibertsitatea, UEU)
Agustin Arrieta (UPV/EHU)
Haizea Barcenilla (UPV/EHU)
K. Josu Bijuesca (UD)
Urtzi Etxeberria (CNRS-IKER Euskara eta Euskal Testuen Ikerketa Zentroa)
Aritz Irurtzun (CNRS-IKER, UEU)
Kepa Korta (UPV/EHU)
Elizabete Manterola (UPV/EHU, UEU)
Ismael Manterola (UPV/EHU, UEU)
Blanca Urgell (UPV/EHU)
Eguzki Urteaga (UPV/EHU)
Gizarte Zientziak eta Zuzenbidea
Josu Amezaga (UPV/EHU, UEU)
Amaia Arroyo (MU, UEU)
Aitor Bengoetxea (UPV/EHU, UEU)
Eneko Bidegain (MU, UEU)
Lore Erriondo (UPV/EHU, UEU)
Elixabete Imaz (UPV/EHU)
Mikel Iruskieta (UPV/EHU, UEU)
Xabier Landabidea (UD, UEU)
Libe Mimenza (UPV/EHU, UEU)
Bea Narbaiza (UPV/EHU)
Ixusko Ordeñana (UPV/EHU)
Eneritz Zabaleta (UPPA)
Zientziak eta Natura Zientziak
Noelia Aldai (UPV/EHU)
Arantza Aldezabal (UPV/EHU, UEU)
Estibaliz Apiñaniz (UPV/EHU, UEU)
Arturo Apraiz (UPV/EHU, UEU)
Itziar Aretxaga (INAOE)
Gorka Elordi (UPV/EHU)
Arturo Elosegi (UPV/EHU, UEU)
Nestor Etxebarria (UPV/EHU, UEU)
Kizkitza Insausti (NUP)
Natxo Irigoien (NUP)
Josu Jugo (UPV/EHU, UEU)
Josu Lopez Gazpio (GOI, UEU)
Ane Sarasola (UPV/EHU)
Jone Uria (BCAM)
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Ingeniaritza eta Arkitektura
Olatz Arbelaitz (UPV/EHU, UEU)
Gorka Azkune (UPV/EHU)
Ander Goikoetxea (MU)
Enkarni Gomez (UPV/EHU)
Iñigo Lopez Gazpio (UD, UEU)
Jose Miguel Campillo (UPV/EHU, UEU)
Igor Peñalba (UPV/EHU)
Olatz Perez de Viñaspre (UPV/EHU, UEU)
Maialen Sagarna (UPV/EHU)
Arkaitz Zubiaga (University of Warwick)
Osasun Zientziak
Rafael Aldabe (CIMA, UNAV)
Mikel Azkargorta (CIC Biogune)
Nekane Balluerka (UPV/EHU, UEU)
Jose Ramon Bilbao (UPV/EHU, Gurutzetako Ospitalea)
Koldo Callado (UPV/EHU, UEU)
Izaskun Elezgarai (UPV/EHU, UEU)
Iraia Garcia (UPV/EHU)
Xabier Isasi (UPV/EHU, UEU)
Jone Mitxelena (UPV/EHU)
Miren Josu Omaetxebarria (UPV/EHU, UEU)
Nerea Osinalde (UPV/EHU)
Jose Antonio Rodriguez (UPV/EHU)
Izortze Santin (UPV/EHU)
Beste gainbegirale batzuk
Luismi Agirrezabala (UPV/EHU, UEU)
Iñaki Alegria (UPV/EHU, UEU)
Eneritz Anakabe (UPV/EHU, UEU)
Maialen Araolaza (UD, UEU)
Sonia Arrasate (UPV/EHU, UEU)
Unai Atutxa (UPV/EHU)
Eneko Axpe (UPV/EHU)
Jose Luis Ayastuy (UPV/EHU)
Ane Berro (UD)
Ibon Cancio (UPV/EHU, UEU)
Ane Eizagirre (UPV/EHU)
Mari Luz Esteban (UPV/EHU, UEU)
Unai Fernández de Betoño (UPV/EHU, UEU)
Ane Gabilondo (UPV/EHU)
Rakel Gamito Gomez (UPV/EHU, UEU)
Ugutz Garitaonaindia (UPV/EHU)
Jone Miren Hernandez (UPV/EHU)
Karlos Ibarguren Olalde (Osakidetza, UEU)
Amaia Irazusta (UPV/EHU)
Ander Iturriotz (UPV/EHU, UEU)
Maider Iturrondobeitia (UPV/EHU)
Elena Lazkano (UPV/EHU, UEU)
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Jose Francisco Lukas (UPV/EHU)
Iñigo Martinez de Alegria (UPV/EHU)
Amaia Nuñez (UPV/EHU)
Fernando Olabarrieta (UPV/EHU, UEU)
Jose A. Pascual (UPV/EHU)
Guiomar Pérez de Nanclares (UPV/EHU)
Luixa Reizabal (UPV/EHU, UEU)
Iratxe Retolaza (UPV/EHU, UEU)
Irantzu Rico (UPV/EHU)
Guadalupe Rivero (UPV/EHU)
Leire Ruiz (UPV/EHU)
Karmele Salaberria (UPV/EHU)
Kepa Sarasola (UPV/EHU, UEU)
Ander Soraluze (UPV/EHU, UEU)
Koldo Telleria (UPV/EHU)
Ekai Txapartegi (UPV/EHU, UEU)
Itziar Txurruka (UPV/EHU)
Imanol Ulacia (UPV/EHU)
Iraultza Unzueta (UPV/EHU)
Iker Villanueva (UD, UEU)
Idoia Zarrazquin (UPV/EHU)
Izaskun Zorita (AZTI, UEU)
Mario Zubiaga (UPV/EHU, UEU)
Batzorde Teknikoa
Ane Sarasua (UEUko idazkari nagusia)
Idoia Torregarai (komunikazio-arduraduna)
Ainhoa Latatu (koordinatzaile akademikoa)
Emilio Delgado (IKT arduraduna)
Ander Altuna (hizkuntza-zuzentzailea)
Ikerketa-talde laguntzaileak
• Catalysis and sustainable polymers ikerketa-taldea (Polymat-UPV/EHU).
• ELEBILAB (UPV/EHUren Elebitasunaren Laborategia)
• Energia biltegiratzeko sistemei buruzko ikerketa-taldea (Mondragon Unibertsitateko
Teknologia eta Ingeniaritza alorreko ikerketa-taldea).
• Gaixotasun immuneen genetika funtzionalaren ikerketa-taldea @FunImmune (UPV/EHUko
ikerketa-taldea).
• GEZKI Taldea (UPV/EHUko Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboko Institutua)
• IKER Ikerketa Zentroa (Euskara eta Euskal Testuen Ikerketa Zentroa). Ikerketa
Zientifikoaren Erakunde Nazionalaren (CNRS), Bordele Montaigne Unibertsitatearen eta
Paueko eta Aturri Herrialdeetako Unibertsitatearen (UPPA) gerizpeko ikerketa-gune mistoa
(UMR).
• IXA Ikerketa Taldea (UPV/EHUko hizkuntzaren tratamendu automatikoaren inguruko
ikerketa-taldea).
• KoLaborategia Ikerketa Taldea (HUHEZI-MUko Gizarte Digitalerako Hezkuntza eta
Komunikazioaren Laborategia).
• Materialen ezaugarri termofisikoen ikerketa-taldea (UPV/EHUko ikerketa taldea)
• Minbiziaren biologia molekularraren ikerketa-taldea (UPV/EHUko Genetika, Antropologia
Fisikoa eta Animalien Fisiologia Saileko ikerketa-taldea).
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• Neuropsikofarmakologia ikerketa-taldea (UPV/EHUko ikerketa-taldea).
• NOR Ikerketa Taldea (UPV/EHUko Ikus-entzunezko Komunikazio eta Publizitate Saileko
ikerketa-taldea).
• Parte Hartuz Ikerketa Taldea (UPV/EHUko Gizarte Zientzien esparruko ikerketa-taldea).
• Sinapsi-neuroanatomiaren ultraegitura eta funtziorako laborategia (UPV/EHUko ikerketataldea).
Aldizkari zientifiko laguntzaileak
• BAT. Soziolinguistikan eta glotopolitikan espezializatutako aldizkaria.
• EKAIA. Euskal Herriko Unibertsitateko zientzia- eta teknologia-aldizkaria da.
• ELHUYAR ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA aldizkaria.
• GOGOA Euskal Herriko Unibertsitateko Logika, Kognizio, Hizkuntza eta Informaziorako
Institutuak (ILCLIk) egindako aldizkaria.
• JAKIN. Giza eta gizarte zientzien alorreko kultur aldizkaria.
• OSAGAIZ. Osasun-zientzien aldizkaria
• SENEZ. EIZIE elkarteak kudeatzen duen itzulpengintzaren arloko aldizkaria.
• TANTAK. Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza eta Pedagogiaren arloko aldizkaria.
• UZTARO. UEUk kudeatzen duen giza eta gizarte-zientziei buruzko aldizkaria.
Hizlari gonbidatuak
• Katy Deepwell, Middlesex Unibertsitateko (London) irakasle eta ikertzailea Arte
Garaikidearen Teorian eta Kritikan .
• Arantza Diaz de Ilarraza, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakasle
osoa eta UEUkidea.
• Nuria Oliver, Inteligentzia Artifizialean doktorea (Massachusetts-eko Institutu
Teknologikoa, MIT), ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems)
sortzaileetako bat eta bertako lehendakariordea.
• Eneko Axpe, Marie Curie doktoratu osteko ikertzaile bekaduna Stanford University-n,
NASA, UPV/EHU.
Mahai-inguruak
• Solasaldia: “Ezagutzaren dibulgazioa, ahalduntzeko tresna”
• Lorea Agirre. JAKINeko zuzendaria.
• Uxune Martinez. Euskampus Fundazioaren Kultura Zientifikoko eta Berrikuntza
Unitatean, zabalkunde zientifikorako arduraduna. UEUkidea.
• Ugo Mayor. Ikerbasque Ikerketa Irakaslea UPV/EHUn.
• Moderatzailea: Idoia Torregarai. Kazetaria eta UEUko komunikazio-arduraduna
• Mahai-ingurua: “K++: Koronabirus osteari buruz esandakoei atzera begirada”
• Rakel Gamito. UPV/EHUko ikertzaile eta irakaslea. UEUko Pedagogia sailburua.
• Maite Luengo. Artearen historian graduatua, UPV/EHUren eta Université Bordeaux
Montaigneren arteko tutoretza-doktoretza egiten.
• Anartz Ormaza. Arkitektoa eta hezitzailea da TEO Arkitekturan. UEUko Arkitektura
sailburua.
• Moderatzailea: Xabier Landabidea. Deustuko Unibertsitateko ikertzaile eta irakaslea.
Humanitate Digitalen ikerketa-guneko koordinatzailea eta UEUko zuzendaritzako
kidea.
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30 urte mihigintzan: 30 urte euskararen biziberritzeari ekarpena egiten
Rodriguez, Tx.
txerra.rodriguez@gmail.com
Laburpena
80ko eta 90eko hamarkadetan sortu ziren euskara elkarteak. Orain arte gutxi ikertu izan dira, are
gutxiago, mugimendu sozialen emaitzen karietara. Lan honek aztertu nahi izan ditu euskara elkarteek
euskararen biziberritzeari dagokionez lortu dituzten emaitzak, emaitza kultural zein politikoak,
sustantiboak eta ukiezinak. Horrez gain, aurrera begirako proposamen praktikoak ere ekarri nahi izan
ditu. Hori guztia egiteko, hainbat ahotsi eskatu zaio iritzia, euskara elkarteen biran ibilitako
jendearen polifonia dakar lanak, ikerketa aktibistaren galbahetik pasatu ostean.
Hitz gakoak: euskara elkarteak, mugimendu sozialak, euskararen biziberritzea.

Abstract
Basque associations were founded in the 80s and 90s. They have hitherto been little studied, much
less studied, in relation to the results of social movements. This work sought to examine the results
that the basque associations have achieved in relation to the revitalization of the basque language,
cultural and political results, substantive and intangibles. He also wanted to bring forward practical
proposals. In order to do all this, several voices have been asked for their opinion, the work involves
the polyphony of the people who have toured Basque associations, after passing through the sieve of
activist research.
Keywords: basque associations, social movement, revitalization of basque language

1. Sarrera
Euskal Herriko historia hurbilean euskara elkarteak izeneko artefaktuak sortu dira hanhemen, gure geografietako ehundik gorako herritan. Ahalegin kolektibo horrek euskararen
beraren ibilbide historikoan eta biziberritze mugimenduan zer eragin, zer emaitza izan duen
aztertu gura izan dut. Lau urteko prozesua izan da eta, akabuan, doktore-tesia egin eta 2020ko
ekainean aurkeztu nuen.
Euskara elkarteak izan dira tokian-tokian sortu eta garatu diren artefaktuak. Toki-mailako
fenomenoak izan dira eta dira elkarteak, herri bakoitzaren nortasunean eta egiteko moduetan
zeharo txirikordatuak eta sustraituak. Hortaz, zeharo poliedrikoak izan dira elkarteek garatutako
jardunbideak, zeharo polikromatikoak, nahiz eta, modu batera edo bestera, elkarte hauek guztiek
mugimendu baten parte irudikatu euren burua (euskara elkarteen mugimenduaren parte
euskararen aldeko mugimenduaren barruan).
Sarrera honetan, dena den, beharrezkoa ikusten dut euskara elkarteak zer diren definitu.
Honako hau dira, nire ustez, euskara elkarteak: tokian tokiko jendeak eratu dituzte, tokian
tokiko egoeratik abiatuta. Euskara dute erdigunean elkarte hauek, euskaldunak dituzte
erdigunean elkarte hauek. Funtzioak (berr)eskuratu nahi dituzte euskaldunentzat eta
euskaldunak eroso egongo diren une eta guneak sortu. Gainera, autonomoak dira (edo izan gura
dute) hiru arlotan gutxienez: arlo politikoan (alderdiei eta erakunde publikoei lotuta ez), arlo
nazionalean (ez dira erakunde zentral baten adar; aitzitik, nazio mailako erakundea herrietatik
abiatuta sortu eta elikatu da) eta arlo ekonomikoan. Eta, elkarteak diren heinean, egitura
formalizatua dute (zuzendaritza batzordea, lan-taldeak, bazkideak eta, zenbait kasutan, langileak
ere).
Hala ere, ikerketan zehar aztertu diren elkarteak izan dira, zelanbait, euren burua mugimendu
baten parte irudikatu dutenak. Hau da, Topagunera federatuta ibili diren elkarteak.
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2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Orain arte, gutxi ikertu da euskararen aldeko mugimendu sozialak zer ekarpen egin dion
biziberritze prozesuari eta, are gutxiago, mugimendu horren barruan euskara elkarteek
lortutakoa. Kontxesi Berrio-Otxoak honela zioen orain dela hogei urte baino gehiago:
“Euskararen aldeko mugimendu sozialari buruz argitaratu diren lanean artean, oso gutxi dira
idatzitako lan monografikoak eta, gainera, mugimenduaren militanteak beraiek idatzitako lanak
dira gehienak, datu-bilduma eta iritzi-artikulu formakoak” (Berrio-Otxoa, 1998). Denbora pasa
bada ere, egoera ez da aldatu funtsean. Oraindik ere oso bakanak dira lan monografikoak eta,
are bakanagoak, militanteek idatzitakoak ez direnak (badira salbuespen batzuk, Ane Larrinagak
ondutakoak, esaterako, Larrinaga, 2011, 2017a, 2017b, Larrinaga, Amurrio, 2016 edo Dabid
Anautek egindako, Anaut, 2013). 90eko hamarkadan, baina, bai izan ziren ikerketak (ia guztiak
aktibistek egindakoak, batez ere Jazten aldizkarian). Horrek bat egin zuen elkarteen
loraldiarekin eta eskatu zuen zelanbait lan teoriko eta praktikoa aurrera eramatea. 2000tik
aurrera eta euskararen biziberritzeari loturiko ikerketa eta literatura zientifikoaren eztandarekin
kontraesanean, bakandu dira gai hauei buruzko lanak.
Gainera, kasu honetan gutxi begiratu ahal diogu nazioarteari. Izan ere, mundu mailan oso
bakanak dira tankera honetako ezaugarriak dituzten mugimenduak. Izan ere, gutxi dira tokian
toki garatu eta behetik gora eratutako mugimenduak. Baina dauden gutxi horiek ere ez dute
inola ere gurean izan duten indar, hedadura, esperientzia eta sendotasunik. Eta, hortaz, horien
inguruko ikerketa-lanak ere gutxi dira.
Ikerketaren helburu orokorra izan da euskara elkarteek 1987 eta 2017 urteen artean lortu
dituzten emaitzak aztertzea, betiere erdigunea izanda elkarte horiek zer ekarpen egin dioten
euskararen biziberritzeari. Hortaz, aztertu gura izan dut elkarteek zer emaitza kultural eta
politiko lortu dituzten, baita jendartean zer erresonantzia lortu duten aztertu ere.
Horretara heldu ahal izateko eta kontuan hartuta gai honen inguruan egindako ikerketak gutxi
direla, bestelako helburu zehatz batzuk jarri behar izan dizkiot neure buruari. Batetik, euskara
elkarteek beren helburuak lortzeko erabili dituzten praktika, bitartekoak eta egiteko moduak
aztertzea izan da helburu; bestetik, elkarteen inguruko deskripzio orokorra egitea eta elkarteen
gaineko teorizazioan sakontzea; eta, hirugarrenik eta azkenik, euskara elkarteak etorkizunari
begira zer bide eta helburu jorratu beharko lituzketen zirriborratzea.

3. Ikerketaren muina
Ikerketaren muinera abiatu aurretik, ikerketara zelan hurreratu naizen azaldu gurako nuke. Izan ere,
jakintza beti da kokatua (Haraway, 1995) eta, beraz, ikerketaren fidagarritasunaren izenean, ezagutza
eta jakintza nondik sortzen den berariaz aipatu behar da. “Kokapen hibrido” (Emagin, 2018:82) batetik
ekin diot ikerketari: batetik, hanka bat akademian dut, baina beste hanka mugimendu sozialean,
euskararen aldeko mugimendu sozialean, hain zuzen ere.
Horrez gain, begirada aktibista ere badu lan honek. Azken finean, aldaketa sozialerako joera dakar
eta, gainera, teoria eta praktikaren arteko loturak eta interakzioak nabarmentzen ahalegindu naiz. Eta,
amaitzeko, ikerketa mota honek erantzukizuna eskatzen du: batutako datuak egoki erabiltzen saiatu
naiz, parte hartu duten guztiei deboluzioa egin diet eta hasieratik argi utzi diet zein den ikerketaren
helburua eta zer erabilera izango duten eman didaten informazioa (Biglia, Bonet, Marti, 2016).
Mila ertzeko fenomenoa da, esan dudan bezala, euskara elkarteena. Hortaz, mugimendu honi
hurreratzeko, ahotsen polifonia aukeratu dut. Euskara elkarteen mugimenduan aritutakoen eta honen
inguruan proposamenak eta ikerketak egin dituztenen ahotsetan oinarritzen da, hein handi batean,
ikerketa hau. Ahots horiek esandakoetatik eraiki dut ikerketaren gatzagia. Polifonia hori bideratzen
aritu naiz ikerketan zehar, hurrenkera logiko bati jarraituz. Izan ere, iruditzen zait horren mugimendu
lokalari tankera hartzeko beharrezkoa zela protagonistei ahotsa ematea, eragileak izan diren horien
berbak kontuan hartzea. Eurek eraiki, gidatu, pentsatu eta egin dute elkarteen zelakotasuna, eurek
mamitu dute praxian elkarteen ekintzak eta helburuak. Beraz, logikoa da protagonista horien

14

IkerGazte, 2021
Gizarte Zientziak eta Zuzenbidea

esperientzietatik abiatuta mugimenduaren ekarpenak balioestea, betiere, ahots horiek dakartena
bestelako ikerketa, testu eta abarrekin kontrastatuz.
Hortaz, 26 elkarteko kiderekin elkarrizketa sakonak egin ditut. Horretarako, elkarrizketatuen
jarduera soziokulturala (elkarteetan jokatu duten rola), genero, geografia, elkarteetan jardundako
sasoia, elkarteen nolakotasuna eta tamaina izan dira elkarrizketatuak hautatzeko irizpideak. Baina,
horrez gain, elkarteetan eraginik handiena izan duten 10 testu nagusiren azterketa egin dut eta
elkarteek sortutako dokumentuen gaineko azterketa ere egin dut. Amaieran, galdetegia bidali nien
elkarteen inguruan dabiltzan adituei eta hortik 16 erantzun etorri zitzaizkidan.
Tokian tokiko ahots eta pertsona horietatik abiatu banaiz ere, ahalegindu naiz fenomenoa modu
ahalik eta holistikoenean azaltzen, ahalegindu naiz fenomenoa modu globalean aztertzen, tokian
tokiko berezitasun eta ezaugarrietatik abiatuta, baina herririk herri egon diren ezaugarri komunei
jaramon eginez.
Orain arte gutxi ikertu dela aipatu dut. Eta horrek, hain zuzen ere, behartu nau testuinguratze lan
handia egitera ikerketaren muinera heldu ahal izateko. Hortaz, lehenik euskara elkarteen inguruko
genealogietan arakatu dut eta haien historia taxutu, euskararen aldeko mugimendu sozialaren abaroan
taxutu ere. Horren ostean, ahalegindu naiz euskara elkarteen taxonomia egiten (zenbat elkarte izan
diren, non errotu diren, zelan sortu diren, zeintzuk izan diren protagonista eta abar aipatuz). Gero
elkarteen jarduna bideratu duten zutabe filosofikoak aletu ditut eta, horren ondoren, euskara elkarteek
euren buruei ezarritako helburuak aipatu ere aipatu ditut. Azterketaren bosgarren puntuan, elkarteen
praxia miatu dut. Horretarako, lehenengo eta behin, egiteko moduak eta funtzionamendua aztertu ditut
eta, gero, elkarteek landu dituzten ekintza edo lan-ildo nagusiak banaka arakatu ditut: tokiko
hedabideak, kulturgintza, haur eta gazteak, erabilera-programak, (g)uneak, eragite-lana eta jakintza eta
diskurtsoaren sozializazioa.
Testuinguratze zabal hori egin ostean, ikerketaren troinu nagusira heldu naiz: elkarteek zer ekarpen
egin dioten euskararen biziberritzeari. Hor, alde batetik, elkarteek lortutako emaitzen inguruko
balorazio orokorretik abiatu naiz euskaldunon komunitatea trinkotzeko eta euskararen erabilera
sustatzeko lortu dituzten emaitzetara heltzeko.
Hor amaitu zitekeen ikerketa hau. Baina ez. Ikerketa aktibistaren printzipioek akuilatuta (batez ere,
ikerketaren onurak ikertuei ere bideratzen, Flores, 2018:53), elkarteen jarduna eta diskurtsoa
hobetzeko proposamen batzuk ere egin ditut. Proposamen apalak eta xumeak beti ere; nire ustez,
mugimendu honek baduelako nahikoa heldutasuna beren baitatik proposamenak eta aurrerabideak
zehazteko. Baina iruditzen zitzaidan ikerketak ere hori eskatzen zuela. Azken finean, ikerketa ez baitut
egin iragana bakarrik ulertzeko: etorkizuna igarri eta aldatzeko baizik.

4. Ondorioak
Euskara elkarteen geometriak, perimetriak, kartografiak, mapak, puntu ilunak eta argiak, denboralerroetan izandako etenak, mutazioak eta haustura-lerroak, egindakoak eta lortutakoak aztertu ostean,
hauek izan dira ikerketatik eratorritako ondorioak:


Euskara elkarteen fenomenoa zerbaitek ezaugarritu badu, hori tokikotasuna izan da.
Euskara elkarteak toki-mailan sortu, garatu, eboluzionatu dira, beti erabakitzeko
ahalmen osoa toki-mailan izanda. Hortaz, fenomeno hau oso poliedrikoa izan da. Baina
ia hasieratik batera jotzeko ahaleginak egin dituzte elkarteek (nagusienak Topagunearen
bidez). Eta ez hori bakarrik. Fenomenoak hainbat ezaugarri komun izan ditu eta, beraz,
euskararen aldeko jardunbide eta jokabide zehatz batzuen inguruan berba egin genezake
euskara elkarteei buruz ari garenean. Izan ere, ideiak eta egiteko moduak elkarri
pirateatu dituzte elkarteek, trukatzeko saiakerak hainbat izan dira, baita partekatutako
gogoetak ere.
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Elkarteak, orokorrean, komunitategintzan aritu dira, komunitate-giroa suspertzen.
Elkarteen jardun osoa uler daiteke komunitategintza-ariketa bat bezala, hasi eta amaitu.
Jarduteko moduetatik hasita, jarduteko bideetatik jarraituta eta emaitzetan amaituta.
Elkarteak aritu dira, hortaz, komunitatea ehuntzen, egituratzen, erreproduzitzen eta
txirikordatzen.



Baina elkarteen helburua hortik harago zihoan. Euren asmoa komunitatea ehuntzeaz
gain, komunitate hori trinkotzea zen, euskaldunon komunitatea trinkotzea. Nire ustez, ez
dago argi zer ulertu duten elkarteek trinkotzeaz eta ez dago argi ere euskaldunon
komunitateaz zer ulertu duten elkarteek. Bi troinu horiek askatu barik, zaila da trinkotze
maila neurtzea. Hala ere, badirudi, hasiera batean, elkarteek lortu zutela zelanbait
komunitatea trinkotzeko lehen pausoak ematea. Urteen poderioz, baina, egunerokoan
kemen hori ahuldu egin dela dirudi, estankatu dela, ez dela izan trinkotzea uste bezain
sendoa.



Hasieran elkarteek nahi izan zuten Txepetxek bere Un futuro para nuestro pasado
liburuan (Sanchez Carrion, 1987) egindako ekarpen teorikoa praktikan jarri. Egia da,
gero, errealitatearen tatamian zailtasunak izan dituztela elkarteek ekarpen hori bere
purutasunean aplikatzeko. Esan dudan bezala, hori hasieran izan zen. Badirudi geroago
sortutako elkarteek humus filosofiko horretatik baino, beste elkarteen praktikatik elikatu
direla gehiago. Hau da, ekintzak kopiatu dituztela atzetik zeuden zutabe filosofikoei
jaramon handirik egin barik.



Elkarteek performatibo jardun dute. Predikatzen dutenaren praktika koherenteen gainean
eraiki dira. Eta horrek egin ditu, nire ustez, sinesgarri eta erakargarri. Euskara elkarteak
ahalegindu dira hasieratik bizi-eredu aurreratzaileak martxan jartzen. Barnefuntzionamendu osoa euskaraz izan da, baita kanpo-funtzionamendu ia osoa ere, denik
eta herririk erdaldunetan ere. Euskaraz egin dituzte batzarrak, euskaraz idatzi aktak,
euskaraz agerraldiak eta, kasu askotan, elkarteek behar izan dituzten kontuetarako
proaktibo jokatu dute.



Euskara elkarteak izan dira euskararen aldeko mugimendu sozialera enpresa-kulturaren
hainbat elementu ekartzen lehenak. Hasieratik, elkarteek eraginkortasuna bilatu dute eta,
horretarako, helburu mailakatuak, epeak, adierazleak, ebaluazioak eta abar modu
sistematikoan militantziara ekartzen lehenak izan dira. Horrez gain, hasieratik egitura
profesionala eta militantea uztartu dute. Horrek guztiak (eta aniztasuna bilatzea, eta
sukalde-lanari lehentasuna ematea salaketa publikoaren aurretik, eta beste batzuk) estilo
berria ekarri zuen euskararen aldeko mugimendu sozialera. Eta uste dut urteekin estilo
hori gailendu dela mugimenduan. Izan ere, gaur egun gehiago bilatzen da elkarlana,
eraginkortasuna, azterketa soziolinguistikoetan oinarritua egiten da lan, eta abar.



Elkarteek berrikuntza sozialak ekarri dituzte. Lehena, tokiko komunikabideak;
bigarrena, elkarteak eta enpresa txikiak euskalduntzeko hitzarmenak (hortik etorriko
dira gero lana euskalduntzeko plangintzak); hirugarrena, kafe antzokiak; laugarrena,
mintzapraktika-programak eta, bosgarrena aktibazio-programak (hortik etorri da gero
Euskaraldia). Gainera, elkarteek esperimentatu dute herri batean, gero zabaldu (bide
informaletatik zein formaletatik).



Elkarteek oihartzuna izan dute jendartean, batez ere, diskurtsiboki. Eurak izan ziren
erabilera erdigunean jarri izan zuten lehenak. Gaur egun, euskararen aldeko
mugimenduak zein erakundeek erabileraren garrantzia besarkatu dute. Hala ere,
oihartzun hori apala izan dela eta portaera-aldaketa txikiak lortu dituela dirudi. Kontuan
hartu behar da elkarteak tokikoak izan direla eta horrek eragotzi du, hein batean,
eskalatzea, horrek eragotzi du toki-mailatik kanpora elkarteen proiekzioa.
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Bestelako eragin batzuk bai lortu dituzte jendartean. Batetik, herrigintzari ekarpena egin
diote. Auto-antolaketa eredu zorrotza jarri dute martxan ehun bat herri, auzo edo
eskualdetan eta, aurretik esan dudan bezala, militantzia egiteko modu bat esportatu
duten han edo hemen. Horrez gain, elkarteen uberan sortu eta loratu dira hainbat
iniziatiba.



Elkarteek jardun dute, batez ere, funtzioak berreskuratzen. Jardun dute euskararen
erabilerari bidezidorrak eraikitzen, dela tokiko komunikabideen bidez, dela
kulturgintzaren bidez, dela aktibazio-programen bidez. Euskara elkarteek bilatu dute
euskarazko praktikak areagotzea egunerokoan, espazioak sortzen edo irabazten, kasuan
kasu. Elkarteek izan dituzte emaitza sustantibo batzuk eta, horien bidez, ahalegindu dira
euskararen erabilera eta euskararen hautua elikatzen. Baina ez dute lortu erabileraren
“lege” orokorretan eragiterik, ez dute lortu joera orokorrei buelta ematerik.



Azken ondorioa: amets guztiak ez dira bete, baina … Euskara elkarteak sortu zituztenen
amets guztiak ez dira bete, ez dute lortu euskaldunon komunitatea inflexio-puntura
eramatea. Gainera, garapen osoa izan duten elkarteak gutxi izan dira. Hala ere …
elkarteak existitu izan ez balira, zer? Elkarteek lan asko eta askotarikoak egin dituzte
eta, existituko ez balira, posible da pentsatzea gaur egungo egoera txarragoa izan
zitekeela.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Ikerketaren fase hau momentuz amaituta dago. Hala ere, etorkizunerako nondik jo eta nora jo
badago. Izan ere, oso gutxi ikertua izan da fenomeno hau eta pozgarria litzateke beste ikertzaile batzuk
ere bide honetan abiatzea. Nire ustez, aztertu beharko lirateke tokian toki elkarteek lortu dituzten
emaitzak (adibidez, Basaurin egin dute: Euskarabila eta Ubeda, G., 2020). Horrez gain, aztertu
beharko litzateke zehatz Euskaraldiak izan duen eragina. Eta, nire ustez, azkenik, ez legoke txarto
egongo mugimendu honetan parte hartu duten pertsonak ere ikertzea: nortzuk izan diren, zerk
bultzatuta hasi ziren, zer aldaketak gertatu zaizkie bizitzan horien eraginez, eta abar.
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7. Eskerrak eta oharrak
Lan hau doktoretza tesi batetik eratorri dut, 2020ko ekainean aurkeztu nuen 30 urte
mihigintzan (Rodriguez, T., 2020) izenburuko tesian hain zuzen ere. Eskerrak eman nahi
nizkioke bereziki tesi horren zuzendari izan den Patxi Juaristiri.
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Laburpena
ETBk euskararen irisgarritasuna bermatu behar du euskara ulertzen ez duen jendeari ere aukera emanez
edukiak uler ditzaten, eta horretarako azpidatziak eskaintzea lagungarri litzateke. Berdin euskara gutxi
ulertzen dutenen kasuan ere, jatorrizko hizkuntzaren lagungarri litzatekeelako idatzizkoa. Eta, nola ez,
entzuteko arazoak dituztenek ikus-entzunezkoetara sarbidea izan dezaten duten eskubidea bermatzeko.
Horretarako ere balio baitu idatzizko bertsioak. Bidenabar, ulergarritasuna bermatzen den bitartean, euskara
entzun egingo litzateke (eta ez bikoiztearen kasuan bezala, ezkutuan geratu). Horregatik uste dugu, ETB
baliatu beharko litzatekeela ikus-entzunezko itzulpengintzan erabiltzen den teknologia eta irisgarritasun
tresnez, hizkuntza gutxitura sarbidea emateko diskriminaziorik gabe eta aukera berdintasunean. Horixe
erakusten saiatuko gara lan honetan.

Hitz gakoak: euskara, telebista, irisgarritasuna, teknologia
Abstract
ETB must guarantee the accessibility of the Basque language giving the opportunity also to people who
do not understand the language and it would be helpful to offer subtitles. The same for those who understand
little Basque, as it can help to access to the original version. And of course, to guarantee the right of access
to audiovisual media to hard-of-hearing people. The written version also serves this purpose. On the other
hand, Basque would be heard while ensuring its understanding (and would not be hidden as in the case of
dubbing). So we consider that ETB should take advantage from AVT (Audiovisual Translation) technology
and also accessibility tools, to encourage the minority language, without discrimination and in equality of
opportunities, and that is what this research wants to show That is what this research wants to show.

Keywords: Basque, television, accessibility, technology
1. Sarrera eta motibazioa
Azpidatziak berreskuratzeko erabakia hartu du Euskal Telebistak, bai lehenengo (ETB1), bai bigarrengo
(ETB2) kanalean; alegia, euskaraz nahiz gaztelaniaz1. Erabakia, ordea, eta ikusiko dugun bezala, ez da
planifikatua izan eta, ondorioz, ez da inondik inora bermatzen azpidatziak erabilgarriak izatea, ez entzumen
arazoak dituzten pertsonentzat, ezta hizkuntza ulertzeko arazoak dituztenentzat ere. Izan ere, EiTBk ez du
erabaki azpidatziek izan beharko lituzketen ezaugarrien inguruan, ez bederen bikoizketekin bere egunean
egin zuen bezala (Barambones, 2005; Zabalondo, 2013) —nahiz eta estilo liburuan, eta albistegiei dagokiela,
bai zehazten den nolakoak izan behar diren azpidatziak (EiTB, 2016: 169)—. Baina, gainerako
programazioari dagokionez, eta 2019tik aurrera hasitako azpidatzi-eskaintzari gagozkiola, EiTBk ez die
jarraipenik egiten, ez azpidatziak jasotzen dituztenean, ez emisioan ondo doazen ikuskatzeko orduan ere.
Are, EiTBk azpidatziak sortzeko balio duen teknologia erabiltzeko eskatu die telebista saioak ekoizten
dituzten ekoiztetxeei —Vicomtech teknologia enpresak garatu duen ahots errekonozimendu bidezko testuak
sortzeko teknologia— eta, era horretan, ekoiztetxeen ardura bihurtu da azpidatzien ekoizpena.
Lan honek erakutsi nahi du azpidatziak eskaintzeko EiTBk hartu duen erabakia egokia izanagatik ere —
euskara irisgarriago izan dadin lagun dezakeelako, eta entzumen arazoak dituzten pertsonek eduki horietara
sarbidea izateko eskubidea bermatzea ahalbidetzen duelako—, praktika horrek antolatua izan behar duela.
Alegia, aldez aurretik definitu behar direla bai helburua, bai azpidatzien ezaugarriak (ikus-entzunezko
irisgarritasunean erabiltzen diren parametroen barruan, eta euskara hizkuntzaren ezaugarrietara egokituta).
Horiek, beraz, azterlan honen hipotesiak: alde batetik, azpidatziak eskaintzeko erabakia egokia da, eta
aukeraz betetako bidea ekar diezaioke euskarari; baina, bestetik, EiTBk ez du inolako planifikaziorik egin
eskaintza hori zertarako eta nola landuko duen zehazteko, beraz, ez dago estrategiarik, eta hori aukera galdu
1

EiTBren datuen arabera, 2019an ETB1en edukien % 18 azpidatzi zen; ETB2n % 46; ETB3n %58 eta ETB4n, berriz,
%18.
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bat da. Izan ere, azpidatziak, ikus-entzunezko ingurune batean eta hizkuntza gutxitua edo ez hegemonikoa
duen eremu batean, ezinbesteko laguntza dira. Gainera, azpidatzien erabileraren eta bere balioaren inguruan
ikus-entzunezko itzulpengintzaren esparruan asko ikertu bada ere, batez ere ikus-entzunezko
itzulpengintzaren esparrutik eta entzumen arazoak dituzten pertsonen eskubideak bermatzeko ikusentzunezko irisgarritasunetik (Luyken, 1991; Ivarsson, 1992; Díaz Cintas, J., Matamala, A., & Neves, J.,
2000; Orero, 2005; Chaume, 2004), ez da berdin gertatu hizkuntza gutxituen irisgarritasuna bermatzeko izan
dezaketen potentzialari buruz.
Lan hau, ikerketa zabalago baten parte da. 2015ean azpidatzien neurketekin hasi zen, ETB eta espainiar
estatuko telebista jeneralistek egiten zuten hizkuntza eskaintza zein zen aztertzeko eta, ikus-entzunezko
irisgarritasunarekin betetzen ote zuten ikertzeko. Hark eman zigun heldulekua irisgarritasuna are modu
zabalagoan hartu eta hizkuntza gutxituetara sarbidea ahalbidetzeko berme gisa ulertzeko. Bitarte horretan,
itzulpengintza automatikoari esker, teknologiak erraztu egin du azpidatzi automatikoak sortzeko lana eta
Euskal Telebistak ere bide horri heldu dio. Horretarako Vicomtech teknologia enpresak garatutako
teknologia erabiltzen hasi da, eta teknologia hori erabiltzeko aukera eskaintzen ekoiztetxeei. Hori dela eta,
egokia iruditu zaigu ikerketan aurrera egiteko, ekoiztetxeek sortzen dituzten azpidatziak aztertzea, batetik,
eta, bestetik, ikus-entzunezko irisgarritasunean beste herrialde eta telebista publikoak egiten ari direna aintzat
hartzea.
Hala, artikulu honetarako zenbait ikerketa teknika konbinatu dira: aipatutako bibliografiaren
errepasoarekin batera, Euskal Telebistaren programazio arduradunarekin elkarrizketa bi egin dira,
EiTBrentzat lan egiten duten telebista-saio ikusienen lau ekoiztetxeek propio egindako galdetegia erantzun
dute, eta telebista kanalen emisioen grabaketak egin dira —astebetez, 24 orduz jarraian—, zenbat eta zer
azpidatzi den ikusteko eta bigarren audio kanalaren erabilerarik egin den ikuskatzeko; ez alferrik, atzerriko
film eta dokumentalen kasuan, telebista kateek bigarren audio-kanalean jatorrizko hizkuntza eskaintzen dute,
audiodeskripzioa egiten ez denean (Deogracias & Amezaga, 2016).
Datu horien guztien azterketak eman digu aukera ulertzeko zein den Euskal Telebista azpidatziez egiten
ari den erabilera. Eta antzeman diren gabeziek (sinkronizazio arazoak, akatsak itzulpenean, irisgarritasun
arauen ez definizioa…) ikerketaren hurrengo urratsak zehazten lagundu digute. Hala, hurrengo urratsetan,
ikerketak bide emango digu telebista publikoaren euskarazko azpidatzien egokitasuna zehazteko eta haien
erabilera zabaltzeko proposamena egiten.
Halaber, ikerketa honek aukera ematen digu euskaraz sortutako ikus-entzunezko edukiak gaztelaniazko
telebista kanalean txertatzeko azpidatzien aukera bideragarria den ikusteko eta, era horretan, EiTB, bere
osotasunean, ingurune inklusibo bilakatzeko euskararentzat.

2. Arloko egoera eta helburuak
ETB 1982an sortu zen euskarazko kanal bakarrarekin2. Hasiera hartan, 16 eta 65 urte bitarteko herritarren
artean euskararen ezagutza Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan % 24,07 zen, % 33,09 Iparraldean eta % 9,55
Nafarroan) (Eustat, 2011). Egoera hartan, eta euskaraz eskaintzen zen ikus-entzunezko edukia ahalik eta
jende gehienarengana heltzen zela bermatzeko, azpidatzi interlinguistikoak erabiltzea erabaki zuen Eusko
Jaurlaritzak: euskaraz entzuten zena gaztelaniaz azpidazten zen. Izan ere, eta Euskararen erabilera
normalizatzeko 10/1982 legeak dioen bezala, “Herritar guztiei aitortzen zaie gizarte-hedabideen aldetik
euskaraz zein gaztelaniaz informatuak izateko eskubidea. Horretarako, hedabideetan euskararen presentzia
areagotzera bideratutako neurriak hartuko ditu Jaurlaritzak, hizkuntza ofizial bien erabilera arian-arian
berdintzeraino” (22. artikulua). Konpromiso horren azken parteak, berebiziko garrantzia izango du Euskal
Telebistak geroxeago hartu zituen erabakiei begira. Eta Euskal-Irrati Telebista Herri-Erakundea sortzeko
5/1982 legeak jaso zuen (3 Atala, h), “Kulturaren eta euskararen sustapena, euskara erabiltzearen xedetarako,
oinarrizko egitarau sortaratuak ezarriz, orotariko eskaintza mailan Elkarte Autonomiadunean euskaraz irratitelebistazko emankizunen oreka beharra kontutan izanik”. Testu legalak, ordea, ez zuen zehaztu oreka hori
zelan mantenduko zen. Beraz, eta esan bezala, euskaraz ziren edo euskaraz bikoizten ziren telebista-saioak
gaztelaniaz azpidazten ziren (Barambones, 2011), bai legearekin betetzeko, baita euskara sustatzeko ere,
“azpidatziak lagungarri izango zirelako euskara maila baxua zuenarentzat” (Etxebarria, 1994: 193).

2

"Euskal-Irrati Telebista" Herri-Erakundea sortzeko Maiatzaren 20ko 5/1982 LEGEA.
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Praktika horrek 3-4 urte iraun zituen, harik eta euskararen normalizazioa bermatzeko tresna gisa sortu zen
ETBri gaztelania hutsezko bigarren kanal bat gehitu zioten arte. Ondorioz, gaztelaniazko itzulpenak
beharrezko izateari laga zion, eta desagertu egin ziren euskarazko kanaletik (Larrinaga, 2019). Erabaki
horrek, eten egin zuen zeharo ikus-entzunezko azpidatziek gurean izan zezaketen garapena, eta baztertu egin
zituen zerbitzu publikotik entzumen arazoak zituzten pertsonak ere. Eta nola ez euskara ikasteko azpidatzien
laguntzaz baliatzen zirenak ere (Larrinaga, 2000). Ezin baitugu ahaztu, Euskal Autonomia Erkidegoa
bikoizketaren eremuan kokatzen dela, espainiar eta frantziar estatuekin, Italiarekin, Alemaniarekin edo
Austriarekin batera (Gambier & Sumoela-Salmi, 1994) eta espainiar estatuan, frantziar estatuan bezala,
nazioarteko zinema hizkuntza hegemonikora bikoiztuta kontsumitzeko ohitura dagoela (gaztelania eta
frantzesa). Euskaraz sortutako zinemarekin ere, hala gertatu da Espainiako zinema-aretoetan eta baita gurean
ere: banatzaileek publiko gehiago izateko aitzakiarekin, bikoizketaren aldeko hautua egin dute sarri askotan,
azpidatzitako jatorrizko bertsioaren kaltetan (Chaume 2004: 53). Tradizio horrek, aukera berdintasunean
lehiatu nahian, areagotu egiten du hizkuntza gutxituen ikusezintasuna espainiarrez egindako bikoizketen
alde. Ildo berean, telebistarako fikzioa gaztelaniaz eskaini denean ere, bikoiztuta izan da, dena delakoa dela
jatorrizko hizkuntza. Ohitura horri jarraituta, ETB2k jarraitzen du ETB1en eskaintzen den fikzio propioa
(serieak) ez emititzen, ez bikoiztuta, ezta azpidatzita ere. Kanal biak bizkarra emanda ari dira arlo horri
dagokionez, eta hori oztopo bilakatu daiteke euskal telebista publiko inklusiboa izateko bidean. Beste modu
batera esanda, ETB1ek euskal hiztun osoentzat bakarrik funtzionatu du, albo batera lagata partzialki
euskaldunak direnak; halaber, ETB2k ez dio apenas lekurik egin euskarari, hizkuntza koofiziala ere badenari.
Espainiar estatuak, hizkuntza gutxitu edo ez hegemonikoak dauden beste herrialdeek bezala, bere arau eta
legeak garatu ditu ikus-entzunezko kontsumo eta emisioari dagokionez. Askotan erreferentzia egiten zaio
hizkuntza gutxituek izan behar duten tratamenduari telebista publiboan eta horietako batzuk Eskualdeetako
edo Gutxitutako Hizkuntzen Europako Gutunaren bidez fiskalizatzen dira (Perez eta Deogracias, 2021). Hala
ere, hizkuntza gutxituaren ikusgarritasuna bermatzeko jarduera horiek ez dute bilatzen irisgarria izatea
entzumen edo ikusmen arazoak dituzten pertsonentzat, edo hizkuntza ezagutzen ez dutenentzat. Alegia, ez da
aintzat hartzen audientziaren zati bat. Eta bazter lagatzen da audientzia hazteko aukera, eduki horietara
sarbidea bermatuta. Askoz nabarmenago geratzen da hori plataforma digitalen zabalkundearen garaiotan, non
geroz eta gehiago diren mundu guztian zehar hizkuntza guztietako edukiak kontsumitzen dituzten ikusentzuleak azpidatziak baliatuz (Agirre, 2021). Izan ere, plataforma horien kontsumoa hedatzen joan den
heinean, areagotu egin da azpidatzien sorkuntza, baita hizkuntza txikietan sortutako ikus-entzunezkoen
kontsumoa ahalbidetzeko ere. Hori dela eta, planteatu nahi dugu ikus-entzunezko irisgarritasuna —
dagoeneko eskubide gisa aitortua— hizkuntza-irisgarritasun gisa (UNCRPD, 2014)3. Hala, “irisgarritasuna
giza eskubideak lortzeko printzipio proaktibo gisa interpretatzeak ere ghettoaren efektua saihesten laguntzen
digu” (Greco, 2016: 11). Eta ez bakarrik desgaitasunen bat duten pertsonen eta adinekoen lagungarri delako
bizitza sozial eta kulturalean parte har dezaten, ikus-entzunezko zerbitzu irisgarriak eskainita; baizik eta
aitorpen-eskubide gisa. Bazterketarik ez sustatzeko. Alegia, audientzia-ghettoak saihesteko. Ez bakarrik
Europar Batasunaren Ikus-Entzunezkoen zuzentarauak aitortzen duen eran —“ezgaitasuna duten pertsonek
eta adinekoek komunitatearen bizitza sozial eta kulturalean parte hartzeko eta integratzeko duten eskubidea,
ezinbestean, ikus-entzunezko zerbitzu eskuragarrien eskaintzarekin lotuta dago. Irisgarritasuna lortzeko
bitartekoek izan behar dituzte, hala nola, zeinu-hizkuntza, azpitituluak, audioaren deskribapena eta erraz
ulertzeko moduko menuko nabigazioa, horretara mugatu gabe” (AVMSD, 2018)—. Baizik eta hizkuntza
gutxituei aukera zabaltzen dielako. Onuragarria delako hizkuntza gutxitua ez dadin bere erabiltzaileei
bakarrik mugatu, eta harago zabal dadin, hizkuntza- eta kultura-aniztasunari eta eleaniztasunari lagunduz.
Era berean, balioko luke ikus-entzunezko eduki irisgarria hizkuntza nagusi eta txikien topaleku eginez. Bide
horretan, "pentsatzekoa da irisgarritasunaren onurek, baita gutxiengoen hizkuntzak ere azpidatzien bidez,
hizkuntza ikasten laguntzen dutela (...), eta hizkuntza transferitzea funtsezko lekua dela Europako ikusentzunezko sektorearen garapenean —kultura- eta hizkuntza-aniztasunak bat egiten dute hor—” (Andersen,
1995: 4).
Pentsa liteke euskarazko edukiak gaztelerazko komunikabideetan zabaltzearen aldeko apustua egin
beharra dagoela eta, era berean, urratsak eman euskaldunak ez diren herritarrak ere hurbil daitezen
euskarazko edukietara, euskarako hedabideen bitartez (Narbaiza, 2016: 363-364). Testuinguru horretan,
adierazgarria da Galesko S4C telebista publikoak abiatutako bidea, hango gobernuaren helburuarekin
lerratuta: “S4C-k funtsezko eginkizuna du galesen hizkuntza sustatu eta garatzeko, Galesko Gobernuak
2050erako milioi bat hizlari galestar edukitzeko helburuari laguntzeko” (Papagiannouli & Davies, 2018: 11).
3

Desgaitasunak dituzten pertsonen eskubideen protokoloa 2006an onartu zen Nazio Batuetan (A/RES/61/106).
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Hala, helburu horretara iristeko onartu duen plangintzan adostu dute; besteak beste, Galesko sormenindustriak babestea eta hizkuntza gutxituetan ari diren ekoizleekin harremanak hobetzea —bereziki ekoizle
zeltak—, informazioa eta praktika onak partekatzeko eta elkarlanerako aukerak bilatzeko (idem, 2018: 11).
Bide horretan, gehitu egin dute azpidatzitako ordu kopurua, bai galeseraz, bai ingelesez: “S4Cren programak
erakargarriagoak dira ingelesezko azpidatziak jarrita. Azpidatziak egokiak dira galiar hiztun ez direnetzat,
etxean hizkuntza mistoa dutenentzat eta entzumen arazoak dituztenentzat. S4Cren programen %80an daude
eskuragarri ingelesezko azpidatziak” (SC44). Eta onartutako dokumentuan esaten denez, “Gales hizkuntzako
azpidatzi-zerbitzua zuzenduta dago gales ikasleei nahiz entzumen arazoak dituzten Galesko ikus-entzuleei,
ikasleei eta galeseraz hitz egiteko konfiantzari ez dutenei S4Cren programez gozatzeko. Azpidatziak
galeseraz eskuragarri daude S4Cren 7-8 ordu bitarteko programetan” (SC4)5. Ez baita “gauza bera hizkuntza
hegemonikoetan sortutako ikus-entzunezkoak azpidatzita ematea (JBA, jatorrizko bertsio azpidatziak), edo
eremu urriko hizkuntzan sortutako produkzioak beste hizkuntza batzuetan azpidaztea. Lehen kasuan, ikusentzuleak hizkuntza hegemonikoa entzuten du, eta gutxitua irakurtzen. Bigarren kasuari dagokionez,
alderantziz gertatzen da: eremu urriko hizkuntza entzuten da, eta beste hizkuntzan (normalean, hizkuntza
hegemonikoan) azpidatzitakoa irakurri behar du”, (Zabalondo, Deogracias eta Azpillaga, 2020: 211).
Gaur egun teknologia berriek ahalbidetzen dituzte hautazko azpidatziak, edo hizkuntza desberdinetara
bikoiztutako edukien audio-kanalak aukeran eskaintzea, eta horretaz baliatzea ezinbesteko deritzogu,
euskarazko edukiak hizkuntz komunitate baten eskubideez harago euskal hiritar guztiak izan ditzan jomugan
(Narbaiza, 2016: 364).

3. Ikerketaren muinak eta ondorioak
Hasieran aipatu bezala, ETBk azpidatziak berreskuratu ditu, 30 urte beranduago, emisio kanal bietan.
Hala, “euskarazko emanaldietara iristeko zailtasuna izan dezaketen ikusleengan pentsatuta, ETBk
euskarazko azpidatziak eskaintzen ditu” (Larrinaga, 2019: 262). Baina azpidatzi horiek ez dira saio guztietan
eta modu erregular batean eskaintzen, ezta lantzen ere. Izan ere, ETBk modu esperimentalean ekin zion
azpidazketari 2019an, eta oraindik ez du azpidatzien eskaintza inon iragartzen. Azpidatziak ikusteko,
telebistako emisioetan urrutiko agintearen bidez aktibatzen dira azpidatziak. Nahieran webgunean, EiTBren
atari digitalean, ere eskaintzen dira azpidatziak, eta hor ere norberak aktibatu behar izaten ditu, aukerakoak
baitira. Aipatzekoa da, fikziozko eduki batzuen kasuan, azpidatzi elebidunak eskaintzen direla; hala nola,
Hondar Ahoak (Txintxua Films, 2020) telebista seriean, non ekoiztetxeak euskarazko nahiz gaztelaniazko
azpidatziak ekoitzi dituen. ETB1en emisioa egin zenean euskarazko azpidatziak eskaini ziren.
Azpidatziak eskaintzeko ETBren erabakian zeresan handia izan dute itzulpegintzaren teknologietan egin
diren aurrerapenak. 2019an, esaterako, euskarazko katearen emisio guztiaren % 18 azpidatzita eskaini zuen
ETB1ek; gaztelerazko katean % 46, ETBk berak emandako datuen arabera. Gure ikerketaren barruan
egindako grabaketetan batutako datuekin bat datoz ETB1en ehuneko horiek; ez, ordea, ETB2renak, goranzko
joera nabarmena izan baitu. 2020ko otsailaren 21etik 27ra bitartean (24 ordu, 7 egunez) egindako jarraipenak
erakutsi du programazioaren % 17 azpidatzi zuela ETB1ek denbora horretan; ETB2k, berriz, % 61,23.
Aipatzekoa da, azpidatzitako saio gehienak, errepikak eta aldez aurretik grabatutako saioak izan zirela eta,
era horretan, 16 telebista saioetatik 12ri gehitu zizkioten azpidatziak 2019ko emisioetan, ETB1en kasuan.
Zuzeneko azpidatziak albistegietan bakarrik eskaintzen ditu Euskal Telebistak. Kanpoko beste enpresa batek
sortzen ditu, gidoietatik abiatuta eta azpidatzi irisgarrientzat AENOR erakundeak emandako irisgarritasun
arauei jarraituta (UNE 153010:2003). Gainerako programazioan, aldiz, ez da aintzat hartzen ikus-entzunezko
irisgarritasunari eragiten dion aipatu araua.

4
5

https://www.s4c.cymru/en/access-services/page/5854/english-subtitles/
https://www.s4c.cymru/en/access-services/page/5857/welsh-subtitles/
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1. taula. ETB1en azpidatziak dituzten saioak (2020)
ETB1-SAIOAREN IZENA

AZPIDATZIAK

Txoriene

EZ

Teknopolis

BAI

Sustraia

BAI

Hitzetik hortzera

BAI

Eitb ultura Transit

BAI

Artefaktua

EZ

Helmuga

EZ

Gure Kasa

BAI

Ahotsak

BAI

Ur Handitan

BAI

Arimaren Margolaria

BAI

Herri Txiki Infernu Handi

BAI

Dantzatzen den herria

BAI

Itxi liburuak

BAI

Mara-mara / Abentur@aroa

EZ

Iturria: ETB

Kuantitabikoki hazi egin bada ere azpidatzien presentzia, eta 2010eko ikus-entzunezko legeak X.
xedapenean dioenarekin betetzeko ahalegina badagoen arren —2013tik aurrera irekian emititzen duten
estatuko eta erkidegoetako telebistek edukien % 75 azpidaztea ezgaitasunak dituzten pertsonentzako (7/2010
legea: 19)—, gabezia azpimarragarri bat antzeman dugu egindako ikuskapenetan: azpidazketak
esperimentala izaten segitzen duenez ez du inongo irizpide tekniko, linguistiko, ezta politiko-kulturalik
jarraitzen. Euskal Telebista sortu zenean, azpidatziak “beharrezko euskara-maila ez zeukaten herritarrengan
pentsatuta” (Larrinaga, 2019: 184) izan baziren, gaur egun ez da estrategiarik edo planifikaziorik hauteman
azpidazteko erabakian. Are gehiago, Euskal Telebistarentzat saioak egiten dituzten ekoiztetxeen esku laga da
azpidatziak sortzeko ardura, eta nahiz eta ia guztiak ari diren Vicomtech-ek garatutako IDAZLE tresna
erabiltzen, ETBk ez du azpidatzien ezaugarrien inguruko araurik edo argibiderik inon jaso. Ondorioz,
ekoiztetxe bakoitzean azpidatziez arduratzen ari den pertsonaren irizpideen arabera osatzen dira azpidatziak,
eta pertsona horiek ez dira ez azpidatzietan, ezta itzulpegintzan adituak, haiek erantzundako galdetegiak
adierazi digunez: “Ez gara hizkuntzan adituak”, “Egokitasun aholkuak faltan: azpidatzien ezaugarriak” edo
“Azpidatzien inguruko balorazio bat jasotzea, irizpideak zehaztea; alegia, ondo ari garen jakitea” izan dira
galtegian jasotako erantzunetako batzuk.
Gaur egun ekoiztetxeen azpidazketaren kalitatea ez da gero telebistan ikuskatzen. Adibidera,
galdekatutako ekoiztetxe bakar batek adierazi du euskararekin lotutako irizpideak jaso zituela ETBko
euskara zerbitzutik (ikus 2. taula). Herri Txiki Infernu Handi saioan euskalkian berba egiten duten herritarrak
elkarrizketatzen direnez, horri lotuta hainbat adierazpen nola jaso aholkatu zitzaien, euskara batuaren
irizpideetara lerratzeko, baina baita, transkribatzailearen interpretazioak zuzentzeko (ikus 2. taulako
9.oharra).
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2. taula. Herri Txikiren azpidazketak (ETB)
Programa
Honela diote

Honela azpidatzi da

Azpidatzi egokiagoak

Herri Txiki (Elizondo)

(ez da jaso)

Lagunak eduki zenituen?
Laguna, “a punta pala”.

–Lagunak eduki zenituen?
–Lagunak, “apunta plana”
(1)

Herri Txiki (Eskoriatza)

–Azkenean bultzaka.
–Bai, azkenean bultzaka.
Behetik gora orain ere…
Hauxe da Eskoriatzako
plaza.

Azkenean bultzaka.
Bai, bultzaka.
*******
Beti gora.
Hauxe da Eskoriatzako
plaza.

–Azkenean bultzaka.
–Bai, behetik gora.
*******
Hauxe da Eskoriatzako
plaza (8)

Herri Txiki (Eskoriatza)

Onbre, bi patxo eta hala ez bi patxo ez ditut inoiz Bi patxo ez ditu inork
ditu inork hartzen. Holako hartzen!
hartzen!
mutila izanda, gainera.

*******
Mutila
izanda,
gainera
gutxiago.
Ondo hartzen dira. (9)

*******
–Honelako mutila izanda,
gutxiago.
–Ondo hartzen dira? (9)

(1) Egoki da beste hizkuntza batzuetan esaten diren gauzak komatxo artean transkribatzea.
(8) Testu idatziak zentzua izan behar du. Egoki da, beraz, esaten den baino gauza sinpleagoa transkribatzea, baina,
lehenik eta behin, nahitaezkoa da esaten dena ondo ulertzea.
(9) Transkribatzailearen interpretazio okerrak zaildu egiten du testua ulertzea.

Esan bezala, lan hori egiteko Vicomtech6 teknologia zentroak sortutako IDAZLE tresna erabiltzen dute
ekoiztetxeek. Tresna horrek, ahots errekonozimenduaren bitartez, automatikoki sortzen ditu transkripzioak
eta testu horiek birpasatzeko eta ontzeko ardura ekoiztetxe bakoitzarena da. IDAZLEn arduradunek
azaldutakoaren arabera, sistemak telebista saioak irauten duenaren herena behar du entzuten dena testu
bihurtzeko; alegia, azpidatziak sortzeko. Ekoiztetxeen artean egindako galdetegian jasotako datuen arabera,
ordubeteko saio bat azpidazteko 4-5 ordu behar izaten dute (hasieran 10-12 orduko ziren).
1. irudia. IDAZLE tresnaren itxura (Vicomtech)

Goiko irudian ikus daitekeenez, edizio sistema baten bitartez automatikoki sortutako testuak editatu
daitezke, eta nahi beste aldaketa egin eta sinkronizazioa egokitu daiteke. Hala ere, ikuskatu ditugun saioen
emisioetan, sinkronizazio-arazoak ere antzeman dira, saioren jarraipen egokia zailduz ikus-entzuleari.

6

Vicomtech-en patronatu-kidea da EiTB. 2000. urte amaieran sortu zen proiektua INI fundazioak eta EiTBk
sustatuta (https://www.vicomtech.org/es/vicomtech/estructura-interna).
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4. Etorkizunerako norabidea
Uste izatekoa da, tresna hobetzen doan heinean ere, sinkronizazio arazoak gutxitzen joango direla. Baina,
era berean, uste dugu ETBri dagokiola jasotzen duen edukia ikuskatzea, emisioaren aurretik, eta, behingoz,
irisgarritasuna aintzat hartuz definitzea bere hizkuntza politika. Izan ere, hizkuntza zuzentasunetik harago,
euskarazko azpidatzien aldeko apustua estrategikoa izan beharko litzateke, bai entzumen arazoak dituzten
pertsonentzat, bai euskara ikasten ari direnen prozesua laguntzeko. Horregatik diogu ezinbestekoa dela
azpidatziak ikuskatzea eta horren aurretik, irizpide garbiak zehaztea haien ezaugarrien inguruan.
Halaber, azpidatzi intralinguistikoez gainera, azpidazketa interlinguistikoa ere bideragarri egin beharko
lukeela uste dugu. Alegia, ETB2n euskarari ikusgarritasuna emateko azpidatzi interlinguistikoak erabiltzea
(audioa euskaraz eta azpidatziak gaztelaniaz). Hasieran aipatu bezala, horrek norabide bitan lagunduko luke:
euskara ulertzen ez duen jendeari euskarazko edukiez gozatzeko aukera emanez, eta euskarari entzunarazia
izateko aukera emanez, baita hizkuntza ezagutzen ez dutenenentzako ere. Are gehiago, zergatik uko egin
euskaraz ekoitzitako fikziozko edukiekin audientzia gehiagorengana iristeari? Ez dugu ahaztu behar 16
urtetik gorakoen % 55,2 ez dela euskal hiztuna, ezta euskaldun hartzailea ere (Inkesta soziolinguistikoa,
2016), eta audientzia zabal horretara iristeko aukera paregabea izan daitezkeela azpidatziak.
Amaitzeko, ikus-entzunezko irisgarritasunaren legea eta hizkuntza eskubideak eskutik joan beharko
lirateke, hizkuntza politika egoki bat definituko bada; are gehiago, ikus-entzunezkoen kontsumoa bizitzen ari
den eraldaketa aintzat hartzen badugu, non plataforma digitalek geroz eta garrantzia handiagoa hartzen ari
diren. “Ingurune berriaren ondorioz, neurririk hartzen ez bada, arriskua dago ikus-entzunezko zerbitzu
publikoak baztertuta geratzeko, edo telebista-zerbitzu huts izatera mugatzeko (EBU, 2002), edo beste modu
batera esanda, gettho bihurtzeko (Greco, 2016).
Era horretan, azterlan honen abiapuntuan adierazitako hipotesiak berretsi direla deritzogu: ETBren
azpidatziak eskaintzeko erabakia egokia da, baita euskararen normalizaziorako ere, baina Euskal Telebistak
ez dauka gaur egun azpiatzien inguruko estrategiarik. Horregatik guztiagatik, ikus-entzunezko sektorearen,
hizkuntza akademiaren eta telebista publikoaren elkarlana sustatu beharko litzateke azpidatzien ezaugarriak
zehaztu eta definitzeko, entzumen arazoak dituzten pertsonen elkarteak ere aintzat hartuz. Era horretan
euskara hizkuntzaren ezaugarriak, ulergarritasuna eta irisgarritasuna bermatuta euskal telebista inklusiboa
izateko.
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Zuzenbideak genero estereotipoak kontuan hartzen: Euskal Autonomia
Erkidegoko kasuari erreferentzia bat
Irigoien Domínguez, A.
Zuzenbide Fakultatea,
Administrazio Zuzenbidea, Konstituzio Zuzenbidea eta Zuzenbidearen Filosofia Saila.
alazne.irigoyen@ehu.eus
Laburpena
Aspalditik da ezaguna genero-estereotipoek eragina dutela gizonen eta emakumeen arteko
berdintasunean, baita Zuzenbidearen arloan ere, CEDAW-k (Emakumeen Aurkako
Diskriminazio mota guztiak ezabatzeko Hitzarmenak) aitortu zuenetik. Lan honen helburu
nagusia da, CEDAW-tik sortu zen genero estereotipoak deuseztatzeko betebehar juridikoa
EAE-ko araudi eta jurisprudentzian nola garatu den aztertzea. Ikuspegi intersekzionala
erabilita, genero estereotipoen tratamendu juridikoaren azterketak erakutsi du EAE-ko
berdintasun araudiek betebehar juridikoa garatu dutela estereotipo horiek deuseztatze
aldera, baina auzitegietan bide luzea dago oraindik genero estereotipoak identifikatzeko.
Hitz gakoak: genero estereotipoak, emakume eta gizonen berdintasuna, berdintasun
araudia, CEDAW, EAE
Abstract
The negative effects of gender stereotypes on gender equality have been long acknowledged,
also in the field of Law with the adoption of CEDAW (Convention on the Elimination of all forms
of Discrimination Against Women). The main objective of this work is to analyze how the legal
obligation to eliminate gender stereotypes derived from CEDAW has been developed in the
legislation and jurisprudence of the Basque Country. Using intersectional lens, the analysis of the
legal treatment of gender stereotypes has shown that the Basque gender legislation develops the
obligation to eliminate gender stereotypes, but there is still a long way to go for courts to identify
gender stereotypes.
Keywords: gender stereotypes, gender equality, gender legislation, CEDAW, Basque Country
1. Sarrera eta motibazioa
Zalantzarik gabe, azken hamarkadetan onartutako berdintasun legeak eta garatutako
politika publikoek lagundu dute genero berdintasunaren 1 egoera hobetzen 2. Hala ere,
genero desberdintasunek iraun badiraute, gizarteko arlo gehienetan, ekonomian,
politikan, gizarte arloan eta abarretan. Genero berdintasuna sustatzea lan neketsua da
maiz, legeak aldatzeaz gain, eredu soziokulturalak eta gure iruditeria kolektiboan oso
errotutako ideiak aldatzea eskatzen baitu. Estereotipoak iruditeria kolektibo horren
parte dira.
Aspalditik, eta bereziki 60-70 hamarkadetako mugimendu feministen ostean, onartu
egiten da genero estereotipoek eragin negatiboa dutela emakume eta gizonen
berdintasunean, eta emakumeek bizi duten bereizkerian. Zuzenbidearen alorrean ere
estereotipoen eragin negatibo hori aitortu da, 1979ko Emakumeen Aurkako
Diskriminazio mota guztiak Ezabatzeko Hitzarmenean (CEDAW sigla ingelesekin
ezaguna) bereziki. Izan ere, CEDAW-k ezarri zuen genero estereotipoak deuseztatzeko
betebehar juridikoa zutela botere publikoek (Cook eta Cusack, 2010) 3.
1

Lan honetan genero berdintasuna eta emakume eta gizonen berdintasuna sinonimo gisa erabiltzen dira.
Nahiz eta batzuetan lege eta politika publiko ezberdinek aurreikusi ez diren desberdintasunak sustatu ditzaketen.
Adibidez, 4/2000 Lege Organikoak, urtarrilaren 11koak, Atzerritarren eskubide eta askatasunei buruzkoa eta
haien gizarteratzea Espainian, “Atzerritarren Legea” izenaz ezaguna, areagotu ditu Espainiako emakume
herritarren eta emakume atzerritarren arteko desberdintasunak.
3
Cook eta Cusack (2010) lehenak izan ziren CEDAW-tik genero estereotipoak deuseztatzeko betebehar juridikoa
eratortzen dela azaltzen zientzia juridikoaren arloan. Lan honen 3. Zatian gehiago landuko den gaia da hau.
2
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Baina, nahiz eta genero estereotipoen eragin kaltegarriak aspaldian jakin,
Zuzenbidean ez dira gehiegi aztertu orain dela gutxi arte. Izan ere, zientzia juridikoan
eta batez ere legegintzan ahalegin handia egin da emakumeak zuzenean diskriminatzen
zituzten arauak aldatzeko eta oinarrizko hainbat eskubide bermatzeko. Zentzu horretan,
onartzen da, oro har, berdintasun formala lortu dela 4. Hala ere, berdintasun juridikoak
ez du lortu desberdintasun sozialak gainditzea eta horregatik, desberdintasuna
sustatzen duten elementu sotilagoei erreparatzen hasi da Zuzenbidea. Genero
estereotipoak emakume eta gizonei buruz barneratuta ditugun ideiak diren heinean,
desberdintasun eta bereizkerian eragiten duten elementu sotilak dira.
Azken urteotan garatutako emakume eta gizonen berdintasun lege eta politika publiko
modernoetan genero rol eta estereotipoak gainditzeko erreferentziak ugaritu dira
legegintzan maila guztietan, -nazioartean, Europan, estatu, eskualde eta probintzietan-.
Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) berdintasun lege nagusia garrantzitsua izan zen eta
geroztik hainbat aldaketa eta arau berri onartu egin dira emakume eta gizonen
berdintasunaren inguruan 5. Baina, zein zentzutan garatu da genero estereotipoak
deuseztatzeko dagoen betebehar juridikoa EAE-ko Zuzenbidean? Lan honek oraindik
aztertu ez den galdera horri erantzuten saiatzen da, garrantzitsua baita Zuzenbideak
genero estereotipoei erreparatzea gure gizartean dagoen emakume eta gizonen
desberdintasuna gainditzeko gako bat izan daitekeelako. Gainera, emakume talde
ezberdinen gain ezartzen diren estereotipo guztiak kontsideratzeko funtsezkoa da
ikuspegi intersekzionala kontuan hartzea, hau da, generoarekin gurutzatzen diren beste
sistema-botereak kontuan hartzea (arraza, adina, gaitasuna, erlijioa, sexu orientazioa,
eta abar) (Crenshaw, 1989; Barrère, 2010).
2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Genero-estereotipoei buruzko eztabaida bereziki sustatu da azken urteotan, bai
Zuzenbidean, bai politika publikoetan. Europa mailan nabarmentasun handia izan dute
estereotipoek berriki. Adibidez, Europar Kontseiluko 2018-2023 Genero Berdintasun
Estrategiaren lehenengo helburua da “genero estereotipo eta sexismoaren aurkako
borroka eta prebentzioa” 6 eta Europar Batasuneko 2020-2025 Genero Berdintasun
Estrategiaren lehenengo ekintza-eremua “indarkeria eta genero estereotipoei aurre
egitea” 7 da. Doktrina jurisprudentzialaren alorrean ere Europar Batasuneko Justizia
Auzitegiak genero berdintasunean izan duen garrantzia aipatzekoa da . Konstituzio
Auzitegiaren eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia interesgarri ugari ere aurkitu
ditugu 8. Adibidez, Konstituzio Auzitegiak genero estereotipo eta 9.2. artikuluaren 9
arteko harremana nabarmendu du.
4

Mendebaldeko herrialdeak kontuan hartzen baditugu. Berdintasun formala, normalean emakume eta gizonak
legearen aurrean berdinak izateak esan nahi du.
5
Euskal Autonomia Erkidegoko Berdintasun legea 2005.urtean onartu zen (4/2005 Legea, otsailaren 18koa,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa). Espainia mailan, 2004.urtean genero indarkeriaren aurkako legea
onartu zen (Abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa, Genero Indarkeriaren Aurka Oso-osoko Babesa Emateko
Neurriei Buruzkoa), baina genero berdintasun legea ez zen 2007. urtera arte onartu (Martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoa, Emakumeen eta Gizonen berdintasuna eragingarrirako).
6
Europar Kontseiluko 2018-2023 Genero Berdintasun Estrategia. Hurrengo estekan eskuragarri:
https://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-strategy
7
Europa Batasuneko 2020-2025 Genero Berdintasun Estrategia. Hurrengo estekan eskuragarri: https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
8
Ikus adibidez 2016ko urriaren 25ko Auzitegi Gorenaren sententzia eta López Aniortek (2019) egindako analisia:
López Aniorte, M.C. (2019): “Trabajadoras asalariadas y autónomas ante la protección por maternidad: la
subsistencia de estereotipos sexistas en la ley y en la jurisprudencia” Revista Derecho Social y Empresa nº 10, 124.
9
Berdintasun erreal eta eraginkorra lortzeko artikulua, hain zuzen ere.
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Alor akademikoan ere gero eta interes handiagoa piztu dute genero estereotipoek
Zuzenbidean. Bereziki, Cook eta Cusack-en 2010eko obraren argitalpenaren ondoren,
“Gender stereotyping, Transnational legal perspectives” 10, eta beste autore batzuen
ekarpen garrantzitsuei esker. Franklin-en (2010, 2013) eta Timmer-en (2011, 2015,
2016)11 lanak ere aipatu behar dira. Autore horiek, hurrenez hurren, aztertu dituzte
Estatu Batuetako Auzitegi Gorenaren jurisprudentzian estereotipoen inguruan egindako
arrazoiketa juridikoak eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiak estereotipoei egindako
arreta. Espainian gai honen inguruko literatura juridikoa oraintsu garatzen ari da.
Berriki, Lousada Arochenak (2020), Galiziako Auzitegi Goreneko epaile esanguratsuak,
generoaren ikuspegitik egindako epaiketa aztertu du eta genero-estereotipoak
identifikatzearen eta ezabatzearen garrantzia nabarmendu du. Beste autore espainol
batzuk aztertzen ari dira genero-estereotipoak Zuzenbidean diziplinarteko jakintzetatik
abiatuta (Gómez, 2018; Lorente, 2018; Ubieto, 2018) 12.
Nahiz eta ikerketa ugari aurkitzen ditugun, badira bestelako analisi gehiago egiteke
paradigma feministaren ikuspegiaren aldetik; izan ere, oraindik ere badira zenbait
aspektu aztertu gabekoak. Horietako batzuk lantzen ditu ikerketa honek eta hortik
garatzen ditu helburuak, hain zuzen ere. Esaterako, estereotipo kontzeptu beraren
tratamendu legislatibo era jurisprudentzialak aztertzen ditu nazioarteko maila ez den
eremuan, Euskal Autonomia Erkidegoan, preseski. Eta gainera, orain arte gaian gutxi
landutako ikuspegi intersekzionala erabiltzen du genero estereotipo mota guztiak
kontuan hartzen dituen analisia ahalbidetzeko.
3. Ikerketaren muina
3.1. Zuzenbidearen teoria feminista eta intersekzionalitatea
Zuzenbidearen teoria feministak eta intersekzionalitatearen teoria dira oinarri lan honen
marko kontzeptuala osatzeko. Paradigma feministak Zuzenbidearen androzentrismoa
salatzeaz gain, Zuzenbideak genero desberdintasuna eta bereizkeria mantentzen izan
dezakeen papera aztertzen du. Nahiz eta Zuzenbidea diskurtso botere gisa ulertzen den
(Foucault, 1966; Facio, 2000), autore batzuek argudiatu dute Zuzenbideak ere balio dezakeela
desberdintasunaren aurka borrokatzeko (Williams, 1992; Facio, 2000). Crenshaw-k (1989)
garatutako intersekzionalitatearen kontzeptuan oinarrituta, genero estereotipo
intersekzionalak kontuan hartzen ditu ikerketak. Adibidez, emakume migratzaileei
estereotipo zehatz batzuk ezartzen zaizkie, emakume eta migratzaile estatusa izateagatik
(Cook eta Cusack 2010, 29).
3.2. Genero estereotipoak deuseztatzeko betebehar juridikoa nazioarteko eta
Europar mailan
Nazioarteko mailan, CEDAW-ko 5.a eta 2.f. artikuluek ezartzen dute genero estereotipoak
deuseztatzeko betebehar juridikoa. CEDAW-k dioenez, nazioarteko hitzarmenaren parte
diren botere publikoek, botere legislatibo eta judizialak barne, genero estereotipoak eta
gizonen eta emakumeen rol estereotipatuak deuseztatu behar dituzte hainbat neurri
ezarriz13. Europa mailako berdintasun arauak aztertu eta gero, genero estereotipoak
deuseztatzeko betebehar juridikoa egokien garatzen duen hitzarmen juridikoa 2014an sartu
zen indarrean “Istanbuleko Hitzarmena”-n (Europako Kontseiluaren Hitzarmena,

10

Erreferentzia osoa Erreferentziak atalean agertzen da, lan honen bukaera aldean.
Timmer-ek beste autore batzuekin egin dituen ekarpenak ere oso interesgarriak dira ere. Ikus adibidez, Brems, E.
eta Timmer, A. (2016): Stereotypes and Human Rights Law. Intersentia.
12
Adibidez, Zuzenbidetik eta Psikologiatik, Zuzenbide eta Zientzia Forense eta Kriminologiatik … eta abarretik. Ikus
adibidez, Martín, M. (2018): Análisis de la justicia desde la perspectiva de género, Tirant lo Blanch.
13
Espainiak CEDAW 1983ko abenduaren 16an berretsi zuen, baina Berrespen Testua ez zen Espainiako Boletin
Ofizialean martxoaren 21a arte argitaratu («BOE» 69 zenb., 1984ko martxoaren 21ekoa).
11
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emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeari eta haren aurka
borrokatzeari buruzkoa, 2011) aurkitzen dugu 12.1 eta 14. Artikuluetan, hain zuzen ere.
3.3. Euskal Autonomia Erkidegoko proiekzio juridikoa
EAE-ko berdintasun araudi nagusiek genero estereotipoei hainbat erreferentzia egiten
dizkiete. Otsailaren 18ko, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak, 3.
artikuluan EAE-ko botere publikoek berdintasun alorrean jarraitu behar dituzten
printzipio orokorrak ezartzen ditu, eta horietako bat “sexuaren araberako rolak eta
estereotipoak desagerraraztea” da 14. Maila foralean, martxoaren 9ko, Emakumeen eta
gizonen berdintasunerako 2/2015 Foru Araua (Gipuzkoa) eta ekainaren 20ko,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Araua-k (Bizkaia) aurkitzen
ditugu 15. Horiek genero estereotipoei eta intersekzionalitate ikuspegia txertatzeko
beharrari erreparatzen diete 16.
EAE-ko jurisprudentzia aztertzeko “genero estereotipo” hitz klabea erabili da
jurisprudentzia bilatzaileetan17. Lortutako emaitzen artean emakume eta gizonen
berdintasunaren inguruko auziak bakarrik aztertu dira, eta horietan genero estereotipoen
erreferentzien maiztasuna eta sakontasun aztertu dira. Jurisprudentziaren analisia
baliagarria izan da jakiteko auzitegiek nola erreparatu dioten genero estereotipoak
deuseztatzeko betebehar juridikoari. EAE-ko auzitegi batzuek genero estereotipoak
identifikatu eta horiek deuseztatzeko beharrari buruz aritu egin dira hainbat sententzia
eredugarritan18, baina, oro har, gutxi izan dira aurkitutako erreferentziak.
4. Ondorioak
Lanak erakutsi du nola Zuzenbidea, gaur egun batez ere berdintasun araudien
garapenaren bitartez, genero estereotipoak deuseztatzeko bide izan daitekeela.
Zehatzago, lanak erakutsi du nola genero berdintasunaren inguruko lege eta politika
publiko modernoenek genero kezka gero eta handiagoa adierazten dutela estereotipoen
eta intersekzionalitate ikuspegiaren integrazioaren inguruan. Egungo feminismo
korronte nagusien eragina nabarmena da legedi berri hauetan. EAE -ko berdintasun
araudietan ere kezka horiek ikusten dira. Genero estereotipoak deuseztatzeko betebehar
juridikoa garatu da EAE-ko berdintasun araudian, eta beraz, esan dezakegu gaur egun
betebehar juridiko hori ez dela bakarrik nazioarteko eta europar mailako Zuzenbidetik
garatzen, baizik eta eskualdeko Zuzenbidetik ere bai.
Baina nahiz eta araudietan genero estereotipoak deuseztatzeko beharra aipatzen den,
EAE-ko auzitegien sententzien eta jurisprudentziaren analisiak erakutsi du oraindik bide
luzea egin behar dela epaileek genero estereotipoak identifikatzeko eta horiek
deuseztatzeko beharraz aritzeko. Izan ere, gutxitan aurkitu dira emakume eta gizonen
berdintasun kasu juridikoak genero estereotipoei erreferentzia egiten dutenak, eta are
14

4/2005 Legeko Zioen Adierazpenean jada emakume eta gizonen erlazio eta gizarteko posizio hierarkizatuek
estereotipo eta roletan jatorria dutela onartzen da eta gero, zati xedatzailean genero deuseztatzeko betebeharra 16,
26, 28, 29 eta 30 artikuluetan garatzen da (lan eta estatistiketan, komunikabideetan eta publizitatean eta
hezkuntzan, hurrenez hurren).
15
Arabako lurralde historikoak oraindik ez du onartu emakumeen eta gizonen berdintasunaren inguruko Foru Araua,
baina jendaurrean jakinarazi du prestatzeko asmoa. Arabako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV Foru
Planak (2016-2020) aurreikusten du hurrengo plangintza garaian berdintasunerako Foru Araua lantzeko
aurretiazko lana egitea.
16
4/2005 Legeak estereotipoei buruz esaten duenaz gain, berdintasun arau foralek, lurralde historikoen eskumen
espezifikoak kontuan hartuta, giza zerbitzu eta kirol eremuetan ere genero estereotipoak deuseztatzeko
betebeharra garatzen dute (adib. 4/2018 Arau Foraleko 52.b artikuluan eta 2/2015 Arau Foraleko 48. artikuluan).
2/2018 Arau Foralak, arau modernoenak, bereziki intersekzionalitatearen beharra azpimarratzen du.
17
CENDOJ Dokumentazio Juridikorako Zentro-ko bilatzailea erabili da. Hurrengo estekan aurki daiteke:
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
18
Adibidez, Bizkaiko Auzitegi Probintzialeko hainbat sententzia: SAP BI 1721/2019, 2019ko martxoaren 27koa,
SAP BI 1721/2018, 2018ko uztailaren 11koa, eta SAP BI 1510/2018, 2018ko ekainaren 8koa.
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gutxiagotan, intersekzionalitatearen ikuspuntutik egindako erreferentzia dutenak.
Azken urteotako jurisprudentzian genero estereotipo kontzeptuaren erabilera gehiago
aurkitu delako, badirudi jokaera positiboa dagoela eta hori aipatzekoa ere bada.
5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Lan honetatik abiatuta, argi dago auzitegien erronkak direla eginkizun hauek: genero
estereotipoen inguruko arreta garatzea eta horren inguruko hainbat baliabide zein
tresna aztertzea, eta begirada intersekzionala lantzea. Horregatik, ikerketak sakonago
aztertuko du zein eragin izan dezakeen genero berdintasun kasuetan genero
estereotipoak ikuspegi intersekzionaletik deuseztatzea. Horrek modu erabakigarrian
lagundu bailezake talde desberdinetako emakumeen eskubideak modu eraginkorragoan
babesten, bereizkeria anitzari aurre egiten eta oro har, emakume eta gizonen
berdintasuna aurreratzen.
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“ETA euskararen aldeko talde bat zela uste nuen”. Hizkuntzari eta
gatazkari lotutako aurreiritziak gazteen diskurtsoetan
Velte, S
Publizitateko eta Ikus-Entzunezko Komunikazioko Saila, Gizarte eta Komunikazio Zientzien
Fakultatea (UPV/EHU)
samara.velte@ehu.eus
Laburpena
Euskal gatazka armatuaren hondarretan jaiotako gazteei egindako elkarrizketetan oinarrituta,
gazteok gatazkari eta hizkuntzari buruz sortzen dituzten ahozko diskurtsoak ditu aztergai ikerketa
honek. Galdegaien hasierako fokua beste bat izan arren, elkarrizketatuek sarritan ekarri dute
euskararen gaia hizpidera, erakutsiz oraindik ere aurreiritzi politikoak hautematen dituztela
hizkuntzaren erabilerarekiko. Sentimendu hau bereziki nabarmentzen da euskara ofiziala ez den
guneetako parte hartzaileen diskurtsoetan; hortik ondoriozta genezake hizkuntzaren normalizazioa
lagungarri izan daitekeela hizkuntzari egotzitako aurreiritziak gainditzeko orduan.
Hitz gakoak: gatazka, gazteak, euskara, diskurtsoak, aurreiritziak.

Abstract
This article analyses oral discourses extracted from interviewing young people who were born in
the last years of the Basque armed conflict. Our research question was motivated by the fact that some
of the interviewees themselves brought up the topic of language discrimination when they were asked
about the political and armed conflict, although the initial focus of the interviews was a different one;
which shows that they still perceive prejudices related to language use. This feeling is especially
expressed in the discourses of speakers from areas where Basque is not officially recognized; this
could suggest that the normalization of language could be helpful in order to overcome discrimination
towards certain linguistic communities.
Keywords: conflict, youth, Basque, discourses, prejudices.

1. Sarrera eta uneko egoera
Beste zerbaiten arrastoan genbiltzala, bilatu gabe bidera atera zaigun ikerketa bat da hau.
Euskal gatazkaren memoriaren transmisioari buruzko ikerketa batean du jatorria: 2000. urte
inguruan jaiotako gazteek euskal gatazkaren historiari buruz sortzen dituzten diskurtsoen
ikerketa baten testuinguruan, ohartu ginen ikerketan parte hartzen ari ziren gazte batzuek
hizkuntz diskriminazioaren gaia maiz ekartzen zutela hizpidera, elkarrizketatzaileak gai hura
propio aipatu gabe. Euskararen auziak presentzia handia zuen, bereziki, Ipar Euskal Herriko eta
Nafarroako gune mistoko elkarrizketatuen esperientzietan, euren narrazioek adierazten zutenez.
Horrek hipotesi bat planteatzera bultzatu gintuen: euskara ofiziala ez den eremuetan, oraindik
indar handia dutela hizkuntzaren erabilerarekin lotutako aurreiritziek, eta, ondorioz, sentitutako
diskriminazio edo seinalamendua ere handiagoa dela gune horietako gazte euskaldunengan.
Diskurtsoak gertaera komunikatibo gisara aztertzen baditugu, ezin ditugu euren testuingurutik
at ulertu. Informazioa ematen digute gertakari diskurtsiboan inplikatutako pertsonen posizio
sozialari buruz (Van Dijk, 2003), hala nola, gizarte horretan nagusi diren botere harremanei
buruz (Wodak eta Fairclough, 1997). Diskriminaziozko egoerak diskurtsoaren bidez ere
erreproduzitzen dira (Calsamiglia eta Tuson, 2012). Testuinguru diglosiko batean, zeinetan
hizkuntza ofizial nagusi bat eta hizkuntza gutxitu bat (koofiziala edo ez) elkarren alboan bizi
diren, botere harreman bat dago, eta litekeena da diskurtso nagusiek ere gatazka linguistiko hori
islatzea, esate baterako, hizkuntza gutxituko hiztunekiko aurreiritzi, konnotazio edo topiko
moduan (Tusón, 1997). Euskararen kasuan zehazki, existitzen da hura joera politiko jakin
batzuekin (ezkerreko abertzaletasunarekin, batik bat) lotzen duen iruditeria kolektibo bat
(Amorrortu et al. 2009), eta aski dokumentatuta daude hura gatazka armatuarekin eta ETArekin
lotu izan dituzten diskurtsoak, hizkuntza bera desakreditatze aldera (Torrealdai, 2018).

33

IkerGazte, 2021

Gutxiespen eta diskriminazio sentimendu horrek, bestalde, hiztunek euren buruaz duten irudian
eragin dezake, kasu batzuetan trauma indibidual zein kolektiboak eragiteraino (Madariaga
Muthular, 2019).
Gure ikerketan elkarrizketatutako parte hartzaileek, euren adinagatik, urrun sentitzen dituzte
gatazka armatuari lotutako gertakariak, ETAren jarduna amaitu zenean adingabeak zirelako.
Hala eta guztiz ere, oraindik aipatzen dituzte harekin lotutako aurreiritziak, eurek sufritutako
diskriminazio linguistikoaz mintzo direnean; batez ere euskarak ofizialtasunik ez daukan
guneetan bizi badira. Horretaz ohartzeak eraman gaitu ikerketa honetako galdera nagusiak
planteatzera: euskarak aitortza ofizialik ez daukan lurraldeetan eta, ondorioz, hizkuntzen arteko
botere harreman hori are agerikoagoa denetan, nabarmenagoa al da euskal hiztunek sentitzen
duten seinalamendu eta diskriminazioa? Eta, zehazkiago: diskriminaziozko esperientzia horiek
lotura handiagoa ote dute gune horietan euskararen politizazioarekin, euskara ofiziala den
guneetan baino?

2. Ikerketaren helburuak
•

2000. urte inguruan jaiotako gazteek, euskal gatazkaz ari direla, euskarari buruz egiten
dituzten aipamenak identifikatzea.

•

Gatazka-hizkuntza binomioaz
diskurtsiboak aztertzea.

•

Aztertutako diskurtsoetatik ateratako datuak hizkuntzaren ofizialtasunaren arabera,
lurraldeka sailkatzea.

mintzo

direnean

erabiltzen

dituzten

estrategia

3. Ikerketaren muina: metodologia eta datuen analisia
1990eko hamarkadaren amaieran eta 2000koaren hasieran jaiotako 42 gazterekin izandako
elkarrizketak ditu oinarri ikerketa honek. Elkarrizketok 2018 eta 2020 urteen artean egin genituen
Euskal Herriko lurralde guztietan: Araban lau elkarrizketa egin genituen; Bizkaian, hamalau;
Gipuzkoan, hamar; Ipar Euskal Herrian, lau; eta Nafarroan, zortzi. Azken lurralde horretan, bost
elkarrizketa gune euskaldunekoak dira, eta hiru, gune mistokoak. Elkarrizketa bakoitzak 30 eta 90
minutu arteko iraupena izan zuen, eta, arestian aipatu moduan, elkarrizketen gai nagusia euskal
gatazkaren historia zen, galderak aski modu irekian planteatuta; parte hartzaileek erabakitako
hizkuntza erabili genuen kasu guztietan.
Bildutako ahozko datuak aztertzerakoan, arreta eman ziguten euskarari buruzko aipamen batzuek,
eta, lehenbiziko urrats gisara, hizkuntzari buruzko sekuentzia diskurtsiboak identifikatu genituen
Nvivo software-an termino bilaketa bat eginez.
1. irudia. ‘Euskara’ terminoaren erabilera aztertutako elkarrizketetan, lurraldeka
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Populazioaren proportzioa irizpide gisara hartu genuenez, nabarmen handiagoa da euskara
ofiziala den guneetan bizi diren parte hartzaileen kopurua: 42tik 36 dira Araban, Bizkaian,
Gipuzkoan eta Nafarroa iparraldean bizi direnak. Aldiz, soilik 7 bizi dira Ipar Euskal Herrian
edo Nafarroako gune mistoan. Hala ere, haien diskurtsoetan agertzen dira gehien, alde
handiarekin, euskarari buruzko aipamenak (1. irudian, Nafarroari dagokion zutabea erlatibizatu
beharra dago, bertako parte hartzaile gehienak iparraldeko euskal eremukoak zirelako). Honek
iradoki diezaguke euskararen gaiak presentzia handiagoa duela gazte horientzat gatazkari buruz
ari direnean, beste lurraldeetakoentzat baino.
Jarraian, diskurtsoaren analisia baliatuz osatuko dugu gure azterketa.

3.1. Euskararen aipamenak koofizialtasunaren eremuan
Elkarrizketa gehienak euskara koofiziala den eremuetan (EAEn eta Nafarroa iparraldean)
egin arren, hizkuntzaren gaia ez da maiz atera gazteon diskurtsoetan, euskal gatazkari buruz ari
zirela. Agertu denetan, oro har, euskara bi kontzepturekin lotu izan dute: a) frankismoko debeku
eta diskriminazioarekin; eta b) ideologia politiko zehatz batzuekin (euskalduna, abertzale eta,
bereziki, ezkerreko abertzale gisara agertzen da erretratatuta). Euskara gatazka armatuarekin
zuzenean lotzen duten sekuentzia diskurtsibo apurrenetako bat ondorengo adibidekoa da:
A adibidea: N-16-Barakaldo

1

E: Nola azalduko zenioke gaiaz ezer ez dakien bati zer izan den euskal gatazka?

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

N-16-Barakaldo: Izan zena, nik uste dudanaren arabera? Ba, euskal gatazka – diktadura
frankistan zehar, hainbat errepresio bide erabili ziren , pixka bat erreprimitzeko eta ezabatzeko
– tira, pixka bat ez: dezente – Espainian zeuden nazionalitate, kultura desberdinak ezabatzeko .
Haietako bat euskal naziotasuna zen, euskal kultura. (...) Eta praktikan ipinitako neurriak izan
ziren, bada, zer dakit ba nik ? Espainiarra, gaztelania ez ziren hizkuntzen debekua . Haien artean
euskara dago; Espainiako gainerakoarekiko [sic] oso bestelakoa den hizkuntza bat , eta, beraz,
nabarmentzen du – Euskadiko, Euskal Herriko biztanleei kultura nahiko – esan nahi dut
kulturen desberdintasunari ekarpen handia egiten diola . Eta beraz ahalegin hori egin zen , hori
zapaltzeko: kultura desberdin bat izatea, izan ere, horrek bide ematen zion jende horri
espainiar naziotasunarekin ez identifikatzeko . Beraz, nik uste dut hori dela: euskara zapaldu
zela , eskoletan debekatu zela , leku guztietan dena berdin-berdina izatea nahi zutela, eta,
orduan, gauza horien haritik, Espainiarekiko oposizio indartsua sortzen da Euskadiko jende
askoren partetik; nire ustez horrek jarraitzen du oraindik . Eta, bada, hori. Eta gero agertzen
dira euskal kulturari inolako mesederik egiten ez dioten taldeak, toki txarrean uzten dutelako;
adibidez, ETA. Baina hura ere, era batean edo bestean, gauza bera egiten ahalegintzen da:
Espainiako zapalkuntzari aurre egiten.

18

E: Gatazkaren azken urteen inguruan tabu handiagoa dago, frankismoari buruz baino?

19
20
21
22
23
24
25

N-16-Barakaldo: Bai. Errazagoa da frankismoaz hitz egitea, Franco hilda dagoelako, ezta ?
Suposatzen da ETAk armak utzi dituela, baina hala ere ETAk kalte handia egin dio euskal
naziotasun osoari, eta kalte handia eragin dio Euskal Herriaren izenari. Eta, batez ere, haren
irudiari; izan ere, zuk oraintxe Espainiako beste edozein tokitan ‘euskalduna [vasco]’ esan, eta
seguruenik jende gehienak ETArekin lotuko du. ‘Euskara’ esaten diozu, ETArekin lotzen du .
Gaur egun ere, suposatzen da irekiagoak direla jarreraz, baina ez. Eta, bada, nik uste dut,
hainbeste kalte eragin dienez gero, apur bat... bai, tabu izaten jarraitzen duela.
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Bi pasarte hauek Barakaldon egindako elkarrizketa bati dagozkio (jatorrizkoa gaztelaniaz;
itzulpena gurea da); herritarren %25 euskal hiztunak diren gune batean, alegia (Barakaldoko
Udala, 2020). Elkarrizketatua migrazio jatorriko nerabe bat da; ez dauka testuinguru sozial
euskaldunik, eta hizkuntzarekin daukan harremana eskolako euskara klaseetara mugatzen da
batik bat. Euskara aipatzen duen lehenbiziko aldian, iraganeko errepresioarekin lotzen du.
Diskurtso honen ezaugarri nagusia hizlariaren posizioa da: gatazkaren eskema polarizatu argi
bat eraikitzen duen arren (biktima bat identifikatzen du: euskal kultura; eta kaltearen eragile bat:
Espainia. Biolentzia, aldiz, oinarrizko nortasun-gatazka baten ondorio gisara azaltzen du),
distantzia pertsonala markatzen du deskribatzen dituen gertakariekiko: ez du bere burua
kokatzen diskriminazio egoera horretan. Hizlariaren urruneko posizio hori sekuentzia
narratiboko hainbat estrategia diskurtsibotan beha daiteke: hirugarren pertsonako aditzak eta
aditz inpertsonalak erabiltzen ditu (3., 5., 9., 11. eta 12. lerroetan), eta horrela agenteak eta
interlokutoreak ezabatzen ditu diskurtsotik. Indiferentziazko adierazpenek (6. lerroa) ere
distantzia erakusten dute. Identifikazio edo inplikazio pertsonala adierazten duen une bakanetan,
modalizatzaileak (14. lerroa) erabiltzen ditu narrazioa bere testuingurura ekartzeko.
Distantzia hori laburragoa da bigarren pasartean, elkarrizketak aurrera egin ahala
elkarrizketatzailearekin konfiantza handiagoa hartu duenean. Pasarte horretan, ekintza
diskurtsiboko bi partehartzaileak -narratzailea eta elkarrizketatzailea- esplizitatzen dira
adierazpen apelatiboen bidez (19 eta 22. lerr.) eta tonu sendoagozko adierazpen ebaluatiboen
bidez. Narratutako gertakariak ere denboran hurbildu egiten ditu hizlariak, aditz denboretan
orainaldia erabiliz (lehenbiziko pasartean iragana erabili du) eta deixiaren bidez (22 eta 24.
lerr.) Euskararen aurkako aurreiritziak esplizitatuta geratzen dira erantzun honetan, baina beti
besteren hitzetan, interdiskurtsibitatearen bidez eta iritzi bat orokortuz (“Euskara ETArekin
lotzen da”); hizlariak ez ditu bere egiten posizio horiek, eta ez du bere burua posizionatzen
aurreiritzi horien biktima gisara (25. lerr.).

3.2. Euskararen aipamenak ofizialtasunik gabeko eremuetan
Nafarroan egindako elkarrizketetan, alde handia identifikatu dugu gune euskalduneko gazteek
sortutako diskurtsoen eta gune mistokoen diskurtsoen artean. Lehenbizikoetan, oro har, EAEn
behatutako elementuak errepikatu dira: euskarari buruzko aipamen gutxi, eta gehienbat iraganari
lotuak eta identifikazio pertsonal handirik erakutsi gabe narratuak. Bigarrenetan, aldiz,
identifikatu ditugu euskara gatazkarekin eta aurreiritziekin lotzen dituzten zenbait diskurtso:
B adibidea: M-17-Tafalla

1
2
3
4
5
6
7

M-17-Tafalla: Ba hori, Escolapiosekin elkartu ginenean eta haiek “etarrak ” deitzen
gintuztenean , eta guk haiek “fatxak”. Ba azkenean bazen hor – o sea, ez geneukan ideiarik , eta
ezberdintzen gintuen bakarra izan zen euskara. Euskara jakitea edo ez. Orduan, ba hori: ba
haiek esaten zuten Nafarroa zela Espainia, guk esaten genien ezetz, ikasten genuelako Ikastolan
bazela – o sea, Ikastolan , LHn, ikasten genuen zazpi probintziak, Euskal Herria; eta haiek ez
zutelako [sic] halakorik ikasten . Horrek ezberdintzen gintuen pila bat, eta gatazka moduko
horiek bai bizi izan genituela.

8

E: Zuek momentu horretan bazenekiten zer esan nahi zuten “etarra” eta “fatxa” hitzek?

9
10

M-17-Tafalla: Ez, ez. O sea, agian – es que, uste nuena izan zen ETA zela talde bat, txikitan,
ez? Talde bat ba euskaraz zekiena eta euskararen alde zegoena . Baina ez nekien ezer gehiago.
Van Dijk-en (2003) kontzeptuak erabiliz, hizlariak lauki ideologiko argi bat eraikitzen du,
Besteen kategoria bat (outgroup) eta Gureen kategoria bat (ingroup) polarizatuz. Lehenbizikoan
leudeke Escolapios eskola erdaldun eta erlijiosoko ikasleak; bigarrenean, aldiz, ikastolako haur
euskaldunak, hizlaria bera barne. Hizlariak hainbat datu elipsatzen ditu kooperazio printzipioa
jarraituz (Grice, 1975). Elkarrizketatzailearekin partekatutako informazioa dela aintzat hartzen
du; besteak beste, ikastolek curriculum propioa daukatela geografia gaietan.
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Erabateko identifikazioa erakusten du ingroup horrekiko, lehen pertsonako aditzek (1 eta 2.
lerr.) eta izenordainen erabilerak (1, 2, 4 eta 5. lerr.) erakusten dutenez, eta aipatutako
diskriminazioa ilustratzen duen narrazioa esperientzia pertsonal batean oinarritzen denez gero.
Polarizatze-estrategia horretan, ingroup-aren ezaugarri positiboak eta outgroup-aren ezaugarri
negatiboak nabarmendu ohi dira. Kasu honetan, hizlariak aitortzen du bi taldeek zeuzkatela
elkarrekiko aurreiritziak; etarra eta fatxa termino peioratiboek metafora funtzioa betetzen dute
kasu honetan, ezinezkoa baita gazteotako inor ETAko kide izatea euren adinarekin. Ez dira,
ordea, jarrera politiko bat irudikatzen duten metaforak, identitate kultural eta linguistiko bat
baizik. Ondorioz, bere kulturagatik seinalatua den norbaiten gisara aurkezten du bere burua
hizlariak. Bigarren erantzunean ikus daitekeenez, esperientzia horrek hainbesteko indarra izan
zuen, ezen gatazka armatuari buruzko bestelako erreferentziarik ez zeukan gazte batek (ETA zer
zen ez jakiteraino), gatazka hizkuntzarekin baizik ez baitzuen lotu. Hizlariak, nolanahi ere, ez
dio heltzen eskema polarizatzaileari; estrategia diskurtsibo leuntzaile bat darabil, haurren
ezjakintasuna nabarmenduz.
Esperientzia pertsonal gehien, ordea, Ipar Euskal Herrian egindako elkarrizketetan
(banakakoetan zein taldekoetan) topatu ditugu, eremu horretako parte hartzaileen proportzioa
txikiena izan arren. Gazteon ahozko diskurtsoek iradokitzen dute gatazka linguistikoa oso
present dagoela euren egunerokoan: haien hitzetan, euskaraz aritzeak “isolatzea” dakar, Besteen
aurrean “sektarioak bezala” geratzea, edota norberari burla egitea, besteak beste. Datorren
adibidean nerabeok agertutako esperientzia eta sentimendu horietako batzuk aztertuko ditugu.
C adibidea: taldeko elkarrizketa Baionan
Parte hartzaileak: Aitor (M-16-Hendaia), Unai (M-16-Anhauze), Oihan (M-15-Hendaia) eta
Urko (M-15-Hendaia) [aldatutako izenak]

1
2
3
4

Aitor: Badago jende bat politikarekin zerikusi handirik ez duena eta aurreiritziz betea duena
burua , ez? Eta, ba gaur egun pixka bat deseraikitzen ari da hori, baina... dudarik gabe, baina
hemen bertan ere, zenbat aldiz entzun behar izan dugu Seaskako ikasleok armak erabiltzen
ikasten dugula Euskal Herriko jendearen partetik ?

5

Unai: Euskal Herriko, baina ez euskalduna .

6

Aitor: Ez. Baina Euskal Herriko jendearen partetik. Hau da, jendea, zu joaten zara –

7
8

Unai: Hori usu, jendearen partez kostaldean , edo bada parte bat bizi dena arrunt
deskonektatuta , en fin.

9
10

Aitor: Bai, bai. Bizi hemen edo bizi Landetan, hemendik 50 kilometro gorago, berdin zaie .
Haiek bizi dira haien bolara, Euskal Herriarekin ez dute deus ikustekorik —

11

Unai: Horiek hemen dira: Biarritz , le Sud Ouest ... ez da besterik.

12

Oihan: Gateâu Basque -eta.

13

Unai: Bai, eta hori gehien-gehiengoa .

14
15
16

Aitor: Aski duzu begiratu, momentu honetan 301 ikasle gara Etxepare Lizeoan. Ez dakit, ez
dago daturik zoritxarrez, interesgarria litzateke jakitea: Ipar Euskal Herrian zenbat gazte gara ,
eta zenbat lizeotar gara ? Izango gara ehuneko zer, bi? (...)

17

Urko: Ikusten duzu hemen lizeoan , ateratzen zara aisialdian eta da mundu desberdin bat . (...)

18
19
20

Aitor: Badira hogei bat urte Etxepare auzo honetan dela, eta usatu dira, baina oro har ikusi
izan da, ez dakit, gu joan nonbaitera eta "A, Ikastolako haurrak dira" [despektiboki], edo "Les
basques", "C'est les basques qu'arrive".

21
22
23

Unai: Baina gero gauza onak badira . Ikustea hor beheko kebabean euskoa onartzen dutela eta
korrikako afitxak badirela... (...) Enetzat pixka bat begiak ireki ditu, eta ni autobusean mintzo
naizenean Supeko jendearekin, eta denetik bada , bistan da.
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24
25
26

Urko: ChronoPlusean nintzela, gure klaseko batzuk iritsi ziren, eta autobus gidariak esan zigun
"Aio", ateratzean. Eta hasi ziren erraten "Zer da hizkuntza hori? Ez duzue errespeturik ”, eta
horrela. (...)

27
28

Elkarrizketatzailea: Eta Ipar Euskal Herriko barnealdean ere gertatzen dira halakoak, edo
gehienbat hirian?

29
30
31
32
33

Aitor: Nik uste guttiago. Eta gero bada hemen aunitz, bada belaunaldi bat, bi belaunaldi, hori
Hego Euskal Herrian aunitz bazen: barnealdeko jendea , baserrikoa , hirira joan eta ez zaio
inoiz okurrituko euskaraz hitz bat botatzea . Hori: hartzen duzu Tolosar bat, duela bi
hamarkadako Tolosar bat, eta Donostiara joan, eta o sea, ziudadera noa, eta euskaraz ez dut
inoiz eginen . Eta hori han jada gainditzen ari da, hemen oraindik bada aunitz —

34

Unai: Bai, bai, bai.

35
36
37

Aitor: [Unairi] Zuk zure inguruan aski ongi jakinen duzu. Baionara etorri eta jende euskaldun
aunitzeri, barnealdeko jende aunitzeri ez zaio inoiz okurrituko denda batera sartu eta "egun on"
erratea. Inoiz. Automatikoki, frantsesera.

38
39
40

Unai: Bai, eta beti beldur hori , ez dakit, ez ulertuak izatea -eta. Eta orain gu ari gira, nik
badakit justu gero Baca hastearekin, eta indarra egitea lehen hitza euskaraz egiteko, baina
badakit gurasoentzat , edo amarentzat berdin, ez duela sekula eginen.
Pasarte honetan, gazteen arteko hainbat negoziazio-sekuentzia identifika ditzakegu. Argi
dago euren artean hurbiltasun-gradu altua dagoela: interakzio handia dago, eta ia ez da
elkarrizketatzailearen interbentziorik behar. Tonua lagunartekoa da, eta zenbait adierazpen
kategorikok erakusten dute parte hartzaileak eroso zaien ingurune batean daudela, testuinguruko
hainbat datu elipsatzeraino (esate baterako, Seaskari edota euskoari buruz). Hala ere, hitzartzeen
banaketak euren arteko botere harremanak ere islatzen ditu: Aitorrek eta Unaik (2. mailako
ikasleak) hartzen dute elkarrizketaren denbora gehiena, eta Urkok eta Oihanek ( 1. mailakoak)
batik bat entzule rola hartzen dute, ikaskideen tesiak indartuko dituzten adibideak ipiniz.
Elkarrizketaren lehenbiziko sekuentzian (1-17 lerroetan), nerabeek lauki ideologiko bat
eraikitzen dute, Besteak identifikatzeko; euskaldunak (Gu) seinalatzen dituztenak definitzen ari
dira. Elkarrizketatzaileak galdetu gabe, Aitorrek ekartzen du hizpidera bere tesia: “Gu,
Seaskako ikasleok, ETArekin lotzen gaituzten aurreiritzien biktima gara” (“armak erabiltzen
ikastea” metaforaren bidez adierazten da), hartara komunitate linguistikoari leporatuz
biolentziaren ardura. Aitorrek galdera erretoriko bat darabil bere tesia enfatizatzeko, eta lehen
pertsonako aditzak, bere interlokutoreak sentimendu horretan sartzeko. Puntu horretatik aurrera,
bere tesia “negoziatutako egia” bat bihurtzen da elkarrizketan, eta gainerakoek haren gainean
eraikiko dute euren argumentazioa.
Hasteko negoziazio bat dago, outgroup-a nork osatzen duen eta gu-gandik bereizten dituzten
haien ezaugarriak zeintzuk diren ebazteko: lurraldea partekatzen dute, baina tokiko errealitate
politikotik “deskonektatuta” -arroztuta- bizi dira. Unaik transformazio estrategia bat darabil
Aitorren tesiari erantzuteko: beraiek Euskal Herrian bizi dira, baina ez dira euskaldunak, hau
da, ez dira gu; identitate kultural bereiziak dira. “Kosta”, “Biarritz” eta “Gâteau Basque”
kontzeptuek kontsumitzaile dirudunen irudi bat eraikitzen dute Beste horrengan, zeinak Euskal
Herria bere produktu eta alderdi tradizionalengatik maite duen, eta ez bere bizitza politiko eta
sozialagatik. “Sud-Ouest” terminoak bi kontzepturi egin diezaieke erreferentzia: 1) frantsesez
argitaratzen den egunkari erregionala, lurraldean gehien saltzen dena; edota 2) Euskal Herria
Frantziaren “hego-mendebaldea” izatearen ideia. Bi kasuetan, ikuspegi geopolitiko
erregionalista bat nabarmentzen da, zeinetan Frantziako estatua den fokuaren erdigunea. Hori
litzateke outgroup-aren beste ezaugarri nagusi bat: Euskal Herriaren nazio izaera ukatzea.
Aitorrek abiapuntuko tesi hori -“Beraiek dira arrotzak”- moldatzen du ideia bat errepikatuz:
“Euskal Herrikoak dira”, horrek eragiten dion kontraesana nabarmenduz. Kanporatua izatearen
sentimendu hori 17. lerrotik 25.era esplizitatzen dute hizlariek, Besteekin alderatuta botererik
gabeko gutxiengoa izatearen sentimendua deskribatzen dutenean. Aitorrek datu hipotetiko bat
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darabil argudio estatistiko modura bere ikuspegia indartzeko, eta, aldi berean, galdera erretoriko
batekin barne biltzen ditu bere hizketakideak. Urkok metafora hiperboliko batekin indartzen du
tesi hori. Botere harremanen deskribapen horrekin, abiapuntuko tesia iraultzen dute: “ Gu gara
arrotzak” izango da elkarrizketaren oinarrizko kontsentsua aurrerantzean.
Nerabeek hainbat esperientzia pertsonal dakartzate hizpidera. Aitorrek zuzeneko aipuak
darabiltza outgroup-a imitatuz: ikastolako haurrei buruz tonu despektiboan mintzo direla
ulertarazten du, baliabide fonikoak erabiliz; eta hizkuntza aldatzen du haiek frantsesez mintzo
direla nabarmentzeko. Azken adibide honek ilustratzen du hizlariaren pertzepzio bat: eurek
mehatxu edo inbasio gisara ikusten dituztela euskaldunak (tartean, hizlaria bera); euskaldunak
dira datozenak, arrotzak edo arraroak.
26-30 lerroen artean, Unaik disclaimer edo kontrakotasunezko tesi bat planteatzen du,
estrategia leuntzaile gisara, kontrakotasunezko lotailu batekin: “Baina gero gauza onak ere
badira”. Eta adibide batekin indartzen du bere iritzia: kasu honetan, kebaba ez euskalduna-ren
metafora bat da; eta euskoa onartzea, aldiz, euskal komunitatearen ohiturekiko errespetuaren
adibidea. Aitorrek kortesiazko estrategia batekin arrazoi ematen dio (28. lerroa), eta Unaik
argudio orokortzaile batekin erlatibizatzen du negoziazioa: “Denetik bada”.
Jarraian datorren sekuentzia narratiboan (31-35. lerroak), Urkok estrategia deuseztatzaile bat
txertatzen du, bere ikaskideak eraikitzen ari ziren tesi leunetik aldendu eta laukia berriz
polarizatzeko, Haiek negatiboki karakterizatuz: berak ere esperientzia bat (autobuseko
diskriminazioa) erabiltzen du egoera oso baten metafora gisara. Seinalamenduaren pertzepzioa
esplizitatzen du: euskaraz hitz egitea Besteekiko errespetu faltarekin lotzen dela.
Azkenik, Ipar eta Hego Euskal Herriko egoera soziolinguistikoen arteko aldeari erreparatzen
diote gazteek, bereziki Aitorrek. Sekuentzia deskriptibo batekin, euskaldunen lotsa edo
gutxiagotasun konplexua azaltzen du, espazioen arteko talka erabiliz metafora gisara:
barnealdeak eta baserriak xumetasuna eta lotsa irudikatuko lituzkete; hiriak, ziudadeak, aldiz,
sofistikazioa eta harrotasuna. Aukeraketa semantikoak (gainditu aditzak eta han/hemen eta
garai batean/oraindik deiktikoek) irudikatzen du errealitate hori oztopo psikologiko gisara
ulertzen duela hizlariak. Unaik, amaieran, erresilientziaren narratiba bat eraikitzen du; gurasoek
eta haien beldurrek, kasu honetan, iraganeko oztopo horiek irudikatuko lituzkete; eta gu
kategoriak, oztopo horiek gainditzen ari den belaunaldi gaztea.

4. Ondorioak eta etorkizunerako planteatzen den norabidea
Gure ikerketako parte hartzaileen diskurtsoen azterketa koalitatiboa egiterakoan, hasierako
hipotesiari helduleku bat eskain diezaioketen zenbait elementu behatu ditugu. Izan ere, alde
nabarmena sumatu dugu euskarari buruzko aipamenetan; ez soilik haien kopuruan, baizik eta
baita edukian ere. Gogoratu beharra dago elkarrizketen jatorrizko gaia ez zela hizkuntzarena,
gatazka armatuarena baizik; ondorioz, hizkuntzari egindako erreferentzia guztiak
elkarrizketatuek euren iniziatibaz egindako ekarpenak dira, inork lotura hori iradoki gabe. Oro
har, euskarak estatus ofiziala daukan eremuetako gazteek -Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta
Nafarroa iparraldekoek- gutxiagotan aipatu dute hizkuntza, gatazkari lotutako elementuen
artean; eta, egin dutenetan, oro har iraganeko diskriminazioari lotuta aipatu dute. Oso gutxitan
lotu dute euren testuinguru pertsonalarekin.
Bestalde, gatazkari buruz aritzerakoan, euskara gehien aipatu duten parte hartzaileak
euskarak ofizialtasunik ez daukan eremuetako gazteak izan dira: Ipar Euskal Herrikoak eta
Nafarroako gune mistokoak. Elkarrizketa horietan esplizitatu dute seinalatuta eta baztertuta
sentitu izan direla euskal hiztunak izateagatik. Esperientzia horietako askok haurtzaroko
oroitzapenekin eta ikastolako haurra izatearekin dute zerikusia, eta, diskurtsoaren eraikuntzan,
esperientzia bat egoera soziolinguistiko osoaren metafora bihurtzen dute maiz. Hizlariok azaldu
dutenez, euskaldun izateak inguruko gizartetik isolatuta sentitzea edota joera politiko zehatzekin
-abertzaletasunarekin, eta, gatazka armatuaren testuinguruan, biolentziarekin- lotzea dakar. Hau
bereziki esanguratsua iruditu zaigu, kontuan hartzen badugu elkarrizketa hauetan parte hartu
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duten pertsonak 2000ko hamarkadan jaiotakoak direla; eta, ondorioz, ezinezkoa dela gatazka
armatuan inplikatuta egotea. Areago: leporatzen zaien gaiari buruzko ezezagutza adierazi dute.
Seinalamendu horretan eragina izan dezaketen faktoreetako bat izan liteke, hain zuzen ere,
hizkuntzaren normalizazio falta. Euskara ofiziala den guneetan, badirudi hizkuntza gutxiago
politizatzen dutela gazteek. Aldiz, hizkuntzak aitortzarik jasotzen ez duen guneetan, haren
inguruko iruditeria askoz politizatuagoa da, hari lotutako aurreiritzi eta sentimenduak bezalaxe.
Elkarrizketen kopuruak ez du orokortze enpiriko baterako heldulekurik eskaintzen, baina
haren analisi koalitatiboak gaia ikertzen jarraitzeko hipotesi bati bide ematen diotela uste dugu:
hizkuntzak estatus ofizialik ez daukan guneetan, hizkuntza gutxitu horren erabiltzaileek askoz
seinalamendu-pertzepzio handiagoa daukatela. Kasu honetan, aurreiritzi politikoak ikertu ditugu
batik bat, baina interesgarria litzateke bestelako iruditerien azterketan ere sakontze a.
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6. Eskerrak
Ikerketa honek Eusko Jaurlaritzaren doktoreaurreko diru-laguntza eta NOR Ikerketa
Taldearen babesa jaso ditu.
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Laburpena
Euskal Herriko emakume artistek frankismo garaiko arte kronika edo literaturan izan
zuten trataera aztertuko dut testu honetan. Hala, ikusiko dugu baliabide androzentriko eta sexista
ezberdinak erabili zirela emakume artistak eta horien lanak gizonezkoengandik bereizteko, eta,
horrela, bigarren maila batean zokoratzeko. Modu horretan, hausnartuko dugu zein lotura dagoen
garaian emakumeek jaso zuten trataeraren eta horiek artearen historiaren diskurtso historiko
tradizionaletik kanporatuak izatearen artean.
Hitz gakoak: arte literatura, frankismoa, genero ikasketak, emakume artistak, euskal
ikasketak

Abstract
The text analyzes the way in which Basque women artists were conceived by art literature
or journalism during Franco’s regime. We will identify the different androcentric and sexist
discursive resources that art literature used to differentiate the art produced by females or men,
and, in this way, to underestimate the second ones. We will also reflect on the existent union
between the treatment received by female artists and the fact that they have been rejected to the
margins of traditional art history.
Key-words: Art literature, Francoism, Gender Studies, Female Artists, Basque Studies
1. Sarrera eta motibazioa
Azken hamarkadan arte historialari feministek burututako ikerketei, baita bestelako
aktibismo eta proiektuei esker ere1, esan dezakegu Euskal Herriko artearen historia feminista bat
idazteko saiakerak hurbilago daudela. Hala ere, oraindik asko dago egiteko. Esate baterako,
ikuspuntu feminista barneratzen duten ikerketa horiek, nagusiki, arte eta artista garaikideetan
zentratu dira; batez ere, beren lanetan generoa edo interes feministak presente zeuden artistengan.
Estatu-mailan ere antzeko fenomenoa eman da. Hau da, artearen historiaren ikerketa feministak
mugimendu feministari esker aldaketak eman ziren garaietan interesatu dira gehien bat. Alde
batetik, 1970etik aurreragoko arte eszena eta artistengan2, baina baita II. Errepublikako garaian
ere, emakumeen eskubideen aldeko garaipenak giro artistikoan ere izan baitzuen eragina3.
Kontrara, frankismo garaiko emakume artistak, horien lanak edo orduko sistema artistikoan izan
zuten posizio eta harreraren inguruan oraindik asko dago ikertzeko4. Hain zuzen, testuinguru
horretan zentratuko naiz oraingoan, zehazki, orduko arte literatura edo kultur kazetaritzan5.
Halaber, aipatu beharra dut aztergaia ez dela berria. Aurreneko arte historialari feministek jada,
atentzioa eskaini baitzioten emakumeak garaiko medioetan nola jaso izan ziren gaiari6. Azken
1

Besteak beste, Lourdes Méndez, Adelina Moya, Xabier Arakistain, Haizea Barcenilla, Miren Jaio,
Maider Zilbeti edo Garazi Ansaren ikerketak azpimarratu genitzake, eta aktibismoan edo bestelako
proiektuen artean, Wiki-historiak eta Plataforma A.
2
Esaterako, Juan Aliaga, Patricia Mayayo, Isabel Tejeda, Assumpta Bassas, Maite Garbayo edo Juan
Albarranen ikerketak.
3
Adibidez, Estrella de Diego, Idoia Murga, Carmen Gaitán, Patricia Mayayo, Nuria Capdevila edo
Concha Lombaren lanak.
4
Besteak beste, Pilar Muñoz, Isabel Tejeda, Noemí de Haro eta Patricia Mayayoren lanak.
5
Prentsa orokorrean publikatu ohi ziren artista eta horien lanen berri ematen zuten kronikak eta, oro har,
kazetari ez espezializatuek idazten zituzten. Horregatik, arte literatura edo kultur kazetagintzaz hitz egin
behar dugu eta ez arte kritikaz.
6
Esate baterako, Linda Nochlin eta Ann Sutherland-ek.
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finean, idatzi horiek lehen mailako iturriak dira emakume artistak beraien gizarte eta testuinguru
artistikoan izan zuten harrera eta oztopoen berri izateko.
2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Jaso dugun artearen historian emakume artisten izenik ez agertzea denboran aurrera
garatu diren geruza matxisten errepikapen sistematikoaren ondorioa da. Hain zuzen, arte literatura
edo kronika geruza horien artean kokatu behar dugu, besteak beste, sortuak izan ziren gizarte
patriarkalaren emaitza eta isla zirelako. Horregatik, gizarteko genero egiturak bertan ere igartzen
ziren; hau da, emakume artistekiko erroturik zeuden uste eta aurreiritzien berri ematen dizkigute
testu horiek.
Hain zuzen, emakumeek beren ibilaldi artistikoan izan zituzten eragozpenak ez ziren
bakarrik praktikoak edo fisikoak izan; adibidez, goi-mailako arte eskoletan ezin matrikulatzea.
Beste izaera bateko mugak ere ematen ziren, Pierre Bourdieuren (1998/2000) “indarkeria
sinboliko” terminoarekin erlazionatu ditzakegunak. Hain zuzen, bestelako oztopo horietan
zentratu zen Germaine Greer Obstacle Race. The Fortunes of Women Painters and Their Work
liburuan (1979). Greeren ustez, emakumeak gizarte sexistetan bizitzeagatik barneratuak zituzten
aurreiritziek gehiago trabatzen zuten beren ibilaldi artistikoa gizarteko genero egituretatik zetozen
oztopo neurrigarriek baino. Gauzak horrela, oraingoan frankismo garaiko arte kronika edo
kazetaritzak Euskal Herriko emakume artistak nola jaso zituen ikusiko dugu. Eta eginkizun
horretarako, zehazki, Mary Ellmann (1968) eta Joanna Russ-ek (1983/2018) planteatu zuten
egitura bereganatu dut. Hau da, garaiko arte idatziek emakume artistak eta horien lanak kontuan
ez hartzeko edo gutxiesteko garatu zituen estrategiak ezberdinak identifikatzen saiatuko naiz.
3. Ikerketaren muina
Euskal Herriko artearen inguruko liburuek barneratzen dituzten andrazkoen izen gutxiak
erreparatzearekin, logikoa liteke pentsatzea garaiko hedabideek atentzio eskasa eskaini zitela
orduko emakume artistei. Ez zen horrela izan, ordea; horren froga izan da hemerotekan burututako
arakatzea. Bestetik, emakume artistek komunikabideetan jaso zuten trataera, oro har, ez zen
monotonoa edo uniformea izan, baina baziren behin eta berriro errepikatzen ziren eta genero
marka argia zuten baliabide diskurtsiboak. Edo, beste era batean esanda, gizontasunaren
pribilegioa mantentzeko estrategia androzentriko eta sexistak oso presente egon ziren garaiko arte
literaturan, eta identifikagarriak dira. Hurrengo orrialdeetan horietariko batzuen inguruan
hausnartuko dugu; honako hauengan zehazki: a) Gorputz-irudiaren garrantzia, b) Gizontasunaren
neurria, c) Feminitatearen zeresana, d) Salbuespenaren tranpa.

3.1. Gorputz-irudiaren garrantzia
Kokatzen garen testuinguruko arte kronika edo kazetaritzan identifikatu nuen lehenengo
joera zera izan zen: idatziek arreta ez ziela emakume artisten lanei eskaintzen, beren gorputzei
baizik. Hau da, emakume artistak maila publikoan laudatzeko helburuarekin, horien edertasun
fisikoa eta jokamolde fina goraipatzea errekurtsoa konstante bat izan zen. Jakina, estrategia hori
ez zen berria, mendebaldeko artearen historian ibilbide luzea zuen baliabidea zela identifikatu
zuten, besteak beste, Germaine Greer-ek (1979, 71. or.), baita Rozsika Parker eta Griselda
Pollock-ek ere (1981, 9. or.). Gainera, baliabide diskurtsibo berdina egun ere errepikatzeak
patriarkatuaren historia luzea gogoratzen digu.
Jakina da genero dikotomia eta mailakatuaren logika frankismoaren ideologiaren
oinarrietako bat izan zela. Horregatik, emakume bat bere lan artistikoagatik aintzatetsia izateko,
lehenik eta behin, beharrezkoa zuen gizarteak bere generoari egokitu zizkion betebeharrak
betetzea; zera, emakume errespetagarriaren irudiarekin bat egitea (Capdevila, 2013, 25. or.). Edo
beste era batean esanda, emakume horiek “normalak” zirela frogatu beharra zuten; baina
normaltasun hori, jakina, gizarte-arauek zehazten zuten (Russ, 1983/2018, 49-50. orr.). Hala, arte
literaturak informazio hori eskaintzen zion irakurleari. Alegia, oso ohikoa izan zen arte kronika
eta idatzi desberdinetan emakume artisten presentzia fina, dotorea eta jokamolde adeitsua eta
otzana goraipatzea, edota beraien amatasunerako gaitasunari erreferentzia egitea. Izan ere, modu
horretan, feminitatea soinean zuten gorputzei egokitzen zitzaien betebeharrak betetzen zituztela
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adierazten zen publikoki. Horren adibidea liteke honako hau: “Ana María Díaz Gallastegui, ama
de casa, madre de una hermosa niña, esposa consciente y por añadidura muy entregada a su arte
(Nombela, 1972). Edo:
María Elena es elegante en su pintura y en su forma de vestir. Su personalidad, su gran
clase, es marcada, al igual que su simpatía cuando conversa con nosotros en la sala de visitas del
periódico. […] Frente amplia, sonrisa sincera, el rostro de María Elena Iribarren tiene un algo que
atrae y convence. Camina con decisión, pero sin osadía. […] Nada más mirarla, sin siquiera
conocerla, sabemos nos encontramos frente a una mujer con mucha clase. […] Fina y educada
[…]: traje largo de abundantes colores, cabello tirante recogido en gracioso moño, que deja al
descubierto su frente limpia de arrugas […] (Lizarbe, 1975).

Aitzitik, nazionalkatolizismoaren ideologiak emakumeei exijitzen zien zaintza eta
obedientzia paperaren betebeharrak asetzeaz gain, feminitateari lotutako gorputzek beste balio bat
ere bazuten. Zera, gizonen begiradarako desiragarriak izan behar zuten. Horregatik, oso ohikoa
izan zen emakume artistak bere gorputz-irudiarengatik goraipatzea; gainera, askotan testu horiei
artisten lehen planoko argazkiak gehitzen zitzaizkien. Joera hori artista gazteenganako idatzietan
ematen zen, batez ere. Esate baterako: “Menchu Gal es una chica lista y guapa: es una chica que
contesta pronto y bien” (Sampelayo, 1954); edo: “si hay una pintora que obedezca casi
exclusivamente a una apasionada fuerza interior, la de esta artista que podría muy bien ser un
modelo” (Gutiérrez, 1972).
Modu berean, El Codorniz aldizkarian plazaratutako komiki grafiko honek gogorarazten
digu aipatutako joera hori zein era naturalean ematen zen (1. Irudia). Hau da, emakume artisten
gorputz-irudiak erabateko eragina zuen horiek arte literaturaren aldetik jasotzen zuten iruzkinetan
eta, gainera, publikoki onartzen zen. Joera horren atzean bigarren irakurketa bat ere egin
genezake. Zera, gisa horretako adierazpenekin idatzi horien kazetariek bere begirada maskulinoa
nabarmendu zezakeela, eta bere pribilegioak eta emakumeenganako boterea modu publiko batean
helarazi.
1.

Irudia. La Codorniz, 1952ko apirilaren 20a, 7. or.

Mary Ellmann ikertzaile feministak mendeetan zehar errepikatu den errekurtso
diskurtsibo hori “kritika falikoaren” estrategia gisa identifikatu zuen. Egileak zioen gizonezkoen
idatziek ezin zutela imajinatu emakume artistak –bere kasuan idazleak– emakumearen irudi
estereotipatuaz haragoko beste zeozertan, eta horrek artista horien lanak gaizki ulertzera zeramala
(1968, 29-35. orr.). Burututako kontsultan aurkitu ditudan idatziek ideia berdinera naramate.
Alegia, egileen genero femeninoak eta horiengan gainjartzen ziren aurreiritziek guztiz baldintzatu
zutela artista horien lanek izan zuten harrera publikoan.
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3.2. Gizontasunaren neurria
Genero marka garbia zuen arte literatura edo kronikaren beste estrategia bat emakume
artisten lanek izaera edo aztarna maskulinoak zituztela adieraztea izan zen. Hain zuzen, emakume
artista batek zantzu maskulinoak zituela adierazterakoan, bere lan artistikoek genero horren
pribilegioak bereganatzen zituela suposatzen zuen: boterea, ausardia, gaitasun intelektuala edo
jeinutasuna kasu. Logika horren baitan, emakume artista bat bere genero markatik gero eta
urrunago egon, orduan eta baliagarriagoa izango zen. Fenomeno hori Mary Ellmannek “falazia
hemafrodita” gisa izendatu zuen (1968, 41-42. orr.). Besteak beste, joera horren lekuko da adibide
hau: “Este juego de formas, de colores, de atmosfera está hecho con un acento talmente viril, que
los lienzos de Ana Izura son más que de una graciosa muchacha los de un recio y fosco pintor
(Berruezo, 1972). Edo: “El caso es que M.P. Herrero es una mujer que hace unos excelentes
aguafuertes y oculta su alta condición femenina” (Anonimoa, 1973).
Hala ere, aurreko estrategiaren antzera, emakume artista horiek gizontasunarekin lotzen
ziren balioak bere egiteko, lehenik eta behin, beharrezkoa zuten beraien generoari egokitzen
zitzaion irudi eta jokabideak barneratuak izatea. Hau da, beraien lanetan aurkitzen zen
“gizontasuna” soinean gorpuzten zuten irudi femeninoarekin konpentsatzea, bestela, gizartearen
genero normarentzako elementu mehatxagarria bihurtzen baitziren. Genero-oreka beharraren
logika hori idatzietan ere aurkitzen zen, esaterako: “-¿Menchu Gal? - Fuerza aparentemente viril,
pero, sin embargo, muy femenina” (Anonimoa, 1976). Azken finean, beraien lanek “zama
maskulino” gehiegi izateak kalte egin ziezaiokeen artista horien irudi publikoari, eta, ondorioz,
mari-mutil modura izendatuak izan. Gizon artistek jasotzen zituzten kritiketan, aldiz, ez zen
alderantzizko joera ematen. Kontrara, kontu positibotzat hartzen zen gizonak “gai” izatea
femeninotasunarekin lotzen ziren ezaugarriak bereganatzea, adibidez, liraintasuna, intimitatea
edo poetikarako abilezia. Kasu horretan bi generoen “esentziak” bateratzeko gaitasun gisa
ulertzen zen.
Garaiko arte idatzietan maskulinitatearen pribilegioekin eta artisten irudi fisikoarekin
lotzen den beste iruzkin errepikatu bat emakume artista horiek beraien jatorri euskaldunarekin
erlazionatzea izan zen. Hain zuzen, euskalduna, Euskal Herriarekin lotzen den gorputz
estereotipatua, historikoki ez da neutrala izan; gizon markarekin lotu izan da: gogortasunarekin,
arrazionaltasunarekin eta seriotasunaren ezaugarriekin, besteak beste. Hortaz, kazetariek
emakume artista horien jatorri euskaldunari erreferentzia egiterakoan, askotan, iruditegi
maskulino estereotipatu horiekin erlazionatu zituzten. Adibidez:
Sin embargo, a las obras de Menchu Gal no puede negárseles interés. Esta muchacha de
perfil vasco, brazos fuertes y opiniones directas, que nunca cuida de embozar, tiene, además, un
criterio original sobre la pintura y los pintores; un criterio original en una mujer, porque, en muchos
casos, opina como un hombre (Pombo, 1948).

3.3. Feminitatearen zeresana
Gizontasun marka laudorio gisa erabiltzearen kontrako txanponean, murgiltzen garen
kronologian emakume artistek hedabideen aldetik behin eta berriro jaso zuten erantzunetako bat
beraien lanak feminitate zantzua zutela izan zen. Egindako kontsultan, besteak beste, honako
adibideak ditugu: “Laura Esteve muestra en sus gouaches su visión personalísima de las cosas,
con tintes ingenuos, con espíritu femenino” (Anonimoa, 1962) edo, Rosario Fernándezi buruz:
“concepción femenina de paisajes y cosas con sutil delicadeza, caricia en el cromatismo, suavidad
en los pinceles” (Del Val, 1954).
Hain zuzen, Linda Nochlin-ek (1971) bere artikulu famatuan emakume artisten lanak
fintasunarekin, graziarekin eta sentimenduen bilaketarekin lotzearen aurreiritziaz hitz egin zuen
jada. Urte batzuen ondoren, kontu berdinaren inguruan Griselda Pollockek zera gehitu zuen:
objektu artistiko bat femenino gisa izendatzeak artelan horren atzean emakumezko egile bat
aurkitzen zela jakinarazten zuela. Hala, kategoria berari forma bat ematearekin –hots,
femeninotasuna ezaugarri plastiko eta tekniko batzuekin erlazionatzearekin– errazagoa zen
arrazoitzea lan artistiko horiek zergatik zuten maila beheratuagoa. Beraz, genero diferentziaren
egiturapean sortzen den eta elikatzen den arte sistemarentzat beharrezko errekurtso kontzeptuala
zen feminitatearen kategoria definitua egotea. Berari esker, pribilegio maskulinoa mantendu
zitekeelako (1988/2003, 52. or.).
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Alabaina, kultur kazetariek feminitatearen aurreiritzia erabiltzen zutenean, ustez,
emakume horien sormena goraipatu nahi izaten zuten. Azken batean, modu horretan beren
gorputzei lotzen zitzaien generoa ongi jantzi edo performatzen ari zirela baieztatzen zutelako;
horregatik, “galanteria” gisa ere izendatu da kritika mota hori (Rodrigo, 2017). Alabaina, aipamen
horren erroan ezberdintasunean oinarritzen zen genero egitura aurkitzen zen heinean, bere efektua
aurrekoen berdina zen: emakume artistak arte sistema legitimatutik banantzen zituen.
Emakumeek beren genero kondizioagatik jaso zuten beste ohiko aipamen bat amateur
gisa izendatuak izatea izan zen. Hain zuzen, murgiltzen garen kronologian emakume artistentzat
zaila izan zen beraien inguruan profesional modura ulertuak izatea. Gainera, merkatuaren
irizpideen arabera kategoria horretara nekez irits bazitezkeen, hedabideek are gehiago zapuzten
zuen ibilbide posible hori. Horren adibide honako adibideak: “Labor de aficionada esta de la
señora Ullmann. Una dama con delicado amor por el arte, lejos de todo aspecto profesional,
satisfecha de procurarse esta alegría de crear” (Anonimo, 1936) edo: “La obra de María Pilar está
muy lograda y aunque le esperen aún horas de trabajo y perfeccionamiento, dista mucho de ser
una mera principiante en las lides pictóricas” (Anonimo, 1962).
Emakume artisten lanak eta beraien artista izendapena beheratzen zuen beste baliabide
bat emakume horiek inguruko gizonezko artisten alaba, ikasle edo jarraitzaile gisa definitzea izan
zen. Era berean, beste batzuetan lehiaketen liburuxketan partaideak izendatzen zirenean,
emakume parte-hartzaileen alboan beraien irakaslea nor zen adierazten zen (2. irudia). Modu
horretan, sortzaile horiek berriro ere “artista jeinuaren” kategoriara iritsi ezin zirenen papera
bereganatzen zuten eta meritua, beren buruei baino gehiago, beraien inguruko gizonei egokitzen
zitzaien.
2. Irudia. Margot anderearen erakusketa katalogoa. 1953. San Telmo Museoa

3.4. Salbuespenaren tranpa
Mendebaldeko artearen historia legitimatuan bere lekua izan duten emakume artista gutxi
horiek konpartitzen duten ezaugarri komun bat zera da: narrazio horretan egokitu izan zaien
posizioa salbuespenarena izan dela. Hau da, historiak emakume artista horiek aintzatetsi bazituen,
beraien generoari zegokion kaskarkeria gainditu zutelako izan zelaren ustea orokortu da
(Chadwick, 1990/1997, 37. or.). Era inplizituagoan estrategia hori gaurdaino iritsi den arren,
kokatzen garen garaiko arte idatzietan ere agerikoa zen. Esate baterako: “[…] Il est solide, ne
laisse aucune place à la miévrerie qu’on pourrait attendre d’une femme” (Prieto, u/g).
Hortaz, artista baten bikaintasuna goraipatzen zela pentsa bagenezakeen arren,
errealitatea bestelakoa zen. Talde pribilegiatuak era justu eta eskuzabalean funtzionatzen duen
itxura izatea, sistema patriarkal, arrazista edota klasista baten ohiko tranpa da. Horren adibide
data berantiarragoko esaldi hau: “La escultura de Begoña es cambiante y como tal es difícil
definirla, encasillarla en una u otra tendencia o escuela artística”. Hala, emakume artistak kasu
berezitzat edo sailkaezin gisa izendatzean, artista horiek eta beraien lanak kanonaren egituratik
kanpo geratzen ziren (Russ, 1983/2018, 134. or.). Eta, beraz, inguruko eta ondorengo artistengan
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inolako eraginik sortu ez dutelakoan, unibertsaltasunaren izenean jokatu nahi izan duen
historiarentzat indartu egiten da artista horiek bigarren mailako pertsonaiak izan diren argudioa.
4. Ondorioak eta etorkizunerako planteatzen den norabidea
Hasieran esan bezala, jaso ditugun artearen historiak geruza matxisten errepikapen
sistematikoaren ondorioak dira, eta, horregatik, iraganeko emakume artistak erabat ahaztuak egon
dira. Geruza horien artean generoaren kodifikazio kulturalek subjektuengan eragiteko duten
ahalmena egongo litzateke, baita historiako testuinguru ezberdinetan emakumeek aurkitu zituzten
oztopo praktiko zein sinbolikoak, baina baita historia idazteko ahalmena izan dutenen begirada
ere. Zerrenda horren bigarren faktorean kokatu behar dugu arte literatura, kronika edo
kazetagintza. Hain zuzen, ikusi dugun moduan, baliabide diskurtsibo ezberdinekin idatzi horiek
ahalmen handia izan zuten testuinguruko emakumeen artea bigarren maila batean kokatzen
zelaren ustea bermatzeko, nahiz eta horretarako erabili ziren bideak batzuetan kontrako helburua
zutela irudi.
Euskal Herriko artearen historia, oro har, Francoren heriotzaren ostean hasi zen forma
hartzen, hori dela eta, atzera begiratze horretan hedabideetako idazleek ezarritako kalitate
irizpideek zeresan handia izan zuten. Izan ere, beren testuinguruan gutxietsiak izan baziren,
ondoren etorriko zen diskurtsoak, bere behar eta lehentasunekin, are gehiago zokoratu zituen
emakume artistak (Lekuona, 2020). Horregatik da garrantzitsua artearen historian “interbentzio
feministak” egitea7; hau da, kasu zehatzetara jotzea eta horietan generoak nola jokatu zuen
aztertzea. Horretarako balio izan du frankismo garaiko arte literaturaren hurbiltze honek. Era
berean, idatzi horien azterketak informazio zabala eskaini dezake emakume horiek bizi zuten
testuinguruaren inguruan. Eta, nahiz eta azterketa honetan ez denborarik izan, abiapuntua izan
daiteke, besteak beste, subjektu horien sormen lanetara hurbiltzeko, garaian emakumeak autoretza
eta artistaren kategoriarekin nola identifikatu ziren ulertzeko edo sistema artistikoan bere posizioa
negoziatzeko zein estrategiak garatu zituzten ezagutzeko. Azken finean, identitate maila
ezberdinetan identifikatuta senti gaitezkeen beste historia edo oroimen kolektiboak jostea bizitza
bizigarriago baten aldeko apustua egitea ere badelako.
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6. Eskerrak
Eskerrak eman nahi ditut Eusko Jaurlaritzaren Doktoretza-aurreko programari eta
Egonlabur programari, azken horri esker Madrilgo Unibertsitate Autonomoan egonaldi bat
egiteko aukera izan bainuen eta, horrela, Espainiako Liburutegi Nazionalean landa-lana egin. Era
berean, Gizartea ikerketa taldeari eta, bereziki, tesi zuzendaria dudan Haizea Barcenillari eman
nahiko nioke eskerrak, jasotako laguntza eta babesarengatik.

47

IkerGazte, 2021
Gizarte Zientziak eta Zuzenbidea

Kooperatibismoaren hariak belaunaldi berrietan
Bergara Eguren, J.
Kooperatibismoa, Lanaren Soziologia, Subjektibotasun Garaikidea, Ekonomia Sozial eta
Ekologikoa, Trantsizio Ekosoziala
jbergara@mondragon.edu
Laburpena
Testuinguru soziolaboral ziurgabe eta aldakorrean Arrasateko Kooperatiba Esperientziak oraindik
ere ekoizpen eta enpresa antolaketa eredu alternatibo izaten jarraitzen du. Ordea, modernitatearen
alaba zuzena izanik, kooperatibagintza eraiki eta bultzatu zuten belaunaldien eta orain lanera sartzen
ari direnen artean ezberdintasun soziologiko nabarmenak daude, mundu ikuskera, identitate eraikuntza
eta esanahi sozialen aldetik. Ikerketa honetan kooperatibismoaren transmisioa zein modutan gauzatzen
den ikertu dugu, gazte belaunaldietan nagusitzen diren definizio sozialak identifikatuz eta
kooperatibismoak epe ertainean iraungo badu, transmisioaren aldetik dituen erronka estrategikoak
seinalatuz.
Hitz gakoak: Kooperatibismoa, Arrasateko Kooperatiba Esperientzia, Identitate Kooperatiboa,
Lanaren Soziologia, Gazteak.

Abstract
In a precarious socio-labor reality, The Mondragon Cooperative Experience remains as an
organizational and mode of production alternative. However, there are so many sociological
differences between the first generation of cooperative members and the young generations coming to
work. Cultural values, identification processes and social meanings of the Cooperative Model are
changing. In this research, we investigate the way of cooperativism transmission is happening in
young generations, pointing out the social definitions of cooperativism and its strategic challenges.
Keywords: Cooperativism, Mondragon Cooperative Experience, Cooperative Identity, Sociology of
Labour, Young Generations.

1. Sarrera eta motibazioa (Formatu orokorra eta bibliografia)
Askotarikoak dira kooperatibismoak mende hasiera honetan bizirauteko, aurre egin beharreko
erronka estrategikoak. Aldaketa klimatikoa, biztanleriaren zahartzea, gobernu eredu
neoliberalaren indartzea, lan munduaren eraldaketa digitala… Ekonomiaren edo
enpresagintzaren alorretik ikerketa ugari egin dira kooperatibismoak aurre egin beharko dien
erronka sozioekonomikoen gainean, talentuaren erakarmena edota nazioartekotze eraginkorra
izanik proposatzen dituzten gakoetako batzuk. Ordea, interes soziologiko berezia hartzen duen
beste alor batzuetan ez da horrenbeste ikertu. Horien artean gazte belaunaldi berriak eredu
kooperatiboarekin ezartzen duen harremana dago, testuinguru soziolaboral ziurgabe eta
prekarizatu batean. Arrasaten errotutako Kooperatiba Esperientziak behar du gai hori jorratu,
proiektu kooperatiboaren biziraupenerako eta egungo egoeraren diagnostikorako eremu
estrategikoa baita. Ikerketa honek kooperatibetara lanera sartu diren gazte belaunaldiek eredu
kooperatiboa ulertzeko dituzten esanahi sozialetan arakatu nahi du, dauden diskurtso korronte
desberdinak identifikatu eta analisira ekartzen.
2008ko krisialdiak eraginda lurzoru ekonomiko hauskorra geratu zen bezela, Covid19aren
pandemiak oraindik eta agertoki sozioekonomiko kaltetuagoa laga du. Gazte belaunaldien
langabezia tasa gora doa, %28,6 EAEn 2020ko hirugarren hiruhilekoan, (Eustat, 2020) eta
desberdintasun sozial eta ekonomikoak areagotzeko baldintzak egonkortzen ari dira.
Kooperatibagintza, desberdintasun sozioekonomikoak arintzeko bide bezala erreferentzia
interesgarria izan daiteke lan munduan murgiltzen ari den belaunaldiarentzat, bai krisialdi
ekonomikoari aterabide demokratiko bat emateko, bai eta datozen bestelako erronka erraldoien
(batez ere trantsizio energetikoa eta berotze globala) aurrean jarduteko modu eraginkor eta
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berdinzale bat eskura edukitzeko. Nola ulertzen dute, ordea, kooperatibagintza? Zein
atxikimendu maila erakusten dute proiektu kooperatiboarekiko? Zein dira etorkizunera begira
dituzten espektatibak?

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak (Azpiatalak eta zerrendak)
Lanaren soziologiatik aro fordistatik ekoizpen eredu post-fordistarako jauzia aztertzean
aldaketa esanguratsu ugariren berri eman izan da (Gorz, 1995). Lanaren eraldaketak bere
alderdi fisikoa ez ezik bere alderdi kulturala ere eraldatzen duela aztertu da; alde batetik,
gaitasun kognitibo eta inmaterialak balio gehiago dute gaurko lan-harremanen
konfigurazioan, lantegi industrialetako zeregin errepikakorren kaltetan. Jarduera industrialean
ekoizpen-katearen banaketa globalak eta digitalizazio prozesuak bete-betean eragin dute, eta
horrekin batera azken hamarkadetan berregituratze okupazionala emango da; bereziki
industriako enpleguaren galera gradualak eta sektore tertziaroak (administrazio publikoa,
osasuna, hezkuntza, zerbitzu aurreratuak) garrantzia hartu ahala. Era berean, ekonomia
lehiakorretako okupazioen egituran praktika ekonomiko berriak ageri dira (diseinua, ikerketa,
teknologia, komertzializazioa, merkaturatzea, arreta, zerbitzua). Enpresetan eta gobernuen
aurrekontuetan ezagutzari loturiko aktibitateek (i.e., giza baliabideen kontratazio irizpideak,
inbertsio orokorra, produkzioko ekarpena, egitura okupazionala) ze pisu duten ikusita,
berresten da azken hamarkadetan ekonomiaren sektore-egitura aldatzen ari dela.
Bestetik, Mendebaldeko gizarteetan geroz eta pisu gutxiago daukate lanpostuen kopuru
globalean lanpostu seguru, iraunkor eta ibilbide luzekoek; bizitza-osoko lana eta ibilbide
profesionala enpresa berean garatzea joera gero eta ahulagoa da; biztanleria okupatuan eta
bereziki emakumeen, gazteenen, kualifikazio baxukoen eta etorkinen kasuan laneko
txandakatzea eta ezegonkortasuna ezaugarri gero eta arruntagoa da. Alde horretatik, lan
munduan sartzean gazte belaunaldiak bizi duen ondoeza prozesu horrekin identifikatzen da.
Garai fordistaren bukaerak lan banaketaren birkonfigurazioa ekarri zuenetik (Castel, 1997),
gazteei zailagoa zaie adin goiztiarretan lanpostu iraunkor eta ongi ordaindu batera iristea, eta
desoreka nabarmenak sortu ditu gazte belaunaldien prestakuntza mailaren eta eskuragarri
dituzten lanpostuen artean.
Lan modernoa bere alor fisiko-materialean aldatu izanak bestelako prozesu batzuk ere
abiarazi ditu jardun sozioekonomiko garaikidean. Horietako bat enpresaren izaerari,
antolaerari eta garapenari dago lotua. Sennetek (2006), gaur egungo enpresa-antolaera malgu
eta berriei hiru ahulezia ikusi dizkie. Alde batetik, pertsonak enpresan egonkortasuna lortu
ezean, nekez garatu ohi dira leialtasun instituzionala, kooperazioa eta erantzukizuna ere;
ezegonkortasunak eta laneko estresak, gainera, langileen artean osasuneko eta buruzko
gaixotasuna aise eragiten ditu. Bigarrenik, lan-egonkortasunak konfiantzarekin zerikusi
zuzena du, eta bereziki konfiantza informalarekin; alegia, pertsonen arteko jokabide, balio eta
egiteko modu tazituki ikasiekin, baina lan-harreman berriek hori garatzea zaildu egiten dute.
Hirugarrenik, enpresaren funtzionamenduan eta gaitasun profesionalen aprobetxamenduan
pertsonak erakundeaz duen ezagutza ere garrantzitsua da, krisi uneetan bereziki, baina
ezagutza instituzionala ahula da lan-ezegonkorra nagusitzen den kasuetan.
Enpresaren gaineko kapital soziala (leialtasuna, konfiantza informala, ezagutza instituzionala)
ahultzen den bezala, lan harreman malguek gizarte bizitzako beste hainbat alorretan ere
eragina dute. Alde horretatik, bizi ibilbideak lineala izateari utzi dio, lanak hartu dituen forma
berrien ondorioz batez ere; gaur konfiguratzen ari den lan modu nagusiak ez du marko
egonkor aurreikusgarririk irudikatzea ahalbidetzen, geroz eta konplexuagoa da harreman sare
solido eta epe luzerakoa eratzea lanaren esparruan. Kasu horietan, gainera, ebidentzia
soziologikoek egiaztatzen dute lan-harreman berriek pertsonaren izaeran, bizi-espektatibetan,
harreman sozialetan edota balio-sisteman eragiten dutela. Horrez gainera, lanean eraginkor
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bilakatzeko moduak langilearen dimentsio psikologiko-emozionalak piztearekin dute
zerikusia (Illouz, 2019), ekoizpen eredu post-fordistan langileak bere zerbitzua ematerakoan
entusiasmoa edo pasioa jartzea bilatzen da (Zafra, 2017) eta horrek gazte belaunaldien
lanerako sarbidea baldintzatzen du.
Hala, gazteengan zentratutako analisietan ezinbestekoa da gizarte prozesu horien berri ematea
lehenbizi. Lan-mundurako jauzia, etxebizitzarako sarbidea edo seme-alabak izateko adina
atzeratu da geure gizarteetan, batez ere lanaren arloan eta hedaduraz baldintza materialetan,
bizi espektatibetan eta balio-sistemetan gertatu diren aldaketengatik. Bada, gazteei buruz ari
garelarik kontuan hartu behar dugu gazte izatetik heldu izaterako jauzi horretan dauden
pertsonez ari garela. Trantsizio luzatu batean daude nolabait, edo trantsizio gorabeheratsu eta
bihurgunez jositako batean, eta epe horretan aurreko belaunaldiak baino denbora gehiago
emateak eraldaketa kultural batzuk hauspotzen ditu, lana ulertzeko moduan, lan eremuarekin
ezartzen den harremanean eta oro har bizi-estiloan bertan. Ikerketa ugari dira gazte
belaunaldiek etorkizunari begiratzean ziurgabetasuna, mesfidantza eta kezka agertzen
dituztela diotenak (Alonso et al, 2017) . Euren gurasoen belaunaldiak ez bezala, trantsizio
luzatu baten bizi beharrak ibilbide normatiboki arautua gauzatu ahal izateko zailtasunak
dakartza, eta 2008ko krisialdiak hauspotutako muga solidoen lausotzeak, gazteen biziespektatibak aldatzea ere ekarri du.
Arrasateko Kooperatibak trama soziolaboral horren guztiaren parte izaki, ez daude lan
prozesu garaikideetatik salbu (Azkarraga Etxagibel, 2006). Egin diren zenbait ikerketek
(Ikerfel, 2016) kooperatibek sustatu gura dituzten balioen eta gazteek lanpostu bati eskatzen
dizkioten ezaugarrien artean korrelazioa dagoela adierazi dute. Ordea, teknika
kuantitatiboetatik haratago, ikerketa kualitatiboak eskaintzen digun sakontasuna beharrezko
zaigu prozesu sozial eta historiko zabalagoen baitan kokatzeko gaurko gazte belaunaldien eta
eredu kooperatiboaren arteko harremana. Hor ezartzen diren loturen, esanahien eta definizio
sozialen mapa kartografiatzeko ariketa egitea da planteatzen duguna, kooperatibismoaren
etorkizuna eraikitzeko zimenduei buruz ari baikara.
2.1. Helburuak


Gazte belaunaldiek enpleguaren gainean dituzten espektatiba, jarrera eta balioak zein
diren argitzea.



Kooperatibismoaren gainean eraikitzen dituzten narratiba, iruditeria eta esanahi sozialak
aztertzea.



Arrasateko Kooperatiba Esperientziarekin eta eredu kooperatiboarekin ezartzen duten
harremana ikertzea, kooperatibagintzara hurbiltzea eragin dieten faktoreak aletzearekin
batera.

3. Ikerketaren muina
Burutu ditugun elkarrizketetan, bi posiziotan oinarritutako sailkapena egin dugu. Alde
batetik, kooperatibetan ardura posturen bat duten perfilak, Mondragoneko kooperatibetako
eguneroko errealitatea gertutik ezagutzen dutenak. Bestetik, azken urteetan kooperatibetara
lanera sartu diren gazteak. Gure aukeraketa ez da arrazoi estatistiko bati jarraituz burutu (ahalik
eta elkarrizketa gehien egitea) arrazoi estrukturalei jarraituz baizik (kokapen esanguratsuak
dituztenak elkarrizketatuz). Horretarako, giza baliabideen alorrean ardura postuak dituztenei
egin dizkiegu sakoneko elkarrizketak, uste izanez bertatik lortu dezakegun informaz ioa
baliotsua eta aberatsa dela. Helburua, pertsona horien kokapen estrategikoa kontuan hartuta,
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ahalik eta kalitate handieneko informazioa lortzea izan da; kokapen zehatz batetik egiten
dituzten formulazioak eta diskurtsoak direla jakinik, noski. Gazteen inguruan dauden pertzepzio
nagusiak eta diskurtso korronteak zein diren identifikatzeko balioko digu, eta kooperatibekin
zein lotura duten zehazteko.
Bestetik gazteekin beraiekin hitz egin dugu, lanean garatzen ari diren subjektibotasuna
sakonago ezagutu ahal izateko eta kooperatibarekin duten harremana euren ikuspuntutik
zehazteko. Gure helburua eredu kooperatiboarekin ezartzen duten harremana zein den
deskribatzea izan da, eta elkarrizketetan kooperatibismoari, lanari eta etorkizuneko proiekzioari
begira dituzten iritziak ezagutu nahi izan ditugu.
Parte-hartzaileak hautatzerako orduan, gaitasun teknologikoko kooperatibetan lan egiten
zuten langileak lehenetsi ditugu. Lanaren eraldaketaren inguruan aurreikusten den prozesu
sakonenetako bat digitalizazioa izanik, balio-erantsi teknologiko altua duten kooperatibetan
prozesu honen argi-ilunak modu zehatzagoan ikertu genitzakeela uste izanda aukeratu dit ugu.
Orotara 13 elkarrizketa egin dira 2020ko apiriletik uztailerako epean burutu direnak.
1. taula. Elkarrizketen diseinu teknikoa
Kodigoa

Zuzena /
Zeharkakoa

Franja

Gizona /
Emakumea

Adina

Kooperatiba

Bazkidea

E01

Zuzena

A

Gizona

35tik gora

MCC

Bai

E02

Zuzena

A

Emakumea

35tik gora

Copreci

Bai

E03

Zuzena

A

Gizona

35tik gora

Danobat

Bai

E04

Zuzena

A

Emakumea

35tik gora

Fagor
Automation

Bai

E05

Zuzena

A

Emakumea

35tik behera

Orbea

Bai

E06

Zuzena

A

Emakumea

35tik gora

Ulma Forge

Bai

E07

Zuzena

A

Emakumea

35tik gora

Cikautxo

Bai

E08

Zuzena

B

Gizona

35tik behera

Ulma

Ez

E09

Zuzena

B

Emakumea

35tik behera

Arrasate

Ez

E10

Zuzena

B

Gizona

35tik behera

Arrasate

Bai

E11

Zuzena

B

Gizona

35tik behera

Ederlan

Ez

E12

Zuzena

B

Emakumea

35tik behera

Assembly

Ez

E13

Zuzena

B

Gizona

35tik behera

Elektronika

Ez
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Elkarrizketak aztertu ostean, lau azpiatal nagusi bereizi ditugu, xehetasunean ikertzen saiatu garenak,
narratiba, esanahi-trama eta identititate jakin horiek egotea ahalbidetzen duten faktoreak azaleratu
nahian: i) Lanpostu egokiaren definizioa: segurtasunetik autonomiara ii) eredu kooperatiboarekin
harremana iii) Kooperatibismoarekin konexioak eta eten-uneak iv) etorkizuna irudikatuz, lanpostuaren
eta kooperatibaren proiekzioaren gaineko narratibak.
Lau azpiatal horiek dira aurkezpenean aurkeztuko direnak, elkarrizketen aipuekin eta marko teoriko
zabalagoarekin harremanean. Dokumentu honetan, luzera arrazoiengatik azpiatal bakoitzaren
analisiaren ezaugarrietan sartzea baztertu dut.

4. Ondorioak
Ikerketa honi amaiera puntua emate aldera, azken ondorio batzuk zerrendatu eta etorkizunera
begira garatzeko leudekeen ikerketa-ildoak zein diren zehaztu nahi dugu.
•
Gazte talentua erakartzeari buruzko diskurtsoek oinarri sendorik ez dutela frogatua
geratu da. Kooperatibetako lanpostu gehienak betetzeko arazo materialik ez dago gaur egungo
baldintzetan, langile gehienak ingurukoak dira eta perfil oso zehatzetan eta kasu puntualen
batean ez bada, oro har kooperatiben beharrak asetzeko oinarri soziala gertu ko eremu
geografikoetakoa da. Horrek Alonso eta Fenandez Rodriguez-en ildotik, ondorioztatzera
garamatza talentuaren auzia disputan dagon signifikantea dela narratiba enpresarial jakinetan
aurkitu dezakeguna baina arazo estruktural bezala erro soziologiko ahulak dituena.
•
Lanaren antolaketa post-fordistan egonagatik, Arrasateko Kooperatibetan lan egiten
duten gazteek garrantzia esanguratsua aitortzen diote lanari berari. Balio post -materialen
zantzuak ikusi baditugu ere, gehiengoaren kezka nagusiak lotuta jarraitzen du lanaren kultura
klasikoaren baitan kokatu ditzakegun eskakizunekin. Alabaina, lanean kudeatzeko espazio
gehiago eskatzen dute, norbanakoari askatasun gehiago emanda produktiboago izango
direlakoan eta lanari loturiko arlo psikosozialak hobetuko direlakoan.
•
Arrasateko Kooperatibak eskaintzen dituzten lanpostuak oso ezberdinak izanik,
ezberdintasunak daude gazteek kooperatibari egiten dioten eskakizunetan, lan jarduera zehatzari
loturik. Produkzioan lan egiten dutenek, oro har, gehiago begirat zen diote lanaren alderdi
materialari (ordutegiak, baldintzak, garbitasuna, pisua, lanean ukitu behar dituzten materialak
etab.); aldiz, bulegoko lanean dabiltzanek eta proiektuka lan egiteko aukera dutenek harremanei,
laneko komunikazioari, eta proiektuari atera diezaioketen probetxuari begiratzen diote.
Bakoitzaren kokapen soziolaboralak modu adierazgarrian baldintzatu du batzuen eta besteen
definizioa lanpostu on edo egoki baten inguruan. Bi talde horien baitan ere eskakizun
ezberdinak daude, kooperatibak lan egiten duen sektore zehatzari lotuagoak daudenak.
•
Eredu kooperatiboarekiko lotura falta nabarmena. Euren belaunaldiari ez dagokion
esperientzia bat izanik, kooperatibismoarekiko interesa egon badagoen arren identifikazio
ahulak topatu ditugu gazteen aldetik. Eredu kooperatiboa beste ohiko ereduekiko kontrajartzeko
ere zailtasunak izan dituzte elkarrizketatu batzuek, eta gehiago begiratzen diote haiei dagokien
zeregin zehatzari, proiektu kolektibo zabalago batean parte-hartzeari baino.
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•
Lanaren eta eraldaketaren esparruen bereizketa. Haustura puntu bat identifikatu dugu lan
jardueraren eta auzi sozialean konprometituak izan daitezkeen bestelako jardueren artean.
Arrasateko Kooperatibetan lanean dabiltzan gazteek ez dute euren eguneroko jarduna ekimen
eraldatzailetzat jotzen, bilatzekotan, eremu horiek hortik kanpo bilatzen dituzte. Lanak zeukan
zentzu eraldatzaile-bokazionala lurrundu da, kooperatibismoarekiko identifikazio faltak
bultzaturik edo proiektu kooperatiboa era integralean ez ulertzetik dat orrena. Ordea,
elkarrizketatu ditugun gazteengan bai dago zerbait berezian parte -hartzen ari direneko
pertzepzioa.
•
Egonkortasun autonomo baten nahia. Gazteek etorkizunean nahiko luketen lanpostua eta
nahiko luketen kooperatibismoak euren gurasoen belaunaldiari zegozkion ezaugarri batzuk
berreskuratzetik dator. Lan faltarik ez izatea, iraunkortasuna eta gora -behera handirik gabe
euren gaitasun profesionalak hobetzeko aukera izatea litzateke agertokirik desiragarriena
beraientzat. Norbanakoari lanean, familian edo lagunartean duen papera erabakitzeko tartea
zabaldu zaio, eta euren buruarekiko ardura hartu gura dute, betiere lan hierarkiak, arauak eta
eskakizunak modu ez-autoritarioan aplikatuz gero.
Ikerketa honen izaera irekia azpimarratu nahi dugu, jakinik ikerlariaren kokapena ere bere
posizio sozialagatik, ibilbide formatiboagatik eta testuinguru soziokulturalagatik baldintzatua
dagoela. Beraz, ikerketa honetan ateratako ondorioak bukatugabeak dira, eztabaidara irekiak eta
errealitate sozialaren izaera aldakorra onartuz, moldagarriak.
Ikerlan honetan aztertu duguna kontuan hartuta, ondorioztatu dezakegu kooperatibek erronka
handiagoa dutela kooperatibismoaren eta bere balioen transmisio eraginkorrean, gazteen
erakarmenean baino. Lan-merkatu geroz eta oldarkorragoaren testuinguruan, inertzia
materialagatik bada ere, kooperatibek ez dute gazteen eskulanik falta izango ondorengo
urteetan. Ordea, kooperatibara biltzen diren gazteek euren jardunari ematen dioten zentzua
eraldatzean dago zeregina, aurrez aipatzen genuen lanaren zentzu bokazional-eraldatzailera
itzulita.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Zeregin hori arrakastaz burutu ahal izateko identitateen soziologian arakatu beharko genuke,
talde sentipena zein modutan eraikitzen den ikusi ahal izateko. Labur esateko, ez dago identitate
bakar eta bukaturik, identifikazio prozesuak daude. Joko horretan aldagai ezberdinak sartzen
dira jokoan, identifikazio estetikoa, etikoa, erotikoa… adar guzti horiek hartu behar dira
kontuan, proiektu berritu, erakargarri eta birliluratzaile bat transmititu gura bada. Dena den,
uste dugu kooperatibismoa gizarte mugimendu bezala ulertuta, bere hanka ekonomikoa ez ezik
hanka kulturala eta politikoa ere indartu behar duela, ohiko enpresekiko bereizgarri oso
nabarmenak dituela garbi geratzeko.
Azkenik, gazteen eta kooperatibismoaren arteko harremanera egindako ekarpen hau eredu
kooperatiboak gaur gaurkoz eskaintzen dituen potentzialtasunak azpimarratuz bukatu nahi
genuke. Eremu kooperatiboa erantzukidetasunean oinarritzen den eremua da, bazkideen,
kudeaketa batzorde ezberdinen eta kooperatibara batzen diren langile berrien artean. Uste dugu
kooperatibismoaren ezaugarri izan den ehuntze komunitario estua zaindu eta sustatuz gero,
lotura sozial sendoak sortzeko aukera handiak daudela gazte belaunaldiengan. Modu honetan,
aipatu ditugun kooperatibismoarekiko lotura faltari aurre egiteko moduak daudela iruditzen
zaigu, kooperatibak dituen erronkak eta arazoak (ekonomikoak bezainbat, sozialak eta
politikoak) zentzu partekatuan interpretatuko liratekeelako, eta ez soilik kooperatibetan urte
gehien doazenen edo zuzendaritza batzordeetan daudenen arazo. Gazte belaunaldietan, gainera,
faktore hau estrategikoa da, ehuntze komunitario sendoak gertutasuna, parte sentitzean eta

54

IkerGazte, 2021
Gizarte Zientziak eta Zuzenbidea

identifikazioan laguntzen baitu. Laburbilduz, kooperatibek garatu ditzaketen estrategien
zutabeetako bat murgiltze ereduak diseinatu eta aplikatzea da, etengabe eraberritzen den
kolektiboan nukleo komunitarioa gogor mantenduz baina era berean nukleo horretara iritsi ahal
izateko bideak eskainiz etorri berriei. Etorkizuneko iker ildoak beraz ehuntze komunitario
horretan sakontzen duten estrategien bilakuntza eskatzen du, kooperatibismoa belaunaldiz
transmititu gura bada era arrakastatsuan.
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7. Eskerrak eta oharrak


Lan hau burutzeko Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ekonomia Saileko diru -laguntza baten
sostengua izan dugu Lanki Kooperatibismoaren ikertegian.



Era berean, lan hau nire tesiaren adar bat da. Arrasateko Kooperatiba Esperientzia
aztertzen ari naiz begirada sozio-ekologikotik, trantsizio ekosozial sistemikoari begira
euskal esperientzia autogestionario esanguratsuenetik jaso ditzakegun ikasgaiak eta egon
daitezkeen arriskuak aletzeko. Zentzu horretan, beharrezkoa zait kooperatibismoan
konfiguratzen den patroi subjektibo-psikokulturala aztertzea eta kooperatibismoa,
autoeraketa zein erantzukidetasuna ulertzeko dauden moduen berri ematea.
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Adineko pertsonek COVID-19 pandemiari aurre egiteko erabiltzen
dituzten irudikapen sozial eta emozionalak aztertzen
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Laburpena
Espainia COVID-19ren Europako epizentroetako bat bihurtu da, eta pandemia horrek bereziki
adinekoei eragin die; Hori dela eta, ikerketa honen helburua da adinekoek egoera bera nola ulertzen
duten arakatzea. Metodologia kualitatiboa erabiliz, Euskal Autonomia Erkidegoko 115 partehartzaileri (adin tartea: 60-85 urte) "Coronavirus" hitzarekin elkartzeko ariketa librea egin zaie.
Emaitzen arabera, hasiera batean, gobernua eta komunikabideak kritikatzen dira mezu argirik ez
emateagatik. Hala ere, emozioak eta arriskua era nabarmenean agertzen dira adinari lotuta. Beraz,
mahai gainean jartzen da gobernuek adinekoen ikuspuntua kontuan hartuta kudeatu behar dutela
egungo egoera, pandemiaren eta itxialdiaren balizko ondorioak arintzen laguntzeko politika sozial eta
inklusiboak nabarmenduz.
Hitz gakoak: COVID-19, adinekoak, emozioak, pandemiak, irudikapen sozialak.

Abstract
Spain has become one of the European epicentres of COVID-19, a pandemic that has particularly
affected the elderly, so the aim of this study is to track how the elderly understand the same situation.
Using qualitative methodology, 115 participants from the Basque Autonomous Community (age
range: 60-85 years) were given a free exercise to encounter the word "Coronavirus". According to the
results, in principle, the government and the media are criticised for not giving a clear message.
However, emotions and risk are significantly expressed in relation to age. Therefore, it is suggested
that governments need to manage the current situation with older people, with an emphasis on social
and inclusive policies to help alleviate the possible effects of the pandemic and the lock-in.
Keywords: COVID-19, elderly, emotions, pandemic, social representations.

1. Sarrera
SARS-CoV-2 birusak sortutako epidemia Wuhanen (Txina) hasi eta hilabete gutxien tartean
pandemia bihurtu da mundu osora zabalduz. Zehazki, 2019ko abenduan Wuhanen koronabirus (nCov)
berria sortu zen, arrazoi ezezaguneko pneumonia epidemiaren gune bihurtuz (Sahin et al., 2020).
Birusaren mutazio gaitasunak (SARS-CoV-2) gaixotasunaren agerraldietan, gizakien artean modu
eraginkorragoan hedatzeko eta hilgarritasun-tasa handiagoa sortzeko aukera ematen dio (Grubaugh et
al., 2020). Hori dela eta, 2020ko urtarriletik otsailera, gaixotasun berri hori Txinatik kanpo zabaltzen
hasi zen (Liu et al., 2020). Europako testuinguruan, Italia eta Espainia pandemiaren gune garrantzitsu
bihurtu dira, SARS-CoV-2k edo COVID-19 bezala ezagututako birusak kutsatutako eta hildako
pertsonen kopuruak nabarmen egin baitu gora (Linde, 2020).
Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) testuinguruan COVID-19 kasuak martxoaren hasieran
hasi ziren ikusten, baina infekzioen kopuruak berehala egin zuen gora. Eusko Jaurlaritzak otsailak
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24an plazaratutako txostenaren arabera, 115.585 kasu positibo zeuden eta matxotik guztira 3.797
pertsona hil dira1.
Horrenbestez, azken hilabeteetan, mundua gauetik goizera aldatu da aurrekaririk gabeko
gertaera horien ondorioz, eta aurreko izurrite egoeretan frogatu den bezala, horrek eragin sakona du
gizartean (Idoiaga et al., 2017). Hori dela eta, berebiziko garrantzia hartzen du arriskuko populazioa
(horien artean: adin nagusikoak) egoera hori nola bizitzen ari den identifikatzeak. Hori lagungarria
izango baita pertsonen beharrak eta kezkak kontuan hartzen dituzten estrategiak eta tresnak garatzeko
eta, azken batean, aparteko egoera horiek gainditzen laguntzeko.

1.1. Adinduen egoera COVID-19 pandemiaren aurrean
Datu epidemiologikoen lehen boladek erakusten dute COVID-19 birusak neurriz kanpo eragiten
diela adineko helduei. Ildo horretan, nazioarteko osasun-komunitateak eta erakundeek ohartarazi dute
adinean gora egin ahala COVID-19a pairatzeko arriskua handitu egiten dela (OME, 2020). Osasun
Ministerioko Osasun Alerta eta Larrialdiak Koordinatzeko Zentroaren (2020) arabera, COVID-19aren
hilgarritasunak 60 eta 80 urte bitarteko pertsonengan nabarmen egiten du gora. Osasun larrialdi egoera
hasi zenetik, Espainiako Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizateko Ministerioak (2020) bereziki
azpimarratu ditu adinekoentzako gomendioak, arrisku handiko taldetzat hartuta, Txinako hilkortasundatuetako argibideei jarraituz (Ramos, 2020; BBC, 2020).
Datuei erreparatuz, sexuaren eta adin-taldearen araberako banaketak adierazten du COVID-19
kasuak, 50 urte gorako pertsonetan nabari gora eginez. EAEko testuinguruari erreparatuz, Eusko
Jaurlaritzak argitaratutako txostenaren arabera (2021ko otsailak 24), 50-59 adin tarteko hilkortasuna %
0,3koa da, 60-69 urtekoen taldean % 1,7koa, 70-79 urteko tartean % 6,6koa eta 80-89 urteko tartean %
17,6 eta 90 urtetik gorakoen artean % 26,9koa.
Horrenbestez, COVID-19 pandemia bereziki bortitza izan da adinekoentzat, mundu mailan
osasun krisi honetako talde ahulenetakoa bilakatuz (Hernández, 2020; Le Couteur et al., 2020).
Ondorio epidemiologikoetatik harago, egoera horrek adinekoengan ondorio psikologikoak,
harremanetakoak eta sozialak ere izan ditu (Huarcaya-Victoria, 2020; Lloyd-Sherlock et al., 2020).
Adineko pertsonen kasuan, aurreko azterlanek iradokitzen dute izurriteek arriskua adierazten dutela
termino emozionaletan, mehatxu, beldur, antsietate, tentsio, urduritasun eta nahigabeko emozioei lotuz
(Idoiaga et al., 2016). Gainera, Munduko Osasun Erakundeak (OME) ohartarazi du COVID-19ak
planteatzen duen arriskuak larritasuna, antsietatea, haserrea, estresa, asaldura eta uzkurtzea eragin
ditzakeela adinekoengan agerraldiak irauten duen bitartean, edo gutxienez itxialdiak irauten duen
bitartean (OME, 2020). Gainera, adineko helduak isolatu egin dira birusaren gora-beheren arabera, eta
horrek ere eragina izan dezake haien egoera emozionalean (Armitge eta Nelluns, 2020;). Izan ere,
azken urteotan nabarmen egin du gora adinekoak buru dituzten pertsona bakarreko familien kopuruak
(Abellán eta Pujol, 2016). Beraz, gizarte-urruntzeak bakardade edo bakardade nahi gabeko
sentimenduak areagotu ditzake, adinekoek epe luzera pairatzen dituzten osasun-arazoak areagotuz
(Pinazo eta Donio-Bellergarde, 2018).
Txinatik, birusak erasotako lehen herrialdetik, iristen diren ikerketen arabera, ezezagunarekiko
beldurrak eta ziurgabetasunak gaixotasun mentaletara eboluzionatzera eraman dezakete, hala nola,
estres, antsietate, depresio eta somatizazio-nahasmenduetara, eta alkoholaren eta tabakoaren
kontsumoa handitzea bezalako jokabideetara (Shigemura et al., 2020).
EAEn ere ikerketa desberdinak burutu dira adin nagusikoen egoeraren inguruan. Alde batetik,
COVID-19 agerraldian, 60 urtetik gorako pertsona gehienek ez dute estres, antsietate eta depresiomailarik erakusten nahiz eta emakumeek gizonek baino estres, antsietate eta depresio-maila
handiagoak dituzten eta 66 urtetik gorakoek depresio-maila handiagoak dituzten 60-65 urtekoek baino
(Ozamiz-Exeberria et al., 2020). Gainera, ikerketan aipatzen den bezala, COVID-19 faktore
estresagarria izan daiteke eta izu publikoa sor dezake. Orobat, ziurgabetasunak, ezagutza faltak

1

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/boletin_coronavirus/es_def/adjuntos/2021/24_febrero_202
1_Boletin-semanal.pdf
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transmisio-abiadura azkarrak eta infekzio-izaerak bizitzaren segurtasunerako mehatxu larria bilakatu
daiteke.
Testuinguru honetatik abiatuta, artikulu honen helburu nagusia COVID-19ren agerraldiak
adineko pertsonengan duen eragina aztertzea da, ikuspegi psikosozial batetik; zehazki, pandemiaren
lehen fase horri emozionalki nola irudikatzen eta aurre egiten dioten aztertu nahi da. Helburu orokor
horretatik harago, ikerketa-galdera gisa, alarma- eta blokeo-egoeraren deklarazioaren ondorioz
irudikapen horiek aldatu ote ziren aztertu nahi da.

2. Metodologia
2.1. Lagina
Guztira 115 pertsonak parte hartu dute ikerketa honetan (% 66 emakumeak eta % 34 gizonak).
Parte-hartzaileen batez besteko adina 67,48 urtekoa izan zen (SD = 4,70).
2.2. Prozedura
Aurre-katigamendu eta blokeo une batean adinekoengana iristeko, EAEko adinekoen elkarteei
eskatu zitzaien ikerketa (online, GoogleForms aplikazioaren bitartez) erabiltzaileen eta senideen artean
zabaltzeko. Ikerketa tokiko prentsan ere argitaratu zen (egunkariak, aldizkariak, irrati- eta telebistasaioak), adinekoak parte hartzera animatuz. Galdetegiak 2020ko martxoaren 11tik 18ra bitartean bete
ziren; parte-hartzaileen % 49k bete zuten itxialdi agindua eman aurretik, eta gainerako % 51k bete
zuten itxiera-aldia hasi ondoren2.
2.3. Metodoa eta datuen analisia
Parte-hartzaileek COVID-19ri buruz dituzten gizarte-irudikapenak aztertzeko, elkarte askerako
laukien bidezko metodoa [Grid Elaboration Method] erabili da. Metodo hori baliagarria izan da klimaaldaketa globalari, gaixotasun kutsakorrei eta beste gai batzuei buruzko gizarte-irudikapenei buruzko
ikerketak egiteko (Idoiaga, et al., 2017a). Bertan parte-hartzaileei jarraibidedun orrialde bat eta lau
lauki ematen zaizkie. Erabilitako jarraibideetan, "Coronavirus" hitza pentsatzean burura etortzen
zaizkien edozein ideia idazteko edo marrazteko eskatu zaie.
Testu-corpusa aztertzeko, Reinert metodoa erabili da Iramuteq softwarra erabiliz analisi lexikorako
(Reinert, 1983, 1990). Metodo hori maiz erabili da gizarte-irudikapenak aztertzeko (Klein eta Licata,
2003; Lahlou, 2001).

3. Emaitzak
Lehenik eta behin, parte-hartzaileek adierazitako irudikapen nagusiak aztertzeko, erantzunen
gorputza aztertu da Reinert metodoaren bidez. Horri esker, adinekoek Covid-19 nola irudikatzen duten
eta alarma- eta blokeo-egoera ezarri zenean ordezkaritza hori nola aldatzen zen argitu ahal izan da.
Corpus osoak 9.004 hitz ditu, horietatik 1.995 hitz bakarrak direlarik. Zehazki, beheranzko analisi
hierarkikoak 221 segmentu eta 5 klasetan banatu zuen corpusa (1. irudia).

2

Ikerketa honek UPV/EHUko Etika Batzordearen onespena jaso du [M10/2020/055].
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1. irudia. Asoziazio askearen taldekatze hierarkikoaren dendrograma

Azterketan, partaideek COVID-19ri buruz zituzten ideia nagusiak identifikatu dira, asoziazio
askeko prozeduraren bidez lortutakoak. Gai edo ideia bakoitza hitz eta testu-segmentu tipikoen
multzoak irudikatzen du, eta klasea deitzen zaio.
Taldekatze hierarkikoaren dendrogramari jarraituz, arrisku sozialari buruzko lehen kluster
nagusiaren barruan, azaleratu den lehen klasea 5. klasea izan zen,% 17,58ko pisuarekin, "Gobernuaren
eta komunikabideen erantzuna" gisa izendatu dena. Mota honen barruan, gobernua, masakomunikabideak, COVID-19ren ondorioz sortutako izua deskribatzeko esajerazioa, kaosa edo sortzea
bezalako hitzak nola aipatzen diren ikus daiteke. Gainera, hitz esanguratsuenak honako hauek dira:
gobernua (x2=24,8), hedabideak (x2=14,54), anabasa (x2=14,54) eta sortu (x2=14,22).
"Arrisku soziala" kluster nagusiaren barruan, bigarren klasea sortu da, "Adinekoak arriskuko
biztanleria gisa" izendatua,% 19,78ko pisuarekin. Klase honek pandemia pertsona nagusiei zuzenean
eragin diezaiekeen benetako arrisku gisa deskribatzen du, nahiz eta parte-hartzaileek ez duten argi eta
garbi definitzen talde horretako kide gisa sailkatzen diren ala ez. Mota honetan kutsakorra (x2=22,11),
arriskua (x2=18,31), handia (x2=16,97), arriskutsua (x2=15,17), adindua (x2=7,0.3) edo pertsona
(x2=6,67) bezalako hitzak agertzen dira.
Bigarren kluster nagusian, agerian geratzen da arriskuak zuzenean eragiten diela partehartzaileekin zerikusia duten gaiei, eta hirugarren klasearekin hasten da (% 19,78), "Nire familiari
eragiten dion krisi globala" izenekoarekin. Klase hau bi azpigaitan banatzen da. Alde batetik, partehartzaileek ulertzen dute COVID-19 pandemia global bat dela, eta mundu osoari eragiten diola, ez
soilik osasun mailan, baita ekonomia eta gizarte mailan ere, besteak beste, mundua (x2=16,97),
gizartea (x2= 13,84) bezalako hitzak agertzen dira. Baina, bestalde, parte-hartzaileek berariaz aipatzen
dute eremu espezifiko bat, hau da, gaixotasunak beren familiei ere eragin diezaiekeela, biloba (x2=
10.09), familia (x2=10,09) edo zaintza (x2=5,39) bezalako hitzekin. Talde nagusi beraren barruan,
laugarren klasea sortzen da, "Erantzukizuna: zientzialarien eta medikuen gidalerroei jarraitzea"
etiketatua (% 21,98). Klase honetan nabarmentzen denez, krisi horretatik ateratzeko, maila
pertsonalean zein komunitarioan, garrantzitsuena prebentzioa da, eta herrialdeko osasun-sisteman
konfiantza izatea. Parte-hartzaileek zentzuz eta erantzukizunez jokatzearen garrantzia nabarmendu
dute, sen ona (x2= 18,78) eta erantzukizuna (x2=14,85) hitzetan ikus daitekeen bezala.
Azkenik, eta arriskuak norberari eragiten dion moduari dagokionez ere, lehenengo klasea sortu
da: parte-hartzaileek izandako "erantzun emozionala" (% 20,88). Segurtasun-eza (x2= 21,73), beldurra
(x2=15,85), bakardadea (x2=15,17), ziurgabetasuna (x2=8,25), urduritasuna (x2=7,42) eta antsietatea
(7,23) deskribatzen dituzte, bizitzen ari diren guztiari erantzuteko.
Bestalde, COVID-19ak alderdi emozionalean duen eragina arakatzeko similitude lexikal
analisia egin da hitz emozionalak nola taldekatzen diren ikusteko (2. irudia).
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2. irudia. Emozio hitzetan oinarritutako similitude lexikal analisia

Analisi horretan oinarrituta, argiago ikus daiteke adinduek beldurra sentitzen dutela COVID19ak sorturiko egoeraren aurrean eta, ondorioz, kezka, arriskua, ezjakintasuna eta zaurgarritasuna
bezalako hitzak azaleratzen dira.
4. Ondorioak eta etorkizuneko bideak
Ikerketa honek aztarna garrantzitsuak eman ditu adineko pertsonek COVID-19 krisia beren
eguneroko pentsamenduan nola integratzen duten identifikatzeko. Gure emaitzek adinekoen
kontzientzian pizten diren bi gai nagusi azaleratu dituzte: a) gizarte-arriskua, eta b) arriskuak zuzenean
eragiten diela. Gainera, pandemiaren aurre emozionalari buruzko emaitza interesgarriak ere aurkitu
dira.
"Arrisku soziala" izeneko talde nagusian, adinekoen ahotsek arrisku sozialaren kudeaketari
buruzko zenbait gai nola irudikatzen dituzten adierazten dute. "Gobernuaren eta komunikabideen
erantzunean" kritikatu egiten dute Gobernuak eta komunikabideek (besteak beste) hartutako jarrera,
uste dutelako (Gobernuak eta komunikabideek) ez dutela mezu argirik ematen eta emandako
informazioa ez dela nahikoa eta kontraesankorra dela. Gobernuaren ordezkaritza, krisiaren kudeaketan
kontuan hartu beharreko eragile gisa, alderdi berritzailea da, COVID-19ren irudikapenei buruzko beste
ikerketa batzuetan sortu dena. Horietan, Gobernuaren gaia aipatu ere ez zen egiten (Idoiaga et al.,
2021b). Hala ere, gaixotasun kutsakorrei buruzko beste azterlan batzuetan zalantzan jarri da
gobernuaren eta komunikabideen zeregina, eta, aldi berean, beldurra beren interesetarako erabiltzea
leporatu zaie (Idoiaga et al., 2017b; Wagner-Egger et al., 2011).
Krisiaren kudeaketari buruz aipatu zen beste kontu bat izan zen egoerak adineko pertsonengan
duen eragina, arriskuko biztanleria gisa. Arriskua, arriskua edo kutsatzea bezalako hitzak agertzen
dira, guztiak ere nagusi izatearekin lotuak. Irudikapen hori logikoa da; izan ere, pandemia honetan
hasieratik azpimarratu da adinekoak direla munduko arrisku-talderik handiena (OME, 2020). Hala ere,
puntu hori kontraesankorra ere izan daiteke, batzuetan zaila izan baitaiteke zehaztea nortzuk diren
"adinekoen arrisku-talde" horretako kideak. Adibidez, Espainiako gobernuak adinekoentzako
gomendio espezifikoak argitaratu zituen, eta erabat itxita egoteko, higiene-neurriak hartzeko eta
senideei eta lagunei egunero deitzeko aholkatu zien (Espainiako Osasun, Kontsumo eta Gizarte
Ongizateko Ministerioa, 2020). Hala ere, arazoetako bat da, 60 urtetik aurrera heriotza-tasa
handiagoak dauden arren, komunikabideek 80 urtetik gorakoengan arreta berezia jartzeko joera dutela
(BBC, 2020). Beraz, arrisku-taldekoak nor diren eta eurak ere talde horretakoak diren erabakitzea
nahasmen iturri izan daiteke 60 urtetik gorako pertsona askorentzat. Gainera, horrek arrisku handia sor
lezake, zaurgarritasunaren nortasuna babestu nahi izateak arriskua haiek baino zaharragoekin lotzera
eraman baititzake pertsona asko (Idoiaga et al., 2016), othering [besteengan] prozesuak sortuz (Joffe,
2011). Izan ere, azpimarratzekoa da klase hori emaitzetan ez dela agertzen arriskuak norberari nola
eragiten dion, beste kluster nagusian irudikatuta baitago.
Bigarren kluster nagusiak, "Nola eragiten dit arriskuak?" izena daramanak, adineko
pertsonengan niaren nozioari lotuago dauden hainbat gai deskribatzen ditu. Lehenik eta behin,
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zientzialarien eta medikuen gidalerroei jarraitzeko beharra edo erantzukizuna aipatzen dute adinduek.
Krisi honetan, iruditzen zaie osasun-langileak direla jarraitu beharreko heroiak edo iturri fidagarriak,
eta figura horiek eskatzen dieten guztia bete behar dutela (Wagner-Egger et al., 2011). Deigarria da
nola, aholkua eskatzeko jarraitzen dituzten figurei dagokienez, zientzialariak eta medikuak diren
politikarien eta gobernuaren aurrean erreferentzia puntu giltzarri gisa irudikatzen direnak. Hori
bereziki interesgarria da, larrialdi-egoera ezarri zenetik Gobernuko presidenteak herrialdearen ia
erabateko kontrola hartu baitu (Espainiako Gobernua, 2020). Litekeena da hori gobernuaren
konfiantza-faltaren ondorio izatea, gaixotasun kutsakorrak kudeatzeko moduagatik eta krisi honi aurre
egiteko mezuen argitasun-faltagatik, beste leku batzuetan adierazi den bezala (Idoiaga et al., 2017a).
Gainera, adinekoek pandemia hori mundu guztiari eragiten dion zerbait dela onartzen badute
ere, familiarekiko kezka ere agertzen dute, eta bereziki aipatzen dute bilobekiko kezka. Beraz,
agerraldi honetan ere begi-bistakoa da arriskuaren globalizazioa dagoela, eta globalizazio horrek
mundu osoari eta eremu pertsonalari eragiten diela (Beck, 2009). Gainera, parte-hartzaileak kezkatuta
daude krisi honek osasun arloan ez ezik, gizarte eta ekonomia mailan ere ondorioak izan ditzakeelako,
eta egoera honek ezinbestean ekar lezakeen krisi ekonomikoaren beldur dira.
Erantzun emozionala zaharren irudikapen sozialetan ere sortu da. Lehenik eta behin,
azpimarratu behar da, beldurra dela emozio nabaria (Höijer, 2011). Patroi emozional hori nahiko
errepikakorra da osasun-epidemien lehen fasean (Idoiaga et al., 2016), eta gizartea zurrunbilo
emozional batean murgildu ohi du (Strong, 1990). Hau da, beldurrezko emozioen bidez ulertzen da
COVID-19 arrisku berria, eta familia-ordezkaritza batean sartzen da. Beraz, interesgarria litzateke
aztertzea, hainbat ikertzailek iradoki duten bezala, ainguratze emozionalak nola konpara litzakeen
fenomeno asko.
Hala ere, gure emaitzak eredu emozional horretatik harago doaz. Izan ere, ikusi ahal izan
dugunez, pertsonei askatasunez galdetzen zaienean (askatasunez eta emozioak aipatu gabe),
segurtasunik eza, bakardadea, ziurgabetasuna, urduritasuna eta antsietatea aipatzen dituzte, besteak
beste, "Beldur" horren atzean ezkutatuta edo errotuta dauden emozioen sorta zabala. Beraz, emozio
horiek guztiak ere izan litezke euskarri emozionalaren parte. Sentimendu horietako batzuk
errepikakorrak dira, gaixotasun kutsakorrei eta adineko pertsonei buruzko aurretiazko ikerketetan
identifikatu baitira, egonezin, susto, tentsio eta nazka emozioekin batera (Idoiaga et al., 2016). Hala
ere, bakardade eta bakardade sentimenduak berriak dira. Neurri batean sentimendu horiek ezarritako
itxialdiaren neurriekin lotuta egon daitezkeen arren, nabarmentzekoa da emozio horien berri ez dela
eman COVID-19ren antzeko ikerketetan, ez gazteengan (Idoiaga et al., 2021a), ez populazio
orokorrean (Idoiaga et al., 2021b). Berger eta Poirieren arabera (1995), bakardadea oso esperientzia
mingarria da, intimitatearen eta gizarte-harremanen premia asebetegabearen batuketa, nahikoa ez dela
edo guztiz asebetegarriak ez direla sentitzen dena. Beraz, hemen egindako aurkikuntzak kezkagarriak
dira; izan ere, agerian geratu da adineko biztanleen isolamendu sozialak efektu negatibo sakonak
dituela bizitza luzearen eta osasun fisiko eta mentalaren gainean loaren nahasmenduak, depresioa eta
nekea bezalako arazoak sortuz (Choi et al., 2015).
Bigarrenik, objektibazio emozionalak irudi jakin batzuk gertaera abstraktuagoen ikono
bihurtzen ditu (Höijer, 2010; Smith eta Joffe, 2012). Azterlan honetako parte-hartzaileen kezka edo
kexa errepikarietako bat da komunikabideetan behin eta berriz erakusten direla COVID-19rekin
lotutako irudi espezifikoak eta beldurgarriak (Höijer, 2010, 2011). Estaldura mediatiko hori argi eta
garbi lotuta zegoen erruduntze-prozesuekin eta benetan nabarmendutako haserre-karga
emozionalarekin. Beraz, objektibazio emozionaleko prozesu hori haserrearen gainean eraikitzen den
eta patroi horrek izan ditzakeen ondorioak aztertu behar dira.
Horrela, ikerketa lan honek baieztatu du COVID-19ren krisia ulertzeko irudikapen sozialak
prestatu zirenean erantzun emozionalak arriskuaren ulermena baldintzatu zuela. Horrela, pandemiari
emandako erantzun oso batean, zalantzarik gabe garrantzitsua da ainguratze emozionala eta
objektibazioa kontuan hartzea, horrek eragina izango baitu pandemiari emandako erantzun politiko eta
sozialaren tamainaren, formaren eta denboraren banaketan.
Azkenik, gogoratu behar da gizarte-irudikapenak etengabeko mugimenduan dauden prozesu
eraldatzaileak direla (Joffe, 2003). Beraz, nahiz eta lehen fase honen analisia, non pandemia urruneko
zerbait izatetik parte-hartzaileen bizitzan eragin osoa izan zuen zerbait izatera igaro zen, oso
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interesgarria izango litzateke COVID-19ren irudikapenak nola eraldatzen diren aztertzea, krisian zehar
dituen eredu emozionalekin batera.
Amaitzeko, ikerketa honen mugak ere aipatu behar dira. Hasteko, lagin ez-probabilistikoa da,
eta testuinguru zehatz batean kokatzen den zeharkako ikerketa bat da. Beraz, ondorioak ezin dira
edozein gizarte edo testuingurutara orokortu. Gainera, kontuan izan behar da ikerketa online
formatutan egin dela. Formatu horrek joera bat sor dezake, batez ere adin handiagoko edo gutxiago
konektatutako parte-hartzaileengana iristeko orduan, baina pandemiaren ondorioz, hori izan da
azterketa egiteko modurik nabarmenena.
Laburbilduz, aurrekaririk gabeko egoera bizi dugu, eta azkar aldatzen da. Gaur egungo
pandemiarekin lotutako pentsamendu-ereduak gizarteko kiderik ahulenen, adinekoen, ahotsetik
ulertzea oso garrantzitsua da. Bereziki, kognitiboki nola irudikatzen diren eta, batez ere, nola aurre
egiten dioten emozionalki (ainguraketa- eta objektibatze-prozesuen bidez) egoera berri horri,
informazio baliotsua ematen digu, arazoari ikuspegi psikologiko eta sozial batetik aurre egiteko erabil
ditzaketen estrategiak ezagutzeko. Abiapuntu gisa, ikerketa honen emaitzek argi uzten dute adinekoak
arrisku-talde gisa aipatzean, beharrezkoa dela termino horretan aipatzen den adin-taldea zehaztasunez
zehaztea eta kasu bakoitzerako gomendio espezifikoak proposatzea; hau da, ezinbestekoa da ahalik eta
zuzenena eta argiena izatea. Gainera, arreta berezia jarri behar da beldurraren garrantzi nagusian eta
bakardade-sentimenduen agerpenean. Ildo horretan, funtsezkoa da gobernuak eta tokiko agintariek
politika sozialak eta inklusiboak garatzea, zaharrei laguntzeko konfinamenduaren balizko ondorioak
arintzen, haien premia psikologikoak, sozialak, sanitarioak eta ongizatekoak kontuan hartuta.
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Laburpena
Egungo ikasleek beren ibilbide akademikoan jarraitzeko hautaketan hainbat zailtasun izaten dituzte
(Pérez eta Aldas, 2019). Hori dela eta, ikasleen orientazioan laguntza eskaintzea nahi izan da ikerketa
honetan, ikaskuntza pertsonalizatuan oinarrituz. Horrela, ikasleen konpetentziak eta interesak
identifikatu eta horiek lan-adarreko konpetentziekin uztartzeko ikerketa egin da. Inteligentzia
Artifizialaren (IA aurrerantzean) eta Big Dataren bidez, etorkizunean ikasleei orientaziorako datu
gehigarriak ematea eta ibilbide pertsonalizatuak sortzea da proiektuaren helburu nagusia.
Hitz gakoak: Ikaskuntza pertsonalizatua, Inteligentzia Artifiziala, Big Data, orientazioa.

Abstract
Nowadays, students present difficulties in choosing to continue their academic career (Pérez and
Aldas, 2019). Therefore, in this study it was wanted to take steps that will help to fill the gap of
orientation in the choice of a university degree. Thus, a research has been conducted to identify the
skills and interests of students and reconcile them with the skills of the labor branch. Through Artificial
Intelligence and Big Data, the final objective of the project is to provide students with additional
orientation data in the future and to create personalized itineraries.
Keywords: Personalized learning, Artificial Intelligence, Big Data, orientation.

1.Sarrera eta momentuko egoera
Gaur egun ikasle guztiak barne hartuko dituen metodologiak hedatzen ari dira eta horietako bat
ikaskuntza pertsonalizatua da. Childressen (2014, in Bicer, 2015: 2) arabera, ikaskuntza pertsonalizatua
ikasle bakoitzari bere beharren arabera ikasketa ibilbide bat eskaintzean datza, betiere ikaslea
ikaskuntzaren erdigunean jarriz. Hortaz, Powellek eta Kusuma-Powellek (2011) dioten bezala,
curriculuma ikasleentzat ahalik eta esanguratsuena bilakatzea du helburu, ikasleen erritmoak, interesak,
aurre-ezagutzak eta konpetentzien garapenak kontuan hartuta besteak beste.
Teknologiek lagundutako ikaskuntza pertsonalizatuak aukera berriak irekitzen ditu. Izan ere, aukera
ematen dute, besteak beste, momentu berean ikasle bakoitzari zuzendutako argibideak emateko, edukien
informazio zabala izateko, ariketa zein ezagutza lantzeko askotariko bideak erabiltzeko, ikasleen behar
eta interesetan oinarritutako ikaskuntza eta lan autonomoa zein talde lana askotariko leku eta espazioetan
egiteko (Murphy, Redding eta Twyman, 2016).
Tedescok (2011) dioenez, teknologia digitalek eragin zuzena izan dute gure gizartean, eta ezin da
ukatu mundu digitalean bizi garela. Ingurune digital horrek munduko harreman eta dimentsio guztietan
izan du eragina, maila akademikoan, sozialean, politikoan eta ekonomikoan, eta horrek hezkuntza
paradigman ere zeresan handia izan du (Diaz, Ipiña eta Garcia, 2019).
Hala ere, historian zehar atzera eginez, esan beharra dago teknologia digitalak urte asko daramatzala
gure eskoletan. Skinerren (1958, in Kara eta Sevin, 2013) arabera, makinak eskoletan aspaldi sartu ziren
arren, erabilera ez zegoen ikaskuntza esanguratsuan oinarrituta, ikaskuntza memoristikoan baizik.
Baina, urteak aurrera joan ahala, adituak makinen bidezko instrukzio indibidualizatuan hasi ziren arreta
jartzen, ikaskuntza egokituan oinarrituz. Ikaskuntza egokitua giza makinen sistema bateratuen osagai
teknologiko gisa definitzen da, eta erabiltzailearen beharretara egokitzen da, sarritan erabiltzaileen
argibiderik gabe (Alzain, Clark eta Jwaid, 2018). Horri loturik, Chieuk (2005, in Kara eta Sevin 2013)
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dio ikaskuntza egokituak ikasle bakoitzari ikaskuntza baldintza egokiak ematea ahalbidetzen duela eta
baliagarria dela haren jakintzaren eraikuntza eta eraldaketa prozesua errazteko.
Teknologia digitalen aplikazioen aurrerapenarekin, ikaskuntza egokituaren inplementazioa hedatuz
joan da hezkuntzan (Fuschman, 2011, in Kara eta Sevin, 2013). Egindako ikerketa batean, adibidez,
ikasleen izaeran eta emozioetan oinarritutako ikaskuntzaren bitartez askoz ere ikaskuntza prozesu
esanguratsuagoa bermatzen da (Fatahi eta Moradian, 2018), azken finean emozio eta izaera horiek ere
ikasleen beharren parte baitira. Ikaskuntza egokituaren garapen natural gisa ulertzen da teknologiaz
lagundutako ikaskuntza pertsonalizatua. Bashamen, Hallen, Carterren eta Stahlen (2016) ikerketa lanak
erakusten du Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan teknologiaz lagundutako
ikaskuntza pertsonalizatuak ikasgelako ikasle ororen hezkuntza ahalbidetzen duela.
Diazek, Ipiñak eta Garciak (2019) ere adierazten dute ikaskuntza pertsonalizatua bultzatuz gero
norberak gustuko duena ikasteko aukera gailentzen dela; horrek pertsonaren ongizate psikoafektiboa
hobetzeko eta pertsonaren garapen integrala bermatzeko aukera emanez. Horren harira, ikasle bakoitzak
bere ibilbide akademiko eta profesionala hautatzeko aukera izango luke, bakoitza bere interesetan
oinarrituz (Diaz, Ipiña eta Garcia, 2019).
Ikaskuntza pertsonalizatua Big Datan eta IAn oinarritzen da, eta, ondorioz, bi elementu horiek
hezkuntza munduan ere hasi dira indarra hartzen. Diazek, Ipiñak eta Garciak (2019) diotenez, ikasleek
beren hezkuntzan erabakitzeko eskubidearen diskurtsoa nagusitzen da gaur egun, eta hori lortzeko
tresnak Big Data eta IA dira, ondorioz, teknologiaz lagundutako ikaskuntza pertsonalizatuz. Teknologia
horren bidez, aukera dugu ikasleen gustuak neurtzeko, multzokatzeko eta aztertzeko (Pedro, Subosa,
Rivas eta Valverde, 2019).
Espainiako Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitateko Ministerioak (2019) ere IA hezkuntza sisteman
txertatzeko gomendioa egin du. Arriolak, Goikoetxeak eta Iruskietak (2020) diote ikasteko moduak
aldatu egin direla eta teknologia digitalen laguntzarekin hizkuntzen ikaskuntzan aukera gehiago zabaldu
direla. Hizkuntzaren Prozesamenduan IAk garrantzi handia dauka hizkuntzen irakaskuntzan eta
hezkuntza-arloan hizkuntza-teknologia aplikatzeko aukera ematen du (Arriola, Goikoetxea eta Iruskieta,
2020). Aztiriaren, Jauregiren eta Leturiaren (2020) esanetan, azken urteetan hizkuntza tratatzeko sistema
automatikoak asko aurreratu dira sare neuronal sakonei esker. Euskararen ikaskuntzari erreparatuz gero,
Elhuyarrek aurkeztutako Aditu sistemak aukera ugari zabaltzen ditu itzulpengintzan, bikoizketan eta
interpretazioan besteak beste (Aztiria, Jauregi eta Leturia, 2020).
Big Datari erreparatuz gero, Drigasek eta Leliopoulosek (2014) diote Big Data egokia dela
ikaskuntza esanguratsurako, hezkuntza sistema modernoa eta dinamikoa eratzen laguntzen baitu.
Horretaz gain, ikasleek ahalik eta errendimendurik handiena izateko aukera ere eskaintzen du; izan ere,
egindako analitikek ikasleen ikasteko gaitasuna hobetu dezakete, ziurtatu baita hezkuntza tradizionalak
baino emaitza eraginkorragoak ekar ditzakela (Drigas eta Leliopoulos, 2014).
Big Dataren eta IAren uztarketak ikaskuntza prozesuan hainbat erraztasun eta onura eskaintzen
dituela aipatzen dute Diazek, Ipiñak eta Garciak (2019). Ikasleak beren ikaskuntzaren gidari izateko,
beren interesak eta gustuak aintzat hartu behar dira, eta, horiek zein diren aztertzeko, konpetentzien
azterketan jartzen dute arreta.
Aurretik aipatu den bezala, hezkuntza pertsonalizatuaren oinarria ikasleek beren curriculum propioa
eraikitzea da. Hala eta guztiz ere, curriculum hori sortzeko, ezinbestekoa da ikasleek beren buruaren
gaineko informazioa izatea. Ildo beretik jarraituz, Perezek eta Aldasek (2019) egindako ikerketa baten
arabera, ikasleen % 20,4k uzten edo aldatzen dituzte ikasketak gradua amaitu aurretik, eta ehuneko
handiena lehenengo urtean gertatzen da. Uzte horri erreparatzeko, garrantzitsua da teknologiaz
landutako hezkuntza pertsonalizatua aplikatzea eta, ondorioz, ikasleen orientazioan indarra jartzea,
norberaren konpetentziak ezagutzea eta gustuko alorrak aurkitzea (Diaz, Ipiña eta Garcia, 2019).
Autoezagutza horretan laguntzeko, ikasleak baliabideak edo tresnak behar ditu eta teknologia digital
horiek ikasleen informazio hori lortzeko tresna osagarri gisa ulertzea ezinbestekoa da Diazen, Ipiñaren
eta Garciaren (2019) arabera. Luckingen, Holmesen, Griffithsen eta Forcierren (2016) esanetan, IAren
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bidez jasotako ikasleen informazioak pertsonalizaziorako bideak zabaltzen ditu, ikasleen beharrei
erantzunez eta horrela hezkuntza inklusiborako eta esanguratsurako ateak irekiz.

2. Ikerketaren helburuak
Ikerketa proiektuaren xede nagusia ondorengoa da: ikasleen konpetentzia espezifikoen neurketa
egitea IAren eta Big Dataren bitartez eta lan munduko konpetentziekin gurutzatuz, orientazio
proposamenak egitea. Era berean, teknologiaz lagundutako ikaskuntza pertsonalizatua sustatzeko
gomendioak ematen dira. Ikerketa proiektuaren xede nagusi hori lotzeko, hainbat helburu orokor eta
espezifiko zehaztu dira:
Helburu orokorrak
1. Ikaslea bere etorkizun akademikoko hautaketan laguntzea. Horretarako ikasleak bere
interesak ezagutzea.
2. Lanbide ezberdinetan behar diren konpetentziak ezagutzea.
3. Ikaskuntza pertsonalizatua ahalbideratzeko pausuak ematea.
Helburu espezifikoak
1. Ikasleen interesak identifikatzea eta neurtzea.
2. Lan merkatuko lanbide desberdinen konpetentzia gakoak identifikatzea.
3. Big Data eta IAn oinarritutako modelo algoritmikoak garatzea etorkizuneko ikasleei
ibilbide pertsonalizatuak eta orientaziorako datu gehigarriak eskaintzeko.

3. Ikerketaren muina eta ondorioak
Aipatutako helburuak erdiesteko, metodologia mistoa erabili da, datuen bilketan eta interpretazioan
metodologia kualitatiboan zein kuantitatiboa erabiliz.
1. irudia. Ikerketa proiektuaren prozesua

Irudian (1. irudia) ikusi daitekeen bezala, alde batetik, metodologia kuantitatiboa erabili da,
ikerlariren ikuspegi objektiboa erabiliz, ikasleen interesak identifikatzeko. Laginketan arreta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (aurrerantzean DBH) 4. mailako ikasleetan jarri da, adin horretan
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etorkizunera begirako hautaketa prozesuarekin hasten direla aurreikusi baita. Guztira, Gipuzkoako 17
zentrok hartu dute parte, 3 ikastetxe publikok, 9 ikastolek eta 5 kristau eskolek, horrela 531 ikasleren
informazioa jasoz. Datu bilketarako 159 itemetako online galdetegia erabili da, galdera guztiak itxiak
izanik. Horren bidez, gai ezberdinen inguruan ikasleek duten adostasun maila neurtu nahi izan da.
Informazio horrekin, lan-adar ezberdinen interesekin lotzen diren perfilak sortu dira, ikasleen interesak
eta konpetentziak ezagutuz.
Bestetik, metodologia kualitatiboa erabili da lan merkatuko indibiduoen konpetentzia espezifikoen
identifikazioa ahalbideratzeko, betiere indibiduo horien bizi esperientziak aztertuz eta ulertuz. Laginketa
egiteko lehendabizi bost lan adar identifikatu dira eta ondoren, lan adar bakoitzeko lanbide
espezifikoetako langileak identifikatu dira. Datu bilketarako elkarrizketa sakona erabili da teknika gisa,
guztira 16 elkarrizketa eginez
1. taula. Elkarrizketak egiteko erabilitako lagina.
LAN-ADARRA

ELKARRIZKETA
KOPURUA

ESPEZIALIZAZIOA

Arte/humanitate adarra

4

-Historialaria
-Artearen historialaria
-Filologoa
-Itzultzailea

Natur zientzia adarra

3

-Kimikoa
-Biologoa
-Matematikoa

Osasun zientzia adarra

4

-Erizaina
-Nutrizionista
-Fisioterapeuta
-Psikologoa

Ingeniaritza/arkitektura
adarra

2

-Ingeniari forestala
-Arkitektoa

Zientzia sozialen eta
juridikoen adarra

3

-Kazetaria
-Abokatua
-Irakaslea

Taulan (1. taula) azaldutakoari erreferentzia eginez, adarrak ahalik eta modu globalenean ulertu dira.
Horretarako, hautatutako espezializazioak adar bakoitzaren perspektiba zabalena eskaini dute, izan ere
fokua espezializazio ohikoenetan jarri da, pertsona bakoitzarekin bakarkako elkarrizketak eginez. Hala
eta guztiz ere, azpimarratu beharra dago, ikasketa adarretan jarri dela interesa uneoro, ez profesio
finkoetan, adarretako perspektiba lortzeko helburuarekin. Adar bakoitzeko espezializazio ezberdinen
diskurtso bateratuarekin, adar bakoitzaren konpetentziak eta ezaugarriak identifikatzea posible izan da.
Behin datu bilketaren emaitzak jaso ondoren, ikasleen interesen eta konpetentzien eta lan adarren
konpetentzien informazioaren arteko uztarketa egin da, modelo algoritmikoa erabiliz. Horrela, ikasleei
beraien interesekin eta konpetentziekin bat datozen aukerak aurkeztuz.
Galdetegia Gipuzkoako ikastetxe guztiek dute eskuragarri, betiere DBH4ko ikasleek erabiltzeko dela
gomendatuz. Galdetegi hori betetzean, ikasleek beren profilaren gaineko informazioa jasotzeaz gain,
profil horren lan-merkatuko egoera eta horri loturiko ikasketa aukerak aipatzen zaizkie. Ikastetxeek
galdetegiak bete eta gomendioak jaso ostean, ikerketa proiektuaren ondorioak aterako dira, izandako
eragina aztertuz eta aurrera begirako hobekuntzak eta aldaketak proposatuz.
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4. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Etorkizunera begira, lan hau oinarritzat hartuta epe laburrera eta epe luzera begira hainbat ikerketalerro identifikatu daitezke. Epe laburrera begira, lehenik eta behin, ikerketa proiektuaren ondorioak
aztertzea izango litzateke egitekoetako bat, ikerketa prozesua amaitzeko. Horretaz gain, ikerketa
gainontzeko EAEko probintzietan egitea egokia izango litzateke, lekuan lekuko testuinguruak eta
ezaugarrik kontuan hartuz.
Beste alde batetik, IA eta Big Data hezkuntza munduan berriak direla ezin da ukatu eta gauzatu berri
den ikerketa proiektua aintzat hartuta, ikasleen hautaketaren inguruko jarraipen estua eginez, hutsuneak
identifikatu ezkero horiek ikertzeko aukera zabalduko litzateke. Hala eta guztiz ere, teknologia bidezko
ikaskuntza pertsonalizatuaren gainean, ez da ikerketa askorik egin eta horrek oraindik hainbat ikerketalerro berri zabaltzeko aukera ematen du. Horri loturik, Tedescok (2011) dioen bezala, informazio eta
komunikazio teknologiek (IKT) Ikaskuntza pertsonalizatua ahalbideratzeko aukera gailentzen dute.
Hori dela eta, IAk eta Big Datak ikaskuntza pertsonalizatu horren eskaintzan lagundu dezaketela esan
daiteke , izan ere hezkuntzan hainbat onura eta erraztasun eskaini ditzakete (Diaz, Ipiña eta Garcia,
2019).
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6. Eskerrak eta oharrak
Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzea izeneko diru laguntzen programaren
2019.urteko deialdian aurkeztutako proiektua da. Ibermatica eta Mondragon Unibertsitateko
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultateko KoLaborategiko ikerketa taldeak garatu izan zen.
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Laburpena
Garapen agentziak, tokiko garapenerako funtsezko eragile gisa, urteak daramatzate EAEko udal
eta eskualde ezberdinetako garapen egitasmoak dinamizatzen. Bestalde, Gizarte Ekonomia k,
bazkideen eta gizartearen beharrak asetzea eta eraldaketa sozioekonomikoa sustatzea helburu
duten izaera anitzeko antolakundeak biltzen ditu. Artikulu honetan, EAEko garapen agentzietatik
Gizarte Ekonomia sustatzeko aurrera eramandako ekimen ezberdinak azaltzen dira. Horretarako,
lehenengo, tokiko garapenari, Gizarte Ekonomiari eta hau sustatzeko esku-hartze publikorako
marko orokorrari hurbilketa bat egingo zaio.
Hitz gakoak: Gizarte Ekonomia, Garapen agentziak, Lurraldea, Politika publikoak

Abstract
Development agencies, as key agents in local development, have been promoting development
projects in different counties and municipalities of the Basque Country for years. On the other
hand, the Social Economy brings together diverse organizations that aim to satisfy the needs of
their partners and society and promote socioeconomic transformation. This article describes
various initiatives carried out by the development agencies of the Basque Country to promote the
Social Economy. To this end, first, an approach has been made to local development, the Social
Economy and the general framework of public intervention for its promotion.
Keywords: Social Economy, Development Agencies, Territory, Public Policies

1. Sarrera:
Gizarte ekonomiak (GE), historian zehar sektore pribatu kapitalistatik eta sektore publiko
estataletik kanpo garatu izan diren ekimen ekonomiko ezberdinak barneratzen ditu. Hain zuzen
ere, haren oinarrietan dauden kooperatibak, mutualitateak eta elkarteak bezalako ekimenak,
XVIII. mendeko kapitalismo industrial berriak garaiko langileriaren gain sortzen zituen bizi eta
lan baldintza latzen aurrean, klase herrikoien bulkada kolektibo batetik sortzen dira (Monzón,
2006). Hauek, langileen alderdiekin eta sindikatuekin batera, langile mugimenduaren adierazpen
garrantzitsuenak bihurtuko zirelarik (Laville eta Jané, 2009). XX. mendeko azken herenetik, GEk
hazkunde nabaria izan du nazioartean, eta politikarientzat, gizarte-eragile eta -zientifikoentzat
garrantzi handia duen ikerketa eremu gisa ezarri da (Monzón, 2006). Gainera, GEren forma
tradizionalei gizarteratze enpresak, enplegu zentro bereziak, lan sozietateak etab. bezalako
antolakundeak ere gehitu zaizkie.
Bestalde, XX. mendeko azken herenetik ere, estatuz azpiko lurraldeak garatzeko modua aldatu
egin da. Prozesu globalizatzailearekin batera, lurraldeen eta, oro har, estatuz azpiko eremuen
garrantzia ber-indartu dela argudiatzen dute autore askok (Brenner, 1999; Zurbano, 2005). Eta
testuinguru honetan, euren garapenerako egitasmo propioak aurrera eraman dituzten lurralde
ugari aurkitu ditzakegu munduan zehar. Lurraldeetatik bertatik sortzen diren garapen egitasmo
berri hauek, tokiko garapena deritzon kontzeptu zabalaren aterki pean kokatu dira ; kasu askotan,
garapen prozesu hauek artikulatzeko, garapen agentziak deritzon eragile lokalak sortu direlarik.

1

Lan hau Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren
Institutuak (GEZKI) burututako ikerketa batetik eratorria da. Ikerketa horren finantzatzailea Euskal
Gizarte Ekonomiaren Sarea (EGES) izan da, eta EAEko garapen agentzietatik Gizarte Ekonomia
sustatzeko aurrera eramandako praktika onen inguruko analisia burutzeko helburua izan du.
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Geure testuinguru hurbilean, bai GE eta baita ere tokiko garapena oso zabalduta dauden
errealitateak dira. Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokiaren (GEEB, 2020) arabera, EAEko GEn
88.000 pertsona baino gehiago lan egiten dute ia 5.000 antolakundeetan banatuta; EAEko
enpleguen %9,5a, hain zuzen ere. Bestalde, tokiko garapenerako agentzien euskal elkartearen
arabera (Garapen, 2019), EAEko garapen agentziak biztanleriaren %92ra heltzen dira.

2. Helburuak
Artikulu honen bitartez, tokiko garapenak eta GEk EAEn dituzten harremanetan sakondu nahi da.
Horretarako, EAEko egoera orokorrari begiratuko zaio, eta ondoren, tokiko garapen agentzietatik
GE sustatzeko politiken marko orokorrari hurbildu eta 4 adibide emango dira. Modu honetan ,
esperientzia konkretuak partekatu, ikusarazi eta beste eskualde batean erreplikatzeko
beharrezkoak izango liratekeen elementuak antzeman daitezke.

3. Ikerketaren muina
3.1. Tokiko garapena eta EAEko garapen agentziak
Oro har, bere ikuskera ezberdinekin, globalizazioaren eta bere dinamiken aurrean, aktore lokalen
erantzuna da tokiko garapena (Vázquez-Barquero, 2000). Hots, maila globalean sortzen diren
eraginak jasotzen dituzten espazioak izatetik, lurraldeek, garapen estrategiak burutzen dituzte
prozesu global hauek dakartzaten erronka berriei erantzuteko, tokiko jendartearen
inplikazioarekin eta behetik gorako dinamikak sortuz (Vázquez-Barquero, 2007). Hala ere,
erronka hauei emandako erantzunak, lurraldeak bezain anitzak izan daitezke; izan ere, lurralde
bakoitzaren ardura eta lana da bere garapen prozesua aurrera eramatea. Eta beraz, lurralde
bakoitzaren garapena, bere historian zehar garatutako harreman -, arau- eta jokabide-sozial,
kultura eta abarren arabera baldintzatuta egongo da. Horregatik, zaila da tokiko garapenaren
inguruko definizio bateratua aurkitzea. Dena den, oro har, tokiko garapena lurralde bateko
baliabideak eta indarrak ardatz hartuta, eta tokiko gizartearen bizi kalitatea hobetzeko
helburuarekin, lurraldean bertan sortutako estrategia kolektiboa litzateke (Pyke et. al., 2006). Eta
helburu hori lortzeko tokiko egitura produktiboari begiratuko dion arren, tokiko garapenak
esparru ekonomikotik haratago ere begiratzen du, lurraldearen ekonomia, gizartea, kultura,
ingurumena etab. bezalako esparruak kontuan hartzen baititu (Zurbano et. al., 2018).
Tokiko garapenerako agentziak, garapen prozesuaren gobernantza artikulatzen duten agente
lokalak dira. Horretarako, garapenean eragiten duten eragileen (enpresak, enpresen elkarteak,
sindikatuak, heziketa zentroak, zentro teknologikoak, unibertsitatea, herri mugimenduak, GKEak
etab.) inplikazioa bilatzera eta koordinatzera bideratuta daude. Estensoro eta Zurbano-k (2010)
dioten moduan, haien eginkizuna funtsezkoa izan daiteke, alde batetik, lurraldeetatik abiatutako
garapen prozesuak eta kapital soziala sortzeko, eta bestetik, tokiko baliabideak aktibatzeko eta
ezagutza eta berrikuntza zabaltzeko.
Arestian esan bezala, EAEko garapen agentzia gehienak Garapen deritzon elkartean biltzen dira
eta ia biztanleriaren osotasunera heltzen dira. Hala ere, denak ez dira berdin egituratzen. Eragin
eremuari dagokionez, batetik, eskualdeetan eragiten duten garapen agentziak daude, eta bestetik,
udal mailan eragiten dutenak. Egituraketari dagokionez, oro har, eskualde bateko udal ezberdinek
sortutako erakunde publikoak izan daitezke, edo udalaren egituraren barnean dagoen
departamentu baten izaera har dezakete. Jorratzen dituzten lan ildoei begira, garapen agentzia
bakoitzak zehazten ditu bere lurraldean dauden behar nagusien arabera. Hala ere, Gainza eta
Unceta-k (2011) dioten moduan, lan ildo ohikoenak, enplegua sortzea, ekintzailetza sustatzea eta
enpresentzako zerbitzuak eskaintzea dira.
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3.2. Gizarte Ekonomia eta bere egituraketa EAEn
Bestalde, GE, garapen instituzional handia duen errealitatea da gaur egun . Ohikoa da, bere
mugapena egiteko, antolakundeen izaeraren gaineko irakurketa juridikoa egitea. Horren arabera,
kooperatibak, lan-sozietateak, mutualitateak, elkarteak, gizarteratze enpresak, enplegu zentro
bereziak etab. bezalako antolakundeak barneratuko lirateke. Hala ere, ikuspegi substantibo batetik
sailkapen honen atzean dauden arrazoiak antzeman ditzakegu. Bere hastapenetatik, beti lotu izan
da GE eta behar sozioekonomikoen asetzea. Horrela, enplegu- edo kontsumo-elkartuko
kooperatibak edo elkarteak, elkarren arteko laguntzan oinarritutako mutualitateak edo funtsak,
etxebizitza edo irakaskuntza kooperatibak, aurrezki kutxa kooperatiboak etab. horietako arlo
bakoitzean sortzen diren beharrei aurre egiteko modu kolektiboan aurrera eramandako erantzunak
dira. Funtsean, GEko antolakundeak autogestioan oinarritzen dira, jabego kolektiboa dute eta
demokratikoki kudeatzen dira. Izan ere, ekoizpen baliabideen jabegoa bazkideek eurek daukate
eta erabakiak “pertsona bat bozka bat” irizpide demokratikoarekin hartzen dira. Horregatik esan
dezakegu, GE osatzen duten antolakundeak pertsonen inguruan eraikitzen diren antolakundeak
direla eta ez kapitalaren inguruan. Antolakunde ez-kapitalistak edo a-kapitalistak dira, non
onuradunen kategoria ez da inoiz inbertitzaile kapitalistengatik osatuta egongo. Hala, GEko
antolakundeetan sortzen den balioa ez da plusbalioa sortzearekin lotzen, baizik eta bazkideen
eta/edo interes orokorraren beharrak asetzearekin (Monzón, 2006). GEko antolakundeek eurek
egindako mugapen kontzeptualari erreparatuta, hurrengo zazpi printzipioak agertzen zaizkigu
(Monzón eta Chaves, 2012:20):








Pertsonaren eta helburu sozialaren lehentasuna kapitalaren gainetik
Borondatezko atxikimendua
Bazkideen kontrol demokratikoa (fundazioak izan ezik, bazkideak ez dituztelako)
Bazkideen interesen eta interes orokorraren bategitea
Elkartasun eta erantzukizun printzipioen defentsa eta aplikazioa
Kudeaketarako autonomia eta botere publikoekiko independentzia
Mozkinen gehiengoa garapen iraunkorraren, bazkideen interesen eta interes orokorraren
aldeko helburuetara bideratzea

Ohikoa da Euskal GEz hitz egitean, Arrasateko talde kooperatiboa izatea burura etortzen zaigun
lehenengo esperientzia. Hala ere, honetaz gain izaera anitzak dituzten beste esperientzia ugari aurkitu
ditzakegu EAEn. Izan ere, historiari erreparatuta, Euskal Herria, herri aberatsa izan da esperientzia
kolektibo, kooperatibo eta sozialei dagokionez; eta GE horren isla besterik ez da. Gaur egun, Euskal
GEk sare egituraketa sendoa erakusten du. Euskal Gizarte Ekonomiaren Sareak (EGES) EAEn eragiten
duten GEko beste sare gehienak saretzen ditu; sareen sarearen egituraketa emanez. Hauek, Konfekoop
(Kooperatiben Konfederazioa), ASLE (Euskadiko Lan Sozietate eta parte hartutako enpresen Elkartea),
EHLABE (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea), Gizatea (Euskadiko Gizarteratze Enpresen
elkartea), eta REAS Euskadi (Euskadiko Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren sarea) dira. Eta
EGESetik kanpo, Olatukoop (Ekonomia Sozial Eraldatzailearen sarea) eta Red Goratuz (Bizakiko
kooperatiba txikien sarea) aurkitu ditzakegu.
3.3. Gizarte Ekonomia sustatzeko praktika onak EAEko garapen agentzietan
Antzeman dezakegun moduan, elkarlanerako espazio handia dago tokiko garapenaren eta GEren
artean. Helburuetan aurkitu dezakegun bateragarritasunaz gain, biak beharretatik abiatuta eta
behetik sortutako ekimenen bitartez aurrera eramandako esperientzia kolektiboak direlako,
lurraldearekiko eta gizarte lokalarekiko lotura handia dutelako eta jendartearen bizi kalitatea
hobetzera bideratuta daudelako. Izan ere, GE lurraldearekin eta tokiko gizartearekin lotura estua
erakusten du, “jendearen zerbitzura diharduten jendearen enpresak” diren heinean (Guridi et al.,
2011: 19).
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Are gehiago, GE tokiko garapenaren helburuei erantzuteko orduan, enpresa kapitalistak baino
bide eraginkorragoa izan daiteke bi arrazoi nagusiengatik: Lehena, GEk hartu ditzakeen forma
ezberdinek helburu ezberdinetara hobeto egokitzea ahalbidetzen dutelako. Eta bigarrena, eskuahartze publikoaren helburuaren eta GEren helburuaren arteko simetria handiagoa delako.
Hurrengo taulan, tokiko garapenaren helburu ezberdinetarako GEren antolaketa ereduetatik
hobeto egokitzen dena azaltzen da.
taula 1: Esku-hartze publikoa eta Gizarte Ekonomiaren egituraketa
Esku-hartze
publikoaren
lehentasunezko
helburua
Herritarren parte-hartzea sustatzea
Jarduera
sustatzea

ekonomikoaren

jabetza

Antolaketa formula egokiagoak
Erabiltzaileen elkarteak
Erabiltzaileen kooperatibak
Jarduera ekonomikoa duten elkarteak
Lan-sozietateak
Lan elkartuko kooperatibak
Lan elkartuko kooperatibak
Gizarteratze enpresak
Enplegu-zentro bereziak
Partaidetza publikoko kooperatiba integralak
Fundazio publikoak

kolektiboa

Jarduera ekonomikoaren bidez gizarteratzea eta
laneratzea sustatzea
Kudeaketa
publiko-kooperatibo
komunitarioko formulak sustatzea

edo

Iturria: Egileek egina.
Helburuetatik politika konkretuetara igaroz, azken urteetan zehar emandako esku-hartze
publikorako paradigmaren aldaketak, Chaves-ek (2019) deritzon GE sustatzeko “bigarren
belaunaldiko” politika publikoen markoa ekarri du. Autorearen iritziz, bigarren belaunaldiko
politika publiko hauetara emandako biraketa honek, azalpen ezberdinak ditu: Batetik, 2008ko
krisira arte nagusiki estatutik bideratutako aurrekontu-politikak bertan behera uzten direlako.
Bestetik, 2015eko udal-hauteskundeen ondorioz, udal eta erkidegoetako hainbat gobernutara GE
sustatzeko neurriei buruzko aipamen zehatzak jasotzen dituzten alderdi eta koalizioak heltzen
direlako. Eta azkenik, krisia behin igarota, udal eta erkidegoko gobernuek asmo handiagoko
programak proposatzeko aukera izan dutelako. Oro har, GE sustatzeko politika berri hauek
hurrengo ezaugarriak dituzte:






GEko eragile ezberdinekin ko-eraikitako politika publikoak dira.
GE sustatzeko tresna bakartuen ordez, ikuspegi holistikoa jorratzen dute non dimentsio
anitzeko planak eta jarduera ildoen arteko interkonexioak dituzten estrategiak planteatzen
diren.
Aurrekontuei baino, ekosistemak sortzeari lehentasuna ematen dioten politikak dira, non
GEren inguruko eragileen (elkarteak, unibertsitateak, administrazioak, finantzaerakundeak, etab.) arteko eta jendarte zibilarekin elkarrekintza sistemikorako baliabideak
aktibatu nahi dituzten.
Udal edo erkidegoko gobernuetako politika orokorrekiko zeharka lantzen dira.

Neurri zehatzetara jotzen badugu, Chaves-ek (2010) GE sustatzeko politika publikoak bi multzo
nagusietan sailkatzen ditu: GEko antolakundeetara bideratutako politika publikoak eta GEn
enplegua sortzeko bideratutakoak. Lehenengoen artean, GEren eskaintzan oinarritutakoak (GEren
hedapena eta ikerketa, ekintzaileentzako formakuntza programak, administrazio publikoaren
aurrekontu- edo zerga- neurriak etab.) eta eskarian oinarritutakoak (kontratazio publiko
arduratsua, lankidetza publiko-kooperatiboak etab.) leudeke. Bigarrenen artean aldiz, GEko
antolakundeen sorkuntza (aholkularitza, orientazioa, dinamizazioa, parte-hartzea, edo, zuzenean,
jabego publikoko GEko antolakundeak sortu) eta GEn ekintzailetza laguntzeko azpiegituren
sorkuntza (kudeaketa komunitarioko azpiegitura edo ekipamendu publikoak) leudeke. GEn eskuhartze publikoko marko orokorra behin azalduta, politika hauek praktikan ikusi daitezkeen 4
esperientzia konkretu azalduko ditugu labur.
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Oñatiko Ur Jauziak
1980ko eta 1990eko hamarkadetan, ohikoak izan ziren udal ezberdinen eta Energiaren Euskal
Erakundearen (EEE) arteko lankidetza akordioak herri horietan zentral hidroelektrikoak
ezartzeko. Oñatiko Ur Jauziak (OUJ) lankidetza hitzarmen horietatik sortutako enpresa publikoa
da. 1992an sortu zen Oñatiko Udalaren eta EEE artean, eta udalerrian eraikitako zentral
hidroelektriko txikien bidez energia sortzen du. 2018az geroztik, Goiener, energia berriztagarriak
merkaturatzen dituen kooperatiba, enpresan sartu da. Beraz, gaur egun, kooperatiba baten
partaidetza duen enpresa publikoa da OUJ.
Lankidetza publiko-kooperatiboen markoan kokatu dezakegun esperientzia honek bi aldeentzako
onuragarria den akordio baten ondorioa izan da. Izan ere, alde batetik, Goi enerrek energiaren
merkaturatze arloa finkatu ondoren, energia sortzeko hainbat proiektu aztertzen hasi zen 2016.
urtean. Bilaketaren ardatza zentral hidroelektrikoen inguruko proiektuak ziren; izan ere,
historikoki zentral horiek lurraldeetan oso errotuta zeuden arren, zaharkituta geratzen ari ziren
nahiz eta ekonomikoki eta ingurumenari dagokionez jasangarriak izaten jarraitzen zuten. Beste
aldetik, EEEa pixkanaka ari zen zentral hidroelektriko horien inguruan sortutako enpresen
partaidetzatik ateratzen, eta udalak bakarrik uzten ari zituen enpresa horien kudeaketan. Alabaina,
kasu askotan udalek ez zituzten behar adina ezagutza teknikoak enpresa horien kudeaketa aurrera
eramateko. OUJren kasuan, EEEak enpresaren kudeaketaren alde teknikoaz arduratzen zen eta
Oñatiko Udalak alde administratiboaz. Horregatik, Goiener, EEEren eginkizunen ordezkari gisa
ulertzen zen, eta aldi berean aukera bikaina ematen zion Goienerri tokiko kontsumorako
energiaren sorkuntza aurrera eramateko.
Goiener, REAS Euskadi sarearen parte da, eta esan bezala, energia berriztagarriak sortzen eta
merkaturatzen dituen mozkin asmorik gabeko kooperatiba herrikoia da. Bere helburua energia
burujabetza berreskuratzea da, horretarako herritarrek energiaren gaineko kontrola berreskuratzea
nahi du, energiaren kontsumo arduratsua eta jasangarria sustatuz.
Goiener OUJn sartzeko prozesua 2 urte baino gehiago luzatu zen. Izan ere, udalerrirako proiektu
estrategikoa bezala kontsideratzen zen, eta beraz, alkatetzatik proiektua positibotzat jotzen zuten
arren, beharrezkoa ikusi zuten erabakia talde politiko guztiek onartzea. Beraz, hasieran, Goiener
Oñatiko Udaleko talde politiko guztiekin bildu zen, Goiener zer zen, zer balio zituen, zer ekarpen
egin zezakeen eta zer proiektu gauzatu nahi zuten azaltzeko. Behin harremana eginda eta talde
politikoak onartuta, beharrezkoa zen administrazio publikoari lotutako denborak eta prozedurak
jarraitzea. Horrek esan nahi zuen administrazioak ezarritako gutxieneko baldintzak bete eta
lehiaketa publiko bat irabazi behar zuela. Azkenean, lizitazioa 2018an atera zen eta Goienerrek
irabazi zuen. Beraz, OUJren gaineko partaidetza modu honetan gelditu zen: Oñatiko Udala (%81),
EEE (%9, azkenean ez baitzen enpresatik atera) eta Goiener (%10, Energiarekin deritzon bigarren
graduko kooperatibaren bitartez). Lehiaketa publikoak, alderdi teknikoez gain, baldintza
finantzarioak ezartzen zituen. Izan ere, aurrera eraman nahi zen eragiketa, kapitala handitzean
oinarritzen zen. Akzioen %10 lortzeko, Goienerrek 500.000 €-ko “finantzaketa-leihoa” ireki zuen
bere bazkideen artean; hala, Goienerreko bazkide diren pertsonek edo erakundeek borondatezko
ekarpenak egin zitzaketen proiektu hori finantzatzeko.
Kimu Bat
Kimu Bat Azpeitian kokatzen den lan-sozietatea da. 30 urte baino gehiago daramatza
paisajismoan eta lorezaintzan lanean, eta eskaintzen dituen zerbitzuen artean, mota guztietako
paisajismoa diseinatu eta eraikitzea nabarmentzen da (lorategi eta terrazetan konponketak egitea,
parkeak, igerileku naturalak, jolasguneak etab.), hala nola horien mantentze-lana eta lorategi,
balkoi, baratze eta etxerako altzari eta apaingarri mota guztien zuzeneko salmenta. Hala ere, 2014.
urtera arte, Kimu Bat sozietate mugatua zen; enpresa kapitalista bat, alegia. Alabaina, orain
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aipatuko ditugun arrazoiengatik, Kimu Bateko langileek enpresa berreskuratu, eta GEren lansozietatearen formaren bitartez egituratzen da orain.
Lan-sozietate bihurtzeko abiapuntua 2010ean dago. Garai hartan, egoera ekonomikoa txarra zen
krisiaren ondorioz, eta enpresak 4-5 urte larri igaro zituen bere biziraupena ziurtatuta ez
zegoelarik. Egoera horren aurrean inor ez kaleratzeko erabakia hartu zen. Horretarako, lanaldimurrizketak edo kaleratzea eta ondoren berriro kontratatzea bezalako neurriak hartu behar izan
zirelarik. Gainera, 2013. urtean, enpresaren jabeetako baten errelebu eza gehitu behar zaio. Garai
hartan, sozietate mugatua 4 bazkiderena zen, eta haiek eramaten zuten zuzendaritza. Hala ere,
enpresaren jabeetako batek erretiroa hartuko zuen eta lidergo falta aurreikusten zen. Bi arazo
horien aurrean (egoera ekonomiko larriagatik gero eta ordainketa gehiago egin behar
baitzitzaizkion ogasunari, nahiz eta aurretik deskribatutako neurriak hartu, batetik, eta belaunaldi erreleboa falta, bestetik), langile batek ideia bat izan zuen: langileak enpresaren jabe egitea.
Langabeziaren kapitalizazioa erabiliz kooperatiba bihurtzeko aukera jarri zen mahai gainean,
betidanik egon baita partaidetzaren kultura enpresan. Zuzendaritzaren eta enpresa batzordearen
artean ere harreman zuzena zegoen, eta bai enpresaren jabeek bai langileek garbi ikusten zuten,
unea zaila izan arren, enpresak etorkizuna zuela. Ideia ondo hartu zuten alderdi guztiek, eta, hala,
2013ko abenduan hasi ziren birmoldaketa-prozesua egiteko bilerak. Prozesu azkarra izan zen, 6
hilabete ingurukoa. Birmoldaketa-prozesuan, Urola Erdiko garapen agentziari (Iraurgi Berritzen)
egindako kontsulta baten ondorioz, kooperatiba bat baino, lan-sozietatearen izaera juridikoa
hobeto egokitzen zela erabaki zuten. Horrez gain, ASLEren laguntzarekin, egin beharreko tramite
legalak burutu ziren eta egin beharreko kapital ekarpenak baloratu ziren. Partaidetza berdinzaleak
adostu erabaki ziren, langile bakoitzak partaidetza bera izan zezan kapital sozialean. Ordutik,
Kimu Batek kudeaketa- eta jabetza-eredu parte-hartzailea aurrera eramaten du.
Lanerain
Lanerain Eibarren kokatzen den gizarteratze enpresa bat da, bere helburu nagusia gizarte
bazterketako arriskuan edo egoeran dauden gazteak enplegatzea delarik. Eraikuntzaren sektorean
jarduten du, eta, zehazki, hiri eta etxeetako berrikuntzetan eta mantentze-lanetan aritzen da.
Debabarrenako garapen agentziaren (DEBEGESA) eta Gizatearen arteko lehenengo
harremanaren ondoren, gizarteratze enpresen inguruko bilera bat burutu zen Debabarrenako
Inklusio Sareko kideak bildu zituena. Sare honetan, gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuetan
parte hartzen duten eskualdeko hogeita hamar eragile baino gehiago bilduta daude. Bilera horren
ostean, Inklusio Sareko bi eragileek beren interesa erakutsi zuten: Alde batetik, Edukeibar S.L.
enpresa, Azitain-Eibarko oinarrizko lanbide heziketako zentroa kudeatzen duena eta gazteak
eraikuntzan eta ostalaritzan prestatzen dituena batez ere. Eta bestetik, Kalexka Elkartea, gizartetik
baztertuak izateko arriskuan dauden gazteak laguntzen dituena. Hortik aurrera, eta bilera gutxi
batzuen ondoren, gizarteratze enpresa bat sortzeko prozesua abiatu zen, 2019. urtean.
Lanerainen egituraketari dagokionez, bere sorkuntza prozesuan parte hartu duten eragileek par te
hartzen jarraitu zuten bere kudeaketan. Jabegoari dagokionez, Edukeibar S.L. enpresak eta
Kalexka Elkarteak kapital sozialaren %49a daukate bakoitza. Eta DEBEGESA, eskualdeko 8
udalen jabetzakoa dena, eta hasieratik prozesuaren dinamizatzailea izan zena, kapital
sozialaren %2a eskuratu zuen. Horrela, beste bi erakundeen artean kokatu zen giltzarri lana
eginez. Gainera, Lanerainen mozkin asmorik gabeko izaera bermatzen zuen, jabegoaren
gehiengoa mozkin asmorik gabeko antolakundeek baitzuten. Zoritxarrez, Lanerainek ezin izan du
Covid-19aren krisia gainditu eta hiru bazkideek uztailean aurrera eramandako bilera baten
ondorioz, Edukeibar S.L-k beste bazkideei beren partaidetza erostea erabaki zen; gizarteratze
enpresa izateari utziz. Dena dela, oso adibide aberasgarria izan da garapen agentzia batek GEko
enpresa baten sorkuntza dinamizatu eta bertan ere parte hartu duelako.
76

IkerGazte, 2021
Gizarte Zientziak eta Zuzenbidea

Azaro Fundazioa eta kooperatiben mahaia
Azaro Fundazioa (AF) Lea-Artibaiko garapen ekonomikoa sustatzeko helburua duen fundazioa
da; horretarako, inguruko kapital soziala dinamizatzen duelarik. 2002. urtean sortu zen, Lea
Artibai Ikastetxearen (Arrasateko talde kooperatiboko kooperatiba integrala) ekimenez. Gaur
egun, Lea-Artibaiko gobernantza eredu zabalean parte hartzen du. Izan ere, plan estrategiko
beraren inguruan lan egiten dute AFk berak, Leartibai garapen-agentziak, Lea Artibai Ikastetxeak
eta Leartiker zentro teknologikoak. Entitate horietako bakoitzak bere kudeaketa plan propioa
dauka, plan estrategiko orokorrarekin bat datorrena. Beraz, bakoitzak bere esparrutik ekarpena
egiten diote eskualdearen plan estrategiko orokorrari.
AFren jarduera-ildo nagusiak hauek dira: enpresen sustapena, enpresen lehiakortasuna sustatzea
eta negozio- eta berrikuntza-aukerak identifikatzea behatoki baten bidez. Ekimen hauek
enpresaren izaerari erreparatu gabe aurrera eramaten diren arren, AF sortu zenetik, oso argi
daukate bertan eredu kooperatiboa lehenesten dutela, eta, ahal denean, kooperatibak bultzatzen
dituztela. Izan ere, kooperatibismoa oso errotuta dago lurraldean. Beraz, aurreko zerbitzu
orokorrez gain, eskaintza bereiztua dauka eredu kooperatiboa jarraitzen duten proiektuentzat. Ildo
honetan, 2003. urtean Kooperatiben Mahaia sortzen da. Hasieran, AFren barruko beste lan-ildo
bat bezala sortu zen, Lea-Artibain eta inguruko eskualdeetan GEko enpresak sortzerakoan
laguntza emateko eta GEren balioak zabaltzeko. Kooperatiben Mahaiak eskualdeko zazpi
kooperatiba biltzen ditu, eta laguntza ekonomikoa, aholkularitza eta jarraipena eskaintzen dizkie
Lea-Artibain eta inguruko eskualdeetan (Debabarrena, Durangaldea eta Busturialdea) sortzen
diren kooperatiba berriei. Horretarako, funtsezkoa izanik eskualde horietako garapen agentziekin
lankidetza-nodoak sortzea.
Mahaia osatzen duten kooperatibek funtsa bat sortu zuten, itzuli beharrik gabeko hasierako
inbertsioei laguntza ekonomikoa eman ahal izateko. Funts hori, hasieran, AFk kudeatzen zuen,
baina proiektua egonkortu ahala, beharrezkotzat jo zen beste erakunde bat sortzea hura
kudeatzeko eta ildo horretan egiten ari zen lana aurrera eramateko. Beraz, 2006an Kooperatiben
Mahaia Elkartea sortu zen, eta horrela nortasun propioa lortu zuen. AFk aholkularitza teknikoa
ematen eta dinamizatzailea izaten jarraitzen du; eta Kooperatiben Mahaia Elkarteak kudeatzen
duen funtsa, esan bezala, itzuli beharrik gabeko hasierako inbertsioei laguntza ekonomikoa
eskaintzen die ekimen kooperatibo berriei. Proiektu bakoitzak 2.000 eta 30.000 euro arteko
laguntza jaso dezake hasierako inbertsio horiek egiteko. Horretarako, mahaiak erabakiko du
proiektua babesten duen ala ez eta zer neurritan egiten duen.

4. Ondorioak
Ondorio orokor gisa, tokiko garapenaren eta GEren arteko bateragarritasun handia dagoela esan
dezakegu. Helburuei begira, biek bilatzen baitute tokiko jendartearen bizi kalitatea hobetzea eta
beharrak asetzea. Gainera, jarraitutako estrategietan edo aurrera eramandako politiketan ere
konbergentzia gradu handia aurkitu dezakegu. Tokiko grapenerako lehentasunezko lan ildoak
eskatzen dituzten ekimenak aurrera eramateko, GEk horietako bakoitzera egokitutako forma
ezberdinak eskaintzen dizkiola ikusi baitugu. Modu honetan gainera, politika publikoaren
helburuaren eta prestatutako zerbitzuaren arteko simetria handitzen da GE denean zerbitzua
eskaintzen duena. Bestalde, GEk tokiko garapenaren ohiko helburu bikoitzari erantzuna ematen
dio: Enplegua sortu eta tokiko ekonomia dinamizatu. Are gehiago, GEren balioei eta egituratzeko
formei esker, kohesio soziala handitzea, gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonen
gizarteratzea, aberastasunaren banaketa bidezkoagoa, ekonomiaren demokratizazioa,
burujabetzak berreskuratzea etab. bezalako onurak eratortzen dira.
Maila enpirikoan, artikulu hau oinarrituta dagoen ikerketa orokorretik, eta artikulu honetarako
bildu ditugun esperientzietatik, GE sustatzeko neurri anitz eta ugari daudela ondorioztatzen da.
77

IkerGazte, 2021

Eta beraz, tokiko behar ezberdinei aurre egiteko aukera dagoela beste eredu ekonomikoa
proposatzen duten antolakundeen bitartez.

5. Etorkizunerako planteatutako norabidea
Etorkizunari begira, artikulu honen –eta artikulu hau eratortzen den ikerketaren– helburua, GE
tokiko mailan sustatzeko dauden aukerak ezagutaraztea izan da, pixkanaka tokiko garapen
agentzien ekintza GE sustatzeko formuletara bideratzen laguntzeko. Hortaz, etorkizun hurbileko
norabidea, garapen agentzietatik GE sustatzeko politikak aplikatzen joatea litzateke; eta
horretarako, hemen gida bat aurkitu dezakete. Eta epe luzeago batera begira, GE tokiko
garapenaren ildo estrategiko gisa kontsideratu eta garapen agentzietako lan ildo ezberdinetan
zeharka lantzea interesgarria izango litzateke.
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Pedagogia Libertarioaren eredu pedagogikoa aztergai
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Laburpena
Pedagogia Libertarioa1 pedagogia anarkista edo autoritatearen aurkakoa da, helburu argi bat
daukana hasieratik: norbanakoaren eta gizartearen askatasuna. Berau anarkismoetan2 sustengatzen da,
eta anarkismoak historian zehar izan dituen ideia desberdinei jarraiki ikaskuntza metodo bat bilatu
nahi du, zeinetan pertsonek bere gaitasunak era askean garatzea den helburu, autoritate negatiborik
gabe, eta dogmarik edo doktrina inposaturik gabe. Ikerlan honetan PLren garapen historikoari egin
zaio so, korronte desberdinek komunean dituzten printzipioak ezaugarritzeko, egungo hezkuntza
ereduari ekarpena egin diezaiolakoan.
Hitz gakoak: Pedagogia Libertarioa · Hezkuntza· Eraldaketa

Abstract
Libertarian pedagogy is the opposite of authoritarian pedagogy, and, from the beginning, has a
clear purpose: the freedom of the individual and the society. It is supported in anarchists, and in
accordance with the different ideas that anarchism has had throughout history, it seeks to find a
method of learning in which people can freely develop their abilities without negative authority, and
without dogma or established doctrine. In this study, we have looked at historical development, in
order to characterize the principles which are common to different currents, and to contribute to the
current model of education.
Keywords: Libertarian Education · Education · 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. Krisialdi hau, gainera, COVID-19arekin are ageriago geratu da.
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.
Egungo hezkuntza eredu hegemonikoari kontrajarrita, badira euren proposamen pedagogiko
askatzailea praktikara eraman duten eredu pedagogikoak. Horien artean aipagarria da zirkulu
anarkistetatik sortutako Pedagogia Libertarioa, gaur egun aplikatzen ari den proposamena,
sistemari aurre egingo dioten subjektuak eraikitzera bideratutakoa. PLk pertsonok botere
hegemonikoei ongi datorkiena erreproduzitu ordez pertsona kritiko eta askeak sortzea du
helburu, edota gizarte osoa askatzea 3. PL ekimen pribatuetan martxan jarritako eredua izanik,
etorkizunean balizko Euskal Eskola Nazionalean berorrek egin dezakeen ekarpena aztertzeko,
eman diren korronte ezberdinen eta berauen printzipioen inguruko ikerketa da burutu dena.

1

Hemendik Aurrera PL laburdura ere erabiliko da.
Anarkismoei pluralean egin zaie erreferentzia anarkismoa ulertzeko era ezberdinak barnebiltzeko.
3
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.
2

79

IkerGazte, 2021

2. Ikerketaren helburua eta metolodogia
2.1. Ikerketaren helburua
Lan honen helburua, honenbestez, Pedagogia Libertarioaren eredu pedagogikoa aztertzea da,
maila teorikoan.
Hori esanda, ikerketa-helburu zehatzak honakoak dira:
1) Pedagogia Libertarioaren garapen historikoa aztertzea eta hezkuntzaren teoria anarkista
eta esperientzia desberdinen analisia burutzea.
2) Pedagogia Libertarioaren ekinbide desberdinek dituzten faktore komunak identifikatzea.
2.2. Metodologia
Helburuak erdiesteko lehendabizi oinarri teorikoari erreparatu zaio, eta beraz PLren
aurrekariak eta sorrera aztertu dira, ideia eta autore desberdinak sailkatuz sintesi moduan.
Ondoren, PLren esperientzia historikoak aztertu dira, eta berauen ezaugarriak sintetizatu.
Azkenik, analisi teorikoa burutu da, PLren teoria eta esperientzia ezberdinen ondorio diren
printzipio komunak bilatuz.

3. Pedagogia Libertarioaren aurrekariak eta sorrera
PLren garapen historikoa azaltzeko, ezinbestekoa da anarkismoaz beraz ere aritzea.
Anarkismoaren lehen formulazio sistematikoa XIX. mendean eman zen, Frantses Iraultzan,
burgesiak gora egin eta langile klasea eratu zenean, kapitalismo industrialaren jaiotzarekin
batera. Hein batean Rousseauren ideietan oinarritzen ziren, zeinek Tina Tomassiren arabera
([1978]1988:14-15) pertsonak 4 berez aske jaio direla baina leku guztietan kateatuta daudela
zion, eta kate hauetatik soilik hezkuntzaren bidez salba zitezkeela gainera. Cuevas Noaren
arabera (2003:45), Rousseauk, anarkista izan gabe, askatasun indibidualaren garrantzia
azpimarratu zuen “inposizio eta ohitura sozialen gainetik”, eta gizaki a berez ona dela defendatu
zuen, natura goraipatuz gizartearen gainetik.
Testuinguru honetako pentsalari anarkistek hezkuntza gizarte eraldaketarako faktore
garrantzitsuena bezala zeukaten. Willian Godwinek (1756-1836) lehen eskola pribatu anarkista
sortzeko saiakera ere egin zuen, zeinetan autoritaterik gabeko ekintza plana egin zuen,
kolaborazioan eta irakasle eta ikasleen arteko eztabaida askeetan oinarritua. (Tina Tomassi,
[1978]1988:23-39).
Pierre-Joseph Proudhonek (1809-1865), Fourier eta Rousseauren jarraitzaile eta
anarkismoaren erreferente handi bat izaki, “herriaren emantzipazio intelektualaz” hitz egin
zuen, eta hezkuntza integral 5 baten inguruan aritu zen lehen aldiz (Proudhon, [1865]1977:335344). Proudhonen arabera hiru ziren menderatze sistemak: Estatua, Eliza eta kapitala.
Lehenengoak askatasunari eragiten zionez, bigarrenak espirituari edo moralari eta hirugarrenak
lanari, sistema honi aurre egiteko hezkuntzan hiru esparruak landu beharra zegoen.
Eztabaidak gora-behera, hezkuntzaren inguruan aritu ziren lehen anarkistek ideia bat zuten
komunean, Castellanosek aipatzen duen (2001:1) arrazoiaren eta zientziarenganako sinesmena,
eskola arrazionalista, “filosofia positibistaren” marka duena. Azken hau gaur egun esparru
batzuetan gainditua dagoen arren, garaiko Elizaren botereari aurre egiteko medioa zela ulertu
behar da.
Mijaíl Bakuninek anarkista ezagunak (1814-1876), positibismoaren inguruan honakoa esan
zuen ([1873]2004:158):
“Metafisikoak eta positibistak, zientziaren eta pentsamenduaren pala din guzti horiek,
zeintzuen zientziaren izenean bizitzaren legeak emateko beharrean ikusten duten haien burua,
kontzienteki ala inkontzienteki, erreakzionarioak dira”.
Garai horretako autoreek “gizonez” hitz egiten zuten, baina gaurkotuta “pertsonei” egingo zaie erreferentzia,
emakume, gizon, trans eta gainontzekoak barnebiltzeko.
5
Eredu hau Paul Robinek (zein Lehen Internazionaleko kide zen) Cempuisen 14 urtez lehen aldiz praktikan jarri
zuen 1880 eta 1894 urteen artean, eta anarkismoaren aurkako errepresioak eta mistoa izateagatik jasandako
difamazioak ixtea lortu zuten arren, influentzia pedagogiko handia izan zuen, Eskola Modernoan kasu.
4
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Bakunin hezkuntza integralaren aldekoa zen, LNEren 1868ko kongresuan 6 ere adierazi zuen
bezalaxe, baina Proudhonen ideia mutualistak 7 alde batera utzi zituen “degeneraziorako joera”
zutelakoan baitzegoen. Halaber, aurretik plazaratutako ideia indibidualistei kontrajarriz,
gizarteak “norbanakoa mugatu baino aske izateko eta moralki duina den b izitza bat” izateko
aukera ematen duela adierazi zuen (Tina Tomassi, [1978]1988:112-113). Are gehiago,
Rousseauren ideien aurka jo zuen askatasuna “ezaugarri naturaltzat hartu beharrean ezaugarri
sozial bezala” ulertzen baitzuen (Cuevas Noa 2003:94); kolektiboan sinesten zuen askatasuna
lortzeko, beraz.
Bakuninen jarraitzaileetariko batek, James Guillaumek (1844-1916), hezkuntza libertarioaren
oinarri bati ematen zion garratzia, umeak subjektutzat hartzeari hain zuzen ere. Beraren arabera,
“kolektiboak umea mantendu eta babesteko ardura du, ez baita ez gurasoena ez beste inorena”,
eta honekin “berdinen komunitate” bat aldarrikatzen zuen. Halaber, “autogestio kolektiboa”
lehen printzipioa zen harentzat, hau da, ikasketa ekintza kolektiboki erabakitzea, eta er a
honetan, “ekintza zuzen pedagogikoa”. (Huges Lenoir, 2012:50).
Beste pentsalari anarkista ezagun batek, Prince Pyotr Alexeyevich Kropotkinek ( 2003
[1890]), anarkismoari oinarri teoriko fundatu bat emateko saiakera “sistematiko eta
ordenatuena” egin zuen, eta anarko-komunismoaren oinarriak sortu. Korronte honen pean ere,
hezkuntzak berebiziko garrantzia zuen, “edozein aldaketa politiko eta sozial garrantzitsuk”
pertsonen “formazio berri bat” behar baitu. Eta bere printzipioetako batzuk kontuan hartuz sort u
zuen Francesc Ferrer i Guàrdiak (1859-1909) Eskola Modernoa. Eskola honetan, Paul Robinek
Cempuiseko umezurtz-etxean egin zuen bezalaxe, hezkuntza integrala praktikan jarri zen, eta
biek filosofia positibista jarraitzen zuten.
Bestalde, proposamen pedagogiko libertarioen artean eskola era oraindik erradikalago batean
kritikatzen duena ere aurkitzen da, deseskolatzearen ingurukoa, erreprodukzioaren teorien pean.
Ivan Illich ([1971]2006) eta Everett Reimerrek ([1973]1986), adibidez, Gizarte deseskolatua eta
Eskola hil da lanetan eskolak pertsonak gizarte dinamika hegemonikoan mantentzeko helburua
dutela diote, nahiz eta Illichek egiten duen kritikarik nabarmenena. Planteamendu honekin,
eskolak bizikidetza eta alaitasuna sustatuko luketen unitateengatik ordezkatuak izango ziren,
hezkuntza formalaren deseskolatze bat emanez eta hezkuntza ez-formala eta hezigaien gaitasun
autodidakta birbalorizatuz. Analisirako tresna bezala, ideia eta autore desberdinak 1. Taulan
agertzen den moduan sailkatu daitezke:
Izaera EZ ZUZENDARIA duten hezkuntza-teoria anarkistak

6
7

Teoria
anarkista
indibidualista

Garaia
XIX.
mendea

Neutralismo
pedagogikoa

Teoria

XX.
mende
hasiera

Ideia Nagusiak
-Norbanakoa
hezkuntzaekintza
ororen
ardatz,
Rousseauren
printzipioetan
oinarrituta hein
batean,
baina
liberalei
kritikekin.
-Askatasuna
tresna
da,
hezkuntza
askatasunaren

Autoreak
-Norbanakoa
plano
absolutuan,
eta
gizartearen edozein eragin ez da legitimoa.

Max Stirner
(1806-1856)

-Norbanakoaren
ezagutza
eta
“berekoikeria”.

Godwin

desirak eta
sinesmenen

beharrak
gainetik,

-Hezkuntza neutrala izan behar da, edozein
transmisio ideologikori muzin eginez.
-Metodo
pedagogikoa
askatasunarekin
azken punturarte izan behar da koherentea,
antidogmatismoarekin.
-Soilik zientziak frogatutakoa irakatsi.

Henry
Thoreau

Ricardo Mella
Cea
(18611925)
Eleuterio
Quintanilla
(1886-1966)

Langileen Nazioarteko Erakundea, 1864an Londresen sortua, zeinetan 1868an sartu zen Bakunin.
Cuevas Noaren arabera (2003:35) korronte alternatibo anarkistak hiru modutan garatu dira: mutualismoa
(Proudhon), kolektibismoa (Bakunin), eta komunismo libertarioa (Kropotkin).
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XIX.
mende
amaiera
– XX.
mende
hasiera

bitartez
behar da.

egin

-Anarkismo kristau eta ez-biolentoa.
-Pertsonak zoriontsu dira naturatik hurbil
eta zibilizaziotik urrun, azken honek garapen
espiritualari trabak jartzen baitizkio.

Leon Tolstoi
(1828-1910)

-Hezkuntzak hezigaia ez biolentziara
eramango du, hertsadura ezera, errepresioan
oinarritutako gainontzeko eskoletan ez bezala.

Izaera SOZIOPOLITIKOA duten hezkuntza-teoria anarkistak

Ferrer i Guardiaren
hezkuntza pentsaera

Bakuninen hezkuntza-teoria

Teoria

Garaia
XIX.
mendea

XIX.
mende
amaiera
– XX.
mende
hasiera

Deseskolatzearen teoria

1960t
ik
aurrera

Ideia Nagusiak

Autoreak

-Hezkuntzak
gizarte orientazio
sendo bat izan
behar
du,
konpromiso
morala hartzeko
eta
gizartearen
eraldaketarako
hezi behar du.

-Norbanakoa ez da berez askea, askatasuna
borrokaren bidez, norbanako gehiagorekin, eta
borondatez lortzen da.

-Askatasuna
ezaugarri natural
ez baizik eta
soziala
den
heinean,
askatasuna
helburua
da.
Hezkuntza
askatasunerako
egin behar da.

-Herritarrentzako eskolak ere planteatu
zituen, zeintzuetan ez zen jakingo zeintzuk
diren ikasleak eta zeintzuk irakasleak.

-Hezkuntzaren
izaera politikoa
azpimarratzen da,
are gehiago, ez
dio
ideologia
transmititzeari
uko egin behar.
-Hezkuntza
neutralik
ez
dago,
denak
pertsonen
eta
gizartearekin
ideia
batean
oinarritzen
baitira.

-Continuum bat, autoritaterik askatasun
osoraino, hau da, autoritate osotik autoritate
ezerainoko segida graduala hezkuntzan.
-Autokontrolean hezkuntza, eta ez umeen
nahi eta gutizi guztiak asez.

Mikhail
Alexandrovic
h
Bakunin
(1814-1876)
James
Guillaume
(1844-1916)

-Positibismoari muzin egiten dio.
-Emakume
eta
diskriminaziorik ez.

gizonen

arteko

-Hezkuntza arazo politiko bat bezala
identifikatzen da, botere menderatzaileek
(elizak, estatuak eta enpresek) beraientzako
erabili ohi dutena.

Francesc
Ferrer
i
Guàrdia
(1859-1909)

-Irakaskuntza zientifiko eta arrazionala:
irakaskuntza arrazionalista.
-Hezkuntza
mistoak
etorkizuneko
berdintasuna ekarri behar du. Paidozentrista
da: umea hezkuntza-prozesuaren zentroan.
-Eskolaren “heriotza”. Instituzioei kritika
egiten zaie, “asistentziatik dependentziarako
urratsa ematen ari direlako”, eta beraz,
“kustodia eta kontrolerako”.
-Eskolek pertsonak bere gaitasunetatik
bereizten dituzte instituzio eta jakitunen
autoritatearekiko dependentziara bideratuz.
-Gaitasunen
lonjak
izango
lirateke,
“ezagutza truke zerbitzuak”, era honetan
irakaskuntza formala deseskolatuz, eta bai
hezkuntza ez-formalaren bai
hezigaien
gaitasun autodidaktaren balioa handituz.

Ivan
Illich
(1926-2002)
Paul
Goodman
(1911-1972)
EverettReimer
(1910-1998)
John Caldwell
Holt
(19231985)

Søren Hansen,
Jesper Jensen
-Paul Goodmanek proposamen misto bat
eta Bo Dan
egin zuen, bizipen-hezkuntza komunitate
Andersen
batekin deseskolatzea osatuz.
(1980)
*OHARRA: Sailkapen hau analisirako erreminta da, hainbat autore daude (Kroptkin, Proudhon,
Malatesta…) hezkuntza libertarioari ekarpena egin bai baina hemen non sailkatu erabakitzean eztabaida
sortzen dutenak. Pedagogia Libertarioaren bilakaerari eta korronteei hurbilpen bat da.
1. Taula. Hezkuntzaren teoría anarkista desberdinak.
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4. Pedagogia Libertarioaren esperientzia desberdinak
Orain arte azaldutakoak anarkismoaren ikuspegi desberdinetatik abiatuz bere teoria edota
esperientzien bidez hezkuntzari ekarpena egin dioten autoreak eta ideiak badira, ideia teorikoak
praktikara eraman diren kasurik aipagarrienak ere aztertzea beharrezkoa da.
Autoritatearen aurkako Pedagogia Libertarioko esperientzia historikoak
Garaia:
Sustatz Ezaugarriak
Kokapena
ailea(k)
1859-1862,
Doako klaseak baserritarren alaba-semeentzako. Ez dago ez ordutegi, ez
Yásnaia
eta 1871programa, ez beharrizan, ez disziplinarik. Zigorrik ez, saririk ez,
Poliana
1910.Yasna
azterketarik ez. Metodologia desordena ala “ordena askean” oinarritua,
ia Poliana,
ikaskuntza prozesuak aurrera egitean ebazten doana. Elkarrekiko
Errusia
irakaskuntza eta elkarlana.
1880-1894:
Hezkuntza integrala, lan intelektual-zientifiko eta fisikoan oinarritua.
Prévost
Cempuis,
Teologia zientziagatik ordezkatua, matematikak eta natura-zientziak
umezurtzFrantzia
zentroan (filosofia positibista). Libururik eta zigorrik ez. Internazionalismo
etxea
baketsuaren eta emakumeen askapenaren aldekoa, hezkidetza.
1901-1906:
Bi klase: prestakuntzakoa eta goi mailakoa, adin desberdinak nahastuta.
Eskola
Bartzelona,
Behaketa eta esperimentaziorako material asko. Eskolaz kanpoko ekintzek
Modernoa
Katalunya
garrantzi handia. Lan intelektuala eta manuala lotuta. Sexu eta klase
hezkidetza. Azterketarik ez, notarik ez, sari eta zigorrik ez. Lana egiten zen
zentroa eta printzipioak internazionalki zabaltzean.
1918-1936:
Umearengandik hasteko printzipio pedagogikoa, autogobernua.
Alemaniako
Hamburgo
Umearengan bizikide diren pertsonekiko ardura sortzearen helburua. Eskola
ikaspublikoan integratuta, 100 komunitate inguru 600 ikasleko mediarekin. Ez
komunitatea eta gehiago,
Alemania
dago ez ordutegi, ez programa, ez zigor, ez ezagutzaren konpartimentazioa.
k
Irakaslea irakasle-kidea da. Ordena era komunitarioan sortu, denon artean
(Gemeinscha
ikas-komunitate perfektua sortzeko. Hezkidetza.
ftschule)
1936-1937:
Katalunyako hezkuntza koordinatzeko sortu zen. Ideia eskola estataletik
CENU:
pedagogia libertarioa koordinatzea zen, lanaren eta giza senidetasunaren
Eskola Berri Katalunya
printzipioen pean. Sindikatu, ateneo eta eskola errepublikarren sarea batzen
Unifikatuko
zituen, eta hezkuntzaren erreforma osoa proposatu. Proposatutako
Kontseilua
hezkuntzaren oinarriak: laikoa, hezkidetza, katalanez, formazio
artistikoarekin, eta metodologia berriak (Freinet, Danton, Montessori).
1904-1917:
Kooperatiba integrala, lana eta hezkuntza lotuta (Parisko CGTren laguntza
La Ruche
Rambouille
pean). Sari, zigorrik eta azterketarik ez. Irakasleekin erlazio horizontala.
t, Frantzia
Elkartasun erlazioak sustatzen ziren bai La Ruche barruan bai
gizartearekiko. Esparru berde handiekin, eta leku garbi eta ondo ekipatua.
Txikitatik hezkidetza.
1974-urte
Haurtzaindegi antiautoritario autogestionatua. Umeak komunitatean bere
Paduako
batzuk
izaera guztiarekin integratzeko helburua, erabilera erlaziorik gabe. Umeen
Uno
galderetatik sortu zen komuna bat osatzearen ideia. Politikoki “abangoardia
haurtzaindeg :Padua,
Italia
kulturaltzat” du bere burua, bere arma pedagogia izanik, sistema zalantzan
i-komuna
jartzeko bere hezkuntza sistematik. Gurasoen konpromisoa funtsezkoa da.
Erlazio espontaneoa, sortzailea eta maitasunezkoa umeekin.
80.
Gurasoek seme-alaben hezkuntzaren ardura hartzea. Growing Without
Eskolahamarkada
School Estatu Batuetan. Eskolak handiegiak, burokratikoegiak, eta dena
eragozpen
kontrolatzearen aldekoak direlako ideia. Euskal Herriaren hegoaldean
mugimendua - Gaur egun
ilegala den bitartean iparraldean posible da. Normalean gurasoek talde
ekintzak bultzatzen dituzte.
1978 – gaur
Norbanakoaren askatasuna taldearen askatasunarekin batera. Autoritate eza
Paideia
eskolan, dena erabaki kolektiboen bidez. Sexu eta gizarte hezkidetza,
eskola askea egun:
Merida,
inolako diskriminaziorik gabe. Jolasa jakintzarako ate moduan, berau bidez
estatu
lankidetza, gizarteratzea eta poztasuna landuz. Norbanakoaren autonomia
espainola
intelektual eta sozioafektiboa, asumitutako eta hierarkizatutako
menpekotasun ororen ukazioarekin batera. Gizartean aldaketa bilatzen da.
*OHARRA: Esperientzia hauek baino gehiago egon dira eta daude. Gaur egun Ojo de Agua (Alacant), El Roure
(Barcelona), O’Pelouro (Pontevedra), Els Donyets (València) eta beste hainbat gehitu litezke, adibidez.
2. Taula. Hezkuntza esperientzia libertario historikoak.
Josefa Martín
Luengo

IVan Illich,
John Holt

Psikologia
Fakultateko
ikasle batzuk

Sebastien
Faure

Juan Puig Elías Wilhem Paulsen,
(CNTkoa)
Schmid

Francesc
Ferrer i
Guàrdia

Paul Robin Leon Tolstoi

Eskola
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5. Pedagogia Libertarioaren printzipioak
Azterketaren ostean, hezkuntza libertarioan lau printzipio orokor eta komun daudela esan
daiteke:


Autoritarismoaren aurkako jarrera

PL jarraitzen duten teoria eta esperientzietan klasean bertan autoritateei eta menpekotasunei
uko egiten zaie, autonomia eta askatasun (indibidual zein kolektiboko) ikaskuntza proposatuz.
Honek bere bizitzaren jabe diren pertsonak formatzea du helburu, zeintzuk ez diren zapaltzen
edo ustiatzen utziko. Askatasuna eta autonomia hauek eraikitzerako orduan, batzuk errespetu
osoaren alde egiten dute, hezitzaileek hezigaiei ezer inposatu behar ez dietela esanez, baina
beste batzuk eraikuntza hau pixkanakako prozesu aktibo bat izan behar dela uste dute, gutxika
igotzen doana.
Anarkismoek, Cuevas Noak baieztatzen duenez, era “negatiboko” autoritateari soilik egiten
diete muzin, botere harremanei loturikoari. Bestelako autoritatea, “morala”, zein pertsona
batzuen jakinduriari errekonozimenduan oinarritzen den, autoritate “positibo” 8 bezala hartzen
da. Honenbestez, onartzen da eskoletan irakasleek, ala Paideia eskolako terminologia gogora
ekarriz “laguntzaileek”, eragin handiagoa izan dezaketela asanbladetan; baina hau ez da
autoritate “negatibotzat” jotzen eragin handiago hori era naturalean ematen baita, haien
aginduak jarraitzeko beharrezkotasunik gabe, beti era horizontalean emandako elkarrizketa
oinarria izanda.
Bestalde, autoritatearen aurkako hezkuntza batek umea ala gaztea hezkuntza-erlazioaren
zentroan jartzen du; “izaera paidozentrikoa” du (Cuevas Noa, 2003:83). Hezkuntza ume ala
gazteen nahi eta askatasunetik pentsatzen da. Baina Félix García Moriyonen hitzak gogora
ekarriz (1985:111):
“…, inola ere ez da autoritarismoaren ukazioa permisibitate absolutuarekin nahastu behar,
honekin umea beti bere borondatea ase nahi duen tirano grinatsu bat bilakatzeko arriskua
baitago, elkartasuna bezalako baloreei muzin eginez”.
Honexegatik, pedagogia libertarioan errespetua eta elkartasuna bezalako baloreak dira
sustatzen direnak, komunitateak autoritate negatibo baten beharrik gabe funtzionatzeko.


Hezkuntza integrala

Hezitzaile anarkistek era desberdinetan interpretatu duten arren, denek komunean minimo bat
zeukaten: desberdintasun handiko gizarteak lan intelektuala eta lan manualaren arteko
banaketan oinarritzen direla. Ondorioz, hezkuntza libertarioaren inguruko teoriko guztiak David
Seiz Rodrigoren aburuz (2010:13) hezkuntzak “lan manual eta intelektualentzako ezagutzak
banatuz” zeukan muga apurtzearen aldekoak ziren, eta hala jarri izan da praktikan esperientzia
desberdinetan. Halaber, anarkista askok hiru menderatze sistema nagusi identifikatzen dituzte,
Estatua, Eliza eta kapitala. Eta Estatuak askatasunari eragiten zionez, Elizak espirituari eta
kapitalak lanari, Héloïsa Castellanosen arabera (2001:1,3), “ekintzek, esperientziek eta
arrazonamenduek” sustengatzen duten hezkuntza integrala jotzen da beharrezkotzat,
zapalkuntzei aurre egin ahal izateko.
Hein batean, ideia hauek gaur egun aipatzen diren hiru zapalkuntza nagusien aurrekaritzat
hartu litezke, genero zapalkuntza tradizio judeo-kristauaren ondorio baita, klase zapalkuntza
kapitalismoarena eta zapalkuntza kolonialean ala nazio zapalkuntzan garaiko estatu ereduak
eragina izan du. Ondorioz, hezkuntza integral honek testuinguru hartako subjektu politikoa
formatzea izango luke helburu.
Lan manuala eta intelektualaren arteko dikotomia apurtzeari dagokionez, ideia desberdinak
egon dira apurketa aurrera eramaterako orduan, nahiz eta proposamen denak bi ak eskolan
8

Daniel Parajuá (2010:22) CGT irakaskuntzako kideak irakasleen paperaren inguruan: “ez dugu zereginik izango
ez badugu uste komunikatzeko zeozer dugula, oinarria ez bada gure ezagutzak transmititu daitezkeela,
interesgarriak direla (eta baita dibertigarriak ere) eta gure ikasleentzako baliagarriak izan daitezkeela;
gelan sortzen dugun autoritateak hemen behar du oinarritu”.
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integratzearen alde egon. XIX. mendeko autoreek eta XX. mendeko hasierakoek lan manuala
lan produktiboarekin lotzen zuten, helburua esparru denetan garatzea izanda Cuevas Noak dion
bezala (2003:84) “lan intelektuala gehiago ez baloratzeko” helburuarekin. Baina b este batzuk
lan manuala eskolaren zaintza lanak guztion artean egitearekin lotzen dute, lan
birproduktiboarekin. Azken hau puntu garrantzitsua da, gaztetatik neska eta mutilek
berdintasunean edozein lan egitean, bi motatako lanak parekatuz, “genero rolekik o obsesioa
jaisten baita” (Josefa Martín Luengo, 2016).


Autogestio pedagogikoa

Silvio Gallok baieztatzen duenez (1997:8), ikuspegi anarkistatik “hezkuntza iraultzaile
posible bakarra Estatuak definitutako testuingurutik kanpo ematen dena da”, are gehiago, hori
bera egitea ekintza iraultzailea da. Bere aburuz, hori da autogestioa.
Baina autogestio pedagogikoa haratago doa Cuevas Noaren arabera (2003:86):
“…, autogestio pedagogikoak hainbat alderdi hartzen ditu: hezkuntza-esparruak sortzeko
gaitasuna (eskolak, ateneoak etabar) 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”.
Honenbestez, eskola libertarioetan inolako autoritate negatiboren nahiak ez dira plasmatu
behar, kanpo eragileekiko dependentziarik eza aldarrikatzen delarik. Halaber, eskola barruan
ikaskuntza-taldeak berak era autonomoan, horizontalean eta asanblearioan, hierarkiarik gabe eta
denon parte-hartzearekin dauka hezkuntzaren kontrola eta ardura. Honenbestez, taldeak
definitzen ditu edukiak, metodoak, erritmoak, helburuak, bai eta jarraitu nahi diren ordutegiak
edota programak ere, jarraitu nahi izanez gero. Dena den, korronte libertarioetatik Estatuarekiko
inolako menpekotasun eza aldarrikatzea normalena bada ere, CENU eta Hamburgoko ikas komunitateetan adibidez eskola publikoaren aldaketa bat izan zen sustatu zena, guda eta
aldaketa handiko testuingurua izanik.


Elkarren sostengua eta elkartasuna

Anarkismoek hezkuntzan balore desberdinak eskaintzen dituzte, elkarren sostengua eta
elkartasuna goraipatuz, bai eta elkarrekiko errespetua ere, gizarte berri bat sortzera bidean,
zapalkuntzarik gabea. Lehiakortasun era desberdintasunei aurre eginez, pedagogia libertarioak
“elkarlana eta partekatutako lana” sustatzen ditu, ez soilik ikasle eta irakasleen artean, baita
irakasleen artean ere (Rafael Fenoy Rico 2008:5).
Eskolan sailkatze eta lehiakortasun oro ezabatzea da eskatzen dena, berdintasunezko eskola
bat. García Moriyonen aburuz (1985:114), “pertsonen garapen osoa” sustatzen duena, baina beti
elkartasunaren balorean oinarritutako gizarte batean.
Vidal González Rusen arabera (2010:102-13) elkartasunak “pertsona bakoitzak bere alea
jartzen duela suposatzen du bere ingurukoengan proiektatzeko” eta honek ondorengo kontzeptua
dakar: “askatasun arduratsua”. Norbanakoek taldearekiko konpromisoak hartzen dituzte, aske
izateko ardurak hartu behar direnaren ideiaren pean, “askatasun kolektiboa” eraikiz.

6. Ondorioak
Pedagogia Libertarioa bezalako teoria eta esperientzietatik balizko Euskal Eskola Nazionala
elikatzea posible da, eta beharrekoa da horrelakoengandik ikastea, eraldaketara bideratutako
proposamenak diren heinean. Ikerlan honetan egindako analisiaren ondoren, lau printzipio
komun azaleratu dira PLn. Hauei so eginez, ondorioztatzen da PLk analisi politikoa egin bai
baina norbanakoaren askatasunean konfiantza osoa daukala bere erabakiak hartzeko
gaitasunean, nahiz eta erabakiak kolektiboan hartu.
Printzipioak egungo eskola publikoan era integralean aplikatzea zaila den arren, bide horretan
urratsak eman daitezke. PLn kurrikuloa norbanakoarena eta norbanako desberdinek osatutako
taldearena den bitartean, kurrikuloa politikoa ere da, eta beraz komunitateak eztabaidagai
daukan zeregina da.
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7. 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 eraldaketa bat helburu duten
hezkuntza eredu gehiagorekin prozesu berdina burutzea funtsezko urratsa da ikerketa
elikatzeko, Hezkuntza Herritarra ala ikas komunitateak, kasu.
Ikerlan hau hezkuntza formalean, eta ondorioak teorikoak izan dira. Etorkizunerako, ostera,
ondorio hauek praktikara nola eraman aztertzea beharrezkoa da, eta honetarako hezigai eta
hezitzaileek eskola publikoan printzipioak aplikatzeko bidea zirriborratzea da idealena,
Ikerketa-Ekintza-Partehartzailearen bidez, denak prozesuaren parte izanik. Eta ez hori bakarrik,
zabaldu daitezkeen Unitate Didaktiko eta bestelakoak sortzen joan sareak sortzearekin batera,
Pedagogia Libertarioa 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.
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9. Eskerrak eta oharrak
Eskerrak eman dizkiet Hegoako kideei, bide honetan lehen urratsa ematea ahalbidetzeagatik,
eta mundua iraultzeko borrokan ibili zaretenoi eta egun zabiltzatenoi, zuek gabe, zuen
konpromisoa eta ilusioa gabe, eraldaketan pentsatzea zentzugabea litzakeelako.
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Komunitarioa: gizarte zerbitzuetarako aukera
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Laburpena
Gizarte Zerbitzuek gizartearen ongizatea bermatzea helburu dutela ulertu daiteke, aldiz, helburu
horri heltzea oztopatzen dien erronka estruktural batzuk dituzte. Lan honetan, erronkak ezagutu,
hauek aztertu eta gizarte langintzaren dimentsio komunitarioaren bidez, gainditzeko planteamenduak
proposatzen dira. Gizarte langintza komunitariotik eratorritako planteamenduak parte hartzean eta
harreman sareetan oinarritzen dira, egoera sozialak modu kolektiboan ulertuz eta ondorioz,
eraldaketara bideratuz. Azkenik, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren baitan, dimentsio
komunitarioaren garapena ezagutu nahi izan da, hausnarketa errealitatera hurbiltzeko asmoz. Guztia,
iturri ez zuzenez azterketaren bidez burutu da.
Hitz gakoak: Gizarte zerbitzuak, gizarte langintza, komunitatea, parte hartzea, harremana.

Abstract
It can be understood that Social Services are aimed at ensuring the well-being of society, while
there are some structural challenges that hinder them from achieving this goal. In this work,
approaches are proposed to know the challenges, analyze them and overcome them through the
community dimension of social work. Approaches derived from community social work are based on
participation and networks of relationships, understanding social situations in a collective way and,
as a result, focusing on transformation. Finally, within the Basque Social Services System, the aim
was to get to know the development of the community dimension, with the aim of bringing reflection
closer to reality. All of this was done through indirect source analysis).
Keywords: Social Services, Social work, Communiy, Participaction, relationship.

1. Sarrera eta motibazioa
Lan honek gizarte zerbitzuek dituzten erronken inguruko hurbilpena egiten du, horren aurrean
ikuspegi komunitarioan zentratutako proposamenek gauzatuz eta gizarte zerbitzuak parte hartzea
ahalbidetzen duten tresnatzat erabiliz. Lanaren azken atalean arreta berezi jarriko da Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sisteman, baina gainontzeko lana, marko orokorragoan egingo da, izan ere,
Europako hegoaldeko herrialdeetako gizarte zerbitzuen sistemek ezaugarri antzekoak izan ohi dituzte,
eredu mediterranearra bezala ezagutzen dena.
Planteamendua gizarte langintzaren dimentsio komunitariotik gauzatuko da, Gizarte Zerbitzuetan
profesional gehientsuenak gizarte langileak diren heinean, ulertzen baitugu, gizarte langintzako
diziplinatik elikatutako sistema dela. Gizarte zerbitzuak ongizate kolektiboa eta gizarte babesa
defendatzeko funtsezko zutabe gisa ulertzen dira eta hauen berrasmatzea ikuspegi erlazional,
komunitario eta parte hartzaileetatik egin beharko da, ezberdintasun sozialek planteatzen dituzten
erronkei aurre egiteko aukerak ematen baitituzte, gizarte eraldaketaren bidean.

2. Arloaren egoera eta helburuak
Gizarte zerbitzuetan lan komunitarioari buruzko hausnarketa beharrezkoa da gaur egun. Jada jakina
da, besteak beste finantza krisiak ziurgabetasun testuinguru bat sortu zuela da eta ordutik, zalantzan
jarri izan da Ongizate Estatuak (SIIS, 2019) desberdintasun eta bazterketa egoera horiei aurre egiteko
duen gaitasuna. Egun, Covid-19aren pandemiaren eraginaren ondorioz, egoera horretan jende gehiago
dago, aurreko egoeraren eraginak irauli gabe zituzten pertsonei bigarren krisialdiko eraginak batu
zaizkie eta erantzuteko gaitasunaren inguruan zalantzak areagotu dira. Aurrerago ikusiko dugun bezala
bat datoz hainbat autore eta gizarte zerbitzuen eremuan ere, funtsezkoa da eraldaketa beharraren
inguruan mintzo dira. Horrela, gizarte zerbitzuek gizarte arazoak konpontzen dituzten laguntza tresna
gisa duten ikuspegi tradizionaletik harago, horiek eragile eta ekintza eremu gisa har litezke,
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pertsonekiko elkarreraginetik abiatuta errealitatea ulertu eta eraldatzeko bidean. Alde horretatik, gure
ustez, komunitatearen parte hartzea funtsezko tresna da gizarte errealitatea eraldatzeko.
Egungo ikerketetan hainbat ikuspegitatik jasotzen da gizarte zerbitzuetako parte hartzea. Alde
batetik, pertsonek gizarte politikak diseinatzen, gauzatzen eta ebaluatzen parte hartzea dago, berau
ahalbidetzen duten egituren bidez. Bestalde, herritarrak berak, bere esku hartze prozesuan duen parte
hartzea aurki daiteke eta dimentsio honi heldu zaio gehien ikuspegi profesional eta akademikotik,
profesionalen eta artatutako pertsonaren artean partekatutako diagnostikoak eta esku hartzeko planak
aurreratuz (Zamanillo, 2008; Santos, 2012). Azkenik, parte hartzearen ikuspegi komunitario eta
erlazionala daukagu, gizarte harremanen esparru den komunitateetatik, bertatik eraldaketa sustatzera
bideratuta dagoena. Azken honi erreparatuko zaio lan honetan.
Aurrekoari dagokionez, testuinguru autonomikoan gizarte zerbitzuei buruz onartutako azken legeak
berariaz aipatzen du komunitarioaren aldeko apustua, parte hartzea. Euskal Autonomia Erkidegoaren
(EAE) kasuan, Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeak, Gizarte Zerbitzuei buruzkoak, jasotzen du
parte hartzea eta herritarren inplikazioa sustatu behar dela. Era berean, parte hartzea sistemaren
beraren printzipiotzat jotzen du, bere helburuak lortzeko hiru mekanismoetako bat izateaz gain:
“Komunitateak gizarte-zerbitzuen esparruan arreta jaso dezaketen gizarte-beharrizanei erantzuten parte har
dezan sustatzea, bereziki erabiltzaileek eta gizarte zerbitzuen eremuan jarduten diren erakundeek banaka
eta elkartuta parte har dezaten sustatzea” (Eusko Jaurlaritza, 2008, 6.artik. 2.b).

Hau guztia ikusita, honako helburu hauek markatuko dira lan honetan:
1) Egungo Gizarte Zerbitzuen sisteman erronkak identifikatzea.
2) Erronka horien aurrean lan komunitarioaren ekarpena ezagutzea.
3) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren baitan dimentsio komunitarioak duen garapena
ezagutzea.

2. Ikerketaren muina
Ikerketa honetan, iturri ez zuzenen azterketa gauzatuko da. Lehenengo atalean, gizarte-zerbitzuen
inguruan dagoen bibliografiaren berrikuspena burutu da, bigarren atalean gizarte lan
komunitarioarekin egin den bezala. Hirugarren atalean berriz, Eusko Jaurlaritzako Estatistika
Organoak egindako Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ekintzaren, Erakundeen eta Zentroen Estatistikaren
(GZEZE) eta Gizarte Zerbitzuen Gastu Publikoaren emaitzen txostenaren; 12/208 Gizarte Zerbitzuen
Legearen, 185/2015 Dekretuaren zein Arartekoak Udal Gizarte Zerbitzuen egoeraren inguruan
egindako azterketako txostenaren berrikuspenak egin dira, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman,
dimentsio komunitarioak duen garapenaren analisia egite aldera.
2.1- Gizarte zerbitzuak eta ongizatearen egoera: berrikuspen kritikoa
Atal honetan, gizarte zerbitzuetara hurbilketa bat eskainiko dugu, ondoren, justizia soziala eta
eraldaketa sustatzeko gaur egungo erronkak identifikatu eta aztertuz. Estatu sozialetan,
hezkuntzarekin, enplegu politikekin edo osasunarekin batera, gizarte zerbitzuak Ongizate Estatuaren
funtsezko zutabeetako bat izan dira. Helburuen artean, gizarte babesa eta gizarte premien estaldura
bermatzea nabarmendu dezakegu, hainbat administraziotan eta eskumen mailatan sortutako prestazio
eta zerbitzuen bidez.
Europari dagokionez, Ongizate Estatuaren sorrera II.Mundu Gerraren amaiera eta gero eman zen,
baina, laurogeiko hamarkadan, politika neoliberal indartsuak sartu zirenean, kritikatua izan zen, kostu
handia eta eraginkortasunik ezagatik (Del Pino eta Rubio, 2013). Ordura arte, Ongizate Estatua, izaera
politiko-ideologiko keynesiarra zuena, desmerkantilizatzailea zen, elkartasuna eta birbanaketa
baitzeuden ardatz, hain zuzen ere, herritarrentzako babes sarearen ardatz.Hala ere, postulatu
neoliberalak presioa egin izan du eta ongizatearen erantzukizuna gizabanakoarengana bideratu du, eta,
aldi berean, arlo publikoaren berezko zerbitzuen merkantilizazioa gauzatu (Inza-Bartolome, 2015, 386.
or.). Espainiaren kasuan, gainera, diktadura frankistaren abagune politikoak zeharkatzen du Ongizate
Estatuaren sorrera. Europan Ongizate Estatua forma hartzen zihoan bitartean, Espainian, ongintza eta
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orientazio asistentzialistak funtsezko zeregina zuen oraindik. Honenbestez, gainerako sistemek baino
proiekzio txikiagoa izan du eta garapen horretatik abiatuta, hainbat arrazoirengatik (gazte-sistema,
eskumenen eta erakundeen aniztasuna, etab.) esan daiteke gizarte zerbitzuek ez dutela lortu gainerako
sistemen sendotze maila bera (Hernandez-Echegaray, 2019; Jaraíz, 2011; Aguilar, 2017).
Ongizate Etatuak, izenak berak dioen bezala, eta ondorioz gizarte zerbitzuak, ongizatea bermatzen
saiatzen dira. Esping Andersenek (1993) proposatzen du ongizatearen beharrari, batez ere, ongizatea
eta segurtasuna hornitzen dituzten hiru egiturekin erantzuten zaiola: Estatua, merkatua (enplegua) eta
familia (emakumea); horrela, Welfare Triangle deitzen duena osatzen da. Bauman (2000) bezalako
egileek Modernitate Likidoaren izenpean, egitura horiek segurtasuna eta ongizatea hornitzeko egitura
gisara jarduteko dituzten zailtasunak aipatzen dituzte.
Sistema ez finkatzeak (sistema gaztea, eskumenen eta erakundeen aniztasuna, etab.) sistema bera
zalantzan jartzera garamatza, sistema izateko bermeak dituen galdetzera arte, alegia (Arrieta, 2019).
Ildo honetan, gizarte zerbitzuen sistemak beren xedea definitzeko zailtasuna dauka marko legalak oso
modu esplizituan jasotzen badu ere, ez baita horrela gertatzen praktikan (Jaraíz, 2011; Aguilar, 2017).
Gizarte zerbitzuen azken legeetan adierazten da beste edozein babes sistemaren parekoak direla,
unibertsalak direla eta, beraz, herritar guztientzat. Hala ere, gizarte-zerbitzuetako arreta profila
aztertzerakoan, funtsean, errenta txikiagoa duten pertsonak edo gizarte klaseetako mailarik baxuenetan
kokatzen diren pertsonekin lan egiten dela bistaratzen da, ondorioz, profesionalen lana, batez ere,
biztanleria oso espezifiko baten oinarrizko premiak asetzea izanik. Hori horrela, gizarte zerbitzuen
sistema, unibertsala izatetik, sistema erresiduala izatera pasatzen da. Horregatik, ezinbestekoa da
gizarte zerbitzuen unibertsaltasunaren ildoan lan egitea, egungo gizarte beharren ikuspegitik, eremu
berrietara heltzea ahaleginduz, esaterako, gurasotasun positiboaren inguruko esku hartzeen bidez.
Aurrekoari jarraiki, ezinbestekoa da arreta ereduari dagokion erronka aipatzea. Berretsi egiten da
gaur egun ere gizarte zerbitzuak mugatzen dituen, Zamanillok eta Gaitanek (1991) planteatutako
eskaera-baliabidearen binomioan oinarritutako joera asistentzialistatik (Arenas, 2016) desegiteko
ezintasuna. Binomio horrek esku hartze urgentearen eta puntualaren egiten dio erreferentzia, familien
eta gizabanakoen gutxieneko iraupena bermatzeko, batez ere banakako eta familiako esku hartzeekin
egiten den lanari. Aitzitik, erabakigarria da gizarte zerbitzuentzat sortzen ari diren premiei erantzuteko
arreta eredua iraultzea, pertsona eta kolektiboekin, lehen unean, gehiago lan egiten saiatuz, egoera
larriagotu ez dadin, eta, horrela, gizarte lan proaktiboagoa eta prebentiboagoa sendotuz (Dominguez
eta Esperanza, 2017). Esan genezake, beraz, logika neoliberal eta indibidualistek gizarte zebritzuak ere
eragin dituztela, esku hartze soziala bera, alde batera uzteraino, ikuspegi komunitario eta kolektiboa
ere uztearekin batera (Carbonero et al., 2012). Merkantilizazioaren ideiatik abiatuta, eta aurrekoarekin
lotuta, Beckek (2006) indibidualizazio prozesuez hitz egiten du, harreman ondasun primarioen kaltea
eta suntsipena direla ulertuta. Hala, ulertzen da funtsezkoa dela gizarte zerbitzuetatik gizarte lanaren
dimentsio kolektiboa eta estrukturala berreskuratzea, ekintza kolektiboan sakonduz, interes orokorrak
norbanakoen interesen aurretik jarriz eta inplikatutako guztien parte hartzea bultzatuz (Rodriguez,
2015). Gizarte zerbitzuek premia horien sustraia, arazo sozial estrukturalak direla ulertzen bada,
(gizarte bazterketa, desberdintasuna, pobrezia, migrazio fluxuak, indarkeria matxista, etab.), nekez
egin dakieke aurre erantzun soilik indibidual eta asistentzialistekin.
Ongizatearen eta gizarte babesaren ikuspegi kolektibo ezak isla du, halaber, herritarrek gizarte
zerbitzuen sistemari berari buruz duten pertzepzioan, izan ere, ez dute gizarte zerbitzuen ikuspegia
sistema unibertsal edo funtsezko gisa, hezkuntza sistemarekin edo osasun sistemarekin gertatzen den
bezala, baizik eta erresidual eta asistentzialistatzat jotzen dute. Pertsona guztientzako gizarte
eskubideen ikuspegia txertatzea beharrezkoa da justizia soziala sustatzeko; izan ere, herritarrek gizarte
zerbitzuetatik jaso dezaketen babesaz harago, ezinbestekoa baita gizartearen legitimazioa izatea
sistemaren jasangarritasunerako, gizarteak beretzat hartzea behar baitu.
Konklusio gisa, gizarte zerbitzuen egoeraren inguruan dagoen bibliografiaren berrikusten xume
honek erronka hauek azaleratu ditu: sistemaren benetako unibertsalizazioa objektuaren mugaketaren
bidez; arreta eredu nagusiki erreaktibo, indibidualista eta asistentzialista batetik (unean uneko eta
premiazko arretara) izaera prebentibo eta komunitarioko batera igarotzea, eta herritar guztientzat
izango den gizarte zerbitzuen sistema eraikitzea, eskubidezko sistema bezala ikusiz.

89

IkerGazte, 2021

Alabaina, egungo pandemia testuinguruak, aurretik aipatutako erronka horietako batzuk berretsi
besterik ez du egin. Fantovak (2020) adierazten du testuinguruak aukera ematen duela gizarte
zerbitzuak birpentsatzeko eta berrasmatzeko, sistema berreraikitzeko asmoz, eta, ildo beretik,
Zamanillok eta Noguesek adierazten dute "bidegurutze" baten aurrean gaudela; beraz, ezinbestekoa
dela aldaketa erradikalak ekarriko dituzten bide berriei ekitea (2020, 8. or.).
2.2. Komunitatea eta partaidetza gizarte zerbitzuen erronken aurrean
Gizarte zerbitzuek dituzten erronketako batzuk identifikatu ditugun honetan, hauei erantzuteko
behar duten aldaketaren aurrean, gizarte langintzaren dimentsio komunitarioaren aldeko apustuaren
garrantzia azpimarratuko dugu, eta gizarte zerbitzuen legeek arauz jasotzen duten bezala, harremanen
eta partaidetzaren ikuspegiaren bidez egitea planteatzen dugu, asistentzialismoaren aurrean, gizarte
ekintza eraldatzailearen aldeko apustua eginez.
Ikusi bezala, hainbat lanek Espainiar Estatuko gizarte zerbitzuen ereduaren gabeziak aipatu dituzte
(Jaraíz, 2011; Arenas, 2016), herritarren gizarte egoera eta premiei erantzuteko ezintasuna dela eta
(Navarro, 2015). Hartara, egileek gizarte zerbitzuen berrasmatzea izendatu duten planteamenduaren
inguruko proposamenak egin dituzte (Navarro, 2015; Fantova, 2020 eta Zamanillo eta Nogués, 2020).
Horiek guztiek, bestelako lan bat egitearen ideia indartzen dute: komunitatea ehunduz, herritarren
parte hartzearekin, modu kolektiboan eta elkarlanean, gizarte ekintza kolektiboan ezinbesteko eragile
gisa, beren lurraldeak ingurune demokratikoago bihurtuz (Pastor, 2017).
Gure apustua Gizarte Langintzaren dimentsiotik burutzen den heinean, honen helburu nagusia
testuinguru sozial batean, pertsonen beren baliabideak sustatzea da, ehun sozialaren eraikuntzatik eta
babes sozialerako estrategien aktibaziotik dela azpimarratu gura da (Rodriguez eta Ferreira, 2018).
Pastorrek (2004) dioenez, gizartearen parte hartzea gizarte lan komunitarioaren elementu erabakigarria
da eta giza garapenerako komunitatean parte hartzeko gaitasuna funtsezkoa dela adierazten du . Lan
komunitarioaren funtsa, bere errealitatearen bilakaera definitu eta eraikitzeko gai dena komunitatea da
eta parte hartzearen garrantzia berrestetik abiatzen da, komunitatearekin lan egitetik, komunitatean edo
komunitatearentzat lan egin beharrean (Marchioni, 2004 edo Pastor, 2015). Planteamendu horretan,
harremanak zeregin garrantzitsua du ezberdintasunen gutxitzeko eta justizia soziala bermatzeko
ahalmena baitu, izan ere, sare komunitarioen bidez parte hartzeak, injustizia eta bazterketa sozialak
iraultzea ahalbidetzen du. Komunitatearen prebentzio gaitasunari dagokionez, Fantovak (2017)
adierazten du gizarte sarea gero eta zabalagoa den heinean, gizarte bazterketa egoera bat pairatzeko
aukera txikiagoa dela.
Komunitatea, lurralde jakin bateko gizarte ekintzaren eragiletzat, hots, subjektu politikotzat hartu
beharra dago, komunitatea bera baita, bere berezitasun guztiekin, baliabide nagusia edozein zailtasun
egoeraren aurrean (Marchioni, 2004). Horrek, komunitatea berreskuratzeko erronka aitortzea, proiektu
komunitarioak garatzea, pertsonen parte hartzea sustatzea, boterea ematea eta pertsonak bizi diren
ingurune, auzo eta espazioen errealitatea benetan hobetuko duten proiektuak sortzea esan nahi du.
Komunitarioan sakontzeak gizartearekin, komunitateko kideekin, hirugarren sektore sozialeko
erakundeekin, gizarte mugimenduekin, auzo mugimenduekin eta abarrekin batera lan egiteko
ahaleginak egitea dakar, herritarrek ongizate kolektiboarekiko, eskubideen sustapenarekiko,
salaketarekiko eta, azken batean, gizarte eraldaketarekiko duten konpromiso aktiboa bultzatzen
dutelako (Escartín, 2012). Gizarte zerbitzuen egungo praktikaren urrun, gizarte langintza kritikoagoak
konpromiso sozial handiagoa eskatzen du, justizia soziala, elkartasuna edo ekitatea bezalako balioekin.
Arazo sozialak egiturazkoak eta sistemikoak direla kontuan hartu beharra dago, jakinez horiek
eraldatzeko gakoa ez dela indibiduala, kolektiboa baizik (Carbonero et.al, 2012).
Hori horrela izanik, udal eremua eta lehen mailako arreta esku hartze eta lan komunitarioko
praktikak garatzeko hurbilen dagoen espazio erreferentziala dira (Llobet, 2004). Hala, oinarrizko
gizarte zerbitzuak, sistemarako sarbidea izanik, pertsonentzako hurbilen daudenak direnez, behatoki
pribilegiatua dira herritarrekin batera ikertzeko eta lan egiteko, kontraboterea gauzatzeko eta sozialki
eta politikoki eragiteko. Tokiko eremua funtsezkoa da klase politikoa eta herritarrak elkartzeko, eta
testuinguru ezin hobea herritarren ongizatean eragin zuzena duten gizarte politikak garatzeko
(Rodríguez, 2015). Udal gizarte zerbitzuek, bere printzipioekin, lan komunitarioa gauzatzeko aukera
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eskaintzen dute eta besteak beste, legeak ikuspegi komunitarioa (Commmunity Care) planteatzen du,
oro har, jendea bere ingurunean artatu eta gotortzeko gaitasuntzat ulertuta (Fantova, 2014, 104. or.).
Hori horrela izanik, gure planteamendua sakontze komunitarioa gauzatzea da. Labur azalduz,
dimentsio komunitarioa continium bat balitz bezala ulertzen dugu, hau da, Continium komunitarioa.
Continiumaren alde batean, ikuspegi komunitarioa (community care) aurkitzen da, komunitarioaren
adiera txikiena bezala ulertuz eta ostera, beste muturrean komunitateko gizarte langintza “purua”
kokatuko genuke, Marchioni edo Pastor bezalako egileen defendatzen duten, komunitarioaren
adierazpen sakonena izango litzakeena. Bi muturren arteko aldea, parte hartzean dagoela uste dugu,
eraldaketara bideratutako parte hartzean, alegia, eta gizarte zerbitzuetan bertsio sakonena utopikoa
izan daitekeela ulertuta, continiumarenn alde horretara ahalik eta gehien hurbiltzen joatea proposatzen
dugu, jardun hori, Sakontze komunitarioa bezala izendatuz.
Azken hilabeteotan, auzoetako elkartasuna, artikulazioa, autoantolaketa eta autogestioa azaleratu
dira. Sare gisa funtzionatu dute komunitateak zein gizarte ehunek, eta zaurgarritasun egoeren aurrean
erantzukizunez jardun dute, gizarte ekintzaren funtsezko eragile bihurtuz. Zamanillo eta Noguések
(2020) diote, auzo erantzunek agerian uzten dutela merkatu logikapeko harreman inpertsonal eta
profesionalek ordezkatu zituzten lotura pertsonal eta familiarretako batzuk berreskuratzea beharrezkoa
dela. Eta gizarte zerbitzuak agertoki bikaina dira esleituta duten gizarte ekintza garatzen den
komunitatearen ekarpen guztiak lotu ahal izateko. Covid-19ak eragindako testuinguruak, hain zuzen
ere, komunitarioaren planteamendua posible dela erakutsi du eta honen alde egiteko aukera eskaini du.
Laburbilduz, Sakontze komunitarioaren aldeko apustuak erronkak gainditzen lagundu dezakeen
ondoriozta dezakegu. Lehenik eta behin, komunitatean sakontzeko estrategian, komunitatea subjektu
politikotzat hartzen da, eta abiapuntu horretatik, Welfare triagle osatzen duten babes estrukturen
ahultzearen aurrean, ongizatea eta segurtasuna hornitzen dituen egitura gisa ere ulertzen da,
gainerakoen osagarri. Gainera, erronka konkretuagoei erreparatuz ere, zaurgarritasun edo bazterketa
egoera indibidualak arintzean oinarritutako asistentzialismotik harago doazen gizarte zerbitzuak
berrasmatzeko aukera edo gizarte zerbitzuen unibertsaltasunari eta normalizazioari ekarpena eginez,
komunitate guztiarekin lan egiteko aukera eskaintzen duelako. Era berean, gure gizarteen bereizgarri
den indibidualismoaren aurrean, harremanetan oinarritutako lana egitea eskatzen du, arreta eredu
proaktiboagoa eta kolektiboagoa burutzea, gizarte kohesioa eta pertsonen arteko elkartasuna sustatuz.
2.3. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren dimentsio komunitarioa aztergai
Atal honetan, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemara hurbilketa labur bat egingo dugu, EAEko
egungo gizarte zerbitzuen sisteman dimentsio komunitarioak duen presentziaren garapena ezagutzeko.
Bide batez, orain arteko eztabaida errealitate jakin batera hurbildu eta Gizarte Zerbitzuen Euskal
Sistemak sakontze komunitarioaren baitan dituen erronkak identifikatzea.
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak sakontze komunitarioari dagokionez sortzen dituen aukerei
erreparatzen badiegu, bistakoa da Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legea garrantzitsuenetako bat
dela. Gizarte zerbitzuak eskubide subjektibo eta unibertsal gisa planteatzeaz gain, lege horrek arreta
komunitarioaren ereduaren alde egiten du, arreta emateko prozeduran giltzarri gisa. Legeak jasotzen
dituen printzipioen artean, komunitatearentzat interesgarriak diren kontzeptuak daude, hala nola
unibertsaltasuna, berdintasuna, ekitatea, hurbiltasuna, prebentzioa, integrazioa, normalizazioa,
koordinazioa eta lankidetza edo herritarren parte hartzea. Gaineratzen da: “elkarlanean aritzea,
laguntzako sare informalei eustea, eragindako pertsonen parte-hartze antolatua sustatzea, (…) eta
politika sozial bat garatzea, herritar guztiek herritartasun osoa irits dezaten, justizia soziala susta dadin
eta bazterketaren egiturazko kausei ekin dakien” beharrezkoa dela, gero eta ugariago eta konplexuago
diren egoeren aurrean.
Bestalde, legearekin batera 185/2015 Dekretua, Zorroari buruzkoaren bidez eta Gizarte Zerbitzuen
Plan Estrategikoaren eta mapa (Eusko Jaurlaritza, 2015) ditugu. Tresna horiek guztiek berariaz
jasotzen lan komunitarioaren alde, horrela, esan liteke, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren esparru
legal eta teoriko nagusiek dimenstio komunitarioan sakontzea ahalbidetzen dutela.
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Aurrekoaren osagarri gisa, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ekintzaren
Estatistikak (EEE-Eusko Jaurlaritza, 2018) eskaintzen dituen datuek aukera ematen digute ikuspegi
komunitario horren garapen praktikoa identifikatzeko, gutxienez honako hauei dagokienez: gizartezerbitzuek dituzten zerbitzu eta prestazioak, egin den gastua eta sisteman lan egiten duten langileak.
Datu garrantzitsu batzuk baino ez ditugu aipatuko, nolabaiteko testuingurua ezartzeko aukera ematen
dutenak, azterketa sakonago baten beharra aitortuz.
Lehenik eta behin, landu diren prestazioei eta baliabideei dagokienez, etxez etxeko laguntza
zerbitzuak, arreta jaso duten pertsonei dagokienez ikuspegi komunitario eta hurbilekoena duen
zerbitzu gisa ulertuta, behera egin du etengabe 2014ra arte, nahiz eta 2016an seriean erregistratutako
baliorik onenera hurbildu zen (2012an, 7,2 pertsona artatu ziren mila biztanleko). Biztanleria zahartzen
ari den testuinguru batean, zerbitzuaren estaldurak eta intentsitateak behera egin dute: adineko
pertsonen populazioak gora egin arren eta, beraz, mendekotasun handiagoa duen gizartea izan arren,
zerbitzuak intentsitate bera izaten jarraitzen du. Beraz, behera egin du sistemak duen ikuspegi
komunitario handieneko prestazioaren estaldurak eta intentsitateak (continium komunitarioaren
mailarik baxuena). Bigarrenik, gastuari dagokionez, ikus daiteke gastu publikoaren %50 forala dela,
%30 autonomikoa eta soilik %10 udal mailakoa. Gainera, 2008an eredu komunitarioa bultzatzen hasi
zenetik, kopuruak aldatu egin dira, eta foru gastua eta gastu autonomikoa %100 eta %70 baino gehiago
igo dira, hurrenez hurren; udalen gastua, berriz, %16tik %10era jaitsi da. Azkenik, sisteman lan egiten
duten pertsonei dagokienez, 2006tik ia% 25 igo da. Hala ere, udaleko gizarte-zerbitzuetako langileak,
ia ez dira hazi 12/2008 Legea onartu zenetik (EEO-Eusko Jaurlaritza, 2018).
Aurreko guztiari erreparatuz gero, ikus daiteke, 2008.urtean, 12/2008 Legearekin komunitarioaren
aldeko apustua egin zenetik, batetik, ikuspegi horren funtsezko zerbitzuaren dena gutxitu egin dela;
bestetik, komunitarioa garatzeko eremu aproposa den Udal eremuaren gastuak nabarmen egin duela
bera eta baita, bertan lan egiten duten langileak ere, lan komunitario gauzatzeko ezinbesteko aktore
izanik. Ondoriozta daiteke beraz, legalki apustua egin bazen ere, estrategia horretarako beharrezkoak
diren eremuetan, ez dela praktikoki inbertsiorik egin. Beraz, baliabiderik jarri gabe, asko zailtzen da
estrategia aurrera eramatea.
Bestalde, Arartekoaren txostenak (2016) ere, planteatzen ditu komunitarioarekin zerikusia duten
iradokizun batzuk. Lehenik eta behin, gizarte kohesioa eta pertsonen bizi kalitatea bermatzeko
funtsezkotzat jotzen diren zerbitzuak emateko lankidetzan aritzeko beharrari buruz mintzo da.
Txostenak adierazten du garrantzitsua dela gizarte ekintza publikoa osatzen duten eta tokikoak soilik
izan daitezkeen komunitatearen autoantolaketarako ekimenak bultzatzea (171-172. or.). Era berean,
udal gizarte zerbitzuek garapen komunitarioko eta bitartekaritzako programak abian jartzea
planteatzen da, zera azpimarratuz:
“Komunitate lanak (banakako lanaren osagarri denak) (…) komunitateko talde handi bati edo pertsona
guztiei irekitzen die parte hartzeko aukera (…) komunitate horren harremanak eta dinamika parte
hartzaileak sendotzeko xedeaz aritzeko. Komunitateko ikuspegiak aniztasuna kudeatzea dakar (…) eta
beste kontzeptu batzuk txertatzen dizkio iruditeria kolektiboari: hala nola, hurbiltasuna, sarean lan egitea.
(…) Langile adituak eta programa sinesgarriak behar dira elementu berritzaileak eta esperimentalak
dituzten espazio publikoetan. (…) Komunitate garapenerako programek herritarren garapen sozialari eta
ekonomikoari laguntzen diote, horiek suspertuz, indartuz eta autolaguntza sareak sortuz, edo beste ekimen
sozial edota ekonomikoetan, lankidetza proiektuen bidez” (2016,175.or.).

Beraz, neurri batean, azalekoa izan den, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako ikuspegi
komunitarioaren argazki honek, praktikan duen ahultasunaren berri ematen digu, nahiz eta marko
legalean komunitarioaren aldeko apustu tinkoa egin den. Covid-19aren eraginez, lan honetan
planteatzen den ildotik, are gehiago Covid-19 pandemiaren garaian, ekintza bateraturako eta
komunitariorako moduak sortzen ikusi ditugu, udal mailako herritarren eta gizarte zerbitzuen artean
(Naiz, 20201). Horrela, esan daiteke, testuinguru globalak aukera ematen duela, autogestionatutako
ekimenak eta horiek aitortu eta lankidetzan aritzeko (SIIS, 2019, 6. or.).
1

Naiz irratitik jasoa. 2020. ( apirilak 6). Esku hartz epublikoaren eta komunitatearen ekimenari esker ari gara
honi
eantzuten”
Aizpea
Otaegi
Errenteriako
alkateari
elkarrizketa.
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4. Ondorioak eta etorkizuna
Lanaren helburua, gizarte zebritzuen erronkaka ezagutu, komunitarioaren ekarpenean sakondu eta
Gizarte zerbitzuen Euskal Sistemaren komunitarioaren garapenak ezagutzea izan dira eta hurrengoa
ondorioztatu dugu.
Ikusitakoak ikusita, esan genezke, gizarte zerbitzuek zailtasunak dituztela eraldaketari eta justizia
sozialari erantzuteko eta horren aurrean, uste dugu beharrezkoa dela komunitarioaren aldeko apustua
egitea. Dimentsio komunitarioan oinarritutako estrategia parte hartzailea da, eta, hain zuzen ere,
zerbitzu horien ezaugarri diren printzipio eta helburu arautzaileetan presente dago. Ildo horretan, gure
proposamena sakontze komunitarioaren kontzeptuaren ingurukoa da.
Gizarte Zerbitzuen Sistemaren baitan, oraindik ere arazo eta egoera indibidualetan zentratuta
dagoen esku hartzearen pisuak, modu erreaktiboan eta izaera asistentzialarekin, dimentsio
komunitariotik urruntzen gaitu eta honenbestez, baita eraldaketa gaitasunetik ere. Horrela, gero eta
gehiago dira gizarte zerbitzuetatik lan erlazionalagoa aldarrikatzen dutenak, sarean eta modu
proaktiboan lan egingo duena, gizartea eraldatzeko baldintza gisa. Gizarte Zerbitzuek beharrezko
duten berrasmatze horretan, sakontze komunitarioaren garrantzian berresten gara. Batetik, lurraldean
eta komunitatean zentratutako jardute profesionalak, egoera sozialen hausnarketa eta jadanik existitzen
diten komunitatearen baliabideen sustatzea baitakar. Eta bestetik, beren komunitatearen inguruko
erabakiak komunitateko kideek hartzea bultzatzen delako parte hartze komunitarioko formen
artikulazioaren bidez.
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemari buruzko datuak modu laburrean berrikusteak erakusten digu
komunitarioari eremu legalean emandako garrantziak ez duela behar beste isla izan praktika
profesionalean, ezta inbertsioa eta testuingurura egokitzeari buruzko baldintzetan ere. Alderantziz
baina, marko normatiboak horretarako aukera eskaintzen duela ikusi da, beraz, Sakontze
komunitarioaren estrategian ekarpenak egiten jarraituko dugu, justizia soziala eta eraldaketaren bidean
aurrera egiteko eta bide batez, gizarte zerbitzuen errokak gainditzeko. Horrela, sakontze
komunitarioaren planteamendutik abiatuta, partaidetzan eta harreman sare eta sare komunitarioetan
oinarritutako lanerantz bideratzea premiazkoa eta lehentasunezkoa da, boterea partekatzea, pertsonek
beren bizitzei eragingo dien erabakietan parte hartzea eta lankidetzan eta kooperazioan bizitzeak
merezi izango duen lurralde bidezkoagoak eraikitzea.
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6.Eskerrak
Lan hau, Eusko Jaurlaritzako doktoreaurreko beka programaren baitan kokatzen da.
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Laburpena
Generoa eraikitako kontzeptua da. Alta, generoek gizartea antolatzen dute, indarkeri sozialak eta
estereotipoak bermatuz. Gizakiak modelo zehatz batzuei erantzun behar du bere ingurumenean integratua
izateko. Marketinean eta kulturan, proposatutako ereduak sexismoan oinarrituak dira.
Nerabeak kultura kontsumitzaile handiak dira eta haien modeloak zein diren aztertu da. Ber maneran,
haien genero berdintasunari buruzko ikuspuntua ikertu da.
Hitz gakoak: Generoa, estereotipoak, nerabea, kultura, sexismoa.

Abstract
Genders are a man-made concept. However, they structure the society, guaranteeing social violences and
stereotypes. People has to answer to specific example to be integrated in their environment. In marketing
and culture the models offered are based on sexist examples.
Teenagers are great culture consumers and we have analised who are their models. In the same way, we have
searched what is their point of view about gender equality.
Keywords: Gender, stereotypes, teenager, culture, sexism

1. Sarrera eta motibazioa
Pierre Bourdieuren arabera1, sexu harremana, dominazio harreman sozial bat da. Femeninoa desio
maskulinoaren tresna da, menpekotasunean murgiltzen da. Organo sexualen eta anatomiaren
ezberdintasunak, sozialki generoak sortzea justifikatzen du eta gizartearen zatiketa desberdintasun
anatomikoan oinarritua da. Honek alde batetik identitate batzuk ezin direla izan suposatzen du. Bestalde,
generoak, sexua, gutizia eta praktika sexualen arteko lotura zuzen bat suposatzen du. 2 Orduan, gizarte
sistemak heterosexualitate bortxatu bati pusatzen gaitu.
Marketinak sexualizazio goiztiarrak inposatzen ditu: ninientzako bodyek mezu ezberdinak dituzte
sexuak argiki desberdintzeko. Neskak “politak, kaskagogorrak, irringarriak, goxoak, gormantak,
1 Bordieu, P, (1999). La domination masculine, Editions du Seuil, Paris, p.37
2 Butler , J, Trouble dans le genre La découverte, 2005, Paris, p.84
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maiteminduak, ederrak, eleganteak” direlarik, mutikoak “kuraiosak, indartsuak, arroak, beldurgabeak,
azkarrak, abilak, tematuak, lasaiak” dira. 3 Gizartea bitan zatituz bi aldiz gehiago saltzea ahalbidetuko du.
Kulturak ere modelo sexistak bermatuko ditu. Gizartearen proiekzioak haurtzarotik estandar batzuetan
mugatuak dira. Catherine Monnoten erranez, neskek ukaiten ahal dituzten proiekzio kulturalak mutikoenak
baino anitzagoak izaten ahal dira. Baina, diskurtso, aktibitate maskulino batekin bat egiten baldin badute,
moztura sinboliko hori ezaugarri femenino batzuk landuz orekatu beharko ditu 4. Adibidez, Lara Croft
bezalako pertsonaia bat kirolaria, gerla zale, borrokari trebea baldin bada, pertsonaia femenino ederra, gaztea
eta sexualizatua da.

2.

Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Soziologian, Silvia Federiciren arabera5, Marxen klase borrokak generoak ahantzi ditu eta ikuspegi

maskulino batetik sortua izan da. Orduan, nahiz eta Marxek harreman patriarkalak salatu, ikuspuntu
maskulino bat inposatzen du kapitalaren analisia unibertsal bat proposatzeko. Mundu kapitalista erortzen
delarik, eta ezin duelarik gehiago gizonen beharrei erantzun, emazteak errudunak bezala kontsideratuak dira,
Virginie Despentesen arabera6. Sistema kritikatzeaz baino, gizonek emazteen emantzipazioa kritikatzea
nahiago dute: emazteek ez dute gizon zaharrek sortutako ordre soziala mantentzen.
Michel Foucaultentzat7, sexua botere harremanak iraunkor arazteko nozio bat da. Boterea eta sexua
lotuak dira. Kultura erreferentziei estrapolatuz, maskulinitatea botere eta indar erreferentzia da eta elementu
femeninoek menpekotasuna eta ahulezia erakusten dute.
Neska eta mutikoak ez dira bakarrik haien aisialdi produktuen hautuetan ezberdintzen baina haien
jostatzeko maneran ere. Mutikoentzat agresibitatea, giharren indarra, akzioaren bilatzea nagusitzen baldin
bada, lasaitasuna eta oreka agertzen da nesken aldetik. Gianini Bellotiren 8 azterketak moldatze sozialak
aipatzen ditu ezberdintasun horiek aipatzeko: gazteek helduen itxaropenei erantzuten dute. Haien erreferente
kulturalak haien heldu garairako baldintzatzen ditu.
2010ean, Frantses estatuan egindako Ipsos9 zundatzeak emakume eta gizonen arteko berdintasuna
galdekatu zuen, nerabeak haien gurasoak baino atzerakoiagoak zirenetz jakiteko. Zundatzearen emaitzek
estereotipoak heldu eta nerabeek partekatzen zituztela erakutsi zuten. Mutikoek sexismoa neskek baino
barnatuagoa zuten. Ber maneran, neskek kontzientzia hartze orokorrago bat erakusten zuten eguneroko
sexismoari buruz (etxeko lanen banaketan, sexismoaren biktimak izatea...). Horrez gain, duela hamar urte
nerabeen %2 baztertuak sentitzen zirela adierazi zuten eta taldearekin bat egiteko behar handia erakusten
zuten.
3
4
5
6
7
8
9

Petit Bateau kanpaina 2011an.
Monnot, C, Petites filles d'aujourd'hui. L'apprentissage de la féminité, Paris, Autrement, 2009
Federici, S, Le capitalisme patriarcal, Paris, La fabrique, 2019.
Despentes, F King Kong théorie, Paris, Grasset, 2006
Foucault, M Histoire de la sexualité, Gallimard, 1976
Gianini Beloti, E, Du côté des petites filles, Des femmes, 1974
https://www.ipsos.com/fr-fr/parite-hommesfemmes-les-adolescents-seraient-ils-plus-retrogrades-que-leurs-aines
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Datu horien bidez, 2021eko gazteen modeloak ezagutu nahi ditugu. Kultura kontsumoa dikotomia
batean oinarritzen da eta gazteek kode sexistak bereganatu dituzte. Orduan, lehenik, nerabeen ikuspegia
genero estereotipoei buruz argituko da. Bigarrenik, ikasleen modeloak ezagutu nahiko dira.
Honen bidez, Iparraldeko (Lapurdi, Baxe Nafarroa, Zuberoa) bigarren mailako ikasle elebidunak
galdekatuak izan dira. 2020ko apirilaren 6ean zundatze bat zabaldua genuen Iparraldeko bigarren mailako
euskarako ikasle guztiei, haien irakasleen bidez. 2020ko apirilaren 17an, 121 ikaslek erantzun zioten.
Zundatzea anonimoa da, adina eta klasea ez dira zehaztuak. Ikasleek erantzun bat baino gehiago emateko
aukera zuten eta batzuek bi proposamen egin dituzte galdera batzuentzat. Ikasleak dudak dituela eta egoeren
arabera erantzuna ez dela unibertsala erakusten du.

3. Ikerketaren muina
Ikerketak hiru parte nagusi ditu: lehenik, bost galderen bidez, ikaslea eta taldearen elkar eragina
aztertu nahi izan da. Ondotik, haien ikuspegia genero estereotipoei buruz galdekatu zaie zazpi galdera
pausatuz. Bukatzeko, bi galderek, ikasleen heroi maiteenak zein diren aztertu dute.
3.1. Ikaslea eta taldearen elkar eragina
Ikasleei pausatutako lehen galdera beraien sexua identifikatzea izan da. Ehun eta hogeita bat
ikasleren artean hirurogeita zortzik sexu femeninoa dute eta berrogeita hamahiruk maskulinoa dute.
Gure gizartean toki bat ukaiteko besteak bezala egitea sinpleago ote den galdetua izan zaielarik,
taldearen %66,1 baietz erran du.
Taldeaz desberdina izatea lanjerosa izaten ahal denetz galdetua izan zaie eta %57 baietz diote.
Nerabeak partekatuak dira. Normak garrantzia du eta taldearen arauetatik at joatea arriskutsua bezala
agertzen da.
Baina, ikasleen %90,1 ikaskideez desberdina izatea xantza bat bezala adierazten dute.
Ikasleen bi herenek ez dute haien burua beste ikasleetaz desberdina ikusten. Orokorrean, ikasleak
norman sartzen direla diote.
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3.2. Ikasleak eta genero estereotipoak

1. irudia: genero desberdintasunak

Bigarren parte batean ikasleei diskriminazio sexistak aipatuak izan zaizkie. %69,4 neska edo mutiko
izateak diskriminazioak sortzen dituela diote eta %32,2 ezetz. Hemen bi ikaslek bai eta ez erantzun dute.
Xehetasunak begiratuz, nesken %78 eta mutikoen %64,4 pentsatzen dute desberdintasunak badirela.
Neskak eta mutikoak berdin hezten direnetz jakin nahi delarik, %40 baietz diote eta %70,2 ezetz.
Lauek bi erantzunak hautatu dituzte. Orokorrean ikasle gehienek desberdintasunak ikusten dituzte gurasoen
heziketaren aldetik. Nesken %78,18 eta mutikoen %62,22 estimatzen dute gurasoek ez dituztela manera
berdinean hezten.
Aldiz, helduek neska eta mutikoak berdin tratatzen dituztenetz galdetua zaielarik, nahiz eta desoreka
bat izan, tartea txikiagoa dela ikus daiteke. %44,6 helduek mutikoak eta neskak berdin tratatzen dituztela eta
%58,7 ezetz estimatzen dute. Haien artean, lauek bi erantzunei positiboki erantzun dute. Nesken %60 eta
mutikoen %38 ezetz estimatzen dute.

2. irudia: nerabeak eta etxeko lanak
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Etxeko garbiketen eta parekidetasuna aipatua izan da. Ikasleen %72,7 manera parekidean egina izan
behar dela, %33 dependitzen duela eta %4,1 ezetz estimatzen dute. Hor, lauek bai eta dependitzen du
erantzun dute. Nesken % 71 eta mutikoen %64,4 baietz erantzun dute. Gehiengoarentzat etxeko lanak
orekatu behar dira.
Emazte bat zer den galdetua izan da. Ikasle guztiek erantzun bat proposatu dute. Hogeita bat ikaslek
ez dakitela adierazi dute. Hogeita hemezortzik, erantzun sexista bat proposatu dute. Hots, emazte izatea
askotan amatasunari edo bere organo sexualei lotua izan da. Fisikoa, zintzotasuna, ahulezia, nagusitu diren
adjektiboak dira. Aldiz, berrogeita hamar erantzun ez sexista agertu dira: askok libre izatea dela adierazi
dute, gizonak bezala tratatuak izatea edo nahi dutena egitea aipatua izan da. Batzuk emazte izatea emazte
sentitzea dela aipatu dute eta batek ez zuela sexuarekin harremanik zehaztu du. Besteek emazte izatea zaila
zela eta berdintasunarentzat borrokatu behar zela adierazi dute. Bukatzeko hamaikak erantzun ez osatuak
proposatu dituzte.
Gizon bat izatea zer den galdetua izan da. Ehun eta hogeita bat erantzunen artean, hogeita batek ez
zekitela erantzun dute. Berrogeita zortzik erantzun sexistak proposatu dituzte: haien sexua, indar fisikoa,
gorputz maskulinoa aipatuak izan dira, baina ere familiaren ardura, lanbidea, eskuekin trebea izatea,
heldutasun falta zehaztuak izan dira. Hogeita hemezortzik erantzun ez sexista bat proposatu dute, gutxi gora
behera emazteei buruzko erantzun berdinak ziren: gizon sentitzea, libre sentitzea, nahi dena egitea...
Bukatzeko hamahiruk erantzun ez osatu bat proposatu dute.

3.3. Ikasleak eta haien ereduak
Lehenik, ikasleei haien pertsonaia maiteenak nor diren galdetua izan zaie (filma, marrazki bizidun,
liburu, komiki... artean). Ikasleen %20 ez dute erantzun zehatzik eman, ez zekitelako. Ikasle batek sexurik
gabeko pertsonaia bat aipatu du Happy, Fairy Tail-en. Orotarat, ehun eredu maskulino (Harry Potterreko
pertsonaiak nagusitzen dira) eta berrogeita hamazazpi pertsonaia femenino aipatuak dira. Mutikoek
berrogeita hamasei pertsonaia maskulino eta zazpi femenino aipatu dituzte. Neskek berrogeita lau pertsonaia
maskulino eta berrogeita hamar pertsonaia femenino aipatu dituzte.
Heroi gehienak serietatik (Stranger things, Elite, Riverdale...) superheroi kulturatik (Superman,
Wonder woman, Spider man, Super girl...), liburuetatik (Hunger games, Harry Potter...) etortzen dira. Zaila
da aipatutako pertsonaiak filmetatik edo liburuetatik etortzen direnetz argiki jakitea, liburuak askotan
arrakastatsuak diren filmak bilakatu direlako. Adibidez Harry Potter saileko pertsonaiak hamazazpi ikaslek
aipatu baldin badituzte zein euskarriri erreferentzia egiten dutenetz ez dakigu. Orokorrean, Harry Potter-eko
pertsonaiak kenduz, musikariak bi aldiz aipatuak izan dira, liburuak hogeita zortzi aldiz, filmak hogeita
hamar aldiz eta serieak berrogeita bat aldiz. Ikasleek kontsumitzen duten produktu nagusia seriea baldin
bada, literatura ez dute baztertzen eta filmek duten garrantziaren mailan dira.
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Guztirat, laurogeita hamasei pertsonaia amerikarrak dira (edo ingelesak, Harry Potterren kasuan),
hogeita lau Asiatikoak (Dragoi bola Z, Naruto, One Piece, Fairy tale, Miazaki filmak...) dira eta beste
hogeita lau frantsesak (Tuches, Louis de Funes, Kev Adams) dira. Hamahiru beste kultura batzuetatik
etortzen dira (Batez ere, Espainiar eta belgikar kultura Casa de Papel, Elite eta Tintin-ren bidez). Euskal
kulturari ez da erreferentziarik egina izan.

3. irudia: Zergatik nerabeek pertsonaia bat maite duten?

Bukatzeko, nerabeek pertsonaia bat maite baldin badute haien fisikoa, nortasuna edo bere abenturei
lotua zenetz galdetu zaie. Taldearen %62,8 pertsonaiaren nortasunari lotzen dute, %35,5 bizitzen dituen
abenturei eta %2 fisikoari. Pertsonaia mamitsuak, indartsuak eta nortasunarekin popularrenak dira. Haiek
modelo erreferenteak bilakatuko dira. Fisikoa eta bizitzen dituzten abenturak baino gehiago pertsonaiaren
izaerak du erakargarritasuna sortzen.

4. Ondorioak
Ondorioz, zundatutako ikasleak presio eta kode sozialen menpe dira. Emazte bat eta gizon bat zer
diren definitzean, ikasleen ikuspuntuak oso ezberdinak dira. Erantzun batzuk sexistak eta estereotipatuak
baldin badira, beste batzuk aitzindariak dira.
Nerabe askok ez baldin badute heroi zehatzik (24ek), erantzun dutenen %69,76 pertsonaia
maskulinoak aipatu dituzte. Heroi maskulinoak mutiko eta neskei zuzentzen baldin bazaizkie, eredu
femeninoak batez ere neskek aipatu dituzte. (Nesken %53,2 heroiak femeninoak dira eta mutikoen %9,7).
Emaitza horiek, eredu maskulinoak unibertsalak bezala kontsideratuak direla erakusten dute. Aldiz,
pertsonaia femeninoa, neskei zuzentzen zaiela agertzen da.
Bukatzeko, gehien agertzen diren erreferentzia kulturalak Estatu Batuarrak, Asiatikoak eta
Frantsesak dira. Literatura, mangak maiz aipatuak dira, baina zinema eta seriek gaina hartzen dute. Aldiz,
euskal kulturaren aztarnaik ez da agertu zundatuak izan diren nerabeen artean.
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5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Artikuluaren emaitzak Ipsos zundatzearekin konparatuz, hamar urtez aldaketa gutxi agertu direla
erakusten dute.
Genero estereotipoei aurre egiteko, kontzientzia hartze orokor bat behar da. Iritzi publikoa
oinarrizkoa baldin bada, politiken indarra ezinbestekoa da. Frantses lurraldeko aktualitateak eztabaida
gorriak erakutsi ditu sistema patriarkalaren inguruan. Kulturalki, 2020ean, Roman Polanskiren saritzea
Cesarretan kritikatua izan zen bortxaketa afera batean murgiltzen zelako. Politikoki, Gerald Darmanin barne
ministerio izendatua izan da, nahiz eta jazarpena eta bortxaketaz akusatua izan.
Orduan, genero estereotipoak eta sexismoa ez dira bakarrik gizartea bi kategoriatan kokatzeko
tresnak. Horien bidez, ordre sozial patriarkal bat mantendua da. Erabakiguneetan kokatzen direnak
inpunitatean aritzen ahal dira, biktimak menperatuz. Marketina eta kultura dominazioaren tresna nagusiak
dira: kategoria sozial batzuk estigmatizatuz eta beste batzuk goraipatuz, gaztarotik, estereotipo sexistak
mantenduak dira eta bakoitza rola artifizial batean mugatua da.
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7.

Eskerrak eta oharrak
•

Ikerketa 2017an hasitako Genero estereotipoak euskal haur gazte literaturan eta haien eragina
Iparraldeko bigarren mailako eskoletan tesiaren barne sartzen da.

•

Aurelia Arcocha eta Gurutze Ezkurdia, tesia zuzendariak eskertzen ditut haien laguntza, kontseilu
eta bideratzeentzat.
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•

Zundatzea konfinamendu garaian egina izan da, orduan ez da harreman zuzenik izan ikasleekin.
Galdetegia

Ipar Euskal Herriko irakasleen bitartez banatua izan zaie ikasleei. Nire lankideak

eskertzen ditut ikerketa aitzinarazteko lagundu nautelako. Bide berdinean, erantzuteko denbora hartu
duten ikasleak eskertzen ditut, haiei esker datu berriak ateratzeko aukera ukan dudalako.
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Irakaskuntza publikorakorako sarbidearen azterketa:
Europako irakasle-gaitasunak oinarri
Oiartzun Irastorza, M.
Hezkuntza Zientzien Saila, UPV/EHU
maialen.oiartzun@ehu.eus

Laburpena
2020ko LOMLOE legeak eskola publikoko irakasleen hautaketa-sistema egokitzeko
konpromisoa azaldu du. Azken hamarkadetan hautaketa-sistema berdintsu mantendu da eta ez da
berrikuntzarik egin egungo errealitateari egokitzeko. Horrexegatik, ikerketa-lan honetan XXI.
mendean behar ditugun irakasleak hautatzeko balio ote duen aztertu dugu. Ikusi dugunez,
Euskadiko hautaketa-sistemak ikasgelako zereginei buruzko ezagutzak eta gaitasunak ebaluatzen
ditu eta hori, nazioartean balioetsita dagoen ikuspegiaren arabera, ez da nahikoa, beharrezkoak
diren irakasle-gaitasun asko ez baitira kontuan hartzen.
Hitz gakoak: irakaslearen rola, irakaslea aukeratzea, irakaslearen ebaluazioa

Abstract
LOMLOE, the last education law of Spain, undertakes to adapt its teacher recruitment system.
In recent decades, the teacher selection has remained the same and no innovations have been
made to adapt it to the current situation. For this reason, we have analysed whether it serves to
select the kind of teacher that is required in the 21st century. As we have seen, this selection
system asses knowledge and skills about classroom tasks. According to the international
perspective, this is not enough, as many of the necessary teaching skills are not taken into account.
Keywords: Teacher role, teacher recruitment, teacher appraisal

1. Sarrera eta motibazioa
Espainiako irakaskuntza publiko ez unibertsitariorako sarbidearen egokitasuna ezbaian egon
da azken bi hamarkadetan (Egido, 2010; Escudero, 2010; Requena, 2007; Ruiz Valle, 2012) eta
eztabaida soziala piztu du horrek. Esparru politikoari dagokionez, onartu berri den LOMLOE
legeak gaiarekiko kezka jaso du. Hala, sistema berrikusi eta egokitzeko asmoa azaldu du bertan
eta urte beteko epea ezarri du elkarte autonomikoekin batera proposamen bat erdiesteko (3/2020
Lego Organikoa, abenduaren 29koa).
Gauzak horrela, lan honen helburua, irakasleen hautatzeaz Europan dauden ereduak aintzat
hartuta, bide berriak aztertzea da. Horretarako, komunikazio honetan arreta irakaslearen rolean
eta irakasle-gaitasunetan jarriko dugu; literaturak dioena Euskadiko errealitatearekin alderatuko
dugu, non gauden eta norantz joan beharko genukeen irudikatzeko asmoz.

2. Arloaren egoera eta ikerketa-helburuak
2.1.

Irakasle-gaitasunak nazioartean

Ikaskuntza bizitza osora hedatu izanak eta irakaskuntzaren kalitatearen bilaketak irakasle
profesioaren eraldaketa ekarri du. Izan ere, eskolak arrakastatsuak izateko irakasleak gako direla
aitortzen da eta alde horretatik bere eginkizunen eztabaida zabaldu da. Horren harira, Europako
hezkuntza-politikak irakasle-gaitasunak ongi definitzearen beharra azpimarratu du (SánchezTarazaga, 2016) eta dagoeneko Europako herrialde gehienek irakasle-gaitasunen markoak
zehaztu dituzte, hau da, irakasleak profesional gisa ezagutu, ulertu eta egiteko gai izan behar
duena jaso dute (Eurydice, 2018). Hala ere, oraindik ez da herrialdeen arteko bateratasunik lortu
irakasle-gaitasunei dagokienean. Conway eta bere kideek (2009) adierazi dutenez, irakasle
kalitatea edota irakasle-gaitasunei buruzko eztabaidaren atzean, beste hainbat eztabaida zabalago
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daude; esate baterako, irakaskuntzari buruzko usteak, ikaskuntza helburuak edota borondate
politikoa. Beraz, irakasleen gaitasunei buruzko eztabaida irekita dagoen arren, ez da oraindik bide
bateraturik erdietsi.
Puntu bateratua bilatzeko asmoz, nazioarteko erakundeek ikuspegi aniztasuna eta ebidentzia
zientifikoak kontuan hartuta, erreferentziazko gaitasunen esparrua ezartzeko ahalegina egin dute.
2005ean, adibidez, Europak irakasleen gaitasunen gainean ezarritako printzipioei jarraituz,
Europar Batzordeak hiru eremu proposatu zituen: besteekin lan egiteko gaitasuna; ezagutzarekin,
teknologiarekin eta informazioarekin lan egiteko gaitasuna; eta gizartearekin zein gizartearentzat
lan egiteko gaitasuna (Europar Batzordea, 2005). Zortzi urte beranduago, Europar Batzordeak
aurreko proposamena berritu eta 28 funtsezko gaitasun zehaztu zituen, baina azken honetan beste
hiru bloke hauetan banatuta: ezagutzak eta ulermena, trebetasunak eta jarrerak (Europar
Batzordea, 2013). Azken proposamen hori, esan bezala, Europako politikei eta hezkuntzaikerketari buruzko literaturan oinarrituta dago eta herrialde bakoitzaren artean desberdintasunak
egon arren, denek honako gaitasun hauek funtsezkotzat jotzen dituztela azpimarratu du Europar
Batzordeak:
a) ezagutzen marko egituratu eta antolatua;
b) ikasgai espezifikoak irakasteko moduari buruzko ezagutza sendoa;
c) ikasgelako irakaskuntza eta kudeaketako trebetasunak eta estrategiak;
d) eskola komunitate profesionalean lan egiteko trebetasun interpertsonal,
kolaboratiboak, gogoetatsuak eta ikerketa-trebetasunak;
e) jarrera kritikoak praktika profesionalarekiko eta berrikuntzarekiko;
f) jarrera positiboak eta garapen profesionalarekiko, elkarlanarekiko, aniztasunarekiko
eta inklusioarekiko konpromisoa;
g) errealitate desberdinetara egokitzeko gaitasuna.
Laburbilduz, irakasle-gaitasunak definitu eta zehazterako orduan desadostasunak badaude
ere, nazioartean balioesten den ikuspegiak irakaskuntza profesio zabalean ulertzen du. Horiek
horrela, irakasleak aditua izan behar du eta ezagutza profesionala etengabe berritu eta zabaldu
egin behar du. Beraz, prest egon behar du bai bere praktika etengabe zalantzan jartzeko, bai
gainerako irakasle eta eragileekin elkarlanean berrikuntzari eta hobekuntzari begira lan egiteko.
XXI. mendeko irakasle-gaitasunak, beraz, elkarren artean osagarriak diren 6 paradigma hauen
arabera uler daitezke (Paguay eta Wagner, 2012): irakaslea ezagutzaren aditu gisa; irakaslea
trebe gisa; irakaslea ikasgelako aktore gisa; irakaslea gizarte eragile gisa eta, azkenik, irakaslea
ikastun iraunkor gisa.
2.2.

Euskadiko hautaketa-sistema

Euskadiko irakaskuntza publiko ez unibertsitariorako sarbide-sistema oposizio-lehiaketa da.
Irakaskuntza profesio arautua izanik, irakaskuntza publikoko irakasleriaren hautaketa Estatuak
arautzen du eta hautaketa-prozesuen antolaketa autonomia erkidegoen ardura den arren, hark
ezarritako zehaztapenak eta jarraibideak bete behar dira halabeharrez. Ondorioz, maisu-maistren
hautaketari dagokionez, Euskadiko errealitatea irudikatzeko, testuinguru zabalagoa izan behar
dugu kontuan.
Irakasle-lanbideari buruzko legedia 2006ko LOE legeak ezarritakoa da. Bertan, besteak beste,
irakasle ikasketak Europako eredura egokitu eta 4 urteko gradukoa izango zela zehaztu zen
(2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa). Gainera, espezialitateak doitu egin ziren eta maisumaistren kasuan zazpi zehaztu ziren: lehen hezkuntza, haur-hezkuntza, ingelesa, pedagogia
terapeutikoa, gorputz-hezkuntza, entzumena eta hizkuntza, eta musika-hezkuntza. Testuinguru
berri horretan, estatuak irakasle ikasketa berriak ofizial izateko baldintzak ezarri zituen eta
baldintza horietan, irakasle izateko ikasleek barneratu beharreko gaitasunak zehazten dira
(ECI/3857/2007 Agindua, abenduaren 27koa). Gaur egun, gaitasunen zerrenda hori da Espainiako
irakasle-gaitasunen markoa zehazten duen dokumentua.
Ikasketa eta espezialitate berriak direla eta, 2007an ere hautaketa-prozesuaren lege berria
aldarrikatu zen (276/2007 Errege Dekretua, otsailaren 23koa). Bertan, oposizio-lehiaketa
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espezialitate berrien arabera egokituko dela adierazten da eta, horren harira, gaitegia ere aldatu
egiten da. Probak, ordea, bere horretan mantentzen ditu azken lege honek. Beraz, aurreko legean
ezarritako egitura bera mantentzen du. Azken hamarkada hauetan zehar izan duen bilakaera
ikusita, aztertzekoa da indarrean dagoen sistema egokia ote den, hau da, XXI. mendean behar
ditugun irakasleak aukeratzeko balio ote duen.
Dagoeneko oposizio-sistema desegokitzat jo duten hainbat ikerketa-lan egin dira (Egido, 2010;
Escudero, 2010; Requena, 2007; Ruiz Valle, 2012). Zehazki, ikuspegi zaharkitua duela eta,
ondorioz, XXI. mendean behar ditugun irakasleak hautatzeko balio ez duela salatu dute autore
horiek. Horrexegatik, sistema hobetzeko egin diren proposamenek ikuspegi eguneratuagoa eta
zabalagoa izateko beharra azpimarratu dute, irakaskuntza profesio sendo gisa ulertuta, alegia
(López Rupérez, 2015; Marina et al., 2015).
2.3.

Ikerketa helburua

Ikerketa-lan honen helburua Euskadin indarrean dagoen hautaketa-sistemaren errealitatea
ulertzea izan da, hau da, hautaketa-prozesuan kontuan hartzen diren gaitasunak identifikatzea
baino, gaitasun horiek zergatik aukeratu diren ulertzea eta aukeraketa horrek izan ditzakeen
ondorioak aztertzea izan da lanaren asmoa.

3. Ikerketaren muina
3.1.

Metodologia

Ikerketa-lan honen helburua betetzeko, azterketa kualitatiboa eta interpretatzailea egin dugu
eta honako prozedura jarraitu dugu: a) gure ikerketarako interesgarrienak diren dokumentuak
aukeratu ditugu, arreta berezia jarriz irakasle -gaitasunen esparrua zehazten duten dokumentu
nazionalak zein nazioartekoetan eta hautaketa -prozesuari buruzko legedian (ikusi 1. Taula); b)
bertako irakasle-gaitasunen esparrua eta nazioartekoa alderatu ditugu, bien arteko berdintasun
eta desberdintasunei erreparatuz; c) Euskadiko oposizio - lehiaketako azken deialdian egindako
probak eta erabilitako ebaluazio-irizpideak kontuan hartuta, hautaketa-prozeduran ebaluatzen
diren gaitasunak identifikatu eta aurreko bi irakasle-gaitasun esparruekin alderatu ditugu; d)
bildutako datuak interpretatu egin ditugu, indarrean dagoen hautaketa-sistemaren errealitatea
ulertu eta hartu beharreko norabidea zehazteko.
1. Taula: Erabilitako dokumentuak
Analisian erabilitako dokumentuak
Europar Batasunak proposatutako
konpetentzia markoa

Europar Batzordea (2013). Supporting teacher competence
development. Brusela, Belgica: Europar Batzordea

Espainiako konpetentzia markoa

ECI/3857/2007 Agindua, abenduaren 27koa, Lehen
Hezkuntzako maisu-maistren lanbidean jarduteko gaitzen duten
unibertsitate-titulu ofizialak egiaztatzeko baldintzak ezartzen
dituena.

Euskadiko hautaketa-sistema

276/2007 Errege Dekretua, otsailaren 23koa, Hezkuntzari
buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren
irakasleen kidegoetan sartzeko eta espezialitate berriak
eskuratzeko araudia onartzen duena, eta aipatutako legearen
hamazazpigarren xedapen iragankorrean aipatzen den sartzeko
sarbiderako araubide iragankorra arautzen duena.
Agindua, 2019ko martxoaren 1ekoa, Hezkuntzaren
sailburuarena, zeinaren bidez hautaketa-prozeduretarako
deialdia egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoko maisumaistren eta Musika eta Arte Eszenikoetako irakasleen
kidegoetan sartzeko eta hizkuntza-eskola ofizialetako irakasleen
kidegoan sartzeko eta horra iristeko.
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3.2.

Emaitzak

Nazioarteko irakasle-gaitasunen erreferente gisa, Europar Batzordeak 2013an egindako
proposamena aukeratu dugu, nazioarteko ikuspegia biltzeaz gainera, oinarri zientifikoa ere
baduelako. Horrez gain, proposamena antolatuta dagoen moduak (ezagutzak, trebetasunak eta
jarrerak) lagundu egin digu oposizio-lehiaketan kontuan hartzen diren gaitasunak identifikatzen.
Behin hori argituta, jarraian ikerketa-lan honen emaitzak azalduko ditugu.
Europar Batzordeak egindako proposamena Espainiako irakasle-gaitasunen esparruarekin
alderatuta, biek ikuspegi bera partekatzen dutela esan dezakegu. Hau da, modu desberdinean
antolatu eta deskribatu arren, Europar Batzordeak zehaztutako gaitasun guztiak aipatzen ditu
Espainiakoak ere. Gogora ekarri behar dugu, Espainiako irakasle-gaitasunen esparrua
unibertsitateko-titulazioak Europako ereduetara egokitzeko testuinguruan ezarri zela eta, beraz,
bi irakasle-gaitasunen esparruak lerrokatuta egotea ez da harritzekoa.
Deigarria dena da aipatutako irakasle-gaitasunen esparruaren eta oposizio-lehiaketan kontuan
hartzen diren gaitasunen artean dagoen aldea. Titulazio berriak onartzeko baldintzak zehazten
dituen agindua eta indarrean dagoen hautaketa-prozesua arautzen duen Errege Dekretua urte
berekoak dira, 2007koak biak. Hala ere, oposizio-lehiaketaren legea gainetik irakurtzea nahikoa
da bien arteko kontraesanak eta koherentzia faltaz ohartzeko. Zehazki, hautaketa-prozesuan
irakasle-gaien ezagutza espezifikoak, gaitasun pedagogikoak eta tekniken menderaketa kontuan
hartuko direla aipatzen da. Beraz, aurreikusi dezakegu nazioarteko ikuspegian funtsezkotzat
jotzen diren gaitasunetako batzuk ez dutela tokirik testuinguru honetan.
Aurreikuspen hori betetzen den ala ez ziurtatzeko, oposizioa zein praktikaldia sakon aztertu
ditugu eta emaitzak ondorengo taulan jaso ditugu (ikusi 2. Taula). Laburki esanda, oposizio
fasean, Europar Batzordeak ezagutzen blokean bildutako gaitasun guztiak kontuan hartzen dira,
baina ikasgaiari buruzko ezagutza da guztietan gailentzen dena. Curriculumari eta ebaluazioari
buruzko ezagutzek ere pisu handia dute, proba gehienetan zeharka bada ere ebaluatzen direlako.
Trebetasunei dagokienean, ikaskuntzaren plangintza da garrantzi handiena duena, izan ere,
oposizio fasean kontuan hartzen diren gainerako trebetasunek plangintzarekin lotura zuzena dute.
Ondorioz, hautagaien ezagutzak eta gaitasunak ebaluatzeko balio duen fase honen atzean dagoen
irudiaren arabera, irakaslearen zereginak ikasgela barruko ekintzetara mugatzen direla ulertzen da
eta irakasle onena, beraz, ikasgaia ongi ezagutu eta planifikatzen duena da.
Praktikaldia, hautagaiak zuzenean behatzeko eta benetan nola moldatzen den ikusteko aukera
ematen duen fasea izanik, oposizio fasean ebaluatu ez diren gaitasunei erreparatzeko balio dezake.
Hala ere, aurreko fasean kontuan izandako ezagutza eta trebetasunez gainera, hautagaiak taldean
lan egiteko eta egindakoari buruz hausnartzeko adierazitako prestutasuna baloratzen dira.
Aipatzekoa da, beste bi faseak ez bezala, praktikaldia ez dagoela oso zehaztuta Errege Dekretuan
eta, beraz, autonomia erkidegoen esku geratzen da haren diseinua eta antolaketa. Hortaz, hemen
aipatu ditugun jarrerak Euskadiko praktikaldiko ebaluazio-irizpideetan txertatu dira, baina gogora
ekarri behar dugu hautaketa-prozesua arautzen duen legean jarrerak ez direla aipatu ere egiten.
Laburbilduz, irakasleriari buruz elkarren artean osagarriak diren 6 paradigma badaude (Paguay
eta Wagner, 2012), Euskadiko hautaketa-prozesuan hiru baino ez dira jasotzen: irakaslea
ikasgelako aktore gisa, irakaslea ezagutzaren aditu gisa eta irakaslea trebe gisa. Hautaketaprozesuak oinarri duen ikuspegia mugatua da, eta, ez dator bat ez nazioarteko ikuspegiarekin, ez
irakasle ikasketan ezarritako ikuspegiarekin ere.
Urteak dira Espainiako hezkuntza-politikek irakasle profesioan arretarik jartzen ez dutela
(Oiartzun et al., 2021) eta erakutsitako interes falta hori, ikerketa-lan honetan ikusi dugun kohesio
faltan islatzen da. Oposizio-lehiaketa sistema azken 20 urteotan aldatu ez den bezalaxe, irakasle
profesioa eta bermatu beharreko gaitasunak ere ez dira modu antolatuan berrikusi eta, ondorioz,
gaur egun ez dago argi zein den profesio honekiko ikuskera.
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2. Taula: Irakasle-gaitasunen markoen eta hautaketa-prozesuan kontuan hartzen diren
gaitasunen arteko alderaketa
Europar Batasunak zehaztutako gaitasunak

Es

Hautaketa
O

P

Gaiaren ezagutza
Ikasgaia irakasteko ezagutza pedagogikoa (zeregina, ikaskuntzatestuinguruak, helburuak, zailtasun espezifikoak …)
Ezagutza pedagogikoa (irakaskuntza-ikaskuntza prozesuari buruzkoa)
Ezagutzak

Curriculumari buruzko ezagutza
Hezkuntzaren oinarriak (kulturartekoa, historikoa, filosofikoa, psikologikoa
eta soziologikoa)
Hezkuntza-politiken testuinguru-, erakunde- eta antolaketa-alderdiak
Inklusioa eta aniztasuna
Teknologien erabilera eraginkorra ikaskuntzan
Garapenaren psikologia
Talde-dinamikak, ikaskuntzaren teoria, motibazioa
Ebaluazio prozedurak eta metodoak
Irakaskuntzaren plangintza, kudeaketa eta koordinazioa
Ikaskuntza-materialak eta teknologiak erabiltzea
Ikasleen eta taldeen banakako kudeaketa

Trebetasunak

Irakaskuntzaren, ikaskuntza-helburuen eta prozesuen jarraipena, egokitzapena
eta ebaluazioa
Erabakiak hartzeko eta irakaskuntza/ikaskuntza hobetzeko datuak biltzea,
aztertzea eta interpretatzea
Ikerketako ezagutzak erabiltzea, garatzea eta sortzea
Lankide, guraso eta gizarte-zerbitzuekiko lankidetza
Negoziazioa (elkarrekintza sozial eta politikoak hezitzaile, aktore eta
testuinguru ezberdinekin)
Banaka eta lanbide-komunitateetan ikasteko trebetasun interpertsonalak,
gogoetatsuak eta metakognitiboak

Sinesmenak, jarrerak,
baloreak eta konpromisoa

Hezkuntza-testuinguru desberdinetara egokitzea (gobernu-politikatik
eskolako, gelako eta taldeko testuingurura)
Epistemologiaren kontzientzia (ikasgaiaren garapen historikoa, beste arlo
batzuekiko harremana)
Aldaketarako, malgutasunerako, etengabeko ikaskuntzarako eta lanbidehobekuntzarako jarrera, ikerketa barne
Ikasle guztien ikaskuntza sustatzeko konpromisoa
Ikasleen artean jarrera eta praktika demokratikoak sustatzeko jarrera
(aniztasunaren eta kultura-aniztasunaren balorazio positiboa barne)
Ikaskuntzarekiko berarekiko jarrera kritikoa
Talde-lanerako, lankidetzarako eta lan-sareak ezartzeko prest egotea
Iturria 1: Elaborazio propioa, erreferentziatzat hartuta Europar Batasunak 2013an proposatuta gaitasun markoa;
Espainiako gaitasun markoa (Es) eta hautaketa-sisteman (hautaketa) kontuan hartzen diren gaitasunak. Oposizioa (O)
eta praktikak (P) banatuta.
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4. Ondorioak
Espainiako hezkuntza-politikariek irakaskuntza publikorako sarbidea egokitzeko adierazi duen
asmoa eta konpromisoa dela eta, ikerketa lan honetan irakasleen hautaketa-sistemaren errealitatea
ulertu nahi izan dugu eta egindako lanetik ondorengoa ondorioztatu dugu.
Aurreikusi bezala, 20 urtetan aldatu ez den hautaketa-sistemaren atzean dagoen irakasle rolak
ez du bat egiten nazioartean balioetsita dagoen ikuskerarekin. Hori dela eta, hautaketa-sistemak
ez du bermatzen irakaskuntzan sartzen diren irakasle berriak onenak direnik, ez behinik behin,
irakasle idealaren nazioartean balioetsita dauden terminoetan ulertuta. Arazoa, gainera, ez da gaur
egun Espainia mailan onetsita dagoen irakasle profila ez dagoela osatuta, baizik eta ez dagoela
irakasle profil adosturik. Ikusitakoaren arabera, ikuspuntu kontrajarriak daude eta, ondorioz,
irakasle profesio eta lanbide-karrerari dagokion atalen artean ez dago kohesiorik.
Horiek horrela, hautaketa-sistemaren ikuskera zaharkituak irakaskuntzaren paradigma aldaketa
oztopa dezake; alde batetik, ez duelako bermatzen hautagaiek irakaskuntza eredu berriak eskatzen
dituen gaitasunak dituztenik eta, bestetik, irakasleek ikuskera zaharkitu hori balioesten jarraitzea
bultzatzen duelako.
Honen guztiaren atzean, irakasle profesioari zuzendutako politikei eskainitako arreta eta interes
eza dago. Horrexegatik, interes fokua aldatu ezean, eta lehenbailehen irakasle-gaitasunen esparru
sendo eta adostua eraiki ezean, zaila izango hezkuntzako agente guztiek irakasle profesioari
buruzko ikuskera eguneratu eta bateratua izatea. Ondorioz, zaila izango da ere datozen erreformak
arrakastatsuak izatea.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Ikerketa-lan honetan dagokigun gaiaren gaur egungo errealitatea eta egoera zein den ikusi
dugu. Hautaketa-sistema hobetzeko ardura eta erreformaren gainean erabakiak hartzeko ahalmena,
politikariena da. Hala ere, politikariei oinarri zientifiko sendo eta eguneratua eskaintzea ikerlarioi
dagokigu. Horrexegatik, Euskadiko irakasleen hautaketa-prozesua hobetzeari begira, kanpoko
errealitatea aztertzea eta arrakasta duten herrialdeetako hautaketa-prozesuak eredu gisa erabiltzea
da etorkizunerako planteatzen dugun norabidea. Oro har, hiru mekanismo erabiltzen dira
hautaketa-prozesuan eta oposizio-lehiaketa da, hain zuzen ere, gutxien aplikatzen dena. Europako
herrialde gehienetan, hautaketa librea erabiltzen da, hau da, hautagaiak elkarrizketatu ondoren,
eskolek euren beharretara ongien egokitzen den hautagaia aukeratu ohi dute. Horretarako, baina,
hainbat herrialdetan irakasle-gai guztien egokitasuna bermatu egiten dute akreditazio edo
gaikuntza prozesu baten bidez. Aurreikusten dugu, beraz, irakaskuntzarako sarbide-sistema aipatu
berri dugun ereduarekin lerrokatu beharko litzatekeela. Hala ere, irakasle-gaitasunen gaineko
adostasunik ez dagoenez, ongi aztertu behar da zein testuingurutan egituratzen diren hautaketaprozesu horiek. Izan ere, zer irizpide erabiltzen dituzte oposizio-lehiaketa erabiltzen ez duten
herrialdetan? Nola bermatzen dute irakasleek XXI. mendean beharrezkoak diren gaitasunak
dituztela? Zein da herrialde horietako hezkuntzarekiko borondate politikoa? Errealitate hori
sakonki aztertu beharko da aurreikusten dugun eredu hori edo besteren bat Euskadiko
testuinguruan nola aplikatu daitekeen ikusteko.
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7. Eskerrak eta oharrak
Ikerketa-lan hau “Irakasleriarik hoberena kalitatezko eskolarako: irakaskuntzarako sarbideereduaren diagnostikoa eta proposamena euskal hezkuntza publikorako” tesi lanaren hasieran
kokatuta dago eta helburu nagusia indarrean dagoen sistema ordezkatzeko, oinarri zientifiko
sendoa duen proposamena egitea da. Komunikazio honetan, hautaketa-prozesuaren errealitatearen
analisiaren zati bat jaso da: irakasle-gaitasunen azterketari dagokiona. Aldi berean, marko
legalaren analisi diakronikoa gauzatu denez, komunikazio honetan analisi horretako datu batzuk
txertatu dira. Hemendik aurrera, tesiak komunikazio honetan planteatutako norabidea jarraituko
du, hortaz, hautaketa-sistemen nazioarteko analisia da hurrengo pausoa.
Komunikazio honen egileak UPV/EHUko ikertzaileak prestatzeko kontratua du 2020tik, eta
IkasGura ikerketa taldeko kidea da (B maila, IT 1348-2019 Eusko Jaurlaritza, 2019). Tesia Idoia
Fernandez Fernandez eta Alba Madinabeitia Ezkurraren zuzendaritzapean egiten ari da.
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Zahartzaroko mendekotasuna eta arreta ereduen trantsizioa:
Irudikapen Sozialen teoriatik hurbilpena
Castelo, U., Gil de Montes, L. eta Larrañaga, M.
EHU-ko Psikologia fakultateko Gizarte Psikologia saila
uzuri.castelo@ehu.eus
Laburpena
Ikerketa honek zahartzaroko mendekotasunari buruzko eguneroko pentsamendua aztertzea du
helburu, Irudikapen Sozialen teorian oinarrituz. Gipuzkoan bizi ziren 25 pertsona elkarrizketatuak izan
ziren; horien artean zeuden adinekoaren zaintzaren esperientzia familiartean bizi izandako pertsonak,
etxez-etxeko zaintza langileak eta zaharren egoitzan bizi ziren pertsonak. Emaitzek, mendekotasunari
buruz maila kulturalean, erakundeetan eta zaintza-harremanen testuinguruan ematen diren esanahien
arteko tentsio eta kontraesanak ezagutarazten dituzte, zazpi gairen bitartez adieraziak. Irudikapen
sozialen eraldaketa prozesuei eta edukiei heltzen die ikerketa honek, zaintzaren antolaketa eta epeluzeko arretei buruzko eztabaidak azaleratuz.
Hitz gakoak: mendekotasuna – zaintza – irudikapen sozialak – polifasia kognitiboa – eraldaketa
soziokulturala.

Abstract
Drawing on the Theory of Social Representations, this paper focuses on the study of everyday
thinking of dependency at old age. Twenty-five semi-structured interviews were conducted in the
context of the Basque Country with relatives, care workers, and elderly living in nursing homes. The
results show the articulation of social representations of dependency around seven themes. The themes
reflect tensions and contradictions of values and ideas related to dependency at cultural,
organizational and relational levels. The transformation processes and contents of social
representations are discussed, addressing current debates about the notion of dependency and longterm care systems.
Keywords: dependency – care – social representations – cognitive polyphasia –
sociocultural change

1. Sarrera eta motibazioa
Mendekotasun egoeran aurkitzen diren adineko pertsonen arreta eta zaintza sistemaren
berrantolaketa egungo erronka soziala da. Azken hamarkadetako aldaketa demografiko, politiko,
ekonomiko, teknologiko eta soziokulturalek epe-luzeko zaintza eta arreta zerbitzuei loturiko behar eta
gatazkak agerian utzi dituzte nazioartean zein Euskal Herrian (Deusdad, Comas d´Argemir and
Dziegielewski, 2016; Lleó eta besteak, 2012).
Batetik, zaintza egitura eta balioen inguruan izandako aldaketek, familian, genero roletan, bizieredutan etab. adinekoaren zaintzari buruzko balio tradizionalak eta bideragarritasuna auzitan jarri
dituzte. Bestalde, arreten profesionalizazio eta sozializazioaren bidean, zaintzaren kalitatea eta aktore
sozial ezberdinen arteko inplikazio eta harreman sozialak -familiak, erakunde publikoak, komunitatea,
merkatuak- daude ezbaian (Theobald and Luppi, 2018; Vega-Solis, 2009). Epe motz zein luzera
begira, non, nola eta noren eskutik artatuak eta zainduak izan nahiko genukeenaren gaineko balio eta
ideiak sozialki jorratu beharreko auziak dira. Hala, mendekotasunaren gaineko kontzepzioetan
arakatzea garrantzitsua da mendekoaren ahalduntze eta elkar mendekotasunaren sustapenean (MartinPalomo, 2016).
Ondorengo ikerketaren motibazioa mendekotasunari loturiko ideia eta balioen gaineko eztabaidetan
murgiltzea da, fenomenoa egunerokoan nola ulertua den aztertuz. Zentzu honetan, etorkizunera
begirako beharrak identifikatu, esku-hartze, formakuntza zein politika eraginkorrak bultzatzeko,
garrantzitsua da fenomenoak egunerokoan hartzen duen esanahia kontuan izatea.
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2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Psikologia sozialaren esparruan, Irudikapen Sozialen teoriak, jendeak komunitate mailan
esanguratsuak diren fenomenoei buruz dauzkaten ezagutzak nola eraikiak eta bizituak diren ulertzeko
ikuspegia eskaintzen du (Moscovici, 1961). Mendekotasunari buruzko irudikapen sozialetan
sakontzeko, zahartzaroaren, osasunaren eta adinekoaren zaintzaren irudikapen sozialei buruzko
ikerketak aipagarriak dira nazioarteko literaturan. Ikerketa hauen arabera, zahartzaroa zein
adinekoaren zaintza modu positibo zein negatiboan irudikatu ohi dira testuinguru soziokultural
ezberdinetan. Zahartzaroa positiboki irudikatzen da pertsona zaharren jakinduria eta esperientzia
aipatzean. Aldiz, gaixotasuna, gainbehera fisiko eta kognitiboa, bakardadea edota heriotzari loturiko
esanahiek zahartzaroaren irudikapen negatiboa artikulatzen dutela erakutsi izan da (Torres et al.,
2015). Osasun eta ongizateari buruzko irudikapenekin loturan, mendekotasunari buruzko esanahiak,
gorputzaren hauskortasunari, bizi eta heriotza prozesuei eta autonomiari buruz publiko zabalak
eraikitzen dituen ikusmoldeen baitan uler daitezke. Zentzu honetan, zahartzaroko ongizatearen
irudikapen sozialak aztertu dituen Erresuma Batuko ikerketa batek, zahartze onaren irudikapena,
osasuntsu eta aktibo egotearekin, zein autonomia pertsonalaren ideologien baitan eraikia dela
erakusten du (Medeiros, 2017). Txanpon beraren beste aldean, adineko pertsonaren zaintza, biziaren
sostengua, maitasuna, bestearekiko eskaintza, eguneroko ekintzen asetze eta autonomiaren sustapenari
loturiko ideien bitartez, modu positiboan ulertu ohi da. Aldiz, lanaren gainkarga eta estresa
zaintzaileengan, gutxiespen soziala, errua eta sufrimenduak, zaintzaren alde iluna erakusten dute
(Barroca de Moura Pinazo Hernandis, 2013; Hedler et al., 2016).
Ezagutza sistemen gaineko ikerketari dagokionez, Irudikapen Sozialen teoria oinarri hartuz
egindako hainbat ikerketek, tentsio eta esanahia kontrajarriek eguneroko pentsamenduaren eraikuntzan
duten garrantzia nabarmendu dute, irudikapen sozialen interakzio eta eraldaketa prozesuak bistaratzen
dituzten aldetik (Jovchelovitch eta Priego-Hernandez, 2015). Gaur arte mendekotasun-zaintzari
buruzko ezagutzak ikuspegi honetatik jorratuak izan ez badira ere, osasuna eta gaixotasunari buruzko
kontzepzioak aztertu izan dira testuinguru soziokultural ezberdinetan. Zehazki, Indiako Patna hirian,
Ingalaterrako Txinatar komunitate batean zein Mexikoko emakume indigena gazteekin egindako
ikerketetan pertsonek osasunari eta gaixotasunari buruz zituzten irudikapenetan jatorri eta izaera
ezberdinetako ezagutza sistemen aldiberekotasuna eta talka bizi zutela erakutsia izan zen. Ikerketa
hauen xedea, komunitateek fenomeno sozialei buruzko ezagutza kokatua garatzen dutela azaltzea izan
da, osasunaren sustapenera begirako esku-hartze programek tokian tokiko errealitateekiko ikuspegi
sentsiblea barneratu dezaten (Jovchelovitch eta Gervais, 1999; Priego-Hernandez, 2017; Wagner et al.,
2000). Psikologian gailentzen den orientabide positibista eta kognitibistatik aldenduz, irudikapen
sozialen bidezko hurbilketa honekin, epistemologia feministarekin kidetuz, ikuspegi erlazional, kokatu
eta intersekzionala barneratzearen beharra aldarrikatzen da (Soubelet-Fagoaga, 2019). Hortaz,
mendekotasunari buruzko irudikapen sozialak aztertzerako orduan, testuinguru zehatzetan dirauten
prozesu soziokulturalak eta botere-harremanen arteko bidegurutzeak aintzat hartzen ditugu; generoa,
klasea, arraza, adina zein funtzionaltasunari loturiko botere ezberdintasunak nabarmen zeharkatzen
dituen errealitatea izanik (Batthyàny et al., 2013; Serrano Oswald, 2013).
2.1. Irudikapen sozialen bidezko hurbilketa: ezagutza gatazka eta eraldaketa aztergai
Irudikapen Sozialak pertsona eta giza taldeek sozialki esanguratsuak diren fenomenoen inguruan
partekatu eta eztabaidatzen dituzten ideia, sinesmen eta praktika multzoak dira, eta berebiziko
garrantzia daukate identitate sozialaren eraikuntzan, pertsona eta taldearteko portaerak, komunikazioa
eta harremanak bideratzerako orduan. Horregatik teoria hau aproposa da pertsonek mendekotasunari
buruz daukaten ezagutza soziala, eta haren inplikazio psikosozialak aztertzeko (Wagner eta Hayes,
2005).
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Irudikapen sozialak tradizio eta ikuspegi ezberdinetatik landuak izan dira. Ikerketa honetan,
teoriaren hurbilpen soziokonstruktibista eta dialogikotik abiatzen gara, zeinak, ezagutza sozialaren
eraikuntza, testuinguru soziokulturaleko ezaugarri eta prozesuekin harremanean ulertzen dituen
(Jovchelovitch, 2007). Ikuspegi honetatik, prozesu soziokognitiboak modu dinamiko eta
heterogeneoan ulertzen ditugu, ezagutzaren izaera kokatua azpimarratuz. Polifasia Kognitiboaren
kontzeptua asmo honekin baliatu izan da Irudikapen Sozialen teorian. Kontzeptu honen arabera,
pertsonek, norbere baitan zein komunitate mailan, ideia eta esanahi kontrajarrien arteko tentsio eta
elkar irautean eraikitzen dituzte irudikapen sozialak (Moscovici, 1961), ezagutza sozialaren izaera
askotarikoa eta aldakorra dela babestuz. Polifasia kognitiboari buruzko ikerkuntzak irudikapen
sozialen teoriaren baitan bi ikerketa esparru garrantzitsu zabaltzen ditu: bata, eguneroko pentsamendu
eta arrazoiketa moduen oinarrian dauden ezaugarri soziokulturalak identifikatu eta ikusaraztea.
Bigarrena, irudikapenetan gauzatzen diren eraldaketa prozesuetan arreta jartzea. Hortaz, pentsamendu
polifasikoa deritzoguna, nabarmen azaleratzen da pertsonek ezagutza, bizi-baldintza edota gertakari
sozial berriei maila psikologikoan aurre egin eta zentzua eman behar dienean (Jovchelovitch eta
Priego-Hernandez, 2015).
2.2. Helburuak
Ikerketa honen helburu nagusia zahartzaroko mendekotasunaren irudikapen soziala aztertzea da,
eguneroko pentsamenduan gaiari buruz pertsonek adierazten dituzten tentsio eta kontraesanei helduz.

3. Ikerketaren muina
3.1. Metodoa
Parte-hartzaileak: Ikerketa honetan Gipuzkoako 25 pertsona elkarrizketatuak izan ziren. Horien
artean zeuden adinekoaren zaintzaren esperientzia familiartean bizi izandakoak (n=11), etxez-etxeko
zaintza-lanetan aritzen zirenak (n=7) eta egoitza ezberdinetan bizi eta eguneroko beharrak asetzeko
laguntza behar zuten adinekoak (n=7). Guztira 15 emakumek eta 11 gizonezkok hartu zuten parte
ikerketan, gazteenak 25 urte zituen eta zaharrenak 93. Jatorriari dagokionez, Euskal herrian, Bolivian
eta Nikaraguan jaiotako pertsonek parte hartu zuten, beraien hautuzko hizkuntzan burutuz
elkarrizketak, euskaraz zein gaztelaniaz. Modu honetan, senitartekoek, zaintzaileek eta zainduen ahots
ezberdinetatik, mendekotasunaren inguruan eraikitako irudikapen sozialen esanahiak aztertu nahi izan
dira.
Prozedura: Mendekotasunari buruz pertsonek zeuzkaten ideia, sinesmen eta balioetan sakontzeko
asmotan, elkarrizketa erdi-egituratuak burutu ziren familiartean zein modu profesionalean zaintza
eman eta jasotzearen bizipena zeukaten “kaleko” pertsonekin, hau da, gaiari buruzko diskurtso
“aditua” ez zeukatenekin.
Lehenik, asoziazio askeko teknikaren bitartez parte-hartzaileek
“zahartzaroko mendekotasuna” eta “mendeko pertsonaren” estimuluei erantzun zieten. Hau da,
emandako hitzen inguruan gogora zetozkien 4 hitz idazteko eta horien esanahia azaltzeko eskatu
zitzaien (Joffe eta Elsey, 2014). Jarraian, hainbat galdera pausatu zitzaien mendekotasunarekin zein
zaintzari loturik zeuzkaten bizipen eta gogoetak ezagutzeko.
Datu-analisia: Elkarrizketatik bildutako informazioa maila kualitatiboan landua izan zen, Atlas-ti
6.1. Software programaren laguntzaz, analisi tematikoa burutuz (Braun eta Clarke, 2006). Metodologia
kualitatiboaren baitan ikuspegi soziokonstruktibista darabilten ikerketetan analisi tematikoa teknika
egokia kontsideratua izan da eguneroko pentsamenduaren oinarrian dauden esanahi soziokulturalak
aztertzeko. Psikologian bereziki, osasunari zein arriskuari buruzko irudikapen sozialak aztertzeko
erabilia izan da analisi tematikoa (Joffe eta Smith, 2012). Analisian, elkarrizketetatik eratorritako
informazioa transkribatu eta kodifikazio-prozesuari ekin zitzaion. Lehendabizi, prozesu induktiboa
jarraituz testua hitzez hitz kodifikatu zen. Jarraian, kodeen arteko loturak eginez, esanahi kategoria
zabalagoak eraikiak izan ziren, gaiari buruzko literaturaren berrikuspenaren laguntzaz. Azkenik,
kodifikazio prozesua burututa, elkarrizketetan ageri ziren gaiak identifikatu eta ikerketa taldean
adostuak izan ziren. Ikuspegi psikosozialean oinarrituz, mendekotasunari buruzko esanahien arteko
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gatazka eta tentsioak hiru dimentsio analitikoetan antolatu ziren: (1) balio eta sinesmen kulturalak, (2)
erakundeak eta (3) harreman sozialak.
3.2. Emaitzak
Emaitzek mendekotasunari buruzko irudikapen sozialak zazpi gairen artikulazioaren bitartez
ulertzeko ikuspegia ematen dute. Elkarrizketetatik eratorritako aipuetan oinarrituz, zazpi gaiek,
dimentsio kulturalaren, erakundeen eta harremani lotutako esanahien arteko tentsioa adieraziz,
mendekotasuna egunerokoan nola irudikatua den azaltzen dute.
1. Gaia: Familismoa vs. Indibidualismoa
Lehen gaiak, familiako zaintzaren inguruan parte-hartzaileek dituzten ideia eta balioak azaleratzen
ditu, adinekoaren zaintzan senitartekoek izan beharreko inplikazio eta rolen gaineko ikuspegien arteko
tentsioak agerian utziz. Ondorengo aipuek, balio familiaristen arteko talkak bistaratzen dituzte,
lehenengoak balio tradizionalei erreferentzia eginez, eta bigarrenak zaintzaren ohiko eredu familiarra
zalantzan jarriz:
“Ni gogoratzen naiz hori, sekula ez zela egon kexa edo azken baten familiako pertsona bat da eta
zaindu egin behar duzu. Itzulera bat da, ez? Zu umea zarenean beraiek zaintzen zaituzte eta gero zuk
beraiek. Tokatzen zaizu, zuregatik egiten dutena gero itzuli egin behar dela uste dut”. (Gizona, 39,
senitartekoa).
“Eskubidea daukazu azkenean zure bizitza egiteko eta ez hain karga handia hartzeko, ez? Nik semealabak izango banitu, zaintzaile bezala egon naizenez orain, ba ez nuke nahi nire seme-alabendako
hori, baldintzatu egiten diezu bizitza, ez dut nahi hori. Nere familiako inori ez diot hori egin nahi, edo
lagunei edo maite dudan jendea ez dut baldintzatu nahi”. (Emakumea, 39, senitartekoa)

2. Gaia: Produkzioa vs. Erreprodukzioa
Bigarren gaiak, zaintzaren antolaketa soziala eta lanaren esanahiari dagokionean, esparru
produktiboaren (tipikoki maskulinizatua eta sozioekonomikoki balioztatua) eta erreproduktiboaren
(tipikoki feminizatua eta balio gabetua) arteko tentsioak azaleratzen ditu (Perez-Orozco, 2014). Alde
batetik, familia mailan zaintzaren banaketak, ardura eta erabaki-hartzeek kideen artean sorrarazten
dituen dinamikak eta tentsioak azaleraziz. Bestalde, lanaren banaketa sexuala eta arrazializatuan
oinarrituz, zaintzaren debaluazioa eta ikusezintasunari lotutako esanahiak agerian uzten dira. Azken
hau, ondorengo aipuan adierazten da:

“Gu azken baten bertara gatoz bizimodua aurrera ateratzera, eta lan hau egiten dugu ez horretarako
ikasi dugulako, baizik eta egunerokotasuneko esperientziak ikaskuntza hau eman digulako. Eta
emakume zaintzaileak dauzkaten familia gehienek zerbitzu sozialetatik jasotzen duten laguntza
ekonomikoaren bitartez ordaintzen gaituzte, gutxi dela, eta nahiz eta familia askok soldata on bat
ordaintzeko aukera izan, ez dute egiten. Ez dute balioesten egiten dugun lana eta beraien gurasoei
ematen diegun laguntza, haiek burutzeko gai ez direna. Eta batzuetan norbaitek esaten dizu: zuengatik
ez balitz, nork egingo lituzke lan hauek? (Emakumea, 29, zaintzailea) (gaztelaniatik itzulia)

3. Gaia: Mendekotasuna vs. Autonomia
Hirugarren gaian, mendekotasunari buruzko esanahiak, autonomiari buruzko ideiekin gatazkan
daudela agerian uzten da. Hau da, “mendeko pertsonen” eta “autonomoen” arteko banaketatik
eratortzen diren botere-harreman eta kontzepzioek, egunerokoan laguntzaren beharra izateak sozialki
eta identitate-mailan dituen inplikazioak azaleraziz. Parte-hartzaileen artean esanguratsuak dira
norbere autonomia, buruaskitasuna, baliagarritasuna eta besteentzako zama izatea negoziatzen dituzten
ideiak. Honakoa ondorengo aipuaren bitartez uler daiteke:
“Burura datozkidan hitzak, ba, jainkoari eskerrak gaur egun oraindik nire burua defendatzeko gai
naizela. Autosufizientzia? Hori da, baliagarri naizela, gai naizela, ez? Baliagarri... ni bakarrik
garbitzen naiz, bakarrik janzten naiz, galtzerdiak bakarrik janzten ditut. Hemen uzten ez didaten gauza
bakarra, nire kabuz dutxatzen da. Bestela, momentuz ez dut inoren beharrik, ez dut inorendako traba
izan nahi.” (Emakumea, adineko pertsona, 91) (gaztelaniatik itzulia)
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Bestalde, zahartze positiboari, ongizateari eta heriotzari buruz gizartean dauden eztabaida publikoak
agerian uzten dira, mendekotasun-egoera eta zaintzaren intentsitate eta luzapenari dagokionez partehartzaileek dauzkaten ikuspegi eta ideia kontrajarriak azaleraziz. Ideia hau ondorengo aipuan jasotzen
da:
“Nik zalantza daukat azken urtebete edo bi urteak merezi izan zuten bizitzea ze berak sufritzen zuen eta
besteok ere. Gainera, ez zen ikusten zera, hobetzeko edo luzatzeko aukera minimorik. Hori, zalantza
handia daukat e, nire iritziz e, uste dut ez duela merezi ba modu artifizial baten eta botikei esker
bizitzea jada iristen denean muturreko egoera batera. Hemen ez dago eutanasia edo, nahi duzun
eufemismoa erabili ba hori ez dago legeztatuta eta ez dakizu zer egin behar dan, eta medikuak ere ez
dute soluziorik ematen eta familian ere denek ez dute iritzi berdina izaten”. (Gizona, 67, senitartekoa)

4. Gaia: Etxeko zaintza vs. Erakundeetakoa
Laugarren gaian, erakundeetatik (erresidentziak, eguneko zentroak, etxez-etxeko laguntza etab.)
ematen diren arreten kalitatearen gaineko eztabaidak eta tentsioak azaleratzen dira, alde batetik,
erresidentzietako lanaren antolaketa eta lan-baldintzei lotutako esanahiak azaleraziz. Bestetik, ohiko
egoitza ereduen (handiak, ospitale itxurakoak eta despertsonalizatuak) gaineko ikuspegiak eta
hausnarketak azaleratzen dira, arreta eredu pertsonalizatu eta etxekoien beharra aipatuz. Aipatutako
ideiak ondorengo bi aipuek islatzen dituzte:
“Ba poliki doaz, eskakizun asko daude, diru gehiago bideratu beharko litzateke honetara, eta jendeari
bizitza erraztu. Eta gero ikusten da populazioa zahartzen doala, alderantzizko piramide bat sortzen
dabilela, eta horrek azkenean gizartearen beharrak aldatzen ditu. Beraz, hemendik aurrera nik uste
beste zerbitzu mota batzuk balioztatzen hasi beharko direla. Agian egoitza ez da konponbidea, baina
agian bai zaintzaileak etxeetara joatea, edo pisuak prestatu bost pertsonekin. Eta gero ba langile
bezala gutxi irabazten da, eta da lan bat ez dena balioztatzen, eta uste dut hasi beharko direla soldatak
igotzen apur bat eta lan hauek gehiago balioztatzen”. (Emakumea, 36, senidea)

5. Gaia: Zaintzaren naturalizazioa vs. Profesionalizazioa
Bosgarren gaian, zaintza-lanari loturiko esanahiak ageri dira, zaintzaren izaera “naturalizatuari”
(emakumeek familia esparruan eta maitasunez egina) eta profesionalari (formazioa eta trebakuntza
eskatzen duena) loturiko ikuspegien arteko uztarketa eta ideia kontrajarriak azaleraziz. Aurrez
egindako ikerketetan azaldu izan da zaintzaren esanahia naturalizatuak oztopo direla zaintza lanen
sozializazio eta profesionalizaziora bidean (Moreno, Borrás era Torns, 2016). Ondorengo aipuan
adinekoaren zaintzari buruzko ideia naturalizatua agerian uzten da, familiaren maitasun eta afektua
zaintzaren profesionalizazio eta desfamiliarizazioaren ideiekin tentsioan:
“Nire ustez familiak lagundu edo mantendu ahal duen momentuan, behintzat, pertsona horrek ere beste
gertukotasun batekin, beste hurbiltasun batekin egiten duzu guztia, eta naturalagoa iruditzen zait.
Bestea hotzago edo iruditzen zait, azken baten mendekotasuna daukan pertsona horrendako, pertsona
zahar edo heldu horrendako positiboago iruditzen zait familia izatea laguntzen dabilena, kanpotik
datorren edo erresidentzia baten egotea baino. Hotzagoa iruditzen zait eta nik uste adin horretan
familiaren epeltasun hori asko eskertuko dela. Nik, behintzat, eskertuko nuke. “(Gizonezkoa, 39,
senitartekoa)

6. Gaia: Partekatze komunala vs. Merkatu bidezko harremanak
Seigarren gaian, Fiskeren harreman sozialen teorian oinarrituz (Fiske, 1992), zaintza-harremanetan
kudeatu eta negoziatzen diren bi harreman eredu identifikatzen dira. Horiek dira “Partekatze
komunaleko” eta “Merkatu bidezko” harremanak deiturikoak. Teoriaren arabera, izaera ezberdin eta
kontrajarrietako bi harreman hauek aldi berean kudeatu beharra gatazka iturri izaten da, pertsonek
zaintza-harremanarekiko ikuspegi eta espektatiba ezberdinak izaten dituztelako. Gai honetan
adierazten da zaintzaileek eta zainduek, elkarrenganako loturak, senidetasuna, laguntasuna, laguntzaharremana maila afektiboan zein profesionalean kudeatu beharra tentsio iturri dela. Ondorengo aipuan
etxez-etxeko zaintzale baten testigantza jasotzen da, harremanen izaera afektiboa eta ordaindua aldi
berean kudeatzeak zaintzaileengan dituen inplikazioak agerian utziz.
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“Seme-alabekin harreman oso ona daukat, eta dagozkien egunetan zaintzan parte-hartzen dute.
Gainera, bere senideekin dagoenean babestuago sentituko da, ez da? Maite dituen pertsonekin
egotea…agian ni ez naiz berak behar duen afektua emateko gai, zeren eta, mendekotasun-egoeran
dauden adinekoek babes emozional handia behar dute. Baina aitortu beharra dago lan honek hustu
egiten zaituela…bai, lan honek gaixotu egiten zaitu. Lan honek akitu egiten zaitu eta emozionalki
suntsitu egiten zaitu, zeren eta gehienetan gure kontratuetan sartzen ez diren lanak egiten ditugu, eta
lan honek sorrarazten duen neke emozionala ezin da diruarekin ordaindu (Emakumea, 39, zaintzailea)
(gaztelaniatik itzulia)

7. Gaia: Pertsonarteko lotura afektiboa vs. Instrumentala
Azkenik, zazpigarren gaian, zaintza-harremanen esanahia instrumentala eta emozionalari egiten zaie
erreferentzia. Lehenengoak, mendekotasunari loturiko beharrak maila praktiko edo fisikoan
irudikatzen du, hau da, eguneroko ekintzak aurrera eramatea, norbere autonomia eta intimitatearen
kudeaketa (gorputz higienea, mugikortasuna, elikadura, erosketak, osasun eta botiken ardura etab.).
Honi loturik, laguntza harreman eta motari buruzko negoziazioak, erresistentziak eta tentsioak
adierazten dituzte parte-hartzaileek, ondorego aipuan adierazten den bezala:
“Zaintzen nuen gizonak denerako behar zuen nire laguntza, dutxatzen, komunera joaten, janzten... ezin
zuen deus ere egin. Duela gutxi hil da, eta orain bere emaztea zaintzen geratu naiz eta egoera
ezberdina da, zeren berak ez du onartzen laguntzaren beharra duenik eta gauza asko bere kabuz egin
ezin dituenik ez du onartzen. Etxeko garbiketan eta erosketetan lagundu, botikekin adi egon, batzuetan
medikuarengana lagundu...sukaldean ere zerbait baina ez guztiz, berak ez dit uzten eta”. (Emakumea,
29, zaintzailea) (gaztelaniatik itzulia)

Bigarrenean, laguntza harremana maila afektiboan ulertzen da, laguntasuna, tratu ona, maitasuna
ematea, elkarrekiko enpatia etab. edota zahartzaroko mendekotasuna kudeatzeak eta zaintzak
pertsonengan eragiten dituen emozio kontrajarriak adieraziz. Aldi berean, pertsonek besteengandik
espero duten zaintza mota irudikatzeak tentsio eta kontraesanak sortzen dituela adierazten da, hau da,
pertsonek nola espero duten zainduak izatea gertukoengandik eta profesionalengandik, eta berdin,
zaintzaileen rol eta loturak nolakoa beharko lukeen zainduarekiko. Azken hau ondorengo aipuan
adierazten da:
“Guk garrantzia handia ematen diogu bakardadeari, maitasunari, azken batean zaintzaren alde
emozionala guk betetzen dugu, kasu gehienetan. Ulertzen dut emozionalki guztiz inplikatu ezin zaren
lana dela, asko sufritzen delako, baina egia da ere mundu honetan dagoen jende asko oso hotza dela”.
(Emakumea, 41, zaintzailea) (gaztelaniatik itzulia)

4. Ondorioak
Lan honetatik eratorritako emaitzek mendekotasuna sozialki nola irudikatua den ulertzeko gako
garrantzitsuak azaleratzen dituzte, aztergai den errealitatean fenomenoari buruzko esanahiak agerian
utziz. Ikerketa honetan mendekotasunaren irudikapen sozialak bi mailatan aztertuak izan dira. Batetik,
irudikapenei dagozkien edukiak landuz, eta bestetik, prozesu-mailan, esanahi ezberdinen arteko
interakzio eta tentsioak identifikatuz.
Edukiei dagokienez, mendekotasunaren esanahiak balio kulturalen, erakundeen eta zaintzailezaindu artean ematen diren harreman sozialen testuinguruan uler daitezke. Aurrez egin izan diren
ikerketekin bat eginik, pertsonek zahartzeari, zaintzari eta osasunari buruz dituzten ideia eta balioen
arteko interakzio eta eztabaiden baitan uler daitezke mendekotasunari buruzko irudikapen sozialak (
Barroca de Moura Pinazo Hernandis, 2013; Hedler et al., 2016; Medeiros, 2017; Torres et al., 2015).
Zentzu honetan, batetik, zaintzaren kultura familiar eta generizatutik eratortzen diren balio eta
sinesmenen baitan, eta bestetik, populazioren zahartzeari eta epe-luzeko zainketei loturik gizartean
dauden eztabaiden baitan uler daitezke mendekotasunari buruzko irudikapen sozialak. Horiei loturik,
EAEko testuinguruan gaiak azaleratzen dituen hainbat auziei heltzeko gako batzuk eman ditzake
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ikerketa honek (Martin-Palomo, 2016; Vega-Solis, 2013). Bestalde, mendekotasunari buruzko
esanahiak erakundeetan eta esparru profesionalean ematen diren arretei buruz pertsonek dauzkaten
ikuspegi, ideia eta espektatibei loturik uler daitezke. Hauek, arreta-ereduen inguruan gizartean ematen
ari diren eztabaidak islatzen dituzte, pertsonan eta komunitatean ardaztutako arreta ereduei lotutako
egitasmo eta ikuspegien ildotik (Diaz-Veiga eta Sancho, 2014; Usurbilgo udala, 2021). Honekin
batera, zaintza lanbideei loturiko esanahiak agerian uzten dira, genero arauen naturalizazio eta
jakintza espezializatuaren arteko bidegurutzean, eta historikoki gutxietsitako lan esparrua izanik
(Hansen and Kamp 2016). Azkenik, mendekotasunari buruzko esanahiak zaintza-harremanen baitan
ematen diren tentsio eta botere-harremanen baitan uler daitezke (Fiske, 1992). Ikerketa honetan
mendekotasuna izaera ezberdinetako harremanen arteko gatazken baitan irudikatua dela erakusten
dugu, zaintzaileek zein zainduek izan beharreko harreman, rol eta loturari buruzko irudikapenek
egunerokoan hartzen duten garrantzia azaleraziz. Honi lotuta, zaintza-harremanak espazio familiar
zein profesionalean hobetu eta mendekoaren posizioa ahalduntzera begira, interes berezia izan dezake
senitartekoek, zaintzaileek zein zainduek elkarren arteko harremanei ematen dieten esanahietan
sakontzea (Morhardt eta Spira, 2013; Renedo, 2010).
Irudikapen prozesuei dagokionez eta Polifasia Kognitiboaren kontzeptuari helduz, pertsonek
mendekotasunari buruzko ezagutza polifasikoa daukatela ondorioztatu daiteke (Jocvhelovitch eta
Priego-Hernandez, 2015). Hau da, pertsonek, posizio ezberdinetatik, gaiaren inguruan adierazten
dituzten eztabaida eta tentsioetan oinarrituz garatzen dutela mendekotasunari buruzko eguneroko
pentsamendua. Era berean, esanahi ezberdinen arteko tentsio eta gatazkei erreparatzeak,
mendekotasun-zaintzari loturik balio, sinesmen eta praktiken inguruko eraldaketak identifikatu eta
etorkizunekoak aurreikusteko gaitasuna izan dezake. Gainera, pertsonek egoera ezberdinen baitan
dauzkaten bizipen, portaerak zein erabaki-hartzeak ulertu eta horietan eragiteko, garrantzitsua da
mendekotasunak testuinguru soziokulturalean bereganatzen dituen esanahi ezberdinez eta horien
arteko dinamikez jabetzea. Hau dela eta, ikuspegi dialogikotik, mendekotasuna, eguneroko beharrak
asetzeko laguntza beharra duten pertsonei eta zahartzaroko hauskortasun egoerak izendatzeko
kontzeptu itxia eta homogeneoa izateaz harago, jakintza, diskurtso eta askotariko posizio eta ahots
barnebiltzen dituen eraikuntza kokatu gisa ulertzeko ikuspegia ematen digu ikerketa honek (Fine eta
Glendinning, 2005). Modu honetan, gaiarekiko ikuspegi erlazionala eta holistikoa izateak,
mendekotasunari buruzko ikuspegi inklusiboagoa bultzatzen du, interakzio sozial eta komunikazioan
“bestearen” posizioa aitortuz eta elkarmendekotasunaren ikuspegia txertatzea ahalbidetuz.
Azkenik, maila teorikoan zein aplikazio sozialari begirako inplikazioak daude. Batetik,
mendekotasuna nola irudikatua den ezagutzeak, gaiari buruz jendartean partekatzen diren iritzi,
praktika eta ikusmoldeen berri izatea ahalbidetzen digu, horiek gizarteko espazio ezberdinetan
lantzeko aukera emanez, erakunde eta elkarteetan, profesionalen formakuntzan, sentsibilizazio
kanpaina, esku-hartze zein politika sozialen garapenean. Gainera, gizarte zaharkitu eta
berdinzaleagoetarako trantsizioari begira, garrantzitsua da komunitate mailan gaiaren bueltan dauden
eztabaidei heltzea.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Etorkizunean mendekotasunari eta zahartzaroan ematen diren arretei loturiko ezagutza prozesuen
ikerketa zabaltzea aurreikusten da. Zentzu honetan, senitartekoek, profesionalek zein arretak jasotzen
dituzten pertsonek harremanen posizio zehatzetatik dauzkaten ikusmolde eta bizipenak aztertzeak,
mendekotasunaren irudikapenaren ulermenean sakontzea ekarriko luke, baita errealitate ezberdinei
lotutako beharrak hobeto identifikatzen.
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7. Eskerrak eta oharrak
Lan honen egileek eskerrak eman nahi dizkie elkarrizketetan parte-hartu duten norbanako eta
erakundeei (Bergarako Mizpirualde egoitza eta Matia Fundazioa). Hala, zuzenean edo zeharka
ikerketa hau egiten lagundu duten lankide eta lagunak eskertu nahi genituzke. Ikerketa hau, Euskal
Herriko Unibertsitateko euskararen eta etengabeko prestakuntzaren arloko Errektoreordetzak
doktoregaiak prestatzeko zuzendutako finantziazioari esker eraman da aurrera.
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IKTen, internet bidezko plataformen, sare sozialen eta telebistaren
erabilera eta kontsumoa euskal nerabeen artean
Laka, N.
Sinatzaileak lan egiten duen ikerketa proiektuaren barruan landutako artikulua: “Applika+:
ikus-entzunezkoen sorkuntza eta kontsumoa” izenarekin UPV/EHUko Unibertsitatea-Gizartea
deialdiko proiektua (US20/21), EITB, Tabakalera eta Kulturaren Euskal Behatokiarekin
elkarlanean, 2020ko iraila-2021ko iraila.
Laburpena
Gaur egungo bizimodu digitalizatu honetan eta Covid-19aren ondorioz Komunikazio Teknologien
erabilera eta ikus-entzunezkoen kontsumoa inoiz baino altuagoa den garai hauetan, baliabide hauekin
hazi eta hezi diren natibo digitalak deritzegun gazteak dira hazkunde horren eragile esanguratsuak.
Baina, nola kontsumitzen dituzte euskal gazteek Internet bidezko plataformetako eta sare sozialetako
edukiak? Ze kanaletan ikusten dituzte telebista konbentzionaleko edukiak? Euskal Herriko 11 eta 18
urte bitarteko ikasleei egindako inkestaren arabera, datuek argi uzten dute telefono mugikorrak
nagusitasun argia duela kontsumoan, edukiak ikusteko plataformarik bisitatuena Youtube izanik.
Telebistari dagokionez, kanal konbentzionalak gero eta gutxiago ikusten direla bistakoa da.
Hitz gakoak: komunikazioa, ikus-entzunezkoak, audientzia, kontsumoa, gazteak

Abstract
In today’s digitalized lifestyle and this era when the use of Information and Communication
Technologies and the consumption of audiovisual content as a result of Covid-19 is higher than ever,
digital natives who have grown with all these resources are a significant factor for this growth. But
how does Basque youth consume audiovisual content on the Internet’s platforms and social media?
On which channels do they watch conventional TV content? According to this inquiry conducted to
young students in the ages 11 to 18 in the Basque Country, the data shows that the cellphone has the
dominance among the devices used for content consumption and YouTube being the most important
platform for it. Data demonstrated that in television, conventional channels are less and less visible.
Keywords: communication, audiovisual content, audience, consumption, youth

1. Sarrera eta uneko egoera
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak aldaketa garrantzitsuak eragiten ari dira
komunikabideen zeregin eta erabileran. Digitalizazioan bete-betean sartutako garai hauetan
jendeak ikus-entzunezko edukiak jasotzeko eta erabiltzeko modua etengabe aldatzen ari da. Eta
joko honetan sartzen da baita herritarrek nola eta zertarako erabiltzen dituzten IKT-ak eta baita
hauetan aukeratzen, ikusten eta partekatzen dituzten edukiak ere (Azpeitia, 2019).
Komunikabideekiko jarrera aldaketa hau, eta modu garbiagoan ohiko telebistarenganakoa,
bereziki nabaritzen da pertsona gazteagoen artean (Tubella et al., 2008). Ikus-entzunezkoak
edozein une eta lekutan ikusteko irekiago dagoen kolektiboa da, aparailu desberdinak erabiliz
eta modu aktiboagoan arituz interesatzen zaizkion eduki orokor zein berezituetara iritsi arte.
Bere garaian Livinsgtonek (2002) adierazi zuen bezala, nahi duten edukia eta nahi dutenean
kontsumitzeko aukera izateak autonomia sentsazio handiagoa sortarazten die nerabeei
Informazioaren eta ikus-entzunezkoen esparruan gertatzen ari diren etengabeko aldatze joera
honek, gizartearen erabilera eta kontsumoak aztertzea beharrezko egiten du, gazteak
azterketarako sujetu interesgarri eta baliagarri bihurtzen dituelarik. Azken hamarkada honetan
egindako ikerketek erabilera eta kontsumo horiei buruzko datu esanguratsuak erakusten dituzte.
2011n Courtois, Mechant, Paulussen eta De Marezek helburua nerabeek hedabideen
kontsumoari lotzen dizkieten esanahiak aztertzea zuen metodologia anitzeko ikerketan, 12-18
urte bitarteko gazte flandriarrei egindako inkestek garai hartan nerabe horiek zuten IKTen
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eskuragarritasuna oso altua zela: % 99ak telebista bat eta ordenagailu bat zituen etxean eta %
98ak telefono mugikorra, bideokontsola ere hirutik bik zutela % 67 adierazita.
García, López de Ayala eta Catalinak 2013an 12-17 urte bitarteko gazte espainiarren on-line
praktikak eta sare sozialen erabilera aztertzean ikusi zuten garai hartan sare sozialek posta
elektronikoari eta bat-bateko mezularitzari lekua kendu ziotela, Tuenti eta Facebook izanik sare
sozialik erabilienak txateatzeko, lagunen argazki eta bideoak ikusteko eta hauekin hitz egiteko.
Aurrerago, Ballesta, Cerezo eta Veasek 2014an IKTen erabilera eta kontsumoari buruz
egindako ikerketan aipatzen duenez, Murtziako DBH-ko 3. eta 4. mailako ikasleen artean %
86ak ekipamendu informatikoa zuen etxean testuinguru hartan, eta % 71,3ak sare sozialak
erabiltzen zituen. Gainera, adin tarte horretan, generoaren arabera erabilera desberdina egiten
zutela antzeman zuten.
Urte berean, Lópezek eta Gómezek 18-25 urte bitarteko gazteen telebista eta irrati kontsumo
ohiturak aztertzerakoan, % 88ak telebista konbentzionala ikusten zuela jaso zuten, edukirik
gustukoenak fikzioa eta reality-ak izanik.
Urte hartako Interneten kontsumoa telebistaren kontsumoarekin konparatuz, Arana, Sánchez
Navarro eta Rocak 12-18 urte bitarteko gazteekin egindako eztabaida taldeetatik eta gurasoei
egindako inkestetatik, gazteen kontsumoaren transformazioa ekarriko zuen ondorioa atera zuten:
“…telebista ez da aisialdirako eta entretenimendurako tresna nagusitzat hartzen. Eskainitako
denbora edozein izanda ere, Internet da lehentasunezko euskarria.” Izan ere, “kontsumo
digitalak, ikus-entzunezkoa, soziala zein kulturala, garatzeko espazio pribatu eta autonomoa
ematen die nerabeei.”
Horri gehitu behar zaio Ávila, Godoy eta Piñerok (2019) Almeriako 14-18 urte bitarteko
gazteekin burututako inkestak erakutsi zuen inkestatuen % 31,6ak etengabe pentsatzen duela
IKTak eta Internet erabiltzean, % 36,8ak hauek gutxiago erabiltzea helburu izanik ere lortzen ez
duelarik. Honek erakusten du gazteen benetako dependentzia aparailu eta Internetarekiko.
Pandemia garaia aparteko eszenatokia izan da kontsumo eta erabilerak aztertzeko; izan ere,
Arana, Mimenza eta Narbaizak 2020an adierazi bezala, itxialdia “IKTen erabilera masibo eta
unibertsalizatuaren azeleratzaile izan da, eta komunikazio digitalizatua eta globalizatua
ezaugarri dituen garaia da ordutik bizi duguna.” Arana eta Narbaizak urte berean pandemia
garaian unibertsitateko ikasleek komunikabideen erabilera eta kontsumoari buruz egindako
ikerketan ondorioztatu zuten EHUko ikasleek entretenimendua, denbora-pasa eta lagunekin
harremantzea azpimarratzen dituztela edukiak kontsumitzeko arrazoi nagusitzat, sare sozialik
erabilienak Whatsappa, Youtube eta Instagram izanik.

2. Ikerketaren helburuak
Ikerketa hau Euskal Herriko Unibertsitateko NOR Ikerketa Taldearen barnean sortuta
Applika+ ikerketa proiektuaren parte da. Proiektu honek ikus-entzunezko sorkuntza eta
erabileraren arteko zubia egitea du xede eta Tabakalera-Kultura Garaikidearen Nazioarteko
Zentroarekin, Kulturaren Euskal Behatokiarekin eta EITB-Euskal Irrati-Telebistarekin
lankidetzan, ikus-entzunezko edukien kontsumoen ezagutza eta ebaluaketarako metodologia
kuantitatibo zein kualitatiboak diseinatu eta jartzen ditu praktikan.
Proiektu honek hiru lan-ildo ditu ardatz:
1) Ikusiker: ikus-entzunezkoen kontsumoaren azterketa
2) Ikustest: ikus-entzunezko produktuen testak eta eduki eta formatu berrien gaineko ikerketak
3) Ikusarea: nazioarteko euskaldunek osatutako sarearen bitartez, mundu mailan kontsumitzen
diren ikus-entzunezkoen ezagutzarako ikerketak
Ikerketa hau Ikusikerren ildotik burutua izan da. Ikusiker 2019an jarri zen martxan eta
UPV/EHUko ikasleek osatutako panelaren bitartez hainbat ikerketa egin dira gaur egunera arte.
Ikerketa ildo horren harira, 2020ko abenduan proiektuak norabide paralelo berri bat hartu eta
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UPV/EHUko panelari UPNAko ikasleak batzeaz gain, beste talde soziodemografiko batekin
bigarren panel bat osatzea erabaki zuen Applika+ lantaldeak: Gazte Panela.
Gazte Panel honekin egindako lehen lana izan da ikerketa lan hau eta bere helburu nagusia
Euskal Herriko 11-18 urte bitarteko gazteen komunikazio teknologien eskuragarritasuna eta
Interneteko plataforma, sare sozial eta telebistako ikus-entzunezkoen kontsumoa aztertzea izan
da.
Ikerketa honi dagokionez, helburu zehatzak ondorengoak izan dira:
1) 11-18 urte bitarteko gazteek etxean eskura dituzten komunikazio teknologien presentzia
ezagutzea.
2) 11-18 urte bitarteko gazteek Internet bidezko plataformetan eta sare sozialetan kontsumitutako
edukiak zein toki, aparailu, plataforma eta hizkuntzatan kontsumitu dituzten ezagutzea.
3) 11-18 urte bitarteko gazteek telebista arruntean kontsumitutako edukiak zein kanal eta
hizkuntzatan kontsumitu duten ezagutzea.

3. Ikerketaren muina
Lehenago aipatu bezala, ikerketa hau Ikusiker lan-ildoaren barruan egin da eta lan-ildo honek
metodologia argia du: panel baten osaera eta inkesta formako galdetegia. Metodologia
kuantitatiboak Euskal Herriko gazteen komunikazio teknologien eta IKTen erabilerari buruzko
eta ikus-entzunezko edukien kontsumo ohituren inguruko ikuspegi orokor eta zehatzagoa
ematen ditu ohitura horien inguruko datu esanguratsuak ezagutzeko eta identifikatzeko.
Inkestaren estrukturari dagokionez, galdetegi bera burutu dute aipatutako ikastetxe guztietako
ikasle guztiek. Komunikazio teknologiei buruz galdetzean, etxean eskura dituzten aparailuak
zeintzuk diren aipatzeko eskatu zaie eta, bestalde, ikusitako ikus-entzunezkoei dagokionean,
Interneteko plataforma eta sare sozialetan ikusi duten azken edukiari buruzko galderak zuzendu
zaizkie: edukiaren izena, noiz eta non ikusi duten, ze aparailu bidez eta zein plataformatan ikusi
duten, bakarrik edo konpainian ikusi badute eta baita ze hizkuntzatan ere. Azkenik, telebistan
ikusitako azken edukiari buruz ere galdera berberak egin dira, ikusitako plataformen ordez
telebista kanalak adieraziz.
Ikerketaren helburuak eta unibertsoa kontutan hartuz, Applika+ lantaldeko kideek landa-lan
zabal bat egin dute Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako Foru Erkidegoko
ikastetxeetan, bi erkidegoetako gazte kolektiboaren ordezkagarri izango den lagina osatzeko.
Horretarako, landa-lan horren bitartez, 11-18 urte bitarteko 2147 ikasleko lagina edo panela
osatu da ondorengo euskal ikastetxeek osatua: Bizkaian Mungiako Larramendi Ikastola eta
Bilboko Solokoetxe BHI, Gipuzkoan Eibarko Eibar BHI, eta Nafarroan Tafallako Garcés de los
Fayos Ikastola eta Iruñeako Biurdana BHI. Ikastetxe hauek aukeratzeko arrazoia erkidegoetako
biztanleria gaztearen proportzionala izatea lortu nahi izan da, Euskal Autonomia Erkidegotik
hiru ikastetxe hartuz eta Nafarroako Foru Erkidegotik bi ikastetxe hartuz.
Landa-lan horretan, panel horri Komunikazio Teknologiei eta Interneteko plataforma, sare
sozial eta telebistan egindako ikus-entzunezko edukien azken kontsumoari buruzko galdetegia
zuzendu zaie, eta 2147 inkestetatik 1992 izan dira baliozkoak. Inkesta honen bitartez lortutako
emaitzek datu esanguratsuak erakusten ditu euskal gazteen kontsumoaren inguruan.
Hasteko, etxean eskura dituzten aparailuei buruz galdetu zaie. Izan ere, gaur egun eskura izan
ditzakegun aparailuak askotarikoak izan daitezke, eta ikus-entzunezko edukiak kontsumitzeko
moduak anitzak. Euskal gazteen kasuan emaitzek argi uzten dute ikus-entzunezko edukiak
kontsumitzeko telefono mugikorra dela aparailu nagusia % 95ak eskura duela adieraziz,
ordenagailu eramangarria (% 83,1) eta Smart TV-a (% 79) ere gehiengoaren eskura daudelarik.
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1. Irudia. Gazteek eskura dituzten aparailuak.
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2. Irudia. Interneteko plataforma edo sare sozialetan ikusitako azken edukiak zein aparailutan jaso diren.
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Plataformei dagokienean, kontsumo horretan gazteek gehien erabili dutena Youtube da alde
handiz, % 32,28ak berau aukeratuta. Hala ere, indar esanguratsua dute bai Netflixek (% 20,68)
eta baita Instagramek (% 15,11) ere.
3. Irudia. Internet bidez ikusitako azken bideoa zein plataformatan ikusi den.
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Kontsumo birtualetik telebista arruntera igarota, aipagarria da heren batek baino gehiagok
jarritako aukeretan ez beste kanal batean ikusi duela azken edukia,; hau da, konbentzionalak edo
ohikoak ez diren kanaletan alegia. Gainerako bi herenak oso banatuak daude aukeren artean:
kontsumo handiena FDF kanalak hartzen du % 11arekin, & 9ak ETB2 aukeratu duelarik eta
Tele5, ETB1 eta Antena3 dira horien atzetik ikusienak bakoitza % 7arekin.
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4. Irudia. Telebistako azken edukiak zein kanaletan ikusi duen.
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Kontsumo hauek egindako hizkuntzaren kasuan, aukeratu duten hizkuntza oso antzekoa da
bai Interneteko edo sare sozialetako kontsumoan eta baita telebista arruntean egindako
kontsumoan ere. Izan ere, hizkuntzaren kasuan ez dago gazteleraren kontsumo mailara
hurbiltzen den beste hizkuntzarik, eta euskararen kontsumoa oso baxua dela agerikoa da.
5. Irudia. Internet bidez ikusitako azken bideoa zein hizkuntzatan ikusi den.
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6. Irudia. Telebistako azken programa zein hizkuntzatan ikusi duen.
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4. Ondorioak
Oso adierazgarria da gaur egun gazteek bere etxeetan duten IKT aukera zabala. Inkestako
datuen arabera, inkestatutako gazteen etxeen erdietan baino gehiagotan baitaude telefono
mugikorra, ordenagailu eramangarria, Internetera konektatutako telebista edo smart TV-a,
bideo-kontsola eta tableta. Pérez, Godoy eta Piñerok (2019) egiaztatu zutenez, “IKTekin
lehenengo kontaktua batezbesteko 9,21 urterekin egin ohi da, batazbesteko 4,75 aparailu
erabiliz” aztertutako adin horietan. Esanguratsua da ere, komunikazio tresna tradizionala den
telebista arruntaren presentzia baxua. Honek argi adierazten du gaur egun IKT aukera zabala
izateaz gain, aukera horiek denek edo ia denek Interneterako sarrera duten aparailuak izatea,
gazteak etengabe sarera konektatuta daudenaren ideia are gehiago indartuz.
Hala ere, bada aparailu bat besteengandik nabarmentzen dena. Izan ere, telefono mugikorra
eskura duten aparailu nagusia izateaz gain, edukiak ikusteko erabiliena izatea ez da kasualitatea.
Beste aparailuekin alderatuta, irisgarriagoa izateak eta momentuoro aldean erabiltzeak errazago
egiten du aparailu honen bitartezko kontsumoa. Interneteko edukietara sartzeko biderik errazena
eta azkarrena da mugikorra.
Horri gehitzen zaio plataformarik ikusienak Youtube, Netflix eta Instagram izatea. Arana.
Mimenza eta Narbaizak 2020an argitaratutako Pandemia, consumo audiovisual y tendencias de
futuro en comunicación ikerketan EHUko gazteen sare sozial gogokoenak Instagram eta
Youtube eta plataformarik direla eta plataformarik erabiliena Netflix zelan ikusi zuten, nerabeen
eta unibertsitate ikasleen antzeko kontsumoak bistara ekarriz.
Telebistaren kontsumoari eta hizkuntzari erreparatuz gero, esanguratsua da euskal edukien
kontsumoaren emaitza baxua. Gazteek oso gutxi ikusten dute ETB1, eta hau zuzenean lotuta doa
euskaraz ikusitako edukien portzentaje oso baxua izatearekin, telebista mailan euskarazko
edukien aukera oso mugatua baita.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Ikerketa hau Euskal Herriko gazteen kontsumo mota desberdinak aztertzeko abiapuntua izan
da. Applika+ proiektuko lan-taldeak azterketa lan hau jarraian etorri diren eta etorriko diren
azterlanen oinarritzat erabili da. Izan ere, ikerketa honetan sortutako euskal gazteen panelak
proiektuan planteatu diren beste hainbat ikerketa egiteko baliatu da eta baliatuko da
etorkizunean ere. Are gehiago, lantaldearen kaptazio lanari esker, panela haztea lortu da beste
ikastetxe batzuk gehituak izan direlarik.
Azterketa hau oinarri hartuta, Applika+ lantaldeak komunikazio teknologien, IKTen eta sare
sozialen erabilera eta kontsumo mota desberdinak aztertzen jarraitzen du Ikusiker lan ildoaren
barruan, gazteen artean arrakasta duten plataformetan eta ikus-entzunezko eduki motak
identifikatuz eta hauei buruzko ikerketa kuantitatiboak burutuz.
Perspektiba desberdinetako azterketak egiteaz gain eta gazteen kontsumoaren ikuspuntu
desberdinak jaso eta ezagutzeaz gain, kontsumo horren jarraipen eta bilakaera behatzeko ere
balioko dute Ikusikerren jasoko diren datu estatistikoek. Gaur egun gazteen kontsumo ohiturak
etengabe aldatzen dira, eta epe laburreko etorkizunean gizartean izango diren kontsumo
ohiturak markatzen dituzte, azterketa hauek tendentzia horiek identifikatu eta ezagutaraziko
dituztelarik.
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“4 URTAROAK”: Mindfulness Birtuala AGHN duten haurretan
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Laburpena
Lan honetan, Mindfulness Birtualean oinarrituriko esku-hartze programaren diseinua,
inplementazioa eta ebaluazioa aurkezten dira. Betiere, AGHNaren diagnostikoa duten haur eta
nerabeei aplikaturik. Lehen zatia eremu teorikoari eskainiko zaio, hain zuzen ere, AGHNaren
kontzeptualizazioa eta nahasteak garapen psikologikoan eragiten dituen zailtasunak aurkeztuko dira.
Gainera, nahasteari aurre egiteko teknika osagarriak deskribatuko dira, mindfulness-a eta errealitate
birtuala, alegia. Bigarren zatian, mindfulness birtualean oinarritutako “Lau Urtaroak” deritzon eskuhartze programa berritzaile baten diseinua eta ebaluazio sistema aurkeztuko dira. Hirugarren zatian,
esku-hartzearen emaitzak ezagutaraziko dira. Azkenik, etorkizuneko lan-ildoak laburbilduko dira.
Hitz gakoak: AGHN, Mindfulness, Errealitate birtuala, Esku-hartze programa

Abstract
In this Project, we will present the design, implementation and evaluation of the intervention
program based on Virtual Mindfulness applied to children and adolescents diagnosed with ADHD.
The first part will be devoted to the theoretical background where we explain the conceptualization of
ADHD and the difficulties that the disorder can bring in psychological development. Afterwards, we
preset the new methods to treat the disorder: mindfulness and virtual reality. In the second part, we
will present the design and evaluation system of an innovative program based on virtual mindfulness
and called "Four Seasons" In the third part, the results of the intervention will be released. Finally, we
will discuss about future directions of the topic.
Keywords: ADHD, Mindfulness, Virtual reality, Intervention program

1. Sarrera eta gaur egungo egoera
Arreta Gabezia eta Hiperaktibitatea Nahastea (AGHN) arreta, mugimendua eta
oldarkortasuna erregulatzen dituzten mekanismoen garapen ezegokia da. Nahaste honek
pertsonaren funtzionamendu kognitibo, konduktual, emozional zein sozialean eragiten du
(Zeidan, 2016).
Bestetik, AGHNa duten haurrek lobulu frontalak bitartekotzen dituen funtzio exekutiboetan
gabeziak dituzte eta, ondorioz, arreta maneiatzeko, mugimenduzko erantzuna inhibitzeko eta
lehentasunak aukeratzeko zailtasunak aurkezten dituzte (Kubo et al., 2018; Moura et al., 2019).
Gainera, gainontzeko jendea etengabe molestatzeko joera adierazten dute . Hori dela eta, askotan
harreman sozialak eratu eta mantentzeko zailtasun handiak izaten dituzte (Capella eta Mendoza,
2011). Halaber, emozioak identifikatzeko, ulertzeko eta maneiatzeko zailtasunak azaleratzen
dituzte (Sighn et al., 1998). Hartara, haur hauek beraien buruarekiko egonkortasun eta estimu
gutxi izan ohi dute (Haranburu et al., 2005).
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) elkartearen arabera, AGHNa
lantzeko tratamendurik ohikoenak tratamendu farmakologikoa, psikoterapia eta psikopedagogia
dira (Serra et al., 2017). Hala ere, azken urteotan mindfulness teknikaren eraginkortasuna
aztertu izan da.
Mindfulness teknika hemen eta orain gertatzen ari denaz kontzientzia edukitzean datza,
alegia, momentu bakoitzeko esperientziak onartzean. Emozioen, pentsamenduen eta gorputz
sentsazioen gogoeta eta hausnarketa bultzarazten ditu (Kabat -Zinn, 2003). Honek guztiak,
arnasketa eta zentzumenen kontzientzia osoa suposatzen du; gainontzeko pentsamendu
guztietatik aske sentituz (Bishop et al., 2004).
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Alde batetik, mindfulness-ak unean bertan zentratzen laguntzen du, arreta jarraitua eta
kontzentrazioa hobetuz (Zylowska et al., 2007; Haydicky et al., 2015; Meppelink et al., 2016).
Bestetik, funtzio exekutiboetan, atentzioan eta autokontrolean eragin positiboa d u (Van de
Weijer et al., 2012). Horrez gain, AGHNaren sintomatologian, hala nola, arretan,
hiperaktibitatean, oldarkortasunean eta kontrol emozionalean onurak dakartza. Hitz gutxitan,
ikerketa gehiago behar diren arren, mindfulness-a AGHNa tratatzeko terapia osagarri gisa
aurkezten da hainbat ikerlanetan (Maynard et al., 2017).
Hala ere, mindfulness teknikaren onurak aztertu eta baieztatu badira ere, praktika hau
burutzen duten pertsonek teknikaren zailtasunak identifikatu dituzte. Alde batetik, norberaren
arnasketari arreta osoa jartzea zaila izan daiteke; batez ere, kontzentratzeko arazoak dituzten
pertsonengan. Era berean, kanpo distraktoreek arreta eta kontzentrazioa eten dezakete. Beste
alde batetik, haurrek denbora tarte batean geldi egoteko zailtasunak izaten dituzte eta hori
mindfulness teknika praktikatzeko oztopoa izan daiteke. Gainera, haurrentzat meditazioa
aspergarria edota zaila suertatu daiteke. Hori dela eta, praktika honek onurak eragin b aditzake
ere, erabiltzaile askok entrenamendua behar baino lehenago bertan bera uzten dute (Navarro et
al., 2017).
Haatik, mindfulness tradizionalaren onurak mantendu eta dituen mugak gainditu nahian,
mindfulness teknika eta errealitate birtuala uztartu nahi dira. Errealitate birtualaren helburu
nagusia errealitatearekin antzekotasun handia duen esperientzia eraikitzea da (Udo eta Alcides,
2015) eta honek ikasleen arreta, motibazioa eta kontzentrazioa areagotzen ditu. Honen harira,
ikerlan honetan Mindfulness Birtualean oinarritzen den “Lau Urtaroak” deritzon eskuhartzearen diseinua (artikulu honetako idazleek sortua), inplementazioa eta ebaluazioa
aurkezten dira.

2. Ikerketaren helburuak
Ikerketa honen helburua “Lau Urtaroak” izeneko programak AGHNaren sintomatologian
duen eragina aztertzea da. Horren harira, Mindfulness Birtualaren bidez, AGHNa duten haurren
sintomatologia (arreta gabezia, hiperaktibitatea eta inpultsibitatea) gutxi tzea da helburua,
zenbait eremu barne hartzen dituelarik. Alde batetik, emozio positiboen sorkuntza eta egoera
emozionalen identifikazioa eta maneiua erraztu nahi dira. Era berean, euren est res
fisiologikoarekiko maneiua areagotu eta pertzibitzen duten estresa murriztu nahi dira. Bestetik,
bai ikusmen arreta eta bai entzumen arretaren fokalizazioaren hobekuntza sustatu da. Halaber,
harreman sozialak hobetzeaz gain, umeen aktibazioa eta inpultsibitate mailak gutxitzea espero
da.

3. Ikerketaren muina
3.1. Parte hartzaileak
Esku-hartze ekimen honetan, ADAHIgi (Asociación de Déficit de Atención e Hiperactividad
de Gipuzkoa) elkartera joaten diren haurretatik, Lehen Hezkuntzako bigarren eta hirugarren
zikloetako 30 ikaslek (9 neska eta 21 mutil) parte hartu dute. Hain zuzen, bigarren zikloko 14
haurrek (8-10 urte; 4 neska eta 10 mutil) eta hirugarren zikloko beste 16 haurrek (10-12 urte; 5
neska eta 11 mutil).
Programa honetan parte hartu duten 30 haurrek AGHNaren diagnostikoa dute, beraz, arreta
gabeziaz gain, bestetariko sintoma nagusiak ere pairatzen dituzte; hala nola, hiperaktibitatea eta
inpultsibitatea. Guzti honek maila kognitiboan, konduktual-sozialean eta emozionalean
zailtasunak eragiten dizkielarik. Elkarte honen helburuen artean, AGHNa duten haurren eta
euren familia-kideen bizi kalitatea hobetzea bilatzen da. Ekimen honek helburu hori indartu
nahi izan du. ADAHIgiko zuzendaritzak bazkide diren familia guztiei proiektu hau martxan
jartzeko asmoa azaldu die urtero antolatzen duen batzarrean eta honela, interesatuta dagoenak
boluntarioki parte hartzeko aukera izan du.
Parte-hartzaileen erosotasuna gordez, saioak ADAHIgi elkartean burutu dira. Gainera,
ebaluazioaren zein esku-hartzearen diseinua eta inplementazioa artikulu honetako idazleek egin
dugu. Ildo beretik, haurrak programa honetako partaide izan diren bitartean ez dute bestelako
laguntza edota esku-hartzerik jaso.
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Lan honek gizakiekin aurrera eramaten diren ikerketetan beharrezkotzat hartzen diren oinarri
etikoak errespetatu ditu. Alde batetik, parte-hartzaileen datu pertsonalak babestu dira. Gainera,
galdesortak eta datuak sarbide murriztua duen aplikazio informatikoan gorde dira. Horrez gain,
parte hartzea guztiz boluntarioa izan da eta edozein momentutan bertan behera uzteko aukera
dutela azaldu zaie.
3.2. Egitura eta saioak
AGHN duten haurrekin hiru jarduera desberdin egin dira. Lehenengo jolasa “Mindfulness
eating” jarduera izan da, non umeek jaki baten bitartez, arreta bost zentzumenetan fokalizatzen
duten, hurrenez hurren: usaimena, ukimena, entzumena, dastamena eta ikusmena. Bigarrenez,
“Lau Urtaroen” dinamika burutu da Mindfulness Birtuala erabiliz. Horrela, meditazio gidatua
bideratu da lau urtaro zein lurralde irudikatzen dituzten lau eszenatoki birtual zeharkatuz,
bakoitzean arlo bana landu delarik: arreta (neguan eta Ipar poloan), poztasuna (udazkenean eta
Txinan), energia (udan eta Egipton) eta erlaxazioa (udaberrian eta Europan). Teknika honen
xedea modu dibertigarrian eta atseginean haurra desiratutako egoerara eramatea da. Bukatzeko,
“Kanpaiaren arnasketa” jolasa egin da, erlaxazio txokotik “errealitatera” Mindfulness egoera
orokortzeko asmoz. Gainera, hiru jolasak euskaraz egokitutako audio gidatzaile baten bidez
gauzatu direnez, ariketak burutzen diren bitartean esku-hartzea egiten ari den arduradunak ez du
bestelako informazio edo aportaziorik egin behar izan.
Programak 30-45 minutuko lau saio ditu, hain zuzen, aste bakoitzean saio bat (urtaro bat).
Horrela, programak guztira hilabete eta erdi iraun ditu. Saioen aurretik Pretest saioa gehitu
delako eta, amaieran, Postest saioa.
Saio guztiek egitura bera dute (ikus 1. Taula), aldatzen den bakarra Midfulness birtualean
erabiltzen den urtaroa da. Jokoekin hasi baino lehen eta ondoren, emozioen fitxa bete dute
egoera emozionalaren aldaketa ikusteko. Bestetik, hasieran eta amaieran ebaluazioa egin da
(pretest eta postest faseak).
1. Taula. Esku-hartze programaren diseinu orokorra
Emozioen
fitxa
1.saioa

Mindf.
eating

4 urtaroak

Emozioen
fitxa

Kanpaia

Pretesta
Sarrera

2. saioa

3. saioa

4. saioa

Postesta
Amaiera

3.3. Ebaluazioa
Programaren eraginkortasun maila aztertzeko, ebaluazio sumatiboa edo pre-post bidezko
diseinu kuasi-esperimentala erabili da (ikus 2. Taula). Horrela, mindfulness birtualak ekarritako
onurak aztertu dira. Gainera, ebaluazio jarraitua ere egin da. Horretarako, Emwave Desktop eta
emozioen fitxak erabili direlarik.
Lehenengo, pretest ebaluazio fasea egin da, hau da, haurrei galdera-sortak pasatu zaizkie
aldagai kognitiboak, emozionalak eta sozialak ebaluatzeko. Ondoren, lau saioko esku-hartze
programaren aplikazioa dator. Lau saio horietan egoera emozionala aztertu da; jokoak egin
baino lehen zein ondoren, “emozioen fitxa” erabiliz. Azkenik, postest ebaluazio egin da, non
haurrek pretestean aplikatutako galdera-sorta berdinak bete dituzten. Horrela, esku-hartze
programak ikerketa helburu dituen aldagaietan aldaketarik eman ote den aztertu da.
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2. Taula. Ebaluazio tresnak
Ebaluazio mota

Ebaluazio tresnak

Egileak eta urtea

Haurtzaroko estresa neurtzeko
galdera sorta; IECI
Ebaluazio
sumatiboa
(Pretest/Postest)

Aurrez aurreko jazarpen eskolarra
edo Bullying-a; ESKOLA GIROA
Kentucky-en arreta kontzientearen
gaitasuna ebaluatzeko galdera sorta
laburtua; KIMS-Short

Ebaluazioa
jarraia

Aldagaiak

Trianes, Blanca, Fernández, Hautemandako estresa
Escobar eta Maldonado,
2011
Garaigordobil, 2013

Eskola giroa

Hofling, Strohle, Michalak Mindfulness gaitasuna
eta Heidenreich, 2011

Ezberdintasunen pertzepzio testa;
CARAS-R

Thurstone eta Yela, 2012

Arreta - Inpultsibitatea

Emwave Desktop

McCraty, Atkinson, Tiller,
Rein eta Watking, 1995

Estres fisiologikoaren
maneiua

Emozioen fitxa

Olarza, Soroa eta Aritzeta,
2019

Arlo emozionala

3.4. Emaitzak
Esku-hartze honen eraginkortasuna aztertzeko, SPSS programaren bidez zenbait analisi
estatistiko burutu dira. Esku-hartzea baino lehen (pretest) eta ondoren (postest) izandako
emaitzak konparatzeko, erlazionaturiko laginen kasuan aplikatzen den Student-en T froga erabili
da. Beste alde batetik, aldaketa horien efektuaren tamaina neurtzeko, Cohen-en d indizea erabili
da.
Jarraian aurkezten diren bost tauletan adierazten dira esku-hartze programa honek Pretest eta
Postest faseetan izandako aldaketak honako aldagaietan: Hautemandako estresa (3. Taula),
Jazarpena eskolan (4. Taula), Mindfulness gaitasuna (5. Taula), Arreta eta inpultsibitatea (6.
Taula), eta Estres fisiologikoaren maneiua (7. Taula).
3. Taula. Programak hautemandako estresan izandako eragina (IECI)
N
Estres Psikosomatikoa (PRE)

30

Estres Psikosomatikoa (POST)
Estres Familia giroan (PRE)

30

Estres Familia giroan (POST)
Estres Eskola giroan (PRE)
Estres Eskola giroan (POST)

30

Bb

Desbideratze
tipikoa

Bb ohiko
akatsa

18,75

1,892

,946

11,00

3,464

1,732

17,00

4,242

2,121

10,25

1,707

,859

17,75

1,825

,912

11,50

1,707

,853

T

Esang. Cohen´s
d

4,691

,018

,66

3,219

,049

,31

14,10

,001

,64

Taula honetan IECI galdera-sortako pretest eta postest faseetan lortutako puntuazioak
alderatu dira. Bertan ikusten den moduan, hiru eremuetan (pertsonala, familiarra, eskolarra)
postest fasean estresaren pertzepzio maila txikiagoa da pretest fasean baino: estresak eragindako
arazo psikosomatikoak (Bb pre=18,75 eta Bb post=11,00); estresa familia giroan (Bb pre=17,00 eta
Bb post=10,25) eta estresa eskola giroan (Bb pre=17,75 eta Bb post=11,50).
Datuei jarraiki, aldaketa estatistikoki esanguratsuak izan dira hiru aldagaietan, hirietatik bi
aldagaietan efektuaren tamainak handiak direlarik: estresak eragindak o arazo psikosomatikoak
(t(30)=4,691; p=018; d=0,66), eta estresa eskola giroan (t(30)=14,10; p= .001; d=0,64). Familia
giroko estresean, ordea, efektuaren tamaina ertaina da (t(30)=3,219; p= .049; d=0,31). Beraz,
ikasleek hiru testuinguruetan hautemandako estres mailak jaitsi direla ondorioztatu da.
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4. Taula. Programak jarzarpenean izandako eragina (Eskola giroa)
N
Jazarpena (PRE)

30

Jazarpena (POST)

Bb

Desbideratze
tipikoa

Bb ohiko
akatsa

8,00

2,943

1,471

5,75

2,872

1,436

T

-1,321

Esang. Cohen´s
d
,278

,30

Arlo sozialari dagokionez, nahiz eta haurrek jasandako aurrez aurreko jazarpenaren
batezbestekoa txikiagoa izan postest fasean (Bb=5,75) pretest fasean (Bb=8,00) baino, aldaketa
hori ez da estatistikoki esanguratsua (t(30)=-1,321; p= .278). Hori bai, denboran zehar
puntuazioak jaisteko joera bat antzeman daiteke (d=0,3).
5. Taula. Programak mindfulness gaitasunean izandako eragina (KIMS-Short)
N
Barne behaketa (PRE)

30

Barne behaketa (POST)
Kanpo behaketa (PRE)

30

Kanpo behaketa (PRE)
Deskribapena (PRE)

30

Deskribapena (PRE)
Jokaera kontzientea (PRE)

30

Jokaera kontzientea (POST)
Onarpena (PRE)

30

Onarpena (PRE)

Bb

Desbideratze
tipikoa

Bb ohiko
akatsa

3,250

,500

,250

11,500

2,645

1,322

5,250

,500

,250

13,500

1,290

,645

8,00

1,632

,816

10,500

1,290

,645

11,250

2,629

1,314

13,500

2,516

1,258

15,250

4,349

2,174

20,00

,000

,000

T

Esang. Cohen´s
d

-6,274

,008

1

-13,11

,001

0,84

-5,196

,014

0,71

-2,931

,061

0,82

-2,665

,077

0,87

Goiko taulan KIMS-Short galdera-sortako pretestaren fasean eta postestaren fasean lortutako
puntuazioak laburbiltzen dira. Aldagai guztietan postest fasean mindfulness gaitasuna hobea da
pretest fasean baino: Barne behaketa (Bb pre=3,250 eta Bb post=11,500); Kanpo behaketa
(Bb pre=5,250 eta Bb post=13,50); Deskribapena (Bb pre=8,00 eta Bbp ost=10,50); Jokaera
Kontzientea (Bbpre=11,250 eta Bbpost=13,500) eta Onarpena (Bb pre=15,250 eta Bb post=20,00).
Datuei jarraiki, aldaketa estatistikoki esanguratsuak izan dira bostetik hiru aldagaietan,
guztietan efektuaren tamaina handia delarik: Barne behaketa (t(30)=-6,274; p= .008; d=1),
Kanpo behaketa (t(30)=-13,113; p= .001; d=0,84) eta Deskribapena (t(30)=-5,196; p= .014;
d=0,71). Jokaera kontzientean (t(30)=-2,931; p= .061; d=0,82) eta Onarpenean (t(30)=-2,665;
p= .077; d=0,87), ordea, pretest faseko batezbestekoak postest fasekoak baino txikiagoak dira,
baina ezberdintasun horiek ez dira estatistikoki esanguratsuak, soilik denboran zeharreko
beheranzko joera bat adieraziko ligukete.
Laburbilduz, nahiz eta bi aldagaietan (Jokaera kontzientea eta Onarpenean) aldaketa
esanguratsurik ez izan, esku-hartze programak, orokorrean, mindfulness gaitasuna hobetu duela
ondorioztatu daiteke.
6. Taula. Programak arretan eta inpultsibitatean izandako eragina (CARAS-R)
N
Arreta (PRE)

30

Arreta (POST)
Inpultsibitatearen kontrola (PRE)
Inpultsibitatearen kontrola (POST)

30

Bb

Desbideratze Bb ohiko
tipikoa
akatsa

30,75

7,588

3,794

51,50

3,416

1,708

71,635

10,488

5,244

95,672

4,655

2,327
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1
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1,06
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Parte-hartzaileen arreta mailan, bada pretest fasetik postest fasera bitartean aldaketa
estatistikoki esanguratsua, efektuaren tamaina handia delarik (t(30)=-5,407; p= .012; d=1).
Erantzun egokien kopurua handiagoa da postest fasean (Bb=51,50) prestet fasean baino
(Bb=30,75). Hau da, programa amaitu osteko fasean, CARAS-R frogan emaitza hobeak lortu
dira, subjektuen arreta eta kontzentrazioa nabarmen hobetu delarik.
Era berean, arlo konduktualari dagokionez, postest fasean subjektuen ba taz bestekoa altuagoa
da (Bb=95,672) pretest fasearekin konparatuz (Bb=71,635), bien arteko ezberdintasuna
estatistikoki esanguratsua delarik. Aldaketa horren tamaina altua da (t(30)=-4,724; p= .018;
d=1,06). Hori dela eta, Mindfulness birtualak inpultsibitatearen kontrola hobetzen duela
ondorioztatu daiteke.
7. Taula. Programak estres fisiologikoan izandako eragina (Emwave).
N
Estres fisiologikoaren maneiua (PRE)
Estres fisiologikoaren maneiua (POST)

30

Bb

Desbideratze Bb ohiko
tipikoa
akatsa

11,00

8,602

4,301

116,50

51,22

25,601

T

-4,611

Esang. Cohen´s
d
,019

1,42

Esku hartzearen azken saioan subjektuen bataz bestekoa altuagoa da (Bb=116,50) lehengo
saioarekin konparatuz (Bb=11,00), bien arteko ezberdintasuna estatistikoki esanguratsua
delarik. Era berean, efektuaren tamaina altua da (t(30)=-4,611; p= .019; d=1,42). Ondorioz,
datuek adierazten duten bezala, esku-hartzea burutu ondoren parte-hartzaileek estres
fisiologikoa maneiatzeko duten gaitasuna nabarmen hobetu da.
Amaitzeko, Saio bakoitzaren hasieran eta amaieran parte-hartzaile bakoitzaren emozioetatik
zein zen nagusi galdetu zitzaien. Jarraian aurkezten den irudiak (ikus 1. Irudia) 1-5 Likert
eskala batean saio bakoitzean lorturiko batez bestekoak aurkezten dituelarik .
1. Irudia. Programak arlo emozionalean izandako eragina

Grafiko honetan esku-hartzearen inpaktu emozionala adierazten dituen datuak laburbiltzen
dira. Horretarako, oinarrizko lau emozio aztertu dira: poza, lasaitasuna, urduritasuna, eta
tristura. Alde batetik, ikasleak alaiago eta, batez ere, lasaiago hautematen dute euren burua saio
amaitu ostean. Gainera, urduritasuna nabarmen jaisten da. Beste alde batetik, ordea, tristura
nahiko egonkor mantentzen da saioaren hasieratik bukaera arte.

4. Ondorioak
Ondorio gisa, arestian laburbildutako hipotesi gehienak bete direla adierazi behar da, parte
hartzaileek AGHN-ren sintoma guztietan aldaketa esanguratsuak eman baitira. Honela ba,
oinarri teorikoan aipatutako mindfulness teknikak ekar ditzakeen onurak baiezta daitezke. Alde
batetik, mindfulness teknikak arretaren fokalizazioa eta kontzentrazioa errazten ditu (Olmo,
2017). Era berean, parte-hartzaileek gaitasun handiagoa dute euren inpultsibitatea
kontrolatzeko. Gainera, mindfulness praktikak emozio negatiboen maneiua errazten duela
(Jauset, 2015) eta egoera psikologiko positiboak eragiten dituela baiezta daiteke (Olmo, 2017).
Bestalde, estres altuak eskolako motibazioa eta interesa murrizteaz gain (Martínez, 2012),
ongizate orokorrean eta gaitasun sozial eta emozionalean negatiboki eragiten duela aurkitu da.
Hori dela eta, mindfulness praktikaren bidez, estresaren maneiua areagotzea bilatu da, aldaketa
estatistikoki esanguratsuak ondorioztatu direlarik. Mindfulness birtualaren b idez, partehartzaileek testuinguru ezberdinetan hautematen duten estresa nabarmen gutxitzeaz ez ezik,
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estres fisiologikoa kontrolatzeko gaitasuna areagotu dute. Ondorioz, mindfulness teknikak haur
eta gazteei egoera estresagarrien aurrean lasaitzeko (Greenlad, 2013) eta eguneroko estresa
modu eraginkorrean aurre egiteko gaitasunak eskaintzen dizkie (Parra et al., 2012). Ez hori
bakarrik, esku-hartze honek mindfulness gaitasuna areagotu du, momentuko ekintza,
pentsamendu eta sentimenduez kontziente izateko gaitasuna esanguratsuki hobetu delarik.
Beraz, orain arte aztertutako aldagai gehienetan aldaketa esanguratsuak ikusi dira
“Mindfulness birtuala: 4 urtaroak” esku-hartzearen eraginez. Salbuespen gisa, harreman
sozialetan ez da aldaketa garrantzitsurik ondorioztatu, aurrez aurreko jazarpenarekiko
pertzepzioa berdin mantendu delarik esku hartzea burutu baino lehen eta ondoren.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Nahiz eta orain arte mindfulness eta errealitate birtualaren lotura askorik ikertu ez den, azken
urte hauetan lehen ikerketak argitaratzen hasi dira. Horren harira, zenbait ikerketetan
mindfulness birtualak haurren sintomatologian, lan oroimenean eta prozesamendu abiaduran
hobekuntzak ekarri dituela aurkitu da (Huguet et al., 2019). Hala ere, aipatutako ikerketen muga
nagusienak, haurtzaroan ikerketa gutxi egin izana, laginak handiak ez izatea, eta epe luzerako
jarraipen gutxi egitea da.
Etorkizuneko ildoei dagokienez, datozen ikerlanetan Kontrol Taldea txertatuko dugu
programaren eraginkortasuna osoki neurtzeko. Horrela, esku-hartze programan parte hartzen ez
duten eta AGHNa duten Lehen Hezkuntzako haurrei Pretest eta Postest faseak aplikatuko
zaizkie. Bestalde, Mindfulness birtuala Gipuzkoako ADAHIgi elkartera joaten diren haurrekin
burutu bada ere, etorkizunean EAEn AGHN lantzen duten beste elkarteetara aurkeztu daiteke:
Arabako ANADAHI, Bizkaiako AHIDA, Nafarroako Sarasate eta ADHIra erakundeetara.
Gainera, AGHN daukaten haurrak biltzen dituzten elkarteez gain, ikastetxeetan aurrera eramatea
izango litzake etorkizuneko ildo nagusia.
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7. Eskerrak eta oharrak
Eskerrak eman nahi dizkiet batez ere ikerketa hau egiten lagundu eta bultzatu nauten bi
ikertzaile profesional eta maitagarriei. Qualiker ikerketa-taldeko Aitor Aritzeta eta Goretti
Soroa, zuek erakutsi didazue ikerketaz disfrutatzen. Mila esker bihotz bihotzez.
Bestetik, eskertzekoa da ADAHIGI Gipuzkoako Arreta Gabezia eta Hiperaktibitate
Nahastearen elkarteak ikerketa honen aurrean erakutsi duen interes eta kolaborazioa. Zuekin lan
egitea plazer hutsa izan da.
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Laburpena
Artikulu honek aita bilakatzean gertatzen diren aldaketa sakonak aztertzea du helburu, aitatasuna
estatus aldaketa nabarienetakoa izanda pertsona heldu baten bizitzan. Baina nola heltzen da estatus
horretara? Zeintzuk dira prozesuan ematen diren faseak? Ikerketa hau aita bilakatu berri den gizon bati
grabatutako ikus-entzunezko materialean dago oinarritua. Umea jaio eta hilabete bat lehenagotik eta jaio
ostean lau hilabetez jarraian dago grabatuta, berak jasandako aldaketa fisiko –eta psikologikoak—
azaleratuz. Aitatasunaren analisi bat da, non aita bihurtzea bera igarotze erritu batekin alderatzen den,
estatus aldaketa hori zein punturaino gorpuzturatutako ezagutzaren mendekoa den aztertuz. Aldaketa
hori gertatzearren, aitek beti ez daukaten denbora eta jaioberriarekiko inplikazioa ezinbestekoak direla
erakusten digun bitartean.
Hitz gakoak: Aitatasuna, maskulinitatea, gorpuztaraztea, antropologia bisuala.

Abstract
This article explores the complex transformations involved in first time fatherhood, when adult men
undergo one of the most important status changes in their lives. How is this status reached? What are
the stages of this transition? This study is primarily based on audiovisual material of a newborn father,
collected from one month before the birth of his first child through four months after. This footage allows
me to examine the physical –and psychological—evolution of this man. This is an analysis of fathering
and masculinity that explores the degree to which this status change is dependent on embodied
knowledge, and how this requires an amount of time and practice that fathers do not always experience.
This process will be analyzed in this article as a “modern” rite of passage.
Keywords: Fathering, masculinity, embodiment, visual anthropology

1. Sarrera eta motibazioa
Aitatasunaren inguruan (baita amatasunaren inguruan ere) zerbait aldatzen ari dela agerikoa da.
Estatu Espainiarrean aitatasun baimenen azken urteetako gorakadak horrela erakusten digu (ikusi 1.
irudia). 2021. urteko urtarrilaren 1etik bai aitek eta bai amek 16 asteko baimena dute bermatua ume
baten jaiotza (edota adopzioa) eta gero, eta baimen hori ez da transferigarria izango. Argi dago aldaketa
abian dela eta baita horrek gizartean eta politikan sortu dituen eztabaidak eta hausnarketak denbora luzez
jarraituko dutela gure artean.
1.

Irudia: 2006tik 2021ra aitatasun baimenaren eboluzioa asteetan
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Beste herrialde batzuetara begiratuz Suedia izan zen 1974an aitentzat baimen ordaindu bat hartzeko
eskubidea onartu zuen lehengo herrialdea genero berdintasuna helburutzat zutela amei lana emanez eta
aitei “haurdunaldiak” (Johansson eta Klinth, 2008). Hala ere, oso gutxi ziren baimen hori erabiltzen
zuten gizonak, eta horri erantzuna eman nahian 1994an Norvegia izan zen aitaren kuota ezartzen zuen
lehengo herrialdea. Kuota hori lau astetakoa izan zen hasieran, eta aitak hartu ezean galdu egiten zen.
Horrek gutxika bere fruituak eman zituen eta aita gehienek bere kuota erabiltzen hasi ziren —gaur egun
15 astekoa dena—. Norvegiako kasuan, amek ere bere kuota propioa daukate, kasu honetan 18 astekoa
dena, 3 aste medikuek ezarritako jaiotze data baino lehenago eta 15 aste ondoren. Horrez gain,
ordaindutako 16 aste gehiagoko baimena dago bien artean nahi bezala banatzeko, eta horri genero
gabeko kuota deritzote. Hala ere, oraindik aiten %16ak bakarrik hartzen du partekatutako kuota horren
zati bat (Naz, 2012), nahiz eta horrela deitua izan, oraindik gizartean ulertzen baita amari dagokiola
erabakitzea baimen hori nola hartu (Eerola, 2014) eta orokorrean emakumezkoak dira genero gabeko
kuota horren parterik handiena hartzen dutenak.
Bi faktore batu ziren ikerketa hau egiteko. Lehenengoa, ni neu nire lehengo haurdunaldian nengoen,
eta amatasunari buruzko liburuak eta artikuluak bilatzen nituen etengabe. Batzuetan, nire
bikotekidearekin irakurtzen nituen eta beti aitaren paperaren inguruko informazioa botatzen genuen
faltan, bere eginkizuna amaren laguntzaile izatera murrizten baitzuten liburu gehienek. Artikulu
akademikoak bilatzerakoan, alde psikologikotik, edo medikuntzaren alorretik, aitaren faltak zituen
ondorioak garatzen zituzten artikuluak aurkitu nituen batik bat, baina gauza gutxi bikote baten baitan
aitatasuna biziko zuten gizonei buruz. Salbuespenak baziren, baina ez gehiegi, eta hor ikerketa hutsune
bat somatu nuen. Momentu horretan Norvegian bizi eta ikasten ari nintzenez nire bikoteak 7 hilabeteko
baimena edukiko zuen, eta zaintzetan rol garrantzitsu bat hartu beharra zeukan ni egiten ari nintzen
antropologia bisualari buruzko ikasketekin jarraitzeko asmoa baineukan. Horrela, bi gauzak batu eta
bere partehartzearekin hemen aurkeztuko dudan lana egitea planteatu nuen. Helburua ez zen bakarrik
zerbait gehitzea aitatasunaren inguruko bibliografiara, baizik eta zerbait berria eskaintzea. Momentu
horretan aurkitu nituen ikerketa gehienak elkarrizketetan eta galdetegietan zeuden oinarrituak, eta hauek
metodo baliagarriak izanda ere, aitatasunaren prozesuan sentimenduak eta eraldaketa fisikoa atzematea
ere garrantzizkoa zela pentsatu nuen, eta horretarako, ikerketa prozedura egokiak garatu beharra zegoela
iruditu zitzaidan. Esperientziatik hurbilago dagoen jakintza bat irudikatzea hartu nuen helburutzat
“sentsoriala eta immateriala den giza esperientziaren natura” jasotzea alegia (Pink 2007:22) Horregatik
material audiobisualaz baliatzea egokia izango zela erabaki nuen eta, horrela, kamera tresna nagusi
bezala erabiltzea erabaki nuen.

2. Arloko egoera
Nahiz eta aiten esperientzia eta eraldaketa ulertzeko interesa geroz eta handiagoa izan, bai arlo
sozialean, bai arlo akademikoan, gai honi buruzko ikerketa-bolumena oraindik ere txikia da ama diren
emakumeen esperientzien inguruko ikerketekin alderatuta (Halle et al., 2008: 58). Aita hornitzaile
absentearen figura gero eta indar gutxiago duen aitatasun eredua da mendebaldeko gizarteetan (Bar-On
eta Scharf, 2016; Brandth eta Kvande, 1998; Wall eta Arnold, 2007). Zentzu horretan, badira aiten
inplikazioan aitatasun baimenaren erabilera eta eragina aztertzen duten ikerketak (Naz, 2012; Meil et al.
2017). Aipatutako ikerketa horiek aitatasun baimen transferiezinak eta denbora horren zati bat behintzat
alaba-semeekin bakarrik egoteak faktore erabakigarriak direla azpimarratzen dute,
erantzukidetasunarekin konpromisu handiagoa duen aitaren identitate mota bat garatzeko. Zentzu
horretan, ikerketa ezberdinetan parte hartzen duten gizonezko gehienek umearekin bakarrik dauden
denbora hori ezinbestekoa bezala deskribatzen dute, hura baita beraiek ardura bere gain hartzen duten
momentua. Brand and Kvandek (2014) Norvegian egindako ikerketa batean aitatasun eta amatasun
baimena beren bikotekideekin aldi berean erabiltzen zuten gizon batzuek “asteburuan egotea” bezala
deskribatzen zuten esperientzia (2014:135). Aipatutako ikerketez gain, badira zaintzale nagusi bezala
aitaren rola aztertzen dituztenak ere (Doucet, 2004, 2006, 2009; Rochlen et al. 2010) eta gizon hauek
beraien egunerokotasunean aurre egin behar dituzten erronkak, zalantzak, zailtasunak eta baita
poztasunak ere ikertzen dituztenak.
Antropologiak gurasoen rolekiko eta kultura desberdinen aniztasunarekiko interes nabarmena
erakutsi du betidanik (Hewlett, 1991; Malinowski, 1975; Mead, 1994). Ikuspegi eta ondorioetan
desberdintasun nabarmenak izan arren, Barry Hewlett edo Margaret Mead bera bezalako antropologoen
landa-lanak erakutsi ziguten gurasoek beren seme-alabekin loturak sor ditzaketela afektibitatean eta
zaintzan parte hartzerakoan (Imaz, 2007: 72). Malinowskik, ezaugarri horiek Ozeaniako Trobriand
uharteetako aitengan ere ikusi zituen, zaintzan inbertitutako denboraren arabera garatzen direla lotura
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mota hauek ondorioztatuz. Ahaidetasun erlazioez gain, generoa izan da antropologiaren beste kezka
nagusietako bat eta puntu klabe bat ere ikerketa honetan. Zentzu horretan gizon erasotzailea vs.
emakume zaintzailea instintu naturala baino gure gorputzak ikasitako rolak dira, munduan nola
sozializatu garenaren (edota munduak nola sozializatu gaituenaren) arabera aldatzen direnak (Silva,
2015). Judith Butlerrek ere, gauza berdina beste modu batean jartzen du “It is our genders that we
become” (1987:131) esaten duenean, generoak determinatzen duela gure portaera adieraziz eta ez
alderantziz.
Dena den, generoen araberako banaketa hori gainditzea eta berdintasuna bermatzen duen eredu
batetara igarotzea non eta aitek eta amek paper berdina betetzen duten, mota desberdinetako
erresistentziak aurkitzen ditu bidetik. Alde batetik, aita haurdunaldian, erditzean eta zaintzetan presente
egotea espero da, baina, bestetik, ez da errazten bere trantsizioarekin lotutako emozioen eta beharren
adierazpena (Shapiro, 1987). Egun Covid19aren krisia dela eta aitei ematen zaien garrantzia txikiaren
adibideak ageriak egin dira. Kasu gehienetan ez diete utzi haurdunaldiarekin zerikusia duten frogetara
sartzen, ekografiak, erditze aurreko klaseak, medikuaren kontsultak, etab. Horrez gain, badira kasuak
non erditzean egoteko baimena ere ukatu zaien, aita bihurtuko den gizon batentzat esperientzia horren
balioa eta garrantzia ezeztatuz.
Gurasoen erantzunkidetasunerako eredua aldatzea ez da erreza eta aldaketa hori zailtzen duten
funtsezko hiru faktore identifikatu dira (behintzat) maskulinitatearen aldetik. Lehenengoa maskulinitate
eredu hegemonikoak gizonezkoei planteatzen dien gatazka da, non zaintzak eta emozionaltasuna ez
diren gizonezkoen arketipoaren zati bat. Gizonezkoen eta emakumezkoen generoak oposizioan eraiki
dira neurri handi batean, eta emakumeei egozten zaizkie tradizionalki zaintzaile eta sentiberak izatearen
ezaugarriak (Draper, 2003; Magaraggia, 2013; Thomas, 1993). Bigarren faktorea, gizonek beraien behar
emozionalak eta beraien eraldaketari buruz duten ikuspegi fisiko zein soziala adierazteko sentitzen duten
legitimitate eza da. Horrek esan nahi du, gizonezkoek askotan sentimendu kontrajarriak bizi dituztela,
presente egon nahian baina, aldi berean, bigarren mailakoak edota baztertuak sentituz haurdunaldia,
jaiotza eta umeen zaintzarekin zerikusia duten gaien inguruan (Miller, 2010). Hirugarren faktorea aitek
eskuragarri dituzten eredu alternatiboen falta da (del Valle et al., 2002): aitatasuna eboluzionatzen duen
kontzeptua izanik, beraien aitak ez baitira eredu bat beraientzat (Daly, 1993).
2.1. Ikerketaren helburua eta metodologia
Ikerketa honen helburua gizonak aita bilakatzen direnean jasandako transformazioa dokumentatzea izan
da, eta beraien eraldatzea amatasunak dakarren eraldaketarekin parekatu daitekeen ikustea, non
haurdunaldiak, erditzeak eta edoskitzeak emakumearen gorputzari eragiten dion aldaketa fisikoak honen
gorpuztutako izaera agerian uzten duten. Horretarako auto-etnografia bat egitea erabaki nuen, eta nire
bikotekidearen baimena eta partehartze aktiboarekin, bera aitaren rolean nola haziko zen ikertzea eta
grabatzea izan zen proiektu honen oinarria. Horretarako, ikerketa hasi baino lehen planteatu nituen
ikerketa galdera nagusiak hurrengoak izan ziren:
1- Nola haziko da nire informatzailea aita rolean? Agerikoak izango dira aldaketak nolabait bere
gorputzean?
2- Zerk baldintzatzen du aldaketa horiek (egotekotan) agerikoagoak edo ezkutuagoak izatea?
Galdera hauen erantzuna bilatu nahian ikerketak narrazio intimoa eta hurbilekoa izatea garrantzitsua
iruditu zitzaidan. Aukeratutako metodologiak beste modu batean heltzerik ez dauden egoerak bizitzea
ahalbidetu zuen, eta horri esker partehartzailearekin izandako elkarrizketak eta momentu pertsonalak
oso emankorrak eta intimoak izatea lortu nuen, kameraren presentzia eta —ageriko arrazoiengatik —
nirea intrusiboegiak izatea saihestuz. Zentzu horretan, bai proiektuan zehar eta baita testu honetan zehar,
aukeratutako metodologia balioan jarri eta azaltzea izan da elementu garrantzitsuenetako bat.
Ikerketa honetan partehartzailearen obserbazioa izan da metodologia nagusia. Horretarako,
ikerketan parte hartu duen aitaren jarraipena egin nuen kamera batekin bost hilabetez: aita bilakatu baino
hilabete bat lehenagotik, jaioberriak lau hilabete izan zituen arte. Jarraipen hori arlo pribatuan (etxean)
eta baita publikoan (kalean, hegazkinean, hondartzan, lagunekin, etab.) egin zen. Lehengo bi hilabeteak
Norvegian, eta azkeneko hirurak Euskal Herrian. Horrez gain, honako hauek ere lana zehazten eta forma
ematen lagundu zidaten:
•
•

Partehartzaile nagusiarekin hiru elkarrizketa sakon.
Duela gutxi aita izandako beste gizonekin elkarrizketak. Guztira bi, bat Norvegian eta bat
Euskal Herrian.
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•
•
•

Foku taldeak. Guztira bi, bat Norvegian eta bat Euskal Herrian, 3 partehartzaileekin bakoitza
(denak aitak, edota aita izango zirenak laster).
Generazio arteko aldaketak sumatzeko, bi elkarrizketa: bat Gasteizko 65 urteko gizon batekin,
eta beste bat Xixoneko bi gizonekin 66 eta 37 urtekoak (denak partehartzailearen familiakoak
zirenak)
Bi emaginei elkarrizketa bana, bat Norvegian eta bat Euskal Herrian.

Ikerketa hau ulertzeko funtsezkoak diren bi puntu aipatu beharra ikusten dut jarraitu aurretik:
antropologia bisuala eta auto-etnografia. Antropologia bisualak datuak jasotzeko beste modu bat
planteatzen du irudietan oinarrituta dagoena. Kasu honetan, lan honen funtsa gorpuztaraztean egonda,
ikerketa hau bisuala izateak gizonezko batek aita bilakatzean pairatzen dituen aldaketa psikologikoak,
eta batez ere fisikoak ulertarazteko, idatzizko testu bat baino aukera gehiago eskainiko zituela iruditu
zitzaidan. MacDougallen hitzetan gaur egungo antropologiak emozioekin eta zentzuekin, generoarekin
eta gorputzarekin konektatutako gaiekiko interesa hartzen ari da bere gain (1998), eta mota horretako
gauzen jakintzak “ezagutza zuzena” eskatzen du, hau da, nolabait ikusi eta bizitzearen beharra. Hori
gogoan izanda, eskuko kamera batekin parte hartzaile nagusiaren behaketa funtsezko tresna izan da
ikerketa honetan, helburu bikoitzarekin gainera: alde batetik, ordu erdi irauten duen film bat editatzeko
(ikusi 7. Oharrak), baina beste aldetik, grabatutako ordu guzti horiek landa lanaren eguneroko bezala
funtzionatu dutelako.
Bestalde, auto-etnografiaren kontzeptua ere aipatu beharra daukat metodologiaren atal honetan.
Antropologia norberaren kultura propioan egitea gauza onartua bada egun, auto-etnografiarekin bada
oraindik nolabaiteko eztabaida. Dena den, badira auto-etnografian eta kasu ikerketetan, ahots
indibidualak ahalduntzeko gaitasuna ikusten dutenak (Abu-Lughod, 1991). Kasu ikerketekin taldea
homogeneizatzea saihesten da, eta, horrez gain, kasu bakoitzaren berezitasunak azpimarratzeak, talde
baten berdintasunak ere onartzeko gonbidapena luzatzen digu (Okeley, 1992:7). Beste batzuen artean,
Esteban (2004) bere gorputzaren baitan egindako antropologia ikerketak bidea zabaltzen du ikerketa
mota hauek legitimatzeko. Berak esaten duen moduan, bakoitzaren esperientzia estrategia paregabea da
beste modu batean eskuraezina izango litzatekeen informazioa eskuratzeko. Aitatasunaren eta
amatasunaren esperientzia hain pertsonala eta intimoa izanda, auto-etnografiak eta kasu ikerketak,
elkarrizketak edota galdetegiak baino hurbilagoko informazioa eskuratzeko aukera ematen digute, kasu
honetan bezala.

3. Ikerketaren muina
Gizonak aita bilakatzearen prozesuari garrantzia ematea izan da ikerketa honen helburuetako bat
hasieratik, eta jasotako datuen arabera behintzat, aldaketa hau fisikoa ere badela aldarrikatzeko tokian
nagoela esango nuke. Aitek zaintzetan denbora inbertituz gero beraien gorputzarekiko eta
mugimenduekiko harremanean ere aldaketak izango dituzte —Mauss-ek, (1991), "gorputzeko teknikak"
deitzen dituenak — hau da: ohiko mugimenduak eta jarrerak berriro kalibratu behar dira eta mugimendu
berriak ikasi umearen presentziari egokitzeko. Gizonezkoak gehienetan ume txikiekiko trebetasun gutxi
izateko gizarteratu dira, bai psikologikoki –emozioak azaleratzea ez da maskulinitate hegemonikoaren
ezaugarri bat—baina baita fisikoki – ume bat eskuetan hartzeko gai ez direla sentituz. Baina zaintzetan
denbora inbertituz gero aldaketa ageriak ikusiko dira beraien gorputzetan eta hau mugitzeko eran.
Atal honetan ikerketan aurkitutako datu eta gertakari interesgarrienak azaldu eta hausnartuko ditut,
eta horretarako, behin elkarrizketa, irudi, eztabaida talde eta grabatutako materiala aztertu eta gero, aita
bilakatzearen prozesua iragate-ohikune batekin alderatzea oso komenigarria eta argigarria dela iruditu
zait. “Rite de passage” Vann Gennepek 1909an lehenengo aldiz erabilitako termino da, pertsona batek
talde sozial bat utzi eta beste batean sartu dela irudikatzeko trantsizio zeremoniei erreferentzia eginez.
Trantsizio horretan hiru fase identifikatzen ditu berak (Van Gennep, 1960): Alderatzea, Trantsizioa edo
Limena, eta Barneratzea. Vann Gennepen teoria malgutasunez aplikatuz gero, egunerokotasunean
presente dauden erritualak aztertzeko tresna egokia izan daiteke (Seremetakis, 1991). Kasu honetan
aitatasuna etengabean aldaketan dagoen prozesu bat izanik, lehen aipatutako faseak ez dira, ez hain
zehatzak, ezta berdinak gizon bakoitzarentzat. Nire datuetan oinarrituta igarotze errituaren etapa
bakoitzarekiko esanguratsuak iruditzen zaizkidan hiru momentu aztertuko ditut eta baita une horretan
aitaren gorputzak igarotzen zuen unea aztertuko dut: haurdunaldia alderatze fasearen adibide gisa,
erditzea eta lehenengo asteak trantsizio edo limena bezala, eta lehenengo hilabetea igaro eta gero
barneratzea azaltzeko.
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3.1. Haurdunaldia eta Alderatzea
Haurdun dagoen emakume baten irudiak kontzeptu oso argi bat dakarkigu burura: amatasuna. Berak
ez du ezer demostratu behar, bere estatusa agerikoa baita. Ez da antzekorik gertatzen gizonezkoekin, eta
hori da orokorrean beraien haurdunaldiko esperientzia: hor presente egoteko esfortzu kontziente bat
eginez, baina aldi berean, eta eremu ezberdinetan, etengabe baztertuak sentituz, beraien bizipena ez baita
fisikoa. Hori izan daiteke gizon gehienek ekografia haurdunaldiko momenturik hunkigarrienetakoa
bezala deskribatzeko arrazoia, hori bezalako gorpuztutako uneak non aitek eta amek berdina ikusten
duten oso esanguratsuak baitira beraien trantsizioan. Nire partehartzailearen kasuan ere, hori izan zen
lehengo momentu hunkigarrienetakoa. Nahiz eta ni jadanik umea sentitzen nuela esaten banion ere
(Norvegian ekografia bakarra egiten da 20 asteetan), bere esperientzia fisikotik hain urrun zegoen
bizipen bat izanik, emaginak “hemen ez dago ezer” esatearen beldur zen. Horregatik, behingoz bihotz
taupada batzuk entzutea eta nolabait “zerbait” dagoela ikustea garrantzi handiko unea izaten da
aitatasunerako bidean.
Esanguratsua den beste xehetasun bat elkarrizketa batean egin zen agerikoa. Elkarrizketa horretan,
eta orokorrean jendearekin hitz egiterako orduan, batzuetan “haurdun gaude” erabiltzen zuen, eta beste
batzuetan “haurdun zaude”. Bietako bat ere ez zion eroso sentiarazten, eta biak zalantzak planteatzen
zizkioten. Horri buruz gehiago sakondu nahian, egun batzuk lehenago ateratako haurdunaldiko argazki
batzuk ikusten genituen bitartean, argazki horiek ikustean nola sentitzen zen galdetu nion. Argazki
horietan batez ere ni agertzen nintzen, baina batzuetan bera ere bai:
Depende nola begiratzen duzun, zentzu batean aitarekin ateratzen diren argazkiak pixka
bat sexistak iruditzen zaizkit, gizonezko bat zara eta beti eduki behar duzu rol bat... klaro
badaukazula rol bat, aita zara, baina haurdunaldiko argazkiak ateratzen dituzunean
protagonista emakumearen gorputza izan beharko luke.
Bi adibide horietan agerikoa da haurdunaldia zer izan zen berarentzat: beti bere burua inplikatu
nahian, baina aldi berean eskubiderik ez zeukala sentituz. Eztabaida taldeetan etengabe ateratzen zen
gai bat izan zen hau, gizon askok partekatzen duten bizipen bat dela baieztatuz. Kasu honetan, eztabaida
taldeetan beraien bizipenarekiko barneko gatazkaz gain, osasun profesionalen aldetik ere baztertuak
sentitzen zirela maiz atera zen. Talde horietan jorratutako gaien artean: emaginak beraiei behin ere ez
zuzentzea, prestaketa klaseetan parte hartu ezin izatea, edota lanean ekografia eta beste frogetara joateko
baimenak ez lortzeko aukera izatea izan ziren. Bere aldetik, elkarrizketatutako emaginek ere onartu
zuten esfortzu handiagoa egin beharko luketela aitari ere zuzentzeko kontsulta eta ikastaroetan, hutsune
hori existitzen dela onartuz.
Nire ikerketan parte hartu duten gizonen artean, behintzat, haurdunaldian beraien gorputzetan
aldaketarik sumatu ez dutela esan daiteke, eta beraien bizitzek “normaltasunez” aurre egiteko aukera
izan dutela. Hala ere, une puntual batzuetan umearekin konexioa bilatzen zuten triparen bitartez —hitz
eginez, laztanduz, etab.— edo medikuntzak eskaintzen dizkigun aukeren bitartez —bihotza entzun,
ekografia, prestaketa klaseak, etab.— haurdunaldiaren parte zirela ziurtatzeko. Hala ere, momentu edo
esperientzia horiek ere beste pertsona baten gorputzaren bitartez bizi behar dituzten esperientziak izanda
ez dute haurdunaldia berea bezala sentitu. Puntu honetan interesgarria da Couvade eta Couvade
sindromea aipatzea. Alde batetik medikuntzan aipatzen den trastorno bat da, non eta gizonezkoek ere
beraien gorputzetan haurdunaldiaren sintomak jasaten dituzten, goragaleak edo pisua hartzea
bezalakoak. Ikerketa batzuek honen intzidentzia %11 baino gehiagokoa dela baieztatzen dute (Brennan
et al. 2007), nahiz eta gizartean ez oso ezaguna izan. Bestalde, antropologian ere garrantzitsua den
termino bat da hau, kultura batzuetan, eta batez ere jaiotzaren momentuan aitek egien duten antzezpena
izendatzeko.
3.2. Erditzea, lehengo egunak eta Fase Liminala
Fase hau zaurgarritasun handiagatik bereizten da. Fase honetan oraindik ezeren parte ez izatearen
sentsazioa oso agerikoa, umea jaiotzen ari da, baina zu bazara aita? Gizon batzuek “shock” bat bezala
deskribatzen dute erditzea (Deave eta Johnson 2008), nire partehartzailearen kasuan “katartikoa” bezala
deskribatu zuen. Momentu horretan umea ideia bat izatetik zerbait fisikoa izatera pasatzen da eta bere
kasuan umea jaio eta ordu pare bat beranduago berarentzat esperientzia oso gogorra izan zela esan zuen.
Zergatik galdetu nionean zera erantzun zuen:
Bueno, ez daukat eskubidea hori esateko, niri ez dit minik egin, baina zu horrela ikustea
gogorra izan da.
Honek bi gauza erakusten dizkigu. Alde batetik, aitek ere prestakuntza behar dutela, erditzearen unea
ez baita erreza izango beraientzat ezta. Bestetik, ez direla legitimatuak sentitzen beraien esperientziaz
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eta sentimenduetaz hitz egitera, beraien esperientzia beti gutxiagokoa bezala antzematen dutelako –ez
hain bortitza, ez hain erreala, ez hain zuzena.
Fase hau, gainera, ez da erditzearekin bukatzen baizik eta prozesu luzeago baten ostean. Horregatik
lehengo egunak/asteak oso garrantzitsuak direla deritzot fase liminal hau gainditzeko. Horretarako jaio
berriarekin denbora eta esperientzia ezinbestekoak dira. Esperientziaz hitz egiten dudanean zaintzek
inplikatzen duten alderdi guztiei buruz ari naiz, pardelak aldatu, umea lokartu, bainatu, lasaitu etab. Fase
honetako arazoetako bat izaten da aitek ama hautematen dutela guraso garrantzitsuena bezala
(Fägerskiöld, 2008), nahiz eta biak lehenengo aldiko gurasoak izan. Gizon batzuek (gehienak nire
ikerketan) haurdunaldiaren alde fisikoari egozten diote beraiek indartsuagoa bezala sumatzen duten ama
eta umearen arteko erlazioa beraiek ezin errepikatzea. Edoskitzearekiko harremana ere nahiko
korapilotsua izaten da hasieran, eta batzuentzat atzera pauso bat emateko arrazoi nabariena izan daiteke
(Magaraggia, 2013). Nire partehartzailearen kasuan, umearen negarra bularrarekin zein azkar lasaitzen
zen ikusteak frustrazio iturri izan zen askotan hasieran. Berak umea berarekin horrela lasaitzea nahi
zuen, biok paper berdina jokatzea genuelako helburu, eta hori ez zela gertatzen ikusteak negar malko
batzuk ere ekarri zizkion. Frustrazio momentu horietako bat eta gero nola zegoen galdetu nion:
Ondo nago, baina oraindik sentitzen dut ordezkagarria naizela, zuk nik egin ahal ditudan
gauza guztiak egin ahal dituzu, baina nik zuk egiten dituzunak ez.
Hau gainditzeko, beraz, oso garrantzitsua da ume txiki bat zaintzeko beharrezko gorputz teknikak
barneratzea, eta hori menperatzeko praktika eta denbora ezinbestekoak dira (Ranson, 2015). Kasu
honetan, hain zuzen, eginbeharreko gauza praktikoak trebatuz (pardelak aldatu, arropa aukeratu eta
antolatu, etab.) eta horren ardura nagusiki bere gain hartuz konfiantza beregan zaintzaile bezala igo egin
zen. Oso garrantzitsua izan zen nire partehartzailearentzat hasieratik gure artean eginbeharrekoak
banatzea. Ni edoskitzearen ardura hartu eta momentu horiek umearekin konektatzeko erabiltzen nituen
bitartean, bere eginbeharra, eta ondorioz bere momentua, pardelak aldatzearekin eta arropa jarri eta
antolatzearekin batera gertatzen zen. Egunekin, esparru hori “berea” bezala sentitzeak, eta fisikoki bere
gorputza umearen beharrei egokitzen joateak, bere aitaren rolean konfiantza gehiago izatea ekarri zion,
eta horrek, aldi berean, alderdi emozionalei atea irekitzea ahalbidetu zion, fase liminala gaindituz. Puntu
horretan edoskitzea ez zitzaion arazo bat bezala planteatzen, dagoeneko guraso sentitzen zelako bere
eskubide propioagatik.
Fase hau klabea da gorpuztutako ezagutzari dagokionez, lehenengo uneetan umea apurtu daitekeen
zerbait bezala tratatzeko joera sumatu nuen, baina praktikatzearekin batera hasieran denbora eta
zailtasun handia planteatzen duten ekintzak barneratzen hasiko dira, eta horrek naturaltasuna
handitzearekin batera konfiantza ere emango dio aita berriari, tentsioa kenduz eta segurtasuna eta
gozamena handituz.

3.3. Umearen lehengo hilabetea eta gero edo Barneratzea
Behin barneratzea gertatu denean, hasieran oso bortxatuak ematen zuten praktikak arraro izatetik
guztiz naturalak izatera pasatzen dira. Mundua gure gorputzari esker edo bere bidez antzematen badugu,
gorputz hori ezinbestean eraldatu behar da, bestearen presentzia “haragizkoari” ohitzeko. Barneratzea
egon dela baieztatzeko grabatutako materiala ezinbestekoa izan da, egunerokotasunean oharkabean pasa
daitekeen xehetasunak agerikoak egiten baitira bideo edizioak ematen digun denbora laburtzeko
aukerarekin. Lehenengo egunetako materiala eta azken egunetakoa alderatzean aldaketa handia egon
dela baieztatu daiteke. Bereziki esanguratsua da hasieran nola hartzen duen umea ikustea, asko
pentsatuz, kontu haundiz, oso poliki eta artifizialtasun handiarekin, mugimendu horiek bere
gorputzarenak izango ez balira bezala. Hiru hilabete eta gero prozesu guzti horiek automatikoak bilakatu
ziren, zer egiten ari zen ez pentsatzearen punturaino.
Agerikoa da dagoeneko bere gorpuztutako ezagutza tazituan erantsi direla mugimendu horiek,
Maussen (1991) ideiarekin jarraitzeagatik bere gorputzeko tekniken katalogoa handitu egin da, eta
horrek lasaitasuna eta erosotasuna ematen dio orain umearen presentzian, pentsatu beharreko gauzen
artean ez baitago umea nola hartu edo pardela nola aldatu bezalako kezkarik.

4. Ondorioak
Proiektu honen hasiera puntua aita bilakatzean gizonezkoen eraldaketa fisikoa eta psikologikoa
ulertzea zen. Bideo materialari esker eta behaketa intentsiboari esker baieztatu dezakegu eraldaketa
horrek alde fisikoak badituela. Esan bezala, bideoa tresna ezin hobea da denboran zehar ezberdintasunak
nabarmentzeko, eta trantsizio horren alderdi gorpuztaratuarekin batera, sentimenduak ere azaleratzeko
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modu on bat izan daiteke. Kasu honetan, baieztatu daiteke aitek ere beraien gorputzetan eraldaketak
jasaten dituztela, eta eraldaketa horien neurria, eta beraien segurtasuna rol berrian, umeen jaiotzetik
(eta modu batean aurretik ere) daukaten presentziarekin zerikusi handia duela, eta, batez ere, zainketa
praktikoan duten partehartzearen esperientziarekin.
Denbora eta espazio nahikoa emanez gero —umearekin bakarrik zaintzaile nagusi moduan ahal
izanez gero—aita berriek esperientziatik ikasten dute, ezagutza horiek gorpuztaratuz eta hasierako
zaurgarritasun hori gaindituz, beraien rol berrian hazteko. Nire partehartzailearen kasuan 7 hilabetez
umearekin egoteko aukera izateak bere konfiantza handitu zuen eta ondorioz, baita bere gozamena ere
zaintzak egiterako orduan. Bere ustez gizonezko gehiagok hori bizitzeko aukera izango balute, eta
jakingo balute zer galtzen ari diren, esperientzia hori eskuratzeko gehiago borrokatuko lukete. Aitatasun
“berriak” edota “kontzienteak” deiturikoak aitatasunaren eredu tradizionala gainditzen ari garela
erakusten digu, baina horrek ere esan nahi du, aitei bere tokia bilatu eta onartu behar zaiela,
haurdunalditik hasita, erditzerako orduan eta baita ume txikien zainketarekin zerikusia duten esparru eta
bizipenetan. Horrela, trantsizio hau igarotze erritu bat bezala ikusteak fase bakoitzaren beharrak ulertzen
lagunduko digu, aiten eraldaketa eta behar fisiko eta psikologikoei garrantzia eta jarraipena ematen zaien
bitartean, barneratzearen fasera iritsi arte. Aitatasunak badu genero banaketa tradizionalak desafiatzeko
potentziala eta estatu Espainarrean estreinatu berri den 16 asteko aitatasun baimenak horretarako bidea
zabaltzen du, ikerketarako aukera paregabe bat eskaintzen digun aldi berean. Hala ere, garrantzitsua
izango litzateke ez aztertzea bakarrik aitatasun baimenaren aste kopurua faktore bezala, baizik eta aste
horiek hartzeko modua (amarekin batera edo ez, oporrak luzatzeko, etab.), horrek aiten inplikazio maila
eta, beraz, baita beraien gorpuztaratze prozesua ere baldintzatu ditzakeelako.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Proiektu honek leiho bat irekitzen du gorputza eta aitatasunarekin zerikusia duen gorpuztaratutako
ezagutzaren analisi bat egiteko. Zentzu horretan, kasu ikerketa gainditu eta partehartzaile gehiagorekin
antzeko lana egitea izango litzateke hurrengo pausu logikoa. Dena den, hasieran planteatzen den bezala
horrek etika arazo batzuk planteatuko lituzke, mota honetako ikerketa bat intrusiboegia izateko arriskua
izango lukeelako. Dena den, garrantzitsua litzateke aitatasuna bizitzeko modu anitz egonda, familia
mota ezberdinetan egitea datu hartzea: adopzio edota harrera familien aitekin, aita bakarreko
familiarekin, bi aita dituzten familiekin, haurdun egondako aita transexualen familiekin, familia
tradizionalagoak non aitak bakarrik lan egiten duen etxez kanpo, etab. Aita bilakatzean bizitako
eraldaketa guzti horiekin, baina esperientzia bakoitza bakarra dela azpimarratuz, bizipen eta aldaketa
orokor batzuk antzematea ahalbidetuko lukeen ikerketa batean gizon ezberdinei ahotsa emanez, betiere
aitatasunaren garrantzia eta konplexitatea azaleratuz.
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Nire egungo ikerketa UPV/EHUn ikertzaileak prestatzeko kontratazio programari esker (PIF 19/130)
dago finantzatua.
Artikulo hau The Arctic University of Norway UiTn egindako master tesian oinarrituta dago.
Aipatutatko tesia ondorengo filmaz ere osatuta dago:
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Milesker Miren Elixabete Imaz Martinezi bere aportazioengatik, eta baita ikerketan parte hartu duten
aitei beraien denbora eta laguntzagatik.
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Laburpena
Geroz eta azkarragoak eta konplexuagoak diren aldaketa ekonomiko, produktibo eta teknologikoei
erantzuteko, Euskal Autonomi Erkidegoko Lanbide Heziketako sisteman ETHAZI hezkuntzaberrikuntza eredua hedatzen ari da. Eredu honen helburu nagusia konpetentzia teknikoen eta
zeharkakoen garapena da, erronka errealetan oinarritutako ikaskuntza eredu kolaboratiboaren bidez.
Artikulu honetan, eredu horren zutabe nagusietako bat diren irakasleen hezkuntzari buruzko
kontzepzioen aldaketa aztertzen da, Covid-19ak sortutako ikaskuntza eta irakaskuntza testuinguru
berriak ETHAZI ereduaren inplementazio maila altua duten ikastetxeetan eredua ezbaian jarri ez
dutenaren inguruko hipotesi berria ondorioztatuz.
Hitz gakoak: Lanbide Heziketa, Hezkuntza-berrikuntza, Covid-19

Abstract
In response to the increasingly rapid and complex economic, productive and technological changes,
the ETHAZI educational innovation model is being implemented in the Professional Training system of
the Autonomous Community of the Basque Country. The main objective of this model is the development
of both technical and transversal skills through a collaborative learning model based on real challenges.
This article analyzes the modification of the educational conceptions of teachers, one of the fundamental
pillars of this model, deducing the new hypothesis that the new learning and teaching context created
by Covid-19 has not questioned the ETHAZI model in schools with a high degree of implementation of
the model.
Keywords: Vocational Education and Training, Educational Innovation, Covid-19.

1. Sarrera eta motibazioa
Testuinguru ekonomiko, produktibo eta teknologikoetan gertatzen ari diren aldaketa azkarrek
ikaskuntza eta irakaskuntza prozesuen helburu eta formen birformulazioa dakarte ezinbestean, eta
halabeharrez, horrek guztiak irakasle rolaren birpentsatzea eragiten du, bereziki, Lanbide
Heziketaren (LH) esparruan.
Agertoki horretan, 2009-2010 ikasturtean, Lanbide Heziketaren Ikerketa Aplikaturiko
Zentroak (Tknika) LHko zikloen izaerari buruzko hausnarketa hasi zuen. Hasieratik, ziklo
bakoitzaren berariazko konpetentzia teknikoez gain, zeharkako zenbait konpetentzia lantzeko
beharra identifikatu zen: hala nola, talde-lana, erantzukizuna eta arazoen ebazpena (Astigarraga
eta Agirre, 2018). Ikaskuntza prozesuen kontzeptualizazioaren eta garapenaren ikuspegi aldaketa
horretatik ETHAZI izeneko hezkuntza eredu berria eraiki zen.
ETHAZI eredua Euskal Autonomi Erkidegoko (EAE) LHko ikastetxeetan ezartzen hasi
zenetik, eredu berrian kokatzen diren heziketa-zikloen eskaintza urtero handitu da. Gaur egun,
EAEn, 515 heziketa-ziklo, 75 ikastetxe, 2060 irakasle eta 22356 ikasle daude ETHAZI ereduan.
Hala, nahiz eta zikloen artean ezartze maila ezberdina izan, epe laburrean LHko ikastetxe sare
osoan ETHAZI eredua inplementatzea helburu irisgarria da.
Hedatze prozesu honetan, ereduaren inplementazio- eta garapen-maila, neurri handi batean,
ikastetxeen kulturaren araberakoa dela sumatzen da. Aipatutako helburua lortzeko, ETHAZI
hezkuntza ereduaren ulermenean eta garapenean eragiten duten faktore oztopatzaile eta
erraztatzaileak identifikatzeko beharra hauteman da, baita eredua ezartzeko lagungarriak izan
daitezkeen faktoreak ere. Horretarako, Tknika eta HUHEZIko ZiTeO ikertaldearen artean, EAEko
LHko ikastetxeen sare osoa hartzen duen ikerketa kuantitatibo bat burutzen ari da, hiru aktoreen
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datuak jasotzen dituena: ikasleenak, irakasleenak eta enpresenak. Lan horrekin batera, irakasleen
identitate profesionalaren trantsizioan sakontzeko artikulu honetan azaltzen den ikerketa
osagarria diseinatu da.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
2.1. Arloko egoera
ETHAZI ereduaren helburua konpetentzia tekniko, zein zeharkakoak garatzea da, Erronketan
Oinarritutako Ikaskuntza Kolaboratiboaren bidez. Astigarragak, Agirrek eta Carrerak (2017)
sakon deskribatu zituzten ereduaren oinarriak eta ezaugarriak. Aipatutako egileek, eredu berriaren
lau ardatz nagusiak definitzen dituzte:
1) Erronketan oinarritutako programazioa
2) Zikloko irakasle-taldeek garatutako programazioak
3) Antolakuntza-malgutasuna
4) Konpetentzien araberako ebaluazioa, pertsonen eta ikaskuntzen garapenera bideratuta
Aipatutako lau ardatz hauetan oinarritzen dira ETHAZI ereduaren ezaugarriak: i ) positiboki
interdependentea den talde lanean oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa (Astigarraga, Agirre eta
Carrera, 2017; Astigarraga eta Agirre, 2018) ii) arazo-egoera errealetan oinarritutako ikaskuntza,
ikasleei egoera hori ebatzi beharreko erronka gisa bizitzeko aukera ematen diena eta horretarako
ezagutza berriak eraikitzea ahalbidetzen diena (Gallagher eta Savage, 2020; Leijon,
Gudmundsson, Staaf eta Christersson, 2021; Nichols eta Cator, 2008); iii) lan-munduan
beharrezkoak diren konpetentzia teknikoak eta zeharkakoak garatzera bideratua.
Ikaskuntza prozesuen ardatzetako bat zeharkako konpetentzien garapena izatea erronka handia
da ikastetxe zein irakasleentzat. Hala, Eizagirreren eta Altunaren arabera (2014), ETHAZI
hezkuntza-ereduan zeharkako konpetentziak garatzeko arrakasta-faktoreak hauek dira: i)
irakasleek ikasleen irteera-profilari buruz duten ikuskera eta horren inguruan irakasle-taldeak
eraikitzen duen kultura kolektiboa; ii) erronketan oinarritutako edo produktuetan amaitzen diren
eta testuinguru errealetan aplikagarriak diren ikaskuntza eta irakaskuntza prozesuen diseinua, eta
iii) ikaskuntza-prozesua gauzatzeko espazio eta denbora tarte malguak izatea.
Aipatu bezala, hezkuntza eredu honek ikasleak ikaskuntza prozesuaren erdigunean jartzen ditu
eta gauzatu ahal izateko irakasleen talde lana eskatzen du. Hezkuntzaren kalitatea hobe tzeko
hezkuntza eraldaketa lortu nahi bada, ikasleen rol aldaketaz gain, irakasleek ere rola eta praxia
aldatu behar dituzte (Astigarraga eta Agirre, 2018). ETHAZI ereduaren lau ardatzek bultzatuta,
ereduak berak irakaskuntza kultura ezinbestean aldatzea eskatzen du eta inplikatutako irakasle
taldeak irakasgaietan eta haien programazioetan oinarritutako ikuspegia alde batera utzi eta
diziplinartekoak diren erronka errealak diseinatu, garatu eta ebaluatzea eskatzen du. Honek
aldaketa pedagogiko handia dakar: kultura, politika eta antolaketa mailan. Eizagirreren, Altunaren
eta Fernándezen (2018) arabera, aldaketa ezingo da gauzatu irakasle horiek aldez aurretik bakarka
esperimentatu ez badute; ezta irakaskuntza-sisteman oso errotuta dauden curriculum- eta
didaktika- forma jakin batzuk krisian jarri gabe ezin dela konpetentzietan oinarritutako
formaziorik eskaini ondorioztatu ez badute ere. Era berean, ezin da curriculum forma
alternatiborik ezarri ikastetxeetako zuzendaritzen eta instituzio-sarearen laguntzarik gabe.
Aipatutako kultura aldaketak irakasleak bere rola aldatu behar duela esan nahi du, bere
gidaritza eredua ikasleen ikaskuntza beharretara egokituz eta momentuaren arabera aditu, mentore
edo tutore gisa jardunez (Griethuijsen, Kunst, Woerkom, Wesselink eta Poell, 2020; Wesselink,
Biemans, Gulikers eta Mulder, 2016). Marko honetan eta irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesu
berriak diseinatzeko, irakasleak nahitaez igarotzen dira indibidualismoan oinarritutako eredutik
kultura kolektibora (Alonso, 2015; Rué eta Lodeiro, 2010; Terrón, Blanco, Berenguer eta
Learreta, 2007). Alde horretatik, zenbait autorek adierazi dute irakasleen identitate profesionalak
berrikuntza prozesuetan edo gizarte aldaketetan transitatzeko dituzten moduak prozesuaren
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arrakasta mailarekin lotuta daudela (Alonso, 2015; Beijaard, Meijer eta Verloop, 2004; Bolívar,
2006; Bolívar, Fernández eta Molina, 2005).
2.2. Ikerketaren helburuak
Ikerketaren helburu orokorra, ETHAZI berrikuntza eredua zentroetan inplementatzerakoan
irakasleek hezkuntzarekiko duten kontzepzioen aldaketa ulertzea eta honek ikasleen ikaskuntza
prozesuetan duen eragina aztertzea da, horretarako Astigarragak eta Agirrek (2018) proposatutako
etorkizuneko jarduera-ildoak oinarri hartuz. Halaber, Covid-19aren eraginez sortutako hezkuntzatestuinguruek irakasleen hezkuntza kontzepzioetan izan duten eragina arakatu nahi da.
Helburuari erantzuteko, ETHAZI ereduaren inplementazioan eragiten duten elementu
erraztatzaile eta oztopatzaileak identifikatzea beharrezkoa da. Horretarako, hiru dimentsiotan jarri
da arreta, horien arteko harremanak aztertu direlarik: ereduaren marko teorikoa, irakasleen
hezkuntza kontzepzioak eta praxia. Ikerketan, banakoen eta kolektiboen dimentsio pertsonalak,
sozialak eta kulturalak hartu dira kontuan (Clegg, 2008; Sheridan, 2013), kontzepzioen eta
praxiaren arteko elkarrekintza ibilbide biografikoan eta subjektuaren gizarte -interakzioan
oinarrituta dagoela onartuz (Dubar, 2000).
Hala, ikerketa-gai nagusi gisa galdera hauek planteatzen dira: zein da irakasleen ETHAZI
hezkuntza-ereduari buruzko diskurtsoa eta nola eraiki da? Zeintzuk dira orain haien hezkuntzaikuskerak? Nola eragiten dute Covid-19ak sortutako hezkuntza testuinguru berriek irakasleen
hezkuntzari buruzko kontzepzio eta praxietan?
Helburu orokorrari erantzuteko, ikerketa osoa diseinatu bada ere, artikulu honetan Covid-19
testuinguruak ETHAZI ereduan ari diren irakasleen hezkuntza kontzepzioetan izan dezakeen
eraginari heldu nahi zaio; izan ere, helburu orokorrari erantzuteko landa-lanerako beharrezkoak
diren tresnak Covid-19aren krisia baino lehenago diseinatu eta horien balioztatze prozesua egin
bazen ere, tresnak doitzeko beharra hauteman da, balidatze prozesuko ondorioez gain, (Lopez Salas, Sarobe eta Astigarraga, 2019) egungo Covid-19 testuingurua ere aintzat hartuz.
Horretarako, ondorioztatutako hainbat alderdi hartu dira kontuan: alde batetik, ETHAZI
ereduaren inplementazio eta hedapenerako irakasle-taldea eta zentroko zuzendaritza taldea gako
gisa nabarmentzen dira; bestetik, ETHAZI ereduan aritzeak ez du bere horretan esan nahi
indibidualismotik kultura kolektibora nahitaez igaro denik, nahiz eta arrakasta prozesuetan
elementu adierazgarria den. Irakasleen kultura aldaketa hori, hein handi batean, irakasleen
ETHAZI eredua hautematen ari den moduaren araberakoa dela ondorioztatzen da; beraz,
hezkuntza eredu hori desitxuratzeko arrisku handia dagoela sumatzen da, ETHAZI zikloak
diseinatu eta gauzatzeko ardura duten irakasle autogestionatuen eskakizunei kasu egiten ez
bazaie. Bada, gizabanakotik kultura kolektibora igarotzeko eta arrakasta faktore horretan
eragiteko, irakasleek ereduak ikasleei eskatzen dizkien balioak garatu behar dituzte la azaleratzen
da: gogoa, ilusioa, borondatea eta gatazkak kudeatzeko lankidetza eta gaitasuna. Azkenik,
zuzendaritza taldea da irakasle taldea babestu eta lagundu beharko lukeen egitura, bere erabakiak
hartzeko, sareak sortzeko eta bere heziketa zikloa kudeatzeko malgutasuna eta autonomia emanez.
Beraz, aurretik lortutako emaitzaz gain, elkarrizketen gidoiaren balidatze prozesuan 2020ko
martxoan hasi eta maiatzera arte luzatu zen hezkuntza testuinguru telematikoak irakasleek
ETHAZI ereduaren inguruan duten ikuskeran eraginik ba ote duen aztertzea beharrezkotzat jo da.

3. Ikerketaren muina
Testuinguru jakin batean dauden subjektuen identitate profesional ez-estatikoa ulertzeko,
ikerketa kualitatiboaren esparruan eta interpretazio-paradigman (Beijaard, Meijer eta Verloop,
2004) oinarritzen da ikerketa.
Irakasleen lanbide identitatea beren erreferentzia esparrutik ulertu nahi da, errealitatean
errotuta eta kasu bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuta. Teoria horri jarraituz, kasu azterketa
proposatzen da (Stake, 1998) irakasleen kontzepzio eta praxien aldaketa testuinguru jakin batean
aztertzeko. Kasu azterketaren helburua da kasu baten berezitasuna eta konplexutasuna aztertzea,
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haren jarduera baldintza garrantzitsuetan ulertzeko. Kasua aztertzeko, metodo narratibobiografikoa ere planteatzen da, subjektuek beren esperientziei ematen dieten esanahia adituz eta
lanbide identitatearen eraikuntza aztertuz (Fernández eta Molina, 2005; Tójar, 2006; Yin, 2017),
historikoki sozialak diren prozesuen bidez eraikitako biografien, banakako elkarreraginen eta
identitate kolektiboen gainean eraikitako identitate indibidualen bidez (Bolívar, 2006).
Balidazio izaera duen prozesuaren datuak jasotzeko bi elkarrizketa sakon egin dira (VargasJimenez, 2011), aktore batek gai zehatz baten inguruko informazio xehatua ikertzailearekin ahoz
partekatzea helburu eta auto-hausnarketarako ariketa honen bidez bizipen eta gertakizunen
esanahia eraikitzea ahalbidetuz, momentuko bizipen profesionalari ere zentzua emanez (Bolívar,
Fernández eta Molina, 2005). Alde batetik, aurretik elkarrizketatutako Diseinu eta Fabrikazio
Mekanikoko goi mailako Lanbide Heziketako zikloko (DFM) irakasle bati bigarren elkarrizketa
sakona egin zaio, ENOLA tresnaren arabera ETHAZI ereduaren inplementazio maila altua duen
ikastetxe batean kokatua dagoela aintzat hartuta; bestetik, Tknikako Ikaskuntzak eta Etekin
Handia arloko kide bat ere elkarrizketatua izan da.
Fase honetan egindako elkarrizketak nahikoak izan dira elkarrizketa sakonaren gidoia eta
etorkizuneko ikerketa-teknikak berriz diseinatzeko beharra identifikatzeko eta hainbat hipotesi
eraikitzeko, elkarrizketetan azaleratzen diren alderdi eta ñabardurengatik.
3.1. Emaitzak
Hurrengo lerroetan bi elkarrizketa sakonen bidez lortutako datuen analisia aurkezten da.
Elkarrizketa horietan ikastetxe bateko DFM zikloan ari den irakaslearen (A subjektua) eta
Tknikako Ikaskuntzak eta Etekin Handia arloko kidearen (B subjektua) ahotsak jasotzen dira.
Egindako elkarrizketen azterketa diskurtsiboan, A subjektuak argi identifikatzen du Covid 19ak ekarri duen hezkuntza testuinguru berria irakasleentzako zailtasun bat gehiago dela, bai
konfinamendu garaian, bai presentzialki aritzean; batez ere, ikasleen askotariko egoerei
erantzuteko agertzen diren zailtasunengatik. B subjektua ideia horrekin bat dator.
Nire ustez zailtasun bat gehiago da. Garbi dago betiko klase presentzialak izatea askoz ere
hobeagoa dela eta dinamika askoz ere gehiago egin daitezke. Orain ere, ikasleak konfinatuta
izateak, gainera, batzuetan bakarrik bat, gero bi, gero talde osoa… Orduan oztopo handi bat.
(A subjektua)
Eredu presentziala, hibrido eta online eredua alderatuta, A subjektuak argi du hamar egun
hibrido edo digitalean igaro ahal badituzte ere, hiru hilabetez eredu horietan aritzea ezinezkoa
dela, batez ere LHn eta ETHAZI ereduan; izan ere, eredu honen ardatzetako bat erronka errealetan
oinarritutako talde lan kolaboratiboa denez, zailtasunak identifikatzen ditu horrela lan egiteko
eredu hibrido zein onlinetan. Bi ildo hauek justifikatu egiten dute eredu presentzialaren aldeko
hautua. B subjektuak zereginen sekuentziaziotik harago doan ikaste emaitzen garapenean
oinarritutako hezkuntza-ereduaren ulermena gakoa dela aipatzen du, eta horretaz gain, irakasle
taldeak argi izan behar duela egiten ari denaren zentzua azpimarratzen du.
Hiru hilabete ezin dira presentzialik gabe pasa. Bueno, bere alde positiboa ere ekarri digu,
baino garbi dago niretzat % 100 presentziala izan beharko litzatekeela. (A subjektua)
Aukera pilo bat daude (online ereduan ere), baina eboluzio bat egon behar da hor ere. Batez
ere, irakasleek sentitu behar dute el para qué. Egiten dugun guztia, nik egiten dudan
konbertsazio, zeregin edo meet hau, zertarako nahi dut? Hori ondo ulertu behar da, egiten
dugun guztiaren zertarako hori oso inportantea. […]. Aurretik ere proiektuka lan egiten zen,
baina zentratzen zen produktuan. Baina produktuetan zentratzeari uzten diogunean eta
ikaskuntza emaitzetara bideratzen dugun heinean, gero eta sakonago eta sinistuago gaude eta
batez ere irakasleek sinesten dutelako posible dela. (B subjektua)
Ildo horretan, eredu tradizionala ETHAZI ereduarekin alderatzerakoan, A subjektuak aipatzen
du, denbora tarte luzeetan behintzat, online irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak aurrera
eramateko ETHAZI eredua tradizionala baino konplexuagoa dela. Jarraiki, konfinamendu
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garaian, askok moduluka antolatutako eredu tradizionalera buelta egin zutela esaten du, nahiz eta
2020-2021 ikasturte hasieran, ETHAZI eredura bueltatzeari buruzko zalantzarik ez izan. Aldi
berean, online ereduak LHn izan ahalko lukeen balio erantsiari buruz zalantzak ditu. B aktoreak
argi du ezin dela praktikarik gabeko LH irudikatu eta jarduera guztiak ezin direla digitalki egin,
nahiz eta zikloaren izaeraren arabera online testuinguruaren forma aldatu daitekeen.
Zalantzan jarri baino, argi geratu zen iazko ikasturteko konfinamendu luze hura ez zela
ETHAZIentzako egokia. Talde lana izan behar bada oinarria, zaila da, nahiz eta izan erreminta
digitalak zaila da. Baina ez dut uste bueltatu garenean zalantzan jarri denik. Egia da oraingo
konfinamenduak txikiagoak direla eta bada eragozpen bat 10 egun ikasle bat ez dagoenean
baina garbi dut. […] (Iaz)bueltatu ginen tradizionalera gehienak. Baina, aurten argi genuen
aurtengo ikasturte hasieratik jarraitu behar genuela erronka bidez, ez baldin bazen
konfinamendu luze bat etortzen behintzat. (A subjektua)
Nahiz eta eredu hibrido bat irudikatu, presentzialitatea ezin da galdu eta honi garran tzia
eman behar zaio. Gainera, ziklo guztiek ezin dute berdin funtzionatu. Nik behar dut ikasleekin
interaktuatu eta euren artean ere. Honi ere buelta bat eman behar diogu. […] …hausnartu
egin dutenek eta ikusten dutenek posible dela ereduan aurrera egitea eta, batez ere, zergatik
egiten dugu? ereduan jarraitzen dute. Guk ikasleengatik egiten dugu.[…] Ereduak bizirik
jarraitzen du logika duelako […] Nik ez dut irudikatzen praktikarik gabeko Lanbide Heziketa.
[…]Azkenean, lan arloa oso eskuzkoa da. Ziklo askotan bai, beste ziklo batzuetan bai
irudikatzen dut. […] Adibidez, DFMn badute eskuzko lan asko baina makina bat diseinatu
behar baduzu ez dakit zertarako, makina horren funtzionamendua eta elementuak ulertu behar
dituzu trasteatuz. Badu atal hidraulikoa, elektrikoa, pneumatikoa… gauza asko ditu.
[…]Zailtasunak badaude, adibidez, dena ezin da digitalki egin. Pandemia garaian egin zen
kristoren lana, ikastetxe batzuk prestatuta zeuden, baina falta zen arlo praktiko horretara nola
heldu: simuladore batean ezin duzu pieza bat fresadora baten egin, ezin duzu sol dadura bat
egin, ezin duzu kotxe bat desmuntatu…(B subjektua)
Horretaz gain, A subjektuak testuinguru berriak digitalizaziorako aukera zein beharra azalarazi
dituela aipatzen du eta oraindik ere erabiltzen dituzten tresna berrien ezagutza eta aplikazioa
nabarmentzen du ondorio positibo gisa. B subjektua A subjektuarekin bat dator gaineratzean
Covid-19 testuinguruak garapen digitala ekarri duela, eta nahiz eta erabateko online testuinguruan
ez aritu, badihardutela ikastetxeetan ezagututako estrategia berriak eredu presentzialean ere
inplementatzen.
Irakasleak eta ikastetxe askotan egin dena da IKT tresnen ikastaro asko, ikastetxe barruan
ere, guk pildorak eman ditugu, baina ikastetxeetan hori landu ere. Presentzialetan ere
erabiltzen ari dira. Adibidez, irakasleak orain arte zituen plataforma guztiak izan ahal da
antolatuta, errepositorio gisa eta orain ahalegindu dira intentzio batekin bideratzen eta
hemendik bideratu dugu hori (B subjektua)
Bestalde, elkarrizketan ikastetxeen arteko saretzeak duen garrantzia aipatzen da, ETHAZI
eredua hobetzeko aukera indartsu gisa. Ideia hau aurretik egindako elkarrizketetan ere agertzen
da (Lopez-Salas, Sarobe eta Astigarraga, 2019). Ildo honetan, irakasleek hezkuntza ereduaren
hedapenean duten funtsezko rola azpimarratzen da; izan ere, saretze horretan presentzia handia
hartzen du berdinkideen arteko praktiken elkarbanatzeak; jakinda, praktika bakoitza testuinguru
konkretu batean garatuta dagoela eta ezin duela bestelako testuinguruetan berdin funtzionatu. B
subjektuak ereduak izan duen hedapen esponentzialaren ostean, orain ETHAZI ereduaren
kalitatea bilatzen dela dio eta horretarako gako gisa honakoak azpimarratzen ditu: zentro gisa
ereduaren inguruko ikuspegi propio bat izatea; ereduaren inplementaziorako ikastetxeak
malgutasuna izatea; ikaste prozesua zereginen sekuentziazio gisa baino, ikaste emaitzen
garapenerako prozesu gisa ulertzea; eta egiten den eta egin nahi den ororen aurrean, zertarako
galderari erantzutea. Gako nagusi gisa, irakasleen kultura aldaketaren beharra azpimarratzen du.
Nik uste dut gurpila badabilela eta ahalegindu gara gurpila ez gelditzen, azkenean
esponentzial izan den hori mantentzen ahalegintzen gaude. Heldu da momentu bat non 75
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ikastetxe daudela bakoitza bere ibilbidean, zikloak be hainbat daude… baina orain bilatzen
gaudena da eredu hori kalitatezkoa izatea. Gero ikastetxe bakoitzak kalitate hori
interpretatuko du era batera edo bestera. […] Garrantzitsua da zentro modura ikuspegi bat
edukitzea, eta hor ere, eta batez zentroetako zuzendaritza taldeek irakasleei en tzutea, irakasle
taldeei, ikaskuntza koordinatzaileari edo ETHAZI ikuspegi hori duen pertsona horiekin ere
kontatzea; aldaketak egin behar badira, horrek pantailak jarri behar baldin badira, zertarako
jarri beharko ditugu? Beharrezkoa da pantailak jartzea? Zein helbururekin jarriko ditugu,
politak direlako? Espazioekin moduan… azkenean espazio birtual horiek nola eraikiko ditugu?
Eta zertarako eraikiko dugu modu konkretu batean. Jaurlaritzak esaten duelako? Nik uste dut
gero bakoitzak interpretatu behar duela el para qué hori. Horrek zertarako balio digu?
Ikasleari zertarako balio dio? […] Nik uste dut hor sakondu behar dugula, egiten den horretan
denok berdin ulertzea. Eta hori indartzen badugu, batez ere da pertsonaletik talderako bidea
ondo egin behar da. […] Kultura batetik gatoz. Asko kostatzen da batez ere begirada hori
aldatzea, apurtzea orain arte egin dudan guzti hori orain aldatu behar dut beste begirada hau
izateko? Hori asko kostatzen da, eta batez ere, ikaslearekin izan beharreko kobertsazio eta
konpromiso horiek beldurtu egiten gaituzte. (B subjektua)
Azkenik, eredua bera elkarrizketatuek nola ulertzen duten eta hezkuntza ikuskeraren inguruko
diskurtsoan agertzen diren disonantziak (Lopez-Salas, Sarobe eta Astigarraga, 2019) A aktoreari
egindako bigarren elkarrizketa sakonean berresten dira, diseinuan planteatutako eta elkarrizketan
agertutako kategoria guztien inguruan etorkizuneko LH etapak egungo ildoan jarraitu beharko
lukeela baieztatuz.

4. Ondorioak
Aurretik, elkarrizketatutako irakasleek duten marko teorikoaren gaineko jabetza identifikatu
bazen ere, orain, marko teorikoaren eta praxiaren arteko inferentziak identifikatu ahal izan dira,
Covid-19 egoerak eredua egokitzera eta birpentsatzera bultzatu baititu ETHAZIetan ari dire n
irakasleak.
Egindako azterketan, Covid-19 testuinguruak ENOLA tresnaren arabera ETHAZI ereduaren
inplementazio maila altuan dagoen ziklo honetako irakasleen praxia aldatzea eragin bazuen ere,
Covid-19ak jarri dituen baldintzak ez du oztopatu hezkuntza berrikuntza eta ideia hau ereduaren
ebaluaziorako gako gisa identifikatzen da. Era berean, ondoriozta liteke lehendik ETHAZI eredua
inplementatua eta normalizatua zegoen zikloan pandemiak ez duela hezkuntza eredua auzitan
jarri: modalitatea (online, hibrido edo presentziala) da ezbaian jartzen dena, ez eredua bera.
Ikerketa honen balioa hipotesi berrien formulazio eta gidoiaren doiketan egin duen ekarpenean
dago. Alde batetik, izandako elkarrizketatik eraikitako hipotesia da hezkuntza berrikuntzarekiko
atxikimendu altua duten ikastetxe, ziklo edota irakasleek ereduan jarraitzeko aukera gehiago
dutela, beti ere, aurrez-aurreko modalitatea edo, behintzat, irakasle ekipoa ikastetxean egotea
bermatzen bada. Bestalde, irakasleek eredu presentzialaren alde egitearen arrazoiak ereduak berak
zutabe dituen irakasle zein ikasleen talde lana, irakasle ekipoaren antolaketa, lanbiderako
prestaketan beharrezkoa den praktikotasuna eta arloaren izaera direla hauteman daiteke eta hau
ikertzen jarraitzeko beharra identifikatu da. Hala ere, zikloa kokatzen den arloaren arabera
(industria, administrazioa…) online edo hibridoak diren hezkuntza ereduek indar gehiago edo
gutxiago hartu dezakete, zikloak beharrezkoa duen azpiegituraren arabera.
Honetaz gain, aztertutako emaitzetan bi ideia argi azaltzen dira: alde batetik, Covid-19ak
irakasle lanbidea konplexuagoa bilakatu du, askotan ikaskuntzaren pertsonalizazioa izan ez arren,
banakako ikaskuntza-prozesuak bideratu behar baitira; bestetik, etxetik aritutako online
testuinguruek, gaur gaurkoz, ez dute ETHAZIen inplementazioa errazten ereduaren hiru zutabe
bermatzea zaila delako: erronka errealak, talde lana eta irakasle ekipoa. Azkenik, zalantzak
azaltzen dira online hezkuntza testuinguruek edo hibridoek ETHAZIetan ari den DFM zikloari
egin liezaioketen ekarpenari buruz. Beraz, ez da eredua auzitan jarri dena, baizik eta ET HAZIan
lan egiteko baldintzak.
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Bukatzeko, elkarrizketetan nabarmentzen den elementua irakasle ekipoa da eta horrek
berresten du ETHAZIen inplementazio eta hedapen arrakastatsurako irakasleek kultura
indibidualetik kolektibora trantsitatu behar dutenaren ideia (Bolívar, 2006), online testuinguruak
kultura kolektiboa ahultzea ekar lezakeela azalarazi bada ere. Ikerketa honen beharra balioesten
du ondorio honek.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Azterketa horren emaitzetatik abiatuta, ondorioztatzen da beharrezkoa dela hasierako fasean
egindako elkarrizketa sakonak errepikatzea artikulu honetan jasotzen diren aldagaiak kontuan
hartuta, aurrerago jasoko diren datuen analisian ezin baita Covid-19 testuinguruaren eragina alde
batera utzi.
Behin elkarrizketa sakonak egiteko tresna balidatuta, ikerketaren helburu orokorra sakonki
ikertzeko urratsak eman beharko dira: alde batetik, kasu azterketa kolektiboaren bidez lagina
bailara bereko beste bi ikastetxetara zabaltzea aurreikusten da, eta bestetik, l anbide-identitatea
esanahi, zentzu eta asmoei buruzko esperientziaren konstruktua denez, banakako (elkarrizketa
sakonak) (Vargas-Jiménez, 2011), zein taldekako (focus group) teknikak aurrera eramatea
proposatzen da, baita analisi dokumentala eta praxiaren azterketarako behaketa ez parte-hartzailea
ere, betiere kalitate-irizpideak eta triangulazioa kontuan hartuta (Denzin, 2009; Denzin eta
Lincoln, 2017, Sandín, 2000).
Azkenik, etorkizuneko ildo nagusi gisa, ondorioetan formulatu diren hipotesiak frogatzea
aurreikusten da. Aldi berean, Covid-19a agertu ostean ETHAZI ereduaren inplementazioak izan
duen joera aztertzea proposatzen da, inplementazioaren hedapenean joera positiboa mantentzen
den edo ez argituz eta honetan eragiten duten faktoreen identifikazioan sakonduz. Horretarako,
ENOLA tresnaren arabera, ETHAZIen inplementazio maila apalagoan zeuden ikastetxeen
bilakaeraren nolakotasuna aztertzea proposatzen da, baita Covid-19 testuinguruak irakasleek
ETHAZI eredua ulertzeko modua nola aldatu duen ere.
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7. Eskerrak eta oharrak
Artikulu hau artikuluaren lehenengo idazlearen tesiaren baitan kokatzen da: irakasleen
identitate profesionalaren bilakaera eta eragina ETHAZI berrikuntza-eredua den zentroetan.
Tesiaren zein artikuluaren sorkuntzan lagundu duten ZiTeO ikertaldeko kideei eskerrak: Unai
Carmona, Itziar García, Patricia Gonzalez eta Haritz Iribas, baita laginean parte hartu duten
pertsonei ere.
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Ipar Haizearen Erronka filmaren emakumezko pertsonaien analisia:
rolak, espazioak eta ekintzak
Junguitu Dronda, M.
Ikertzaile independentea
mjunguitu@gmail.com
Laburpena
Dagokigun ikerketa honetan Ipar Haizearen Erronka (1992, Juanba Berasategi) euskal animazio
luzemetraiaren analisia egiten da genero ikuspuntu batetik. Hau, zehazki, emakumezkoak diren
pertsonaien inguruko analisi kuantitatibo eta kualitatiboa da, hauen rolak, ekintza motak eta ekintza
horien espazioa aztertzen delarik. Ikerlan honen abiapuntua Ipar Haizearen erronka filmaren
gizonezko eta emakumezko pertsonaien azterketa sakonago bat da. Aurkezten den testu hau azterlan
horretatik egindako ekarpen bat da. Ikerketa honen bidez euskal animazio zinema komertzialaren
ikerketa orotarikoak beharrezkoak direla ikusarazi nahi da, animazioak euskal zinemagintzan duen
garrantzia azpimarratuz.
Hitz gakoak: Animazioa, Marrazki Bizidunak, Zinema, Euskal zinema, Generoa, Feminismoa

Abstract
This research analyses the female characters of the animated feature Ipar Haizearen Erronka (1992,
Juanba Berasategi). We approach these characters from gender studies using qualitative and
quantitative techniques. We specifically focus on the roles, actions, and the space that they develop
those actions. This study is a small sample of a deeper research about the male and female characters
of the movie. With this investigation we want to underline the need of studying commercial Basque
animation cinema from a variety of points of views, including of course gender studies. Also, we want
to highlight the importance of animated movies within the Basque Cinematography.
Keywords: Animation, Cartoons, Cinema, Basque Cinema, Gender, Feminism

1. Sarrera eta motibazioa
Ikerketa honen helburua genero ikuspuntutik Ipar Haizearen Erronka (1992, Juanba Berasategi)
filmaren pertsonaiak analizatzea da. Hasteko, ikerketa bultzatu duen motibazioa azalduko da,
zinemaren genero ikerketaren beharra adieraziz, bereziki haurrentzako edukiak direnean. Ondoren,
arloko egoera aipatuko da, gure aztergaiak, euskal animazio zinemak, bibliografia urria duela
azpimarratuz. Ikerketaren helburua azaltzearekin batera erabiliko dugun metodologia aurkeztuko da,
hain zuzen ere, filmaren pertsonaien azterketa burutzeko erabiliko den eduki analisia. Jarraian
ikerketaren emaitzak erakutsiko dira eta horietatik abiatuz ondorio batzuk plazaratuko dira. Bukatzeko,
ikergai honetan sakontzeko asmoz, etorkizunari begira ikerlerro batzuk zehaztuko dira.
Azterketa honen abiapuntua da genero ikerketaren barnean, hedabideen eta zinemaren analisia alor
garrantzitsu bat dela da. Izan ere, hauek gizarte ereduaren erakusle dira gizarteratzean eragina dutelako
eta gizarte-balioak zabaltzeko erabiltzen direlako.
Annete Kuhnen (1991) ustez beharrezkoa da zinemaren analisi feminista egitea. Azterketa hau
modu anitzetakoa izan daiteke zinemak dimentsio ugari eskaintzen dituelako. Analisi horiek, gainera,
patriarkatuak ezarritako gizarte harremanak kontuan hartu behar dituzte. Edukiei dagokienez Kuhnek
irudiak, irudikapenak, esanahiak eta ideologiak aipatzen ditu esplizituki eta horiek izango dira hain
zuzen ere ikerketa honen ardatzak. Testuinguru horretan Bechdel testa erreminta ezaguna eta
erabilgarria dugu, emakume pertsonaien ezaugarriak, interakzioak eta oro har istorioan duten
garrantzia neurtzeko baliagarria delako.
Euskal animazio luzemetraien kasuan gehienak haurrei zuzendutako filmak dira eta Ipar haizearen
erronka ez da salbuespena. Núria Rajadell Puiggròs et al-ek (2005) adierazten dute haurrei
zuzendutako ikus-entzunezko edukiei balio hezitzaile bat atxikitzen zaiela eta horregatik garrantzitsua
da hauek aztertzea. Film hauek balio positibo horien isla izatea espero den heinean, beharrezkoa da
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hauen ezaugarriak genero ikuspuntu batetik aztertzea, esaterako, emakume pertsonaien azterketa
ardatz nagusi bezala hartuta.
Helburu hezitzaileak alde batera utzita Amelia Cano Calderonek (1993) gogorarazten digu zinema
industria baten baitan egituratutako produktu kulturala dela eta besterik gabe entretenimendura
bideratuta egon daitekeela. Cano Calderonek adierazten duenez, haurrentzako zinema, haurrentzako
literatura bezala, modu kritikoan aztertzeko baliabideak eskaini behar dira. Horregatik beharrezkoa da
haurren irakasleek zinema analizatzeko baliabide eta ezagutzak sustatzea.
Animazioari dagokionez, eta zehazki luzemetraiaren kasuan, The Walt Disney Company
erreferente nagusi bat da. Jane Batkinek (2017) dio haurrek Disneyren filmekin konektatzen
dutela eta ikusten dituzten irudi eta istorioek eragina dutela beraien haurtzaroan. Batkinen ustez,
haurrengan eragin zuzena dauka fikziozko pertsonaien identitateen eraketak. Beraz, pertsonaien
analisiak garrantzi berezia dauka.
Ipar Haizearen Erronka filma hautatu da euskal animazio zinemaren historian mugarri bat delako.
Hau Euskal Herrian ekoiztutako bigarren luzemetraia da. Ipar Haizearen Erronkaren aurretik soilik
beste film bat estreinatu zen, Kalabaza tripontzia (1985, Juanba Berasategi). Hau laburmetraiez
osatutako pelikula da eta analizatuko dugun filma, ordea, 70 minutuko istorioa da.
Pelikula hau EPISA, Euskal Pictures Internacional enpresak burutu zuen. Honen estreinaldiari
lotuta polemika bat egon zen, izan ere, nahiz eta gaur egun zuzendaritza Juanba Berasategiri aitortua
egon, hasieran Maite Ruiz de Austri eta Carlos Varela zuzendarien izenean aurkeztu zen1. Ipar
Haizearen Erronkaren estreinaldiaren ondoren Maite Ruiz de Austrik filmaren jarraipena —Ipar
haizearen itzulera (1993, Maite Ruiz de Austri)— eta telesail bat zuzendu zituen. Ez hori bakarrik,
Ruiz de Austrik Goya saria irabazi zuen Ipar haizearen itzulera luzemetraiarekin.
Filmaren sinopsia honakoa da: Anne eta Peiot bikiak XVI. mendeko haur euskaldunak dira. Hauek
baleontzi batean Terranovara2 joaten dira. Bertan Watuna, Mic-Mac indiarren buruzagiaren semea
ezagutuko dute. Hirurek batera Athanasius maltzurraren aurka egingo dute baleak babesteko.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Animazioa, bere forma anitzetan (telesailak, laburmetraiak, luzemetraiak…), ikuspuntu askotik
abiatuta aztertu da, genero ikerketak barne. Alabaina, euskal animazioari buruzko ikerketak urriak
dira. Arlo horretan ikertzaile nagusiak Begoña Vicario eta Maitane Junguitu Dronda dira, hurrenez
hurren animazio esperimentala eta komertziala aztertu dituztenak. Gai honi buruzko bibliografia gutxi
dagoenez, bi ikerlari hauek ikuspuntu orokor bat aurkezten dute beraien ikerketa nagusietan. Hortik
abiatuta gai zehatzagoak lantzen dituzten ikerketak pixkanaka aurkeztu dituzte, adibidez, hizkuntzaren
erabilerari, errepresentazioari edota generoari lotutakoak. Edonola ere, badira irudi errealeko euskal
zinema genero ikuspuntutik ikertzen dituzten lanak, Euskal Herrian eta atzerrian burututakoak. Beraz,
animazio luzemetraiei buruzko genero azterketak irudi errealekoekin alderatzeko bidea badago puntu
komunak bilatzeko.
Kontuan hartuta bibliografia urri horretatik abiatzen dela ikerketa, euskal animazioari buruzko
genero ikerketan aitzindaria izango da. Horrela bada, ikerketa honen helburua Ipar Haizearen Erronka
filma analizatzea da, zehatzago honako puntuak aztertuko direlarik: emakumezko pertsonaien rola eta
istorioan duten garrantzia beraien agerpen kopuruaren arabera, pertsonaia horiei lotutako ekintzak eta
ekintza horiek burutzen dituzten espazioen identifikazioa (publikoa edo pribatua), beraien egitekoa
gizartean eta beraien itxura edo diseinua3.
Erabiliko den metodologia eduki analisia izango da eta horretarako zehazki, edukiaren analisi taula
bat diseinatu da. Taula horretan pertsonaiak analizatzeko bost aldagai definitu dira. Alde batetik datu
1

Filmaren ekoizpenaren testuingurua eta autoretzaren inguruko nondik-norakoak hobeto ezagutzeko Maitane
Junguitu Drondaren (2019) doktore tesiaren irakurketa gomendatzen da.
2
Euskaraz Ternua izena dauka lurraldeak, baina filmaren euskarazko bikoizketan Terranova izena hartzen du.
3
Aurkezten den ikerketa honetan soilik pertsonaia femeninoen inguruko emaitza eta ondorioak aurkezten dira.
Dokumentu hau ikerketa sakonago baten erakuslea da, non gizonezko pertsonaiak ere aztertzen diren.
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kuantitatiboak aztertuko dira (zenbat emakumezko pertsonaia dauden eta zenbat aldiz agertzen diren)
eta bestetik pertsonaia horien ezaugarri kualitatiboak identifikatuko dira. Honako aldagaiak izango
dira analisi taulak aurkezten dituenak:
1. taula. Analisi taularen aldagai nagusiak
ALDAGAI PERTSONALAK
Sexua

Emakumezkoa / Gizonezkoa / Mistoa (gizon eta emakume
taldea)

Helburuak eta itxura

Deskribapen psikologiko, sozial eta fisikoa.
EGOERAREN ALDAGAIAK

Agerpenak

Zenbat aldiz agertzen den pertsonaia

Egoera

Espazio publikoa / pribatua (kantitatea eta deskribapena)

Ekintza

Aktiboa / pasiboa (kantitatea eta deskribapena)

Lehenengo mailako pertsonaiak sei agerpen edo gehiago dituztenak dira. Hiru eta bost agerkunde
artekoak bigarren mailako pertsonaiak dira eta bat edo bi aldiz agertzen direnak intzidentalak.

3. Ikerketaren muina
Jarraian ikerketaren emaitzak aurkeztuko ditugu. Hasteko pertsonaia femeninoak identifikatuko
ditugu eta hauen agerpen kopuruaren arabera beraien protagonismoa zehaztuko dugu. Ondoren banaka
aztertuko dira pertsonaien helburuak, ekintzak, ekintza horiek burutzen dituzten espazioak eta beraien
diseinua. Lehendabizi Anne aipatuko da, ondoren animalia antropomorfizatuak eta gero Pasai
Donibaneko arrain saltzaile eta Mic-Mac emakume bikoteak. Bukatzeko, Bechdel testa aplikatu ostean
plazaratutako emaitzak aipatuko dira.
Guztira 24 pertsonaia identifikatu dira: 15 gizonezko, 6 emakumezko4 eta 3 misto. Pertsonaia
femeninoen artean gizakiak eta animaliak daude, horregatik, alde batetik emakumeak ditugu eta
bestetik animalia emeak.
Honakoak dira pertsonaia femeninoak beraien agerpen kopuruaren arabera ordenatuak: Anne (21),
Balea (5), Gorriti behia (5) Arrain saltzaileak (3), Mic-Mac emakumeak (1) eta Hartza (1). Filmean
gehien agertzen diren bost pertsonaien artean soilik emakumezko bat dago, Anne. Neskatoa agerkunde
kopuruan Peiot bere nebarekin berdinduta dago, beraz, filmeko pertsonaia nagusiak dira. Bikien
atzetik honakoak dira gehien agertzen diren hiru pertsonaiak: Watuna (Mic-Mac haurra), Athanasius
(filmaren bilaua) eta haurrei laguntzen dien Simon kaioa. Filmeko emakume guztiak bigarren mailako
pertsonaiak edo intzidentalak dira, Anne salbuespena izanik.
Espazio eta ekintzen datuak aztertzerakoan argi dago Anne protagonista nagusia dela filmean
presentzia handiena duelako eta bere helburuak lortzeko ekintza ugari burutzen dituelako. Bere
helburu nagusia lortzeko —marinel bihurtzea— ezkutatu behar da, hau da, esfera pribatuan burutuko
ditu bere ekintzak. Filmaren amaieran, Athanasius gainditu ondoren, bere lana esfera publikoan
aintzatetsia da. Alabaina, itsasontziaren kapitainak bukaeran Anneren ausarkeria barkatzen badu ere,
neskatoak egindako proposamena ez du erabat onartzen.
Anne protagonista nagusia izanik, filmaren egitura narratiboari dagokionez Joseph Campbellek
(2004) definitutako heroiaren ibilbidea burutzen du. Peiot eta Watunak beraien ibilbidea betetzen
duten arren, Anne gailentzen da pertsonaia nagusi bezala. Hori baieztatu dezakegu filmean askotan
islatu eta aipatzen direlako emakumeek gizartean dituzten betebeharrak eta ondorioz, hauen eskubide
ukatuak. Anneri hainbat aldiz argi uzten diote emakumeak ezin direla marinelak izan eta horrek, neba
biki bat izanda, beraien eskubide desberdintasuna azpimarratzen du.

4

Berez zortzi pertsonaia femenino dira, baina rol berdina duten eta batera agertzen diren bi bikote daudenez —
arrain saltzaileak eta Mic Mac emakumeak binaka agertzen dira—, hauek pertsonaia bakartzat jo ditugu.
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Anne eta Peiot bikiak eta umezurtzak dira. Momentu hori arte batera eta berdin hezi dira, ekintza
berdinak burutu dituzte eta eskubide berdinak izan dituzte. Ipar Haizearen Erronka filmaren istorioa
hastearekin batera bikien gizarteratzea desberdindu egiten da. Peiotek marinela izateko aukera dauka
eta bere arreba Pasai Donibanen geratzera behartzen dute. Interesgarria da gainera pertsonaien
nortasunak definitzerakoan Anne marinela izan nahi duelako uste osoa duela, baina bere nebak ordea
ez.
Animazioaren diseinuari dagokionez, estetikoki Anne eta Peioten diseinuak nahiko antzekoak dira.
Nerabezarora iritsi ez diren haurrak dira, beraz, bien arteko desberdintasun fisikoak gutxi dira. Annek
ilea luzea dauka motots batekin eta bere nebak ilea motza dauka. Neskatoa soineko berde batez
jantzita dago eta mutila kamiseta eta galtza marroiez. Annek probetxua ateratzen dio bere nebarekin
daukan antzekotasunari; itsasontzian ezkutuko bidaiari bezala sartu ondoren bertan bizirauteko bere
nebaren lekua hartzen du beste pertsonaiak nahastuz. Horrek gainera aukera ematen dio bale
arrantzaleen sekretua eta Ipar Haizearen kondairaren jatorria entzuteko, Martinek, itsasontziko
sukaldariak, «gizonen antzera» hitz egiten diolako, hau da, emakumeek entzun ezin dituzten istorioak
dira horiek.
Esanguratsua da hori ez dela Annek gizonezko mozorroa janzten duen momentu bakarra.
Itsasontziak portua utzi baino lehen Annek bidaian izena emateko saiakera bat egiten du eta marinel
heldu bezala mozorrotuta agertzen da kapitainaren aurrean, trikimako eta guzti. Logikoki, helduek
Anne gezurretan harrapatzen dute.
Anneren bidaiatzeko debekua sorginei —eta ondorioz emakumeei— lotuta dago. Filmean aipatzen
denez gero, sorginek marinelen zori txarra eragiten dute, beraz, ezin da emakumerik eraman bidaian.
Horregatik itsasontzian soilik gizonezkoak daude, emakumeak Euskal Herrian edo Ameriketako
herrietan agertzen direlarik.
2. taula. Espazioak
PERTSONAIAK

ESPAZIOAK
PRIBATUA

PUBLIKOA

Anne

Bere helburuak lortzeko ezkutuan burutzen ditu
ekintzak.
Gizonek bere nahiak betetzea ukatzen diote.

Amaieran bere lanari
ikusgaitasuna ematen zaio.

Balea

Bere kumeari lotuta.

/

Gorriti behia

Marinelen elikagai (esnea) iturria da.

/

Arrain saltzaileak

/

Herrian lan egiten dute.

Mic Mac
emakumeak

Arroparen garbiketa, sukaldaritza eta haurren
zainketari lotuak.

/

Hartza

Bere kumeari lotuta.

/

Nabarmena da aztertutako pertsonaia femeninoen artean horietako hiru animaliak direla. Gainera,
bai balea, bai hartza bere kumeei lotuta daude eta beraien ekintza aktibo nagusia kumeen babesa da.
Gorriti behia da izena daukan animali eme bakarra eta izena daukaten beste bi animaliak harrak dira
(Simon kaioa eta Xarpa katua). Hiru animalia hauek heroi protagonisten edota antagonistaren
laguntzaile rola daukate filmean, horregatik presentzia altuagoa daukate. Hartza eta hartz kumea izan
ezik, animalia pertsonaia hauek guztiak antropomorfizatuak daude, alegia, gizakien nortasun edo
jokabide ezaugarriak dituzte, nahiz eta hitz egiteko gaitasunik ez izan.
Diseinuari dagokionez, balea emea dela kontsideratzen dugu alde batetik betileekin diseinatuta
dagoelako eta bestetik bere ekintzak direla eta —kumearen zainketaz arduratzen denez, ama dela
aurreikusten da—. Kumea harra dela uste dugu animazioaren konbentzioak ezaugarri fisiko
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femeninoak ez dituzten pertsonaiak harrak direla ezartzen duelako5. Horregatik hartz kumea ere harra
dela uste dugu. Hala ere, bale kumearen sexua zalantzagarria da lehenengo plano batzuetan betileak
dauzkalako eta film hasieran agertzen den bale taldeko banakako batzuen lehenengo planoetan
betileak ere ikusten direlako. Horregatik ezbaian jarri daiteke soilik betileak dituzten baleak emeak
izatea. Autoreekin baieztatu beharko litzateke balea guztiak betileekin diseinatu zituzten edo ez,
eskura dugun filmaren kopiaren irudi kalitate eskasak ez digulako uzten egiaztapen hori egiten.
Hartzaren kasuan bere ekintzek ez ezik, hizkuntzak ere bere sexua zehazten du, Watunak «ama
hartza» deitzen duelako. Gorriti behiari dagokionez, behi guztiak emeak dira eta gainera honen
diseinuan neurriz gaineko errapeak nabarmentzen dira.
3. taula. Ekintzak
PERTSONAIA

EKINTZAK
PASIBOA

AKTIBOA

Anne

/

Bere helburuak lortzeko ahaleginak egiten
ditu.

Balea

/

Anne eta Peiot laguntzen ditu.
Bere kumea babesteko ahaleginak egiten ditu.

Gorriti behia

/

Anne eta Peiot laguntzen ditu.

Arrain saltzaileak
(Korala)

Arriskuaren aurrean ezkutatzen dira.

Beraien haserrea eta mendeku desioa
erakusten dute.

Mic Mac
emakumeak (korala)

Ez dute ekintzarik burutzen.

/

Hartza

/

Bere kumea babesteko ahaleginak egiten ditu.

Mic-Mac emakume bikotea zaintzari lotuta agertzen da balea eta hartza bezala. Hauek, behia gisa,
elikagaien gestioari lotuta daude —errezetei buruz hitz egiten dute—, hala nola arropen garbiketari.
Bestalde, esanguratsua da Mic-Mac emakumeak bakarrik agertzen direla eta beraien herritik urrun.
Aipatutako komentario horietaz gain, iristear dauden euskaldunei buruz kuxkuxeatzen dute, Martin
sukaldaria aipatzen dute eta harrera festan jantziko dituzten arropak eztabaidatzen dituzte. Watuna
Mic-Mac haurraren ama ez da agertzen, ezta aipatzen ere, baina bai bere aita, taldeko burua dena.
Pasai Donibaneko arrain saltzaileak salbuespena dira emakumezko pertsonaien artean. Hauek
espazio publikoan agertzen diren emakume bakarrak dira, izan ere, herrian lan egiten dute mundu
guztiaren aurrean. Beraien lekua zein den argi utzi nahi dute eta horregatik Anne eta Peioten
gaiztakerien aurka agertzen dira mendekua eskatuz. Biolentzia ere erabiltzen dute Martinen aurka,
umezurtzak hezi dituen sukaldaria. Martinek piropoak zuzentzen dien bitartean —besteak beste
«itsasneska eder» eta «dama xarmagarriak» deitzen ditu—, emakumeek sukaldariari leporatzen diote
ez dela gai haurrak ganoraz hezteko eta horregatik hain lotsagabeak direla.
Bikiak protagonistak izanik, arrain saltzaileak modu negatiboan irudikatuta agertzen direla
kontsideratzen dugu, batez ere hauek Martinen aurka ezarritako biolentzia dela eta. Martinek bere
burua ez babesteak ere azpimarratzen du hori, hala nola bikiek emakumeei zuzendutako irainak —
«mortsa erraldoiak» deitzen ditu Annek—. Bestalde, arrain saltzaileak umiliatzeko asmoarekin
beldurtuta irudikatzen dira.
Mic-Mac eta Pasai Donibaneko emakumeen diseinua oso antzekoa da eta elementu nabarmenena
neurriz gaineko bularrak dira. Aipatu bezala, behiaren kasuan errapeak ere behar baino handiagoak
dira. Arropei dagokienez bi kasuetan gona jantzita agertzen dira; euskaldunek arrantzale jantzi urdina
daramate eta Mic-Mactarrek kolore biziko alkandora eta gona. Euskaldunen kasuan beraien arteko

5

Kontzeptu honi buruz, Kevin S. Sandlerren “Gendered Evasion. Bugs Bunny in Drag” (1998) irakurtzea
gomendatzen da. Honetan Warner Bros ekoiztetxearen animalia pertsonaia antropomorfikoen inguruko
gogoeta egiten da hauen sexuari lotutako ezaugarri fisikoak ardatz bezala hartuta.
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diseinua pixka bat desberdina da, zehazki ilearen kolorea eta altuera. Mic-Mactarren kasuan
desberdintasun nagusia arroparen kolorea da, pertsonaiak berdinak izanik.
Aipatutako adibide hauetaz gain, pertsonaia misto koralak daude gizon eta emakumeak aurkezten
dituztenak. Hau Pasai Donibaneko eta Mic-Mac herriko biztanleak dira. Kasu honetan ez dago
ezaugarri bereizgarririk.
Bechdel testa filmean aplikatu ondoren, hau erabat betetzen ez dela ondorioztatu da. Hasteko,
filmean gutxienez bi pertsonaia emakumezko ateratzen direla baieztatzen da. Emakumeak ere beraien
artean hitz egiten agertzen dira, baina arau hau betetzen den edo ez zalantzagarria da bi arrazoi direla
eta: Mic-Mac emakumeak kuxkuxeatzen eta Martini buruz hitz egiten ari dira —eta testak adierazi
moduan solasaldiaren gaia ez da gizon bat izan behar— eta Annek hitzezko erantzunik ematen ez dion
animaliekin soilik hitz egiten du. Gainera, esanguratsua da gizakien artean soilik pertsonaia femenino
batek izena edukitzea, hau da, Anne.

4. Ondorioak
Ipar Haizearen Erronka filmean agertzen diren pertsonaia femeninoak aztertu egin dira
beraien agerpena, itxura, ekintzak eta ekintzen espazioa kontuan hartuz. Argi geratu da Anne
pertsonaia nagusia dela eta hau gizonezkoen artean gailentzen den pertsonaia femenino bakarra
dela.
Anne eta Pasai Donibane arrain saltzaileak salbuespen, gainontzeko pertsonaiak, bai
gizakiak, bai animaliak, amatasuna edota zaintzari lotuta agertzen dira. Gainera, pertsonaia
hauek soilik jarrera aktiboa hartzen dute beraien kumeak babesteko. Hau da, pertsonaia hauek
ez dituzte beraien ekintzak norberaren helburuak betetzera bideratzen; beraien ekintzak zaintzari
lotuta agertzen dira.
Zalantzarik gabe Anne pertsonaia boteretsu bezala ikusarazten da gizartean bizi duen
desberdintasun ezari aurre egin nahi diolako. Horretarako dituen baliabide guztiak erabiliko ditu
bere existentzia ezkutatzera iritsiz. Horretaz gain, Bechdel testa ez da bere osotasunean betetzen
eta oso esanguratsua da gizakien artean soilik batek izena izatea. Gainera, animalien kasuan
amatasuna gailentzen den bitartean, Anne eta Peiot bikien zaintza gizon baten esku dago —eta
hau burutu duen moduagatik kritikatua da— eta Watuna ere bere aitaren zaintzapean dago. Honek
esan nahi du emakume gizakiak zaintzari lotuta dauden arren, ez dutela amaren rola betetzen.
Ipar Haizearen Erronka filmak mezu feminista positibo bat dauka Annek bere lekua gizarte
eta espazio publikoan bereganatzeko egiten duen ahalegina dela eta, baina hau salbuespen bat
da, oro har, emakume guztiak bigarren mailako pertsonaiak direlako eta estereotipikoak diren
amatasuna eta zaintzari lotuta agertzen direlako.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Arloko egoeran aipatu den moduan, euskal animazio zinema ia aztertuta ez dagoen ikerketa
objektua da. Hasteko genero ikuspuntutik eta ikerketa feministatik abiatuta Ipar Haizearen
Erronka filmaren analisia osatu behar da. Aurretik adierazi bezala, ikerketa hau sakonagoa den
beste lan baten erakuslea baino ez da, beraz, hori garatu eta aurkeztu behar da. Baina, Ipar
Haizearen Erronka pelikula ez ezik, orokorki euskal animazio filmen hausnarketa genero
ikuspuntutik egitea proposatzen da ekoizpenen arteko puntu komunak bilatzeko. Horretaz gain,
emakumezko sortzaileek euskal animazioan egindako lanak aztertu behar dira.
Narrazioaren egiturari eta pertsonaien osaerari dagokienez interesgarria litzateke animazio
zineman historikoki erreferente den The Walt Disney Companyren lanekin alderatzea, honek
euskal narrazioetan eragina izan duen edo ez aztertzeko. Euskal animazio zinema komertziala
80ko hamarkadatik aurrera garatzen hasi zen, eta momentu horretan ekoiztetxe estatubatuar
honek berpizkunde bat izan zuen. M. Keith Bookerren ustetan (2010), garai horretan Disneyk
aurreko hamarkadetan harrera ona izan zuten ereduak kopiatu zituen. Horregatik komenigarria
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litzateke euskal animazio luzemetraiak garai horretako eta aurreko urteetako nazioarteko film
arrakastatsuekin alderatzea.
Euskal animazioa nahiko ezezaguna den heinean eta kontuan hartuta 40 luzemetraia baino
gehiago estreinatu direla, beharrezkoa da honi buruzko ikerketak sustatzea ikuspuntua edozein
izanik —generoa, ekoizpena, autoreak, narratiba, adaptazioak, animazio teknikak, promozioa…—.
Euskal animazioaren garrantzia euskal zinematografian ikusarazi behar da eta hori soilik ikertuz eta
ikerketa hauek argitaratuz lortuko da.
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7. Eskerrak eta oharrak
Ikerketa hau argitaratu gabe dagoen azterketa sakonago baten erakuslea da. Beste ikerketa
horretan, Ipar Haizearen Erronka filmean agertzen diren emakumezko eta gizonezko
pertsonaiak aldagai gehiago erabilita aztertzen dira. Gainera, filmeko gizonezko pertsonaien
maskulinitateari buruzko gogoeta egiten da. Horretaz gain, hainbat iturri bibliografiko
erabiltzen dira XVI. mendeko euskal gizartearen irudikapena egiteko. Ipar Haizearen Erronka
filmaren analisiaren esanahiak orokorrean ikertzean feminismoaren presentzia aztertzen ditu
Maitane Junguitu Drondak (2019) bere doktore tesian.
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Identitatearen eraikuntza eta aitaren irudia errusiar zineman
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Laburpena
Aitaren pertsonaia gakoa izan da errusiar zineman. Baina aitaren irudiaren atzean errusiar
identitatea eta gizarteko auzi korapilatsuak ezkutatzen dira. Sobietar Batasunetik gaur arte, errusiar
zinemako aitak gizartearen eta agintariaren errepresentazioak izan dira. Aita indartsuak eraman ziren
pantailara Stalinen garaian: aita boteretsua, militarrak. Aldiz, krisiak jotako Perestroika garaiko
Errusian, aita ahulak irudikatu ziren. Eta egun berriro, aita indartsuak itzuli dira errusiar
Blockbusterren bidez. Hau da, egun aita-gizarte joko berdina jarraitzen du Errusiar presidenteak.
Hitz gakoak: aita, zinema errusiarra, errusiar gizartea

Abstract
The figure of the father has been a key character in the Russian cinema. But behind the image of the
father is hided a complex issue of the Russian identity and society. From the Soviet Union until now,
the fathers of the Russian cinema have been the representations of the society and the leaders of the
country. Powerful fathers were the character of the Stalin era: strong father, military ones. However,
in the years of the Perestroika the fathers were represented as weak figures. Now, again, the strong
fathers are back with Russian blockbusters. So, nowadays the Russian president is repeating the same
game of representations.
Keywords: father, Russian cinema, Russian society

1. Sarrera eta motibazioa
Aitaren irudia zinema errusiarrean ohikoa den figura da. Baina aitaren irudiaren atzean
errusiar identitatea eta gizarteko auzi korapilatsuak ezkutatzen dira. Identitatearen, aitaren eta
zinemaren arteko lotura ulertu ahal izateko hasierara jo behar da: identitatearen sorkuntzara eta
eraldaketa historiakoetara.
Errusiar inperioa indartsua izan zen, Inperio Mongoliarraren hondakinetatik eraikia. Honen
ostean, Romanov dinastiaren izenpean ezagutuko zen. Europako errege etxe handi bat izan zena
lurralde zabalak hartuz. Ondoren, monarkia eredutik aldenduta eta inperio berri/ezberdin baten
planteamenduan, Sobietar Batasunak urte luzeetan goraipatu zuen herrialde boteretsuaren ideia
eta identitatea (Condee, 2009:11-14).
Gainera, Sobietar Batasuneko hasierako urteek zer esan berezia izango dute identitatearen
auzian. Batez ere, iraultzaren lehen urteetan eta Stalinen agindupean, non identitatearen eta
gizartearen egiturak oihartzun nabaria izan zuten zinema bide izanik. Leninen ideietatik tiraka,
zazpigarren artea zutabe izan zen Errusiar gizarte berriaren eraikuntzan, zinema helburu
politiko-sozialekin erabiliz (Pisch, 2016:191-289; Graham, 2003: 71; Gosilo eta Hashanova,
2003; 9-11; Montero, 2000: 95-121; Shlapentokh eta Shlapentokh, 1993:21-35).
Hala ere, hau ez zen beti horrela izan eta Perestroika garaian jasan zuten ahuleziak
influentzia izan zuen gizartearen identitatean. Perestroika garaian eta aurreko urteetan egongo
diren agintariak, aitak baino, aitonak izango baitira; Errusiak bizituko duen krisi sozialarenpolitikoaren-ekonomikoaren ondorioz (Goscilok eta Hashanovak, 2003; 9).
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Identitatean eta sozio-politikan izandako eraldaketa hauek isla berezia izango dute zinean,
bereziki aiten irudian. Zinema errusiarrean eman diren aitek amaraun hau biltzen baitute. Hein
batean, zuzendariek gizartearen islak erreproduzitu dituzte pantailetan, eta hemen, gizarte baten
egiturak erakusteko ahaleginean agintariek/aitek duten pisua handia da.

2. Helburua
Errusiar identitatea eta aitaren irudiaren erabilera zineman nola elkar elikatzen joan diren
erakutsi nahi da. Hau da, nola sozio-politikoki garatu den gizon-agintariaren posizionamenduak
eragina izan duen identitatean eta ideia hau nola islatu den pantailetan aitaren irudiaren bitartez
garaian-garaikora moldatuz.

3. Metodologia
Ikerketa hau aurrera eramateko erabili den metodologia analisi filmikoarena da. Analisi filmikoaren
metodoaren helburua ez da soilik filmak zer dioen aztertzea, baita nola dioen ere. Hau da, ikusten
dugunak sortzen duen edukiaren analisia, hots, hartzen diren erabaki formalek eta estetikoek (ikusentzunezko lengoaia) izango duten esanahia. Horretarako, filma deskonposatu eta konposatu egin
behar da etengabe zer-nola galderei erantzunez (Marzabal eta Arocena, 2016:15; Casetti eta Di Chio,
1991). Metodologia hau aplikatu da lan honetan agertzen diren film guztiei. Horretaz gain, bestelako
materiala ere erabili da: liburuak, artikuluak …

4. Ikerketaren muina
Azterketaren muina zinema bada ere, kontuan izan behar da gizartean ho ri baino lehenago
jada bazeudela errepresentazioak. Horregatik, erlijioa abiapuntutzat hartuz, Goscilo eta
Hashanovak (2003:6) erlijioak aita errepresentatu zuela diote, bereziki, aita tiranikoa. Ondoren,
Eliza Ortodoxoan fokatuz eta hurrengo pausua emanez (istoriotik-lurrera), Jainko aitaren
ordezkaria lurrean Tsarra izendatu zuten. Tradizio historikoak eta politikoak urteetan zehar,
Errusiar agintariaren irudia nazioaren aita bezala kokatuko zuen Tsarra, Zar Batiuska. Errusian,
Tsarrak ondorioz, posizio autoritarioa eta boteretsua izango zuen gizartearekiko, Jainkotiarra.
Hala eta guztiz ere, Tsarraren gailentasunak, bere autoritate eta bot ere guztiz gurtua, oso lotua
zegoen errusiar kolektiboaren irudimenean (Goscilo eta Hashanova, 2003:8-9). Hortaz, tiranikoa
izan da ere, mirestua zen. Anbibalentzia hau gakoa izango da aurrerago datorrena ulertzeko.
Iraultzak herrialdea hankaz gora jarri arren, bai Lenin eta bereziki Stalin, dibinitate moduan
errepresentatu ziren berriro, botere absolutua helarazten zuten irudiak zabalduz Sobietar
Batasuneko errai guztietan zehar [1irudia, 2 irudia]. Eta ez da kasualitatea zinemara joango den
ikonografia hori oso lotua egotea erlijio irudiari, Jainkotiarra (Gosilo eta Hashanova, 2003: 9).
1. Irudia. Pich (2016:286)tik hartua

162

IkerGazte, 2021
Gizarte Zientziak eta Zuzenbidea

2. Irudia. Pich (2016:287)tik hartua

Aipaturiko Jainkotik Tsarrera egiten den jauzia egiten baita Leninekin eta batez ere, gerora
zer esan handia izango duen Stalinekin. Azken honek sistema bisual eta kultural oso bat jarriko
baitu bere aita-Jainko irudiari begira (Pisch, 2016:191-289; Graham, 2003: 71; Gosilo eta
Hashanova, 2003: 9-11; Montero, 2000: 95-121; Shlapentokh eta Shlapentokh, 1993:21-35). Eta
Tsarrarekin gertatu zen bezala, aita horren irudi Jainkotarra erakusten bazen ere, aita t iranikoa
hor zegoen.
Stalinen kultuak bi irudi edota arketipo biltzen dituela dio Pischek kartelen baitan eginiko
azterketan. Batetik, bere irudia lider militar gogor moduan (gerra zibileko liderra izan zen, eta
ondoren Gerra Patriotiko Handikoa) eta aldi berean, beste irudia, agintari zaintzailea eta
humanoa. Sobietar gizarteari begira dagoen lider bat. Bi arketipo hauek, soldadua-gerlaria eta
aita, salbatzailearen arketipo nagusiago batean elkartzen dira (Pisch, 2016:200) [3 irudia]. Hau
da, anbibalentzia bat sortzen da hemen: nazioaren aita eta tiranoa gizon eta erreferentzia bakarra
dira gizartearentzat.
3. Irudia. Pich (2016:277)tik hartua
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Adierazi bezala, Stalinek sistema bisual eta industria oso bat eraiki zuen bere irudi hori
helarazteko: irudiak, kartelak, propaganda ... eta horien artean zazpigarren artea. Zinemaren
bitartez, sobietar familia handiaren ideia zabaldu nahi zuen, bera aita bezala jarriz (Prokhorov,
2003:30-31). Aita-agintari-gizon dinamika hori oso ondo ikusten da Suvorov [Suvorov, 1941,
Mikhail Doller eta Vselovod Pudovkin] filmean, non Alexander Vasilyevich Suvorov (1729 –
1800) agintariaren istorioaren bizitza kontatzen duen, hots, militar ausart bat da filmaren
zutabea (Shlapentokh eta Shlapentokh, 1993:75-76).
Hala ere, aita boteretsu, miresgarri eta tiraniko honek amaiera izan zuen. Baina Stalinen
heriotzak agian inoiz pentsatuko ez ziren ondorioak ekarri zituen aitaren irudian. Stalinen
ondoren etorri ziren aitak, krisi larrian zegoen Errusia bati erantzun behar izan zioten eta izaeraz
ere ez ziren Stalin edota Lenin bezain karismatikoak. Hortaz, ez zuten aita irudi bat zabaldu,
aitona ahul batzuena baizik. Hortaz, aita boteretsu eta miresgarri horren irudia ez da guztiz
desagertuko eta nostalgia garatuko da Errusian pixkanaka.
Urteak aurrera doazen heinean Sobietar Batasuna krisian barrurago joango da. Jada sobietar
identitate indartsu horrek ez du balio eta horren ordez balorerik gabeko aitak/gizonak azaltzen
dira, familiak apurtuak daude pairatzen duten krisi politiko-sozialaren ondorioz. Hortaz,
eskaintzen duten irudia motelarena da, nahastuta, arazoak ditu, ez daki zer egin , zurrunbilo
batean dago, guztiz apurtua.
Honek ez du esan nahi atzerago sobietar zinean eman zen familia irudian ez zeudela familia
apurtuak. Perestroika aurreko zineman familia apurtuak bazeuden, baina beti prozesu historiko
baten ondorioz ziren. Adibidez, Gerra Handia (Bigarren mundu gerra) edo Errusiar gerra zibila,
hau da, gertakariak ziren. Perestroika garaian aitaren gabezia bestelako arrazoiengatik zen.
Familia apurtuak sobietar pantailak bete zituzten 1980-1990 bitartean, gehiengoak, biktimak,
metaforak ziren sistemaren huts egiteak irudikatzen zituzten, eta ez denboraren anomaliak
sorturiko gertaeraren baten ondorioak (Graham, 2003; 72-73).
Familia apurketak gizarte baten haustura errepresentatzen zuen eta pitzaduraren sinbolo
nagusi bilakatu ziren aitak. Garai oparoetan irudikatzen zuten boterea, jada ez zuten. Eta urte
batzuk lehenago aita boteretsuak islatu zituen bezala, orain, aita ahulak pantailaratzen hasten da
zazpigarren artea, krisian dagoen aita, krisian dagoen gizartea. Perestroika garai honetan hori
dotore islatzen duen filma Little Vera [Malenkaya Vera, Vasili Pichul, 1988] da. Film honen
kasuan zentroan dagoen harremana aitaren eta alabaren artekoa da; bai batak, zein besteak bete betean betetzen baitute garaiko metafora.
Vera (alaba) Sobietar Batasuneko hiri industrial batean bizi den nerabe gaztea da bere
amarekin eta aitarekin, anaia kanpoan dabil lanean. Gaztetxo baten antzera, tabernetara joaten
da, alkohola edaten du, gauez irteten da, lagunekin hitz egiten du maitasun eta fami lia kontuez
eta sexu harremanak ditu bere bikotearekin. Eskaintzen duen irudia Sobietar Batasunarekin
apurtu duen gazte batena da. Mendebaldeko itxura du eta baita jarrera, bere askatasuna
aldarrikatzen du. Hau batez ere, bizi duen kaiola salatzen egiten d u. Verak eta bere lagunek
erakusten duten sistemarekiko ukapena belaunaldiaren ezaugarri bat da, eta beste garaiko film
askotan bezala, indar handia egiten da ulertarazten sistemaren balore gabezia. Zaharrak bezain
galduak daude gazteak, jada gazteei ez die balio zaharren egiturak. Protagonista gaztea utzita
dago, ez du ez etorkizunik, ez iraganik, orainaldi toxiko bat bakarrik (Brashisky eta Horton,
1992:111-118). Beraz, bizitza librea daraman irudia eskaintzen badu ere, identitate krisi handi
bat pairatzen du. Zeinaren erroak etxean dauden, zulo beltz batean dagoen aitak irudikatuta.
Aita langile klaseko gizon alkoholikoa da, maiz biolentoa (fisikoki eta berbalki) bere
emaztearekin, alabarekin eta honen bikotekidearekin. Aita ere galdua dago, urte horieta n
Sobietar Batasuna zegoen bezala. Beraz, identitate gabezia hori aita ahul horrek ezin du
konpondu, bera baita nahasmen hori, ez daki zer egin eta alaba zurrunbilo berean hondoratua
dago berarekin.
Perestroika garaiko pertsonaia alkoholiko askoren antzera, Veraren aita infantilizatu egiten
du zuzendariak: ezin du berak bakarrik ibili, lerdea dariola ibiltzen da eta bere ahotsa negar
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zotinka entzuten dugu. Filmaren amaieran, bihotzeko baten ondorioz, sukaldean erortzen da,
lurrean mugitu ezinik gelditzen da eta ez da gai bere seme-alaben izenak oihukatzeko laguntza
eske. Verarentzat aita ez da eredu on bat eta filma aita eredugarri baten bila i garoko du, eredu
horretatik pasatuko dira bere anaia eta bikotea (Graham, 2003; 80).
Veraren aitaren heriotza metaforikoa da, heriotza horren bidez pelikulak jada geroz eta
argiagoa den belaunaldi baten xedea jasotzen baitu, belaunaldi inpotente bat eta zer esan gutxi
duena, guztiz ahulduta dabilena (Graham, 2003; 80). Hau da, aita galdu horiek erregimen galdu
bat islatzen dute, identitate galdu bat duen gizartea. Eta galera horren da handia, alaba ere
berarekin eraman duela arrastaka.
Baina historiak aurrera jarraitzen du. Perestroika garaiaren amaierak orain azaldutako aita
irudiaren amaiera dakar. Baina amaiera horrekin iraganeko aita zorrotzaren itzuleraren nostalgia
sortzen da gizartean. Hau da, azaldutako egoera sozio-politikoen ondorioz, aita berri baten
bilaketa nazio-estatu berriaren zer egin politikoa bilakatzen da mende berrian. Eta sistema -garai
aldaketak ere, pentsatu ez ziren nostalgiak sortu ditu orainaldian, aita eredu on baten
nostalgiaren ordez, aita zorrotz (ia tiraniko) baten nostalgia garatu baita egungo Errusian,
berriro Errusia “handi” bat sortuko duena (Hashanova, 2003:171).
Argi geratu zen, errusiar gizarte galduak, oinarri ideologiko gabeziaz, ideia berrien inguruan
elkartu behar zirela eta iraganarekin bakeak egin. Semeak, zeinak aurrena haien aitak
errefuxiatu zituzten, berriro hasten dira haien bila, belaunaldietako transmisio apurtua
konpontzeko. Aitaren gabeziaren edo hutsunean gaia, 1990. Hamarkadan hainbat filmen
ardatza izan zena, ezin zen alde batera utzi. Askotan, tramaren zati bat aita galduaren edo
figura alternatibo baten bilaketa zen. Semeak aitak aurkitzen zituzten eta onartu egiten
zituzten haien pekatuekin eta iraganeko akatsekin. Kontuan izanik honek duen esanahi
kulturala, ideologikoa, erlijiosoa eta historia mitologikoa aita errusiarraren inguruan. Aita
“galdu” bat aurkitu eta bere ondorengo belaunaldien jarraikortasuna eraikitzea eginkizun
soziala eta politikoa bilakatu zen. Geroz eta garrantzitsuagoa izanez estatu errusiar
berriarentzat. (Smorodinskaya, 2003:90)

5. Ondorioak
Mende berriak, aita berria ekarri zuen Errusiara: Vladimir Putin. Presidentearen ospearen zati
bat, izatez, agian orain arte azalduko irudi horren transformazioan dago. Hasteko, Sobietar
Batasuneko partiduko funtzionarioa izan zen, lider energetikoa da eta gehiengoaren begietan
gaztea izanik ere nazioaren babestailetzat jo zaio (Gosilo eta Hashanova, 2003:10).
Goscilok eta Hahsanovak azaltzen duten ibilbide honetan sakonago erreparatzen badugu,
orain arte ikusitako faktore askori zeinen lotuta dagoen ikusten da. Hein batean sobietarra baita
-identitate oparoari lotuta, Putin militarra izan baitzen, KGBko kide-, gaztea da- honek Sobietar
Batasuneko aitonetatik bereizten du-, nazioaren babestailetzat jo zaio -aita- eta boteretsua da soldadu mirestua-. Hau da, Putin berriro aita indartsu baten antzera jartzen da, Stalin, Tsarra
eta horrelako figurekin alderatuz, nazioaren aitak bezala izendatuak izan zirenak. Zorroztasun
honek gizarteak azken urteetan garatu duen nostalgia betetzen du.
Erregimen sobietarreko autoritate politikoak eta diskurtsiboak jarraitu egin du, eta berarekin
aitaren irudikapenak (Gosilo eta Hashanova, 2003:20). Gainera, diskurtsoaren trantsizio horrek,
zer esan handia izan du Putinekin. Perestroika urte gogorren ondoren, oparotasunak josiko du
Putinen garaia. Ukatu ezina da honek bere figuran izango duen eragina, berriro, Errusiaren
identitate indartsua goraipatuz. Eta hau presidenteak berak ere bultzatu du, zinean.
Norrisek bi gako ospetsu jartzen dizkio Putinen aginteari: abertzaletasunaren gorakada eta
iraganaren oroimena. Errusia zaharra berri bilakatu du, sinboloak nahasiz, istorioak eta

165

IkerGazte, 2021

oroitzapenak ber-hartuz herrialde harro bat izateko (Norris, 2012: 5). Eta hau zinemaren bitartez
egin du, bereziki Blockbusterrak.1
Blockbusterren auzia sakona da. Norrisek 2012.urtean idatzitako liburuan luze eta zabal
argudiatzen du Blockbusterrak, identitate berriak eta iraganeko Errusiako sinboloak nola dauden
lotuak (Norris, 2012). Labur kontaturik, behar batetik hasten dela dio garapena. Rubloaren
jaitsieraren eta urte oso gogorren ondorioz produktu merkeak eta lokalak behar ditu Errusiak.
Baldintza ekonomiko horretaz gain, gizartean heroi propioak izateko nahia sortzen da, nostalgia
bat baitago:
Errusiako zero urteetan, nahirik zabalduena abertzaletasunarena zen. Produktu lokalak geroz
eta gehiago saltzen ziren abertzaletasuna marka bezala erabiliz. “Errusiar marka” hau
rubloaren kolapsoarekin heldu zen bere gailurrera eta horrekin batera produktu merkeagoen
beharra errusiar kontsumitzaileentzat. Publizitate berri “nazionala” azaldu zen, zeina askoz
hobeto saltzen zen abertzaletasunaren ideia historiari lotuta joaten bazen. Eta marka batek
emozionalki lotura nabaria izan bazuen, eta jarraitu zuenak, errusiar zinema izan zen, “gure”
historia, “gure” zinema eta “gure” heroiak bezala zabalduz (Norris, 2012:11).
Gure historia, gure zinema eta gure heroiak (gizon-aita-agintariak). Honek orain arte aipatu
dugun identitatea-aita-zinema lotura bete betean osatzen du. Kolapsoaren ondoren identitate
berri bat behar dute, heroiak behar dituzte Errusia berrian, eta horiek blockbusterren bidez
agertuko dira, hots, orainaldiko aitak.
Berreraikuntza historikoak jarriko dira pantailan, iraganeko heroiak eredu izango direla
identitatearen eraikuntzan dio Norrisek. Gainera, egun aukera zabala dagoela identitate hori
osatzeko salatzen du. Pantailetara dena eraman baita, Tsarraren garaiko identitatea, Errusiako
paisaiak, folklorea, musika ... etab. Honela borobiltzen du Norrisek (2012:316): “menu aberatsa
da Errusiar nazionalismoarena, berria eta zaharra”.
Ibilbide osoan zehar ikusi dugu identitatea, abertzaletasuna eta aita horren irudia nola eman
den zinean. Bada, egun bete betean eman du Kremilnak Blocbuster-en produkzio abertzaleekin.
Azken urteetako ospetsuenak zalantzarik gabe, Night Watch [Nochnoy dozor, Timur
Bekmambetov, 2004], Day Watch [Dnevnoy Dozor, Timur Bekmambetov, 2004] eta Stalingard
[Stalingrad, Serguei Bondarchuk, 2013] dira. Night Watchen kasuan arreta jarriz, oinarrian
gizon baten borroka dago iluntasunaren indarren aurka berriro argia ekartzeko Errusia
kapitalistara. Gainera, protagonista aita da. Beste behin, agintariaren eta aitaren irudia nahastuta
ematen dira.
Gainera, aldaera txiki bat dago, Beumersek zera salatzen du: “Putinen zinemako heroia
erregimenaren ikur bilakatu zen: gizarteari konfiantza ematen zion, eta ikuslea seguru
sentiarazten zuen, Errusia orain toki seguru bat bilakatuz” (Beumers, 2009: 259).
Abertzaletasunaren eta iraganaren erabileraz gain, Putinek Errusia toki segurua bilakatu du, eta
bera jarri da aita.

6. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Etorkizunera begira zinemaren historian eta eraldaketan gehiago ikertu beharko litzateke.
Zinema, entretenimendu hutsa dela uste baita, baina ez da horrela. Pantaila zurian gizartearen
irudia eskaintzen da eta bertatik ikertzaileok hainbat aspektu ikertu di tzakegu. Kasu honetan
bezala, errepresentazioak. Hau bereziki baliagarria izango litzateke generoari loturiko auziak
ikertzeko, kasu honetan agintari-aita-zinema lotura azaldu den bezala aztertu daitezke egungo
zineman: emakumea, immigranteak/emigranteak, arrazakeria ...

1

Blockbuster: aurrekontu handi batekin eta blokean egiten diren filmak izendatzeko terminoa da, Hollywoodeko produkzio
garai baten ondorioz sortua XX.mendean. Horretaz gain, oso arrakastatsuak izan diren filmak izendatzeko ere erabiltzen
da. Informazio erabilgarria: https://www.gaztezulo.eus/albisteak/blockbusterrak-gora-blockbusterrak-behera
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Laburpena
Lan honetan, ezeztapena identifikatzeko Murriztapen Gramatikako erregelak aurkezten dira sentimenduen analisia
izeneko Lengoaia Naturalaren Prozesamenduko arlorako. Ezeztapenak bere irismen-eremuko hitzek edota
hitz-multzoek duten informazio subjektiboan eraldatu dezakete eta beharrezkoa da hori identifikatzea. Hemen,
Murriztazpen Gramatika ingurunean erregelak nola sortu ditugun azaltzen dugu eta erregelen ebaluazioaren berri
ere ematen dugu. Emaitzen arabera, erregelek oro har ondo identifikatzen dituzte ezeztapenaren irismen-eremuko
hitzak.
Hitz gakoak: sentimenduen analisia, ezeztapen-markak, Murriztapen Gramatika, erregelak
Abstract
In this work, the rules of Restriction Grammar for identifying rejection are presented for the area of Natural
Language Processing called Sentiment Analysis. Negation can transform the subjective information contained in
words or phrases in its scope and it is necessary to identify this. This works aims to explain how we created the
rules in the Restriction Grammar environment and we also report on the evaluation of the rules. The results show
that the rules generally identify well the words in the scope of the negation.
Keywords: sentiment analysis, negation marks, Constraint Grammar, rules

1. Sarrera eta motibazioa
Sentimenduen analisia izeneko arloaren helburua hitzek edota esaldiek eta testuek duten informazio subjektiboa
erauztea da. Lengoaia Naturalaren Prozesamendua izeneko alorraren baitan kokatzen da eta hainbat ataza barne
hartzen ditu: i) esaldia edo testua objektiboa edo subjektiboa den sailkatzea, ii) entitateen (adibidez, telefono
mugikorrak) ezaugarriei edo aspektuei loturiko informazio subjektiboa erauztea. Baina badaude ataza gehiago ere
eta horietako bat testu subjektiboek balorazio positiboa edo negatiboa egiten duten identifikatzea da.
(1)
(2)

Mugikor hori atsegin dut.
Urak 100 gradutan irakiten du.

Sentimenduen analisiko atazak aplikatuz, (1) adibidea esaldi subjektibo bat dela esan daiteke eta (2) adibidez, aldiz, esaldi objektiboa. Bestetik, (1) adibidean, balorazio psoitiboa egiten da mugikor hitzari dagokionez.
Hiru hurbilpen bereizi ohi dira ataza horretarako eta sentimenduen analisiko beste atazetarako: i) ezagutzan oinarritutako teknikak: balorazio egiten duten hitzen zerrenda bat abiapuntu izan ohi da; ii) teknika estatistikoak:
ikasketa automatikoa eta ikaskuntza sakona, besteak beste eta iii) teknika hibridoak: aurreko bi teknikak uztartzen
dituztenak dira.
Esan bezala, ezagutzan oinarritutako tekniketan baloratzen duten hitzen zerrenda bat erabiltzen da. Hitz horiek
zenbakizko balio bat izaten dute duten informazio subjektiboa adierazteko. 1. taulan ikus daitekeenez, hitz bakoitzak −5 eta +5 arteko zenbakizko balio bat edo sentimenduen balentzia bat du. Zeinuek hitzek balorazio positiboa
(+) edo negatiboa (−) egiten duten adierazten dute. Zenbakiek, berriz, hitzen balorazioaren intentsitatea adierazten
dute, zerotik urrundu ahala, hitzaren balorazioaren intentsitatea gero eta handiagoa da. Gure kasuan, euskarazko
hitzei zenbaki horiek esleitzeko SO-CAL tresnako sentimenduen lexikoia (Taboada et al., 2011) euskaratu dugu.
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Hitza lexikoian
bikain
on
eskas
txar

Balentzia
+5
+2
−1
−3

1. Taula: Lexikoiko hitz zerrenda bat eta hitzen zenbakizko balio subjektiboa.
Ezeztapenak subjektibitatea duten hitzen sentimenduen balentzian aldaketak sor ditzake. Ezeztapenak, sentimenduen analisiaren ikuspegitik balentzia aldatzaile bat izanik, zenbakizko balio bat du (±4) eta honelako eraldaketak sortzen ditu balentziadun hitzetan:
(3)

Antzezlan hori ez−4 da [bikaina+4 ] izan. = 0

(4)

Ikusi dugun filma ez+4 da [txarra−3 ] izan. = +1

(3) adibidean, bikaina hitza ageri da (+4) balioa duena eta ezeztapenaren eraginpean dagoenez, eta ezeztapenmarkaren −4 balioa jasotzen duenez, esaldiaren sentimenduen balentzia 0 da. Aldiz, (4) adibidean, txarra adjektiboak −3 sentimenduen balentzia du eta ezeztapenaren eraginpean, ezeztapen-markaren +4 balioa jasota, esaldiaren sentimenduen balentzia +1 izatera pasatzen da.
Ezeztapenak sentimenduen analisian eta, bereziki, hitzen eta esaldien sentimenduen balentzian duen eragina
kontuan hartuta, lan honen helburua ezeztapen-marken eragin-eremua identifikatzea izango da, horretarako Murriztapen Gramatikako (Karlsson et al., 2011) erregelak erabiliz.
Kontuan hartu behar da, ezeztapenean hiru kontzeptu direla garrantzitsuak baina guk, lan honetan, bi kontzepturekin egingo dugu lan:
• Ezeztapen-markak. Aditzek eta izenek ezeztapena adieraz dezakete (adibidez, ekidin edo ukatu) baina guk
adberbioek, aditzek, postposizioek, menderagailuek eta juntagailuek adierazten duten ezeztapena landu dugu.
(3) eta (4) adibideetan, beltzez adierazitakoak dira ezeztapen-markak.
• Ezeztapenaren irismena. Ezeztapen-markek eraldatzen duten testu-zatiei deritze. (3) eta (4) adibideetan,
azpimarkatuta ageri dena da ezeztapenaren irismena.
• Ezeztapenaren fokoa. Eztapenaren irismenean gehien edo indar handienez ezeztatutako elementua edo testuzatia da. (3) eta (4) adibideetan, kortxete bidez adierazitakoak dira ezeztapenaren fokua. Guk lanean kontzeptu hau ez dugu landuko; izan ere, beharrezkoa da lehenik ezeztapenaren irismena ondo identifikatzea, fokoa
identifikatzen hasi aurretik.

2. Aurrekariak eta ikerketaren helburuak
Aurretik esan bezala, ezeztapena bezalako fenomenoak lantzea oso garrantzitsua sentimenduen analisian, baldin
eta tresna automatikoek testuetako subjektibitatea ondo sailkatzea edo identifikatzea nahi badugu. Hori dela eta,
ikergaitzat ezeztapena duten lanak asko dira eta gainera, hizkuntza askotan.
Ezeztapena identifikatzeko gehien erabili izan den tekniketako bat hitz-zaku eredua (ingelesez, bag-of-words)
izan da. Kasu honetan, hitz bakoitzak subjketibitateari loturiko zenbakizko balio jakin bat du. Pang et al.-ek (2002)
eta Wiegand et al.-ek (2010) ezezko hitza gehitzen dute hitz guztietan ezeztapen-markaren lehen puntuazio ikurra
agertu arte. Modu horretan, Wiegand et al.-ek (2010) “I do not NOT like NOT this NOT new NOT Nokia NOT
model” moduko egiturak sortzen dituzte.
Beste teknika bat testuinguko balentzia aldatzaileena (ingelesez, contextual valence shifter) da. Teknika honen
hastapenak Polanyi eta Zaenen-ek (2006) egin zituzten eta zenbait hitzek (hala nola, intentsifikatzaileek, ezeztapenak edota diskurtso-egiturak ere) hitzek duten sentimenduen balentzian eragiten dutela aldarrikatzen dute. Li eta
Wu-k (2010) hitz positiboen eta negatiboen zerrendak eta aldatzaileentzako zerrenda multzoa proposatzen dituzte
lehenik (tartean, ezeztapenarena). Ondoren, aldatzaile hauen irismena n- moduan definitu dute hitz positibo edo
negatiboen aurretik.
Erlazio semantikoetan oinarritutako teknika (ingelesez, semantic relations) ere badago. Erlazio semantikoek
kontzeptuen edo esanahien arteko erlazioa zehazten dute (adibidez antonimoa, sinonimoa, homonimoa, etab.) eta
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hori ezeztapenarekin ere erabil daiteke. Wiegand et al. (2010) lanean, esaldien azterketarako perpausaren egitura
linguistikoa erabiltzen da eta perpausaren balorazioa bere atalen (izen sintagmak, aditz sintagmak eta hizkera
zatiak) balorazioaren mende egongo balitz bezala lantzen dute. Hori horrela izanik, hitzen ezeztatzeak esaldi oso
baten edo haren zati batzuen balorazioa aldatuko balu bezala lantzen dituzte ezeztapena eta bere irismena.
Azken teknika erlazioetan eta dependentzietan (ingelesez, relations and dependency based) oinarritutakoa da.
Perpaus bateko hitzen eta mendekotasun sintaktikoen arteko erlazio gramatikalek testu-harremanak erauzten laguntzen dute. Hori baliatuz, esaterako Jai eta al.-ek (2008) termino (ezeztapena barne) desberdinen eragin-eremua
identifikatzen saiatu dira Stanford Parser zuhaitza erabiliz.
Gure lanari dagokionez, sentimenduen analisian ezeztapena lantzeko Murriztapen Gramatika erabiliko dugu.
Hurbilpen honek lotura du, bai testuinguruko balentzia aldatzaileekin, baita erlazio eta dependentziekin ere. Gure
lanak lotura du balentzia aldatzaileekin kontuan hartzen dugulako, hitz zerrendak erabiltzen ditugulako eta ezeztapenaren irismena mugatzen saiatu garelako. Bestetik, erlazio eta dependentziekin ere badu lotura lanak hitzen eta
sintagmen arteko erlazioak kontuan hartzen ditugulako Murriztapen Gramatika erabiliz ezeztapen-marken irismena
edo fokua mugatu nahi dugunean.

3. Metodologia
Jarraian, gure lana garatzeko erabilitako metodologia azalduko dugu. Lehendabizi, lan honen marko teorikoari, hau
da, Murriztapen Gramatikari dagozkion azalpenak emango ditugu. Ondoren, erregelak Murriztapen Gramatikan
sortzeko prozedura nolakoa izan den azalduko dugu. Azkenik, sortutako erregela horiek nola ebaluatu ditugun
aipatuko dugu.

3.1. Marko Teorikoa
Ezeztapen-markak eta euren irismen-eremua identifikatzeko erregelako sortzeko erabili dugun marko teorikoa Murriztapen Gramatika (ingelesez, Constraint Grammar, CG) (Karlsson et al., 2011) da. Lengoaia Naturalaren Prozesamenduan, desanbiguazio lexikoa egiteko eta esaldien azaleko azterketa sintaktikoa egiteko erabiltzen da. Bere
ezaugarriei dagokienez, hiru aipa daitezke:
• Edozein testu aztertzeko helburua duen formalismo hau hizkuntzarekiko independientea da eta analisi morfologikoan oinarritzen da.
• Murriztailea da; izan ere, desanbiguazio-erregelak deitutakoak ditu analisi morfologikoaren eta funtzio sintaktikoen desanbiguazioa egiteko eta testuinguru jakin batean zuzenak ez diren ahalik eta interpretazio gehienak
kentzeko.
• Islapen-erregela edo mapaketa-erregela deiturikoak ere baditu eta euren egitekoa etiketatze morfologikoan eta
sintaktikoan dauden hutsuneak betetzea da, horretarako testuingurua kontuan hartuz.
Beraz, gramatikan erregelak idazten direnean eta gramatika konpilatzen denean, gramatikak aztertutako testuko hitzetan etiketak utziko ditu. Etiketok askotarikoak izan daitezke (lema, inflexioa, eratorpena edota funtzio
sintaktikoa), nahiz eta gure kasuan, ezeztapen-markak eta euren irismen-eremua izango diren. Bukatzeko, aipatu
behar da gramatikak erregelen bidez interpretazio linguistiko automatikoak gehitu, ezabatu edo aukeratzeko aukera
ere ematen duela, betiere esaldiaren testuingurua kontuan hartuta.

3.2. Erregelak sortzea
1- Euskarazko ezeztapen-marken zerrenda osatu. Lehenik eta behin, euskararen ezeztapen-marken zerrenda
osatu dugu eta zerrenda hori Altuna et al. (2017) eta Altuna et al. (1985) lanetan oinarrituta osatu dugu.
Honako hauek izan dira ikerketarako erabili ditugun ezeztapen-markak: ez, ezin, gabe, ezik, salbu, ezta eta
ezean.
2- Ezeztapen-marka hori duten esaldiak erauzi corpusetik. Gero, Euskarazko Iritzi Corpuseko (Alkorta
et al., 2016) 96 testutan, ezeztapen-markaren bat duten esaldiak bilatu ditugu eta horiekin esaldi-zerrenda bat
osatu dugu, 2. taulan ikus daitekeen moduan. Guztira 359 ezeztapen-marken instantzia lortu dugu.
3- Esaldietako hitzei sentimenduen balentziak esleitu. Ondoren, 320 esaldi horietako hitzei nahiz esaldi
osoei sentimenduen balentzia esleitu diegu. Hori egiteko, hitzei kategoria gramatikala edota marka lexikala
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TESTUA
EGU23
EGU23
EGU24

EGU24

EGU25
EGU25

ITEMA
Ez da espero euri asko egitea,
baina giroa hezea eta freskoa izango da.
Asko ez du egingo, baina zerbait bai.
Zumaian ez du elurrik egingo
baina elur-kota 400-500 metrora jaitsiko da,
beraz kontuz errepideetan.
Oraintxe bertan ematen du Frantzia iparraldera iritsiko dela
eta hortik haize indartsua sortuko du gure lurraldean,
baina ez da izango lehengokoa bezain indartsua.
Abuztua hasi berri dugun honetan, ez dugu
urte sasoi honetarako espero izan
ohi dugun eguraldirik izango.
Goizean berriz aterri mantenduko du
eta ez du ia euririk egingo.

2. Taula: Ezeztapen-markak aztertzeko sortutako azpicorpusaren zati bat.
esleitzen dien Eustagger tresnari (Aduriz et al., 2003) Sentitegi (Alkorta et al., 2018) sentimenduen hiztegiko
hitzak gehitu dizkiogu; lexikoian hitzak kategoria gramatikalean oinarrituta baitaude.
(5)

Pogostkinak ezin [hobeki]+2 atera zituen. (MUS20)

(6)

[Irabazi]+2 ezinik jarraitzen du Eibarrek. (KIR17)

(7)

Ikuspuntu [politikotik]−1 ez ezik, [ekonomikotik]+3 ere Greziak esperantza ekarri du Europako hegoaldeko beste herrietara, tartean Euskal Herrira. (POL08)

4- Corpuseko esaldiak banan-banan eskuz aztertu. Esaldietako ezeztapen-markak identifikatu ondoren, haren irismena zein den adierazi dugu. Irismen-eremuko sentimendu-balentzian nahiz esaldi osokoan utzi duen
ondorioa aintzat hartuta, esaldia bera eta haren ezeztapen-marka multzokatu egin ditugu.
(8)
(9)
(10)

Pogostkinak [ezin hobeki+2 ] atera zituen. (MUS20)
[Irabazi+2 ezinik] jarraitzen du Eibarrek. (KIR17)
[Ikuspuntu politikotik−1 ez ezik], [ekonomikotik+3 ] ere Greziak esperantza ekarri du Europako hegoaldeko beste herrietara, tartean Euskal Herrira. (POL08)

Adibidez, (8) adibidean ageri den ezeztapen-markak (ezin) hobeki adjektiboaren balentzia indartzen du. Aldiz,
(9) adibidean, ezinik ezeztapen-markak irabazi aditzaren balentzia ahultzen du. Azkenik, (10) adibidean, ez
ezik egiturak sentimenduen balentziaren ikuspegitik ez du eraginik.
5- Erregelak eskuz prestatuta utzi Murriztapen Gramatikan sortu aurretik. Urrats honetan, ezeztapenmarkak eta haien irismena identifikatzeko erregelak eskuz sortu ditugu, corpuseko adibideetan oinarrituz.
Erregela horietako batzuk 3. taulan ikus daitezke. Erregelak eskuz sortzeko sistematikoki ezeztapen-marken
inguruan ageri diren hitzen gramatika-kategoriak identifikatu ditugu, betiere, ezeztapena agertzen den proposiziokoak. (11) adibidean oinarrituz, PM [ezin (+ ad. lag.) + ad. nag.] PM erregela sortu dugu. Aldiz, (12)
adibidearekin, PM [ad. nag. + ezin] PM erregela sortu dugu. Hori egin dugu corpuseko adibide guztiekin,
abiapuntu izan diren erregela horiek orokortuz1 .
(11)

(...) [ezin da baztertu−1 ] ekaitz zaparradaren bat izatea. (EGU35)

(12)

[Irabazi+2 ezinik] jarraitzen du Eibarrek (...) (KIR22)

1 Erregelek honako informazioa biltzen dute: i) kakoek [] ezeztapen-markaren irismena adierazten dute, ii) parentesiek () sintagma horren
agerpena hautazkoa dela adierazten dute, iii) letra etzanak ezeztapen-marka edo egitura lexikalizatuen osagaiak adierazten dituzte, iv) barrak /,
azkenik, ezeztapen-markaren irismenean, aukeran aipaturiko osagai ezberdinek daudela adierazten du, v) ISk eta ASk izen- eta aditz-sintagma
adierazten dituzte (ageri diren beste elementuak: adjektiboa, adberbioa, aditza, aditz laguntzailea eta sintagma dira), vi) puntuazio-markaren
murriztapena (PM) da (helburua erregeletan ezeztapen-marken irismena esaldi barnean kokatzea eta beste esaldietako elementuak ez hartzea
da).
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Adb.
(1)

Ezeztapen-marka
ezin

(5)

ezin

(10)

ez

Erregelen egitura
PM ezin + [adjektiboa/adberbioa] (+ atzizki konp.) PM
PM [ad. nag. + ezin] PM
PM [ezin (+ ad. lag.) + ad. nag.] PM
PM [IS] ez ezik PM

3. Taula: Sentimendu-balentzian eragin ezberdinak dituzten ezeztapenak identifikatzeko proposatu diren
erregeletako batzuk.
6- Eskuz sortutako erregelak Murriztapen Gramatikaren ingurunera egokitu. Aurreko urratseko erregeletan oinarrituz, erregelak Murriztapen Gramatika formalismora egokitu eta ebaluatu ditugu. 1. irudian erregelak nolakoak diren ikus daiteke. Erregela horiek honela osatuta daude:
LIST PUNTUAZIOA = PUNT PUNT PUNT KOMA PUNT BI PUNT PUNT GALD PUNT ESKL PUNT HIRU PUNT PUNT KOMA ;
LIST EZ = ‘ ‘ ez ’ ’ ;
LIST BESTERIK = ‘ ‘ b e s t e ’ ’ ;
# (2)
# b e s t e r i k ez e g i t u r a k
MAP ( ! b e s t e r i k e z H A S ) TARGET (DET) I F ( 0C BESTERIK )

( 1C EZ ) ;

(...)

1. Irudia: Ezeztapen-markak eta beren irismen-eremua identifikatzeko erregelen adibide bat Murriztapen
Gramatika formalismoan.
– LIST zerrendak. Bertan hitz jakinak edo bestelako elementuak, puntuazio-markak adibidez, zerrendatzen dira. 1. irudian, puntuazio-markak (LIST PUNTUAZIOA) eta ezeztapen-markak (LIST EZ,
LIST BESTERIK) zerrendatu ditugu.
– MAP komandoa (islapen-erregelak). Hauen bidez erregeletan adierazitako egiturak corpusean bilatzen
dira eta aurkitzen badira, etiketa bat esleitzen zaio corpusean bilatu den egiturari. Ezaugarri hauetaz
osatuta dago erregela:
* Esleituko den etiketa. Etiketak aurretik ! ikurra du, 1. irudian.
* Etiketa esleituko zaion hitza. Adibidez, !besterikezHAS etiketa determinatzaile bati (DET) esleituko
zaio.
* Erregelaren baldintzak. Esaterako, !besterikezHAS etiketa esleitzeko, 0 posizioan BESTERIK zerrendak, hau da, beste hitzak, (0C BESTERIK) egon behar du eta 1 posizioan EZ zerrendak (kasu
honetan, ez ezeztapen-markak), erregelak funtziona dezan.
Murriztapen Gramatika formalismoan idatzirik erregela bakoitzak bere etiketa uzten du corpuseko lerroan. 2. irudian, esaterako, Murriztapen Gramatikan sortu ditugun erregelek bi hitzi etiketa ezarri diete
(!gabeAUR etiketa harrotu hitzean eta !gabe etiketa gabe hitzean).

3.3. Erregelak ebaluatzea
Gramatikak copuseko hitzetan etiketak utzi dituela begiztatu ondoren, gramatikako erregelako ebaluatzeko urrats
hauek burutu ditugu:
‘ ‘ < , > ’ ’ ‘ ‘ <PUNT KOMA>’’
PUNT KOMA
‘‘< b a t e r e >’’
‘ ‘ b a t e r e ’ ’ ADB ARR ZERO w39 , L−A−ADB−ARR−13 , l s f i 4 8 @ADLG %SINT
‘‘< h a r r o t u >’’
S:278/0
‘ ‘ h a r r o t u ’ ’ ADI SIN PART NOTDEK w40 , L−A−ADI−SIN −38 , l s f i 4 9 @−JADNAG %ADIKAT S : 2 7 8 ! gabeAUR
‘‘< gabe >’’
S:141/0
‘ ‘ gabe ’ ’ ADB ARR ZERO w41 , L−A−ADB−ARR−14 , l s f i 5 0 @KM> %SINT S : 1 4 1 ! g a b e
‘‘<$ . > ’ ’ ‘ ‘ <PUNT PUNT>’’
PUNT PUNT

2. Irudia: Murriztapen Gramatika formalismoan sortutako erregelek esleitutako ! etiketa.
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Erregela
LIST motakoak
MAP motakoak

Kopurua

Orokorrak
Egitura
lexikalizatuak
EZIN
SALBU
IZAN EZIK
EZ EZIK

3

EDO/EDOTA/ALA EZ

Kopurua
24
73
4

10

EZ... EZ...

4

18
4
5
1

EZ
GABE
EZTA

14
3
9

4. Taula: Murriztapen Gramatikan sortutako zerrenden eta komandoen kopurua.
1- Euskarazko Iritzi Corpusa (Alkorta et al., 2016) prozesatu erregelak ebaluatu ahal izateko. Murriztapen
Gramatika formalismoan oinarritzen den euskarazko desanbiguatzaile morfosintaktikoa erabili dugu (Aduriz
et al., 1997) erabiliko diren 48 testu horiek prozesatzeko eta Murriztapen Gramatika formalismora ekartzeko.
2- Murriztapen Gramatika formalismoan sorturiko 73 erregelak corpusaren test zatiko 144 testuetan aplikatu.
3- Gramatikak aplikaturiko erregelak ebaluatu. Erregelek corpusean esleitutako etiketak ebaluatu ditu etiketatzaileak. Etiketatzaileak hiru etiketa erabili ditu: ETIK ONDO (erregelaren etiketa zuzena denean),
ETIK FALTA (corpuseko hitzak etiketa behar zuenean eta erregelak jarri ez dionean) eta ETIK GAIZKI
(erregelak corpuseko hitzari etiketa jarri dionean eta hitzak etiketa behar ez duenean).
3. irudian, hiru hitz daude eta hirurek egon beharko lukete etiketatuta. Hiruretatik bi (harrotu eta gabe)
etiketatuta daude eta ETIK ONDO etiketa jarri zaie, lerroen hasieretan. Baina, hori ez da hala batere hitzaren
kasuan eta hitz horri ETIK FALTA etiketa jarri zaio.
‘ ‘ < , > ’ ’ ‘ ‘ <PUNT KOMA>’’
PUNT KOMA
ETIK FALTA ‘‘< b a t e r e >’’
‘ ‘ b a t e r e ’ ’ ADB ARR ZERO w39 , L−A−ADB−ARR−13 , l s f i 4 8 @ADLG %SINT
ETIK ONDO ‘‘< h a r r o t u >’’
S:278/0
‘ ‘ h a r r o t u ’ ’ ADI SIN PART NOTDEK w40 , L−A−ADI−SIN −38 , l s f i 4 9 @−JADNAG %ADIKAT S : 2 7 8 ! gabeAUR
ETIK ONDO ‘‘< gabe >’’
S:141/0
‘ ‘ gabe ’ ’ ADB ARR ZERO w41 , L−A−ADB−ARR−14 , l s f i 5 0 @KM> %SINT S : 1 4 1 ! g a b e
‘‘<$ . > ’ ’ ‘ ‘ <PUNT PUNT>’’
PUNT PUNT

3. Irudia: Erregelak ebaluatzeko etiketatzaileak hitzei esleitutako etiketak.

4. Emaitzak
4.1 azpiatalean, Murriztapen Gramatikan sortu ditugun zerrenden eta komandoen berri eman dugu; bai, kopuruari
dagokionez, baita euren ezaugarriei buruz ere. 4.2 azpiatalean, erregela horien ebaluazioaren berri eman dugu.

4.1. Lana
Lan honetan, ezeztapen-markak eta euren irismen-eremua identifikatzeko garatu diren zerrenden eta komandoen
kopurua 4. taulan ikus daiteke. Alde batetik, 24 LIST zerrenda eratu ditugu. Bertan, ezeztapen-marka guztiak,
puntuazio-markak eta juntagailuak ageri dira zerrendatuta. Bestetik, berriz, 73 MAP komando ere sortu ditugu.
Komando gehienak ezeztapen-marka bakoitzaren irismen-eremua identifikatzeko sortu dira. Horrela, EZIN
ezeztapen-markaren irismen-eremua identifikatzeko 18 komando erabili dira eta EZ ezeztapen-markarenak identifikatzeko, berriz, 14. Beste ezeztapen-marken kasuan, euren irismeneko hitzak identifikatzeko erabili den komandoen kopurua baxuagoa da. Egitura lexikalizatuak2 deitutakoak identifikatzeko, berriz, 10 komando erabili dira
eta beste 3 komando orokor ere sortu ditugu.
2 Lan honetan egitura lexikalizatuak deitzen diogu ezeztapen-marka bat maiztasun handiz beste hitz jakin batekin agertzen diren egiturei.
Horren adibide dira: dudarik gabe, zalantzarik gabe, baino ez, etab.
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Eragina
Indartu
Ahuldu
Eraginik ez
Guztira

Doitasuna
1,00
0,93
0,97
0,93

Estaldura
1,00
0,80
1,00
0,80

F1
1,00
0,86
0,98
0,86

Hitzak (instantziak): 3/5/B
4 (2): 4/0/0
1.050 (192): 784/63/203
36 (19): 35/1/0
1.090: 823/64/203

5. Taula: Emaitzak ezeztapen-markek sentimendu-balentzian eragiten dutenaren ikuspegitik.
Ezeztapen-markak
Egitura lexikalizatuak
Irismena
Guztira

Doitasuna
1,00
0,96
0,91
0,93

Estaldura
0,96
1,00
0,75
0,80

F1
0,98
0,98
0,82
0,86

Hitzak (instantziak): 3/5/B
195 (195): 188/0/7
28 (16): 27/1/0
867 (195): 601/63/196
1.090: 823/64/203

6. Taula: Emaitzak ezeztapenari loturiko elementu-motaren ikuspegitik.

4.2. Ebaluazioa
Ebaluazioa bi modutan egin dugu. Alde batetik, ezeztapenak balentziadun hitzetan eta irismen-eremuan duen
eraginaren araberako ebaluazioa egin dugu (5. taula). Bestetik, ezeztapenari loturiko elementu-motaren araberako
ebaluazioa (6. taula) ere egin dugu.
5. taulako datuen arabera3 , erregelen doitasuna 0,90tik gorakoa da eta estaldura ere ona da, ezeztapen-markak
balentzia ahultzen duen kasuan izan ezik (0,80). Horrenbestez, F1 0.95tik gorakoa da ezeztapen-markak irismeneko balentzia aldatu ez edo indartzen duen kasuetan eta 0,86koa ezeztapen-markak irismen-eremuko balentzia
ahultzen duen kasuetan.
6. taulan, berriz, ezeztapenarekin lotutako hiru elementuen azterketa egiten da. Hiru elementuak identifikatzeko doitasuna 0,90tik gorakoa da. Hala ere, estalduraren kasuan, ezeztapen-markak eta egitura lexikalizatuak
identifikatzean 0,98koa da baina irismena identifikatzerakoan, nabarmen baxuagoa da, 0,75ekoa hain zuzen ere.
Hori dela eta, ezeztapen-marketan eta egitura lexikalizatuetan F1a 1etik gertu dago eta irismen-eremuaren kasuan
0,82koa da.
Errore-analisiak erregelen osaketari buruzko informazioa eman digu. irismen-eremuko 196 hitz ez direla identifikatu ikusi da. Horren atzean puntuazio-markaren murriztapena dagoela ohartu gara; izan ere, zeharkako kalte
batzuk sortzen ditu: esaldiren batean zerrendaketa bat dagoenean, eta zerrendaketa hortako elementuak koma bidez
bereizita daudenean, esaterako.

5. Ondorioak
Lan honetan, sentimenduen analisiaren arloan ezeztapen-markak eta euren irismen-eremua identifikatzeko erregelak garatu eta ebaluatu ditugu Muriztapen Gramatika erabiliz. Corpusetik ezetapen-markak dituzten esaldiak lortu
eta ezeztapen-marka horiek euren irismen-eremuko sentimenduen balentzian izan dezaketen eraginak (balentzia
indartu, ahuldu edo eraginik ez izan) idemtifikatu ostean, eskuz erregelak batzuk osatu ditugu eta ondoren, horiek
Murriztapen Gramatikaren formalismora eraman ditugu. Azkenik, erregelak ebaluatu ditugu eta emaitzek adieraz
dutenez, erregelak oro har ondo dabiltza, nahiz eta ezeztapen-marken irismen-eremua identifikatzeko zailtasun
gehiago dituzten, puntuazio-markaren murriztapena tarteko.

6. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Etorkizunera begira, bi helburu ditugu. Alde batetik, erregelak are zehatzagoak izatea nahiko genuke eta horregatik, corpus handiago batean oinarrituz, sorturiko erregelak probatu eta hobetu nahiko genituzke; batez ere,
ezeztapen-marken irismen-eremua identifikatzeko dauden zailtasunengatik. Beste alde batetik, erregela hauei era3 5. taulan, eskuineko zutabean, hitzei eta instantziei loturiko datuak jarri ditugu. Lehenik eta behin, hitz-kopurua agertzen da, ondoren,
parentesi artean, instantzia-kopurua eta ondoren, ezeztapenari loturiko hitzak ondo, gaizki edo ez diren asmatu. Ikusten den moduan, hitz
eta instantzia-kopuruak ezberdinak dira. Ezeztapen-marken kasuan, hitz bat instantzia bat da. Irismenaren kasuan, instantziako hitz-kopurua
ezberdina da. Guztira 192 irismen-eremu daude corpusean eta horiek 1.050 hitz dituzte. Azkenik, egitura lexikalizatuetan, hitz batetik hiru
hitzerainokoa izan daiteke instantzia bat, betiere egitura lexikalizatu horren ezaugarrien arabera.
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bilera praktikoa eman nahiko genieke eta testuen subjektibitatea aztertzen duen euskarazko tresna bat garatu eta
erregela hauek bertan integratu nahiko genituzke.
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(arg.), II. IkerGazte, Nazioarteko Ikerketa Euskaraz: Giza Zientziak eta Artea, 127-134, Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), Bilbo.
Altuna, Patxi, Pello Salaburu, Patxi Goenaga, Marı́a Pilar Lasarte, Lino Akesolo, Miren Azkarate, Piarres
Charriton, Andolin Eguskitza, Jean Haritschelhar, Alan King, Jose Maria Larrarte, Jose Antonio Mujika,
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7. Eskerrak eta oharrak
• Lan hau Sentimenduen analisi automatikorantz: oinarrizko baliabideen sorkuntza eta hizkuntza maila ezberdinetako balentzia-aldatzaileen identifikazioa (Alkorta, 2019) tesitik eratorrita dago.
• Lan hau DeepReading: Mining, Understanding, and Reasoning with Multilingual Content (RTI2018-096846B-C21) (MCIU/AEI/FEDER,UE) proiektuaren barruan finantziatu da.
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Bizitzaren sostengarritasunerako bidean: herri mugimenduen
antolaketa egiturak eta militantzia eredu berriak
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1. LABURPENA
Artikulu honetan herri mugimenduen kontzeptuaz eta euren jardunak bizitzaren
sostengarritasunarekin duen harremanaz arituko gara. Hainbat autorek edozein gizarte mugimenduren
helburua eraldaketa soziala dela baieztatzen dute. Horri lotuta, egun osasun krisiak eragindako
egoerarekin, eta horrek dakartzan bestelako krisiekin eraldaketa sozial oro bizitzaren
sostengarritasuna aintzat hartzearen garrantzia planteatuko dugu. Horretarako, Lizarraldeko
mugimendu feministaren antolaketa egiturak eta militantzia ereduak ardatz izango ditugu ardatz.
Hitz gakoak: herri mugimenduak, antolaketa egitura formalak, antolaketa egitura informalak,
militantzia ereduak eta bizitzaren sostengarritasuna.
In this paper we will discuss how social movements are bonded with the sustainability of life. Some
authors assert that the target of every social movement is the social transformation. Therefore, we will
point out that every social transformation must consider the sustainability of life. Thus, as social
movements pursue their targets, build specific organizational structures in order to ensure the
sustainability of the group. Considering that fact, we will also discuss the formal and informal
organizational structures of social movements, as well as the militancy models that they enable. To do
this, we will analyze the organizational structures and militancy models of the Tierraestella feminist
movement.
Keywords: social movements, formal organizational structures, informal organizational structures,
militancy models and sustainability of life.
2. SARRERA/UNEKO EGOERA
Lizarraldeko mugimendu feministak, beste hainbat herri mugimenduri jarraikiz, bere
sostengarritasuna ahalbidetzeko antolaketa egitura nahiz militantzia eredu zurrunen aurrean, eredu
alternatiboak lehenetsi ditu. Izan ere, jakina denez, egungo gizartea aldakorra da erabat, eta hori gutxi
balitz, krisi anizkoitza dakarren osasun krisi baten baitan murgildurik gaude. Beraz, horretara
egokituko diren egiturak eta militantzia ereduak behar ditugu, baldin eta justizia sozialaren eta
eraldaketa sozialaren alde lan egiten duten eragileak indartsu eta osasuntsu bizirautea nahi badugu.
Hori dela eta, Lizarraldeko mugimendu feministaren inguruko azterketa egiteaz gain, Komunitateak
ehunduz herri ekimenetatik ikerketa (2020) plazaratu berri da. Aipaturiko gizarte aldakorraren eta
krisia nagusi den testuinguru batean, gizarte mugimenduen artean sortutako sareak eta
elkarlan-dinamikak aztertzea helburu izanik. Euskal Herrian eraldaketa soziala bilatzen duten herri
mugimenduak laguntzeko bidean, Joxemi Zumalabe Fundazioa eta bere Dabilen harriari goroldiorik
ez lana (2014) dugu. Bertan, militantzia eredu berriak, antolaketa egitura horizontalak eta gizarte
mugimenduen sostengarritasuna ahalbidetzeko bestelako estrategiak landu dira.
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3. IKERKETAREN HELBURUAK
3.1. Helburu orokorra: herri mugimenduek eragile barne hartzaileak, demokratikoak eta
gardenak izateko eta bai taldeen bai militanteen bizitzak sostengarriak egiteko sortzen dituzten
antolaketa egituren eta funtzionamenduaren eragina aztertzea.

3.2. Helburu zehatzak:
● Herri mugimenduen jarduna eta bizitzaren sostengarritasunaren artean egun dauden
loturak aztertzea eta horietan sakontzea.
● Herri mugimenduen antolaketa egitura formalek taldeen zein militanteen bizitzaren
sostengarritasuna jasotzeko ahalbidetzen dituzten baldintzak aztertzea.
● Mugimendu Feministak militanteen zein taldeen zaintzari begira, militantzia eredu
berrien inguruan egin dituen ekarpenak bildu eta aztertzea.
4. IKERKETAREN MUINA ETA ONDORIOAK
4.1. Herri Mugimenduak eta gaur egungo erronkak
Herri mugimenduek1 euren ingurua aldatzeko nahia izan ohi dute, eta behar horri erantzuteko
izaera bat zein antolatzeko modu bat hartu ohi dute. Della Portaren eta Dianiren arabera (2015) gizarte
mugimenduen baitan antolakuntza eredu anitz zein aunitz elkarbizi dira. Ildo beretik, McCarthyk eta
Zaldek (1979) proposatutako Gizarte Mugimenduaren Antolakuntza (GMA) ezinbesteko kontzeptu
bat da. Izan ere, autore hauek diotenez eta Lizarraldeko mugimendu feminista ardazten duen
asanbladak aditzera ematen duenez, gizarte mugimenduek gizartearen aldaketa nahiari erantzuten
diote, eta horretarako, antolakuntza formal batzuk dituzte beren helburuak aurrera eramateko. Hortaz,
esan genezake, herri mugimenduek antolakuntza formal hori euren helburuen arabera eraikitzen
dutela. Ildo beretik, Tarrowk (1997) aipatzen duen gisara, herri mugimenduek parte hartzaileak eta
aliatuak lortzeko mobilizaziorako aldi baterako egiturak sortzen dituzte. Hala ikusi dugu Lizarraldeko
mugimendu feministaren kasuan, aldi baterako egiturak sortu dituelarik Martxoak 8 edota bi urtetik
behin burutzen diren jardunaldiak antolatzeko batik bat.
Esan berri dugunez, eta Ibarrak (2005) ere aipatzen duenez gizarte mugimenduek
berdintasuna, justizia eta askatasuna bezalako kontzeptuak berrezartzea helburu gisa izan ohi dute.
Are gehiago, herri mugimenduek jorratzen dituzten ikuskera analitiko guztien arabera, hauek
eraldaketa soziala bilatzen dute. Baina zer esan nahi du horrek? Hainbat autoreren arabera eraldaketa
soziala prozesu gisa hartzen den eta arazoen konponbidean oinarritzen den “kontzeptu
multidimentsionala” da (Canaval, 2000:38). Eraldaketa sozialak “eragileek aldaketa sistemikoak
gauzatzen dituzten fenomeno zirkularrak dira” (Urteaga, 2009:28).
Beraz, krisi klimatikoak eta osasun krisiak, beste krisi batzuen artean, aspalditik dakartzaten
egoera dela eta, eraldaketa soziala ezin da bizitzaren sostengarritasuna erdigunean izan gabe ulertu.
Egungo egoerak ekartzen dizkigun arazoei erantzuteko, halabeharrez, bizitzaren sostengarritasunari
erantzun behar diogulako. Izan ere, kontzeptu honetaz ari garenean, Boschek, Carrascok eta Grauk
(2005:322) adierazten dutenez, “bizitza jarraitzeko aukera errealari -termino gizatiarretan, sozialetan
eta ekologikoetan- erreferentzia egiten dion kontzeptua izateaz gain, prozesu horrek populazio
guztiarentzat bizi baldintza, bizitza estandarrak edo bizitza kalitate onargarriak garatzeaz ere ari
1

Hainbat eratako gizarte mugimenduak daude, baina artikulu honetan interes herrikoien alde lan egiten duten
horiek hizketagai ditugu; hau da, herri mugimendu izaera duten horiek. Beraz, oraingoan, gizarte mugimendu
eta herri mugimendu kontzeptuak sinonimotzat joko ditugu.
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baikara”. Azken batean, Carrascok (2016) azaldutako legez, bizitzaren sostengarritasunaz
dihardugunean, hiru dimentsio kontutan hartu behar ditugu: merkatuarentzako ekoizpena, dimentsio
ekologikoa eta zaintzaren dimentsioa; baina bizitzaren zaintza erdigunean kokatuz.
Hortaz, behatu dugunez, herri mugimenduek bizitzaren sostengarritasuna erdigunean behar
dute izan. Lehen azaldu dugun gisara, gizarte mugimenduek euren helburuen arabera euren
antolatzeko modua sortzen dute. Beraz, herri mugimendu ororen helburua, azken batean, bizitzaren
sostengarritasuna bada, herri mugimendu ororen antolakuntzaren egitura helburu horren arabera eraiki
beharko da. Horrela, militanteen barne hartzea zein taldeen zaintza eta bizitza sostengarriak
ahalbidetuz eta hori bermatuko duten antolaketa egitura demokratikoak, gardenak eta barne
hartzaileak marraztuz.
4.2. Antolaketa egitura formal eta informalak
Egitura formalak taldearen nahiz taldekideen ongizatea erraztuko du; izan ere, Escorihuelak
(2015:2) dioenez, egitura formala “antolakuntza urrats eta prozedimendu eraginkor batzuez
hornitzeko egiten duen koordinazio planifikatuaren ondorioa da”. Gune formalak “kolektibo batek
bere lanak antolatzeko eta banatzeko, erabakiak hartzeko edota zereginak koordinatzeko” dituen
esparruak dira: “bilerak, asanbladak, jardunaldiak, etab” (Joxemi Zumalabe Fundazioa, 2014). Hortaz,
egitura formala informazioaren, boterearen eta erabakien demokratizazioa eta gardentasuna; eta beraz,
taldekideen barne hartzea eta ongizatea bermatu dezakeen tresna gisa ere defini daiteke.
Izan ere, Freemanek dioenez (1998) taldeek beti egitura bat dute, formala edota informala;
baina beti dute. Egitura formala duten taldeek egitura informala ere izan dezakete. Hori “kolektiboko
kide guztiak zertan egon ez duten espazioa da, hots, deialdi formalik gabe sortzen den espazioa
(tabernako solasaldiak, bilera bat hasi aurretik edo burutu ondoren inpresioak elkartrukatzeko ditugun
telefono-solasaldiak, e-mezuak,...)” (Joxemi Zumalabe Fundazioa, 2014:88). Horregatik, Lizarraldeko
mugimendu feminsitaren kasuan bezala, asanbladak deitzeko arduradun espliziturik azaleratzen duen
egitura formalik ez dagoenean, normalean, egitura informalean daudenek egin ohi dute. Hori dela eta,
bertan, egitura informala formalaren gainetik nagusitu da; egitura formalaren antolaketa egitura
informala osatzen dutenek daramate eta.
Hala, egitura informalak sormena bezalako dohaiak areagotzen dituen arren, egitura formal
sendo baten falta dagoenean, “eliteen garapenerako oinarriak sortzen ditu”. Elite kontzeptua
erabiltzean, ekintza politikoak batu duen lagun taldeaz ari gara. Esparru berean militatzeko interesak
eta interes horiek aurrera eramateak sortzen duen laguntasuna da elitea sortzen duena (Freeman,
1998:33). Eliteen sorreraren ondorioz, botere harremanen asimetriaren areagotzea eta bazterketa
prozesuen birsortzea gauzatzen da. Izan ere, Lizarraldeko kasuan beha daitekeen den moduan,
informazioa behar bezain gardena eta elkarbanatua ez izateak, mugimenduko zenbait militantek beren
banako ikuspegitik aritzea sorrarazten duen artean, egitura informalaren parte diren taldeek
iritzi-kolektiboak eta sendoak izatea ahalbidetzen du; horrela botere harremanen birsortzea eraginez.
Horrek asanbladaren sostengarritasuna bera kolokan jartzen du; informazioa, eta beraz, erabakitzeko
ahalmena eta boterea taldekide gutxi batzuen esku geratzen baita.
Escorihuelak (2015) adierazten duenez, botere harremanen birsortzeak, eta beraz, areagotzeak
mina sortzen du elitearen kanpo geratzen diren taldekideen artean. Ondorioz, botere harreman horiek
desartikulatzeko egiturak zein praktikak berregin behar dira, taldekide guztiak barne hartzen dituen
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informazioaren eta arduraren birbanaketa egokia egiteko. Horrela, militante guztiek erabaki guneetara
heltzeko eta, azken batean, boterea izateko aukera izan dezaten.
Izaera demokratikoa eta barne hartzailea duten taldeek, funtzionamendu horizontala
lehenesten dute. Baina horretarako, funtzionatzeko moduak partaide guztiek ezagutu behar dituzte.
“Horregatik asko zaindu beharra dago funtzionatzeko arau eta kodigo horiek denok ezagutzea eta
zalantzan jartzeko edo aldatzeko modukoak izatea. Baina horretarako funtzionatzeko arauak
agerikoak egin eta, seguru asko, nonbaiten jaso beharko genituzke” (Joxemi Zumalabe Fundazioa,
2014:92).
Beraz, Martínez-Hernandezen hitzetan (2014; hemen aipatuta: Amurrio eta Larrinaga, 2017)
zein Lizarraldeko mugimendu feministan behatu dugunez, aunitzetan, horizontaltasunak eta
infomaltasunak erabakiak hartzeko modu ez demokratikoak edota partaide berrien bazterketak ezkuta
ditzake. Hala, Lizarraldeko asanbladak horizontaltasunaren, barne hartzearen eta hierarkia ezaren
aldeko diskurtsoen atzean, militatzeko eredu zurrunak lehenesten dituela aurkitu dugu. Hauek, hain
zuzen, ezker abertzaleko historia militantearekin estuki harremandu izan dira. Izan ere, mugimenduan
indarra dutenak eta erabakitze prozesuan eragiteko ahalmena dutenak sakrifizioan oinarritutako
militantzia ereduei jarraitzen dietenak dira. Baina sakrifizio hori egin ahal izateko, baliabideak ere
eskuragarri izan behar dira. Horren adierazle, asanbladetan parte hartze eskasa duen talde bateko
militante baten testigantza dugu. Honela dio egitura formalaren parte diren talde baten burkideez,
miresmenarekin, erabakitze prozesuetan duten indarraren arrazoiez:
“Lan handia egiten duten neskak direlako, entregatzen dira. Nik beren antolaketa miresten dut,
beraiek ekintza bat egin nahi dutenean elkar babesten dira, denak. Ez diote denborari begiratzen ez ezer,
elkar babesten dira… piña bat bezala dira [miresmenarekin, indarrez]. Eta klaro, gazteak direnez hemendik,
handik…. joateko astia dute, beste ekintzez jabetu, beste lekuetako talde indartsuagoez komunikatzen dira,
sareetara sarbidea dute, informatzen dira… Orduan nik uste dut hori dela beren abantaila” (E2).

Hala ere, horizontaltasunaren eta herri mugimenduen demokratizazioaren esparruan,
mugimendu feministak ekarpen garrantzitsuak egin ditu. Mugimendu feministak eta emakumeez
ostaturiko zenbait mugimenduk hierarkia ezaren eta deszentralizazioaren aldeko joera hartu dute.
Modu hauek, emakumeen sozializazioan nabarmenak izan direnak, botere harremanetan
horizontaltasun handiagoa duten antolatzeko modu alternatiboetara hurbiltzen ditu emakumeak.
Gizarte mugimenduetan hegemonikoak diren antolaketa eredu maskulino, hierarkiko eta arrazionalen
aurrean, emakumeek lehenesten dituzten antolaketa moduak emozioen adierazpenetara irekiak eta
besteen zaintzara zuzendutakoak dira (Mansbridge, 1990; Young, 2002; hemen aipatuta: Amurrio eta
Larrinaga, 2017). Hala, esan genezake, mugimendu feministaren ekarpenek, egun herri mugimenduek
duten bizitzaren sostengarritasunaren erronkara hurbildu gaituztela, bere antolatzeko eta jarduteko
modu eraldatzaileekin. Horren adierazle ere Lizarraldeko mugimendu feminista dugu, burkideek
adierazten dutenaren arabera, talde batzuek behintzat militanteen zaintza erdigunean kokatu dute:
“Familia gara. Eta hor sentitzen duzu babes, sare izugarria. Lehen esan dizudana, zaintza
erdigunean jarri da eta horrek egin du gure artean militantziaz haratago izan den erlazio bat sortzea (E5).

4.3. Mugimendu feministaren ekarpenak: militantzia eredu berriak
Ikuspuntu aunitz zein anitzetatik hausnarketa piztu da, eta Luxan, Ormazabal, Txurruka eta
Dañobeitiaren hitzetan (2014:95-96) militantzia ereduak aldatzen ari dira: hala izanik, militantzia
“eredu zurrunak” zein autoritarioak eta “botere harreman” desorekatuak bezalako ezaugarriekin hautsi
nahi da. Bestetik, “errespetua eta elkar zaintzan” oinarrituz, “harreman pertsonalen lanketa”,
“formazioa”, “talde dinamika osasuntsuen garapena” eta “ikuspegi eraldatzailea” indartu nahi dira;
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eta, aipatu dugunez, bide horretan ikusi dugu ere Lizarraldeko mugimendu feminista bere militantzia
ereduan egin dituen aldaketetan. Baina mugimendu feministak orokorrean ere ildo horretatik ekarpen
garrantzitsuak egin ditu. Izan ere, mugimendu feministaren ustetan, “egitura hierarkikoetan
oinarrituriko antolakuntza” “gizarte patriarkalari berezkoa zaio”. Beraz, egitura horiek ez birsortzeko,
erabakiak asanblada bidez hartzearen ideia eta lidergotza konpartitzearen ideia nagusitu ditu
mugimenduak (Berbel, 1997:87).
Hau da, mugimendu feministak horizontaltasunaren aldeko diskurtsoa erdigunean kokatu du;
eta aunitzetan ere praktikan jarri du. Horren adierazle Errenteriako Emakumeen Etxearen
sorrera-prozesua dugu. Bertan, erakunde publikoen eta mugimendu feministaren elkarlanarekin
hirurogei emakume ingururen parte hartzea lortu duten asanblada irekiak antolatu dira. Prozesua
horizontala eta barne hartzailea izateko nahiak erritmoak moteldu ditu, baina balorazio positiboa izan
du, erabaki gehienak emakumeak biltzen zituzten asanbladetan hartu direlako (Ruiz et al., 2020).
Hortaz, horizontaltasunean oinarritu nahi diren militantzia eredu berri horiek harreman
pertsonalak, “errespetua eta elkar zaintza ardatz izanik”, lantzea beharrezkoa dute (Joxemi ZUmalabe
Fundazioa, 2014:14). Militantzia esparruak nahiz bizitza militanteak sostengarriak behar dute izan;
bai bizitzaren sostengarritasunaren helburuarekin koherenteak izateko baita denboran ere
sostengarriak izateko.
Horri lotuta, 2017an militantzia feministaren inguruan FeministAldek eta Viento Surrek
antolaturiko Militantzia feminista gaur. Aktibismo feministaren era berriak ezbaian mintzaldian
azaldutako legez, militantziak iraunkorrak eta eraginkorrak diren partaideak nahi baditu, ezin du
bizitza alboratu. “Bestela konpromisoa aro zehatz batzuetan soilik har liteke, egoera pertsonal jakin
eta idealizatuetan soilik: familila zamarik gabe, baliabide ekonomikoak izanda, gaztea eta osasuntsua
izanda...” (Aranguren; Herrero eta Montero, 2017:7). Horren adierazle Lizarraldeko mugimendu
feminista dugu, bertan ezker abertzaleko familia ideologikotik hurbilago dauden emakumeak -batez
ere gazteak direnak-, zuriak, euskaldunak, kapital kultural handikoak eta klase sozial ertainekoak
direnak egitura informala osatzen dutenak; eta beraz, asanbladaren dinamizazioa eta edukiak ardazten
dituztenak izaten baitira.
Hori saihesteko eta bizitza-ziklo ezberdinak barne hartzeko, taldean dagoen giroa behatu
behar da eta harremanak landu behar dira. Izan ere, “taldekideen arteko harremanak eragin zuzena
dute proiektuen eta lan ildoen emaitzetan”. Horregatik, taldekideen motibazioa eta egoera zein
sentsazioak aztertzea garrantzitsua da; baita “pertsonen artean sortzen diren lotura afektiboen zaintza”
egitea ere (Joxemi Zumalabe Fundazioa, 2014:14-15).
Esan bezala, taldekideen artean sortzen diren harremanek proiektuetan zein emaitzetan
eragiten dute. Horren harira, esan beharra dago, talde guztiak norbanako modura lortu ezin dituzten
helburuak lortzeko asmoarekin batzen edo sortzen direla. Gainera, taldeek ere taldekideen zenbait
behar edota interes asetzeko aukera ematen dute; nortasun kolektibo bat eraikitzearen beharra batik
bat. Bi horiek lortzeko hirugarren aldagai bat sortzen da talde guztietan: talde-prozesua, emaitzak eta
banako interesak lortzeko taldea mantendu behar delako (Arrow et al, 2000). Horren harira,
Escorihuelak (2015) honako irudia azaltzen du taldekideen, prozesuen eta emaitzen arteko
elkar-ekintzaren bidez, taldeen eraginkortasuna lortzeko irizpideak zein diren adierazteko:
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1. Irudia: talde eraginkortasuna neurtzeko irizpideak

Iturria: egileak itzulia, Escorihuela oinarri hartuta.

Irudian aditzera ematen denez, prozesua, emaitza eta pertsonak aintzat hartu beharreko
aldagaiak dira; hirurak elkarren artean eragina baitute. Hala, emaitzen edo helburuen lorpenaren,
taldekideen interesei eta behar pertsonalei erantzutearen eta prozesua zaintzearen arteko oreka
beharrezkoa da taldearen eraginkortasunaren mesedetan. Bestela, talderen batek emaitzak helburu
izanik, taldekideen beharrak eta emaitzak lortzeko prozesua alboratuko balitu, gatazkak azaleratzearen
aukerak areagotuko lituzke; horrek ere emaitzetan eragina izanik. Modu berean, soilik taldekideen
beharretara begira dagoen taldeak, taldearen elkar-ekintzan jazotzen diren prozesuak zein emaitzen
lorpena baztertzen baditu, ezinegona sortuko du, emaitzik lortu ez duelako; eta beraz, taldekideen
beharrak asetzeko zailtasun handiak izango ditu (Escorihuela, 2015).
4.4. Ondorioak
Taldeek beren helburuen arabera antolaketa egitura ezberdinak sortzen dituzte. Eta, esan
bezala, egungo gizarte aldakorrak eta krisi anizkoitzak herri mugimenduen jardunak bizitzaren
sostengarritasuna aintzat hartzea eskatzen du. Hortaz, taldeek egitura sostengarriak behar dituzte.
Honen ondorioz, behintzat, bi emaitza, izan ditzakete herri mugimenduek: batetik, helburuekin bat
datorren antolaketa egitura izatean, eraginkortasunez bizitzaren sostengarritasunerako bidean urratsak
ematea. Bestetik, helburuak lortzeko beharrezkoak diren militante eta talde egonkorrak eta
iraunkorrak erraztea militantzia eredu zein antolaketa egitura sostengarriei esker.
Horri lotuta eta behatu dugunez, egitura informalak mugak jartzen dizkion egitura formala ez
duenean, elite baten sorrera ahalbidetzen du. Lizarraldeko mugimendu feministaren kasuan ikusi
dugunez, egitura informalak botere asimetriak areagotzen ditu. Botere asimetria horiek, aldi berean,
modu informal batean sortzen diren eliteen bitartez gorpuztu dira. Asanbladen ordutegiaren harira
edota mugimenduak hartu dituen helburuen eta talde azpiratuenen arteko talkaren harira, kasu, ikusi
dugu, botere asimetria horietan sakondu dela. Hala, egitura informala osatzen duten horien esku
erabakiak -helburuak eta ordutegiak besteak beste- egonik. Ondorioz, ezinbestekoa zaigu botere
harreman eta bazterketa prozesu horiek identifikatzea eta taldean azaleratzea; modu ezkutuan edo
inplizituan funtzionatzen ez jarraitzeko eta mugak ezarriko dizkieten mekanismoak ezartzeko.
Horrela, taldeen iraunkortasuna eta egonkortasuna mantentzea errazagoa izango da; eta hori euren
helburuak betetzeko bidean lagungarria izango zaie.
Ildo beretik, informazioaren kudeaketa eta boterearen banaketa demokratikoa egingo duen
egitura formala ezarriko bagenu, eta egitura formal horrek erabakiguneak nahiz erabakiak hartzeko
moduak zein diren zehaztuko balitu, talde sostengarriagoak izango genituzke. Eta, beraz, arestian
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aipatu legez, herri mugimenduen helburua den bizitzaren sostengarritasunetik gertuago egongo
ginateke; taldearen antolakuntza, helburua lortzeko izango duen eraginkortasunean, erabakiorra
delako. Ondorioz, informazioaren eta boterearen kudeaketa demokratikoa egingo duten eta gardenak
zein barne hartzaileak izango diren egitura formalen beharrean gaude, herri mugimenduen osasuna,
egonkortasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
Horrekin bat eginez, militantzia iraunkorrak lortzeko militanteen profilak eraldatzeko beharra
dugu. Hauen presio-maila murriztuz eta zaintzarako esparruak zein esparru pertsonalak ere aintzat
hartuz eta militantziaren parte gisa ulertuz. Izan ere, Lizarraldeko mugimendu feministan aztertu
denez, egitura informala osatzen duten horiek dira militatzeko moduak eta profilak zehazten
dituztenak. Era berean, hauek dira baliabide gehiago dituztenak eta militatzeko bizitza-zikloan
daudenak. Beraz, euren militantzia ereduak nagusitzen badira, ez dira militantzia eredu sostengarriak
eta beraz, taldearen egonkortasunerako egokienak izango. Ondorioz, taldearen ongizaterako
baldintzak sortuko dituzten egitura formalak behar ditugu. Horretarako, aurreko paragrafoetan
zehaztutako irizpideak betetzea ezinbestekoa izango da. Aipatu bezala, taldekideen ongizateak eta
taldeak duen giroak helburuak betetzeko eraginkortasunean eragin handia izan ohi dute. Hortaz,
militanteen zein taldeen zaintzaren ondorioz, bizitzaren sostengarritasunetik hurbilago egongo gara.
Gainera, bizitzaren sostengarritasuna lortzeko bidean, ez luke zentzu handirik izango militante nahiz
talde minduak eta nekatuak uztea.
5. ETORKIZUNERAKO PLANTEATZEN DEN NORABIDEA
Ikerketak etorkizunerako hartu nahi duen norabideak hainbat bide jorratzen ditu. Batetik,
egungo egoeran herri mugimendu ororen jardunak, azken batean, bizitzaren sostengarritasuna
aintzakotzat hartzen badu, bizitzaren sostengarritasuna oinarri hartuta sor daitezkeen aliantza horiek
nondik eta nola sor daitezkeen aztertzea ikerketa-bidea litzateke. Modu berean, erakunde publikoei
dagokienez, gobernantza eredu komunitarioen esperientzietatik bizitzaren sostengarritasunaren
inguruan eratortzen diren diskurtsoak eta praktikak zein lan-esperientziak ikertu nahi ditugu. Horren
adierazle, COVID-19ak ekarritako osasun krisia dela eta sortutako zaintza-sare komunitarioak izan
dira; aunitzetan erakunde publikoekin elkarlanean aritu direnak.
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“Elkar Laguntza”: berdinen arteko gizarte-laguntza esku-hartze baten
eragina bularreko minbizia duten pazienteen aurre-egite estrategietan
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¹Oinarrizko prozesu psikologikoak eta haien garapena saila, UPV/EHU, Erizaintza II saila,
UPV/EHU², Onkologikoa Fundazioa³
ibane.aizpurua@ehu.eus
Laburpena
Luzetarako saiakuntza kliniko batean kokatzen den ikerketa-proiektu honek, Gipuzkoako
Onkologikoa Fundazioan bularreko minbiziaz diagnostikatutako emakumeen artean, berdinen arteko
gizarte-laguntza esku-hartze batek estresari aurre-egiteko estrategia ezberdinetan duen eragina aztertu
nahi izan du, bularreko minbizia gainditutako boluntarioek trukatutako laguntza oinarri hartuz. Eskuhartzea 6 edo 8 gizarte-laguntza saioz osatu zen, bakoitzean paziente eta boluntario batek parte hartu
zutelarik. Programak umorea bezalako aurre-egite egokitzailea sustatzeko eta ezeztapena bezalako
aurre-egite ez-egokitzailea murrizteko eraginkortasuna erakutsi du.
Hitz gakoak: bularreko minbizia, gizarte-laguntza, aurre-egite estrategiak, umorea, ezeztapena.

Abstract
This research project is framed within a longitudinal clinical trial and aimed to analyse the impact
of a peer support program in breast cancer patients of the Onkologikoa Foundation of Gipuzkoa,
based on the support provided by people who have faced similar challenges or problems. The
intervention consisted of 6 or 8 sessions of social support involving a patient and a volunteer. The
program has been shown to be effective in promoting adaptive coping such as humour and reducing
non-adaptive coping such as denial.
Keywords: breast cancer, peer-support, coping, humour, denial.

1. Sarrera eta motibazioa
Bularreko minbizia da mundu mailan emakumeei eragiten dien minbizi ohikoena, eta haren
diagnostikoak emaitza heterogeneoak ekar ditzake, baina luze irauten duen gaixotasun bati lotuta joan
ohi da. Paziente batzuek trauma-osteko hazkundeaz balia daitezkeen arren, beste askok ondorio
psikosozial negatiboak pairatzen dituzte, hala nola depresioa, antsietatea eta bizi-kalitate okerragoa
(Andrykowski et al., 2008; Lelorain et al., 2010). Zenbait ikerketen arabera, bularreko minbizia duten
pazienteen %30ak, gutxi gorabehera, egokitzapen-zailtasunak adierazten ditu (Burgess et al., 2005;
Henselmans et al., 2010) eta % 22 inguruk osasunari loturiko bizi-kalitatearen narriadura larria
erakusten du (Ahn et al., 2007). Gaixotasunarekiko egokitzapenari zein bizi-kalitatearen hobekuntzari
loturiko faktoreetako bat aurre egite mota da (Brandao et al., 2017). Hala, ukapena eta ekiditea
bezalako aurre-egite estrategia ez-egokitzaileak, ongizate maila baxu eta antsietate eta depresio
sintoma gehiagorekin erlazionatu dira (Alcalar et al., 2012; Brandao et al., 2017; Donovan-Kicken eta
Caughlin, 2011), eta aurre-egite estrategia egokitzaileak, berriz, emaitza psikologiko hobeagoekin
(Büyükaşik-Çolak et al., 2012; Rohani et al., 2015). Gainera, bularreko minbizi diagnostikoa
jaso berri duten emakumeen artean, estresari aurre egiteko estrategia egokitzaileen erabilpena
gizarte-laguntza pertzepzio altuagoekin erlazionatu izan da (Sajadian et al., 2017).
Zentzu honetan, pazientearen ingurune hurbilak emandako gizarte -laguntzak funtsezko
eginkizuna betetzen du gaixotasunaren egokitzapen prozesuan eta tratamenduarekin zerikusia
duen antsietate eta depresio mailen murrizketan (Luszczynska et al., 2013; Tedeschi eta
Calhoun, 2004). Hala ere, ikerketa batzuk diotenez, pazienteen zenbait premia, hala nola,
heriotzari aurre egitea, isolamendua gutxitzea edo erru sentimenduak kudeatzen jakitea, maiz ez
dira asetzen (Ussher et al., 2006). Urte batzuetatik hona, aipaturiko beharrak asetzeko
helburuarekin berdinen arteko gizarte-laguntza programa ezberdinak sortu dira. Berdinen arteko
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gizarte-laguntzak, arazo edo erronka berdintsuetatik igaro diren pertsonek beste batzuei
emandako edo trukatutako laguntzari egiten dio erreferentzia. Programa hauek aztertu dituzten
ikerketen aburuz, pazienteen gogo-aldarteak, aurre-egite estiloak, eta egokitzapen gaitasunak,
besteak beste, hobera egiten dute, beren gaixotasunaren eta tratamenduaren inguruko ezagutza
handiagoa dutela sumatzeaz gain (Campbell et al., 2004; Giese -Davis et al., 2006; Ussher et al.,
2006). Horrela, antzeko esperientzietatik igaro diren pertsonek pazientearen inguruneak
asebetetzen ez dituen behar sozialak asetzeko kokaleku ezin hobean egon dai tezke,
minbiziarekin bizitzea zer den benetan ezagutzen baitute, eta beraz, gizarte -laguntza prozesuari
ikuspuntu bakar eta paregabea emateko gaitasuna dute (Meyer et al., 2015).

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Berdinen arteko gizarte-laguntza programek emaitza psikologiko positiboak, eta zehazki,
aurre-egite estrategia eraginkorren erabilera sustatu duten arren, autore askok orain arte
egindako ikerketek gabezi handiak erakusten dituztela diote. Horrela, aurkitutako gabezien
artean, saiakuntza kliniko sistematikoen falta, erabilitako tresnak baliozkotzea eta parte hartzaileen egoera basala ebaluatzea, besteak beste, nabarmentzekoak dira (Meyer et al., 2015;
Simoni et al., 2011). Beraz, bularreko minbizia duten pazienteekin gizarte -laguntza programen
inguruko ikerketa gehiago egitea beharrezkoa da, beren onura psikologikoak zeintzuk diren
argitze aldera.
Hori dela eta, ikerketa honek Onkologikoa Fundazioan bularreko minbiziaz diagnostikatutako
emakumeen artean, berdinen arteko gizarte-laguntza esku-hartze batek estresari aurre-egiteko
estrategia ezberdinetan duen eragina ebaluatzea bilatzen du, bularreko minbizia gainditutako
boluntarioek emandako edo trukatutako laguntza oinarri hartuz. Zehazki, ikerketak honako
helburu zehatzak planteatzen ditu:
1) Programak pazienteetan
eraginkortasuna aztertzea.

aurre-egite

estrategia

egokitzaileak

sustatzeko

duen

2) Era berean, programak pazienteen aurre-egite estrategia ez-egokitzaileak murrizteko duen
eraginkortasuna ebaluatzea
3) Azkenik, pazienteek erabilitako aurre-egite estrategiak kimioterapia jaso edo jaso ez
izanaren arabera aldatzen diren aztertzea.

3. Ikerketaren muina
3.1. Ikerketaren diseinua
Ikerketa proiektu hau luzetarako saiakera kliniko gurutzatu baten barnean kokatzen da,
Onkologikoa Fundazioko bularreko minbizia duten pazienteen artean berdinen arteko gizarte-laguntza
esku-hartze baten eraginkortasuna ebaluatzeko asmoz. Gizarte-laguntza programa bularreko minbizia
gainditu eta tratamendua gutxienez duela urtebete amaitu zuten boluntarioen eskutik egin zen.
Pertsona hauek 18 orduko prestakuntza-programa batean parte hartu zuten pazienteekin aurrez-aurrez,
bideokonferentziaz edo telefonoz kontaktuan jarri aurretik. Bi ikertzaile pazienteak errekrutatzeaz,
programaren logistikaz, boluntario eta pazienteen arteko parekatzeak egin eta haiekin harremanak
mantentzeaz arduratu ziren, besteak beste. Ikerketa-proiektuak Euskadi eta UPV/EHUko Etika
Batzordearen onespena jaso zuen.
3.2. Parte-hartzaileak eta errekrutatze prozesua
Boluntarioen errekrutatzea Onkologikoa Fundazioko, “Kattalin” Bularreko eta Ginekologiako
Minbiziaren Elkarteko eta Osakidetzako Paziente Aktibo programako paziente ohien artean egin zen,
informazio-gutunak bidaliz eta hitzaldi desberdinak antolatuz. Inklusio-irizpideak honakoak izan
ziren: (1) gutxienez 18 urte izatea, (2) tratamendua gutxienez duela urtebete amaitu izana, (3) nahaste
psikologiko larri baten diagnostikoa iraganean edo gaur egun jaso ez izatea (DSM-V irizpideen
arabera). Programan parte-hartzeko interesa zuten eta inklusio irizpideak betetzen zituzten guztiei
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banakako elkarrizketa psikologiko bat egiteko deitu zitzaien. Guztira 12 boluntario hautatu ziren
proiektuan parte-hartzeko.
Pazienteak, bestalde, Onkologikoa Fundazioan bularreko minbiziaz diagnostikaturiko 37 emakume
izan ziren, non aurrerantzean horietako 17-k kimioterapia tratamendua eta 20-k kimioterapia gabeko
tratamendua jasoko zuten. Diagnostikoa jaso eta egun berean, inklusio-irizpideak betetzen zituzten
emakumeei parte hartzeko proposamena luzatu zitzaien banakako elkarrizketa batean. Pazienteak
hautatzeko irizpideak honako hauek izan ziren: (1) 30-70 urte bitarteko adina, (2) bularreko minbizi
diagnostikoa azken hilabetean jaso izana, (3) tumore-mota eta tratamendua boluntarioek
jasotakoarekin bat etortzea. Baztertze-irizpideei dagokionez: (1) berragertze bat izatea, (2) metastasi
bat izatea, (3) immunitate-sistemari eragiten dion egoera klinikoren bat pairatzea, (4) nahaste
psikologiko larri baten diagnostikoa iraganean edo gaur egun jaso izatea (DSM-V irizpideen arabera).
Proiektuaren berri eman ondoren, ikerketan parte-hartu nahi izan zuten paziente guztiekin lehen
ebaluazioko datuak biltzeko hitzordu bat adostu zen, aldez aurretik baimen informatua sinatu eta gero.
3.3. Esku-hartzea
Boluntarioen sendatze mental eta fisikoa egokia zela aztertu eta programan parte hartzeak ahalik eta
eragin psikologiko txikiena sorrarazten ziela baieztatu ondoren, hautatuak izan zirenek Psikologia
Fakultateko bi irakaslek prestatutako formakuntza ikastaro batean parte hartu zuten ikertzaileen
ikuskaritzapean. Zehazki, 3 hilabetetan zehar 3 orduko 6 saio egin ziren, irakurketak, talde-lanak eta
rol-playing jarduera ezberdinak gauzatuz. Laguntza-programa berriz,15 egunetik behin egin ziren 6
edo 8 gizarte-laguntza saioez osatuta egon zen, bakoitzean paziente eta boluntario batek parte hartu
zutelarik. Saioen kopurua pazienteen tratamenduaren iraupenaren araberakoa izan zen. Kimioterapia
jaso behar izan zuten pazienteen kasuan, programa gizarte-laguntzako 8 saiok eratu zuten eta iraupen
txikiagoko erradioterapia tratamendua jaso zutenen kasuan 6 saioz osatuta egon zen.
Boluntario eta pazienteen arteko saioak Onkologikoa Fundazioko areto egokituetan aurrez aurre
egiten hasi baziren ere, COVID-aren egoerak saioen modalitatea aldatu eta hauek bideokonferentzia
edo telefono bidez egitera behartu gintuen. Pazienteekin izandako saio bakoitzaren ostean eta
programa honen funtsezko osagai gisa, boluntario bakoitza gainbegiratze psikologikorako banakako
saioetara joan zen, erretraumatizazio eta antsietate-depresio sintomen berragertzea ekiditeko asmoz.
Paziente bakoitza boluntario batekin parekatzeko irizpide nagusiak tumore mota eta tratamendu
medikua izan ziren, izan ere, Pistrang eta kideen (2012) gomendioak jarraituz, berdinen arteko gizartelaguntza programa eraginkorra izan dadin, boluntario eta pazienteen tumore mota eta tratamendua
berdinak izan behar dira. Aipatutakoez gain, beste alderdi batzuk ere hartu ziren kontuan, hala nola
pazienteen nortasunaren eta bizimoduaren zenbait ezaugarri.
3.4. Datuen bilketa eta galdetegiak
Pazienteen datuak tratamendua hasi aurretik eta 3-4 hilabetera jaso ziren, ebaluazio bakoitzean
aldagai soziodemografikoak (adina, lan-egoera), klinikoak (tratamendu mota, psikofarmakoen
kontsumoa) eta aurre-egite estrategiak aztertu zirelarik. Pazienteek aurkezturiko aurre-egite estrategiak
neurtzeko COPE-28 (Morán et al., 2010) tresna erabili zen. Dimentsio anitzeko galdetegia izanik,
egoera estresagarriei erantzuteko estrategia eraginkor eta ez-eraginkor ezberdinak aztertzen ditu.
Tresna hau hogeita zortzi galderez osatutako hamalau azpi-eskalatan banatzen da: aurre-egite aktiboa,
planifikazioa, laguntza emozionala, gizarte-laguntza, erlijioa, berregituratze kognitiboa, onespena,
ezeztapena, umorea, auto-distrakzioa, erruztapena, jokabide-deskonexioa, barrenen hustea eta
substantzien erabilera, hain zuzen. Erantzun bakoitza 0-3 puntu bitarteko Likert motako eskalan
neurtzen da, non 0-k “inola ere ez” eta 3-k “askotan” adierazten duen. Zenbat eta altuagoa izan aurreegite azpi-eskala bakoitzean lortutako puntuazioa, orduan eta handiagoa estrategia konkretu horren
erabilera. Tresnak azpi-eskala bakoitzean aurkezturiko Cronbach-en alfa koefizientea honakoa izan
zen 1. eta 2. ebaluazioetan: aurre-egite aktiboa (α1=0,678/α2=0,805); planifikazioa
(α1=0,608/α2=0,608),
laguntza
emozionala
(α1=
0,587/α2=0,794),
gizarte-laguntza
(α1=0,607/α2=0,623), erlijioa (α1=0,923/α2=0,965), berregituratze kognitiboa (α1=0,516/α2=0,717),
onespena (α1=0,736/α2=0,496), ezeztapena (α1=0,697/α2=0,735), umorea (α1=680/α2=0,892), autodistrakzioa (α1=0,536/α2=0,417), erruztapena (α1=0,667/α2=0,536), jokabide-deskonexioa
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(α1=0,821/α2=0,878),
(α1=0,704/α2=0,808).

barrenen

hustea

(α1=0,356/α2=0,377),

substantzien

erabilera

Datu soziodemografiko, kliniko eta psikologikoak lehen aldiz bildu ostean, ausazkotasun metodo
baten bitartez paziente bakoitza Talde Esperimentalean (TE) edo Kontrol Taldean (KT) parte hartzeko
zoriz hautatua izan zen. TE-eko partaideek gizarte-laguntza programa jaso zuten eta KT-koek, ordea,
ohiko tratamendu medikoa. Lehenengo ebaluazioa egin eta lau hilabetera, aldagai soziodemografiko,
kliniko eta psikologikoen bigarren ebaluazioa egin zen.
3.5. Analisi estatistikoak
Analisi estatistiko guztiak IBM SPSS 24.0 Statistics erabiliz egin ziren. Analisiak egin aurretik,
COPE-28 galdetegiko azpi-eskala bakoitzaren fidagarritasuna aztertu eta 0,6tik beherako Cronbach-en
alfa koefizientea lortu zuten azpi-eskalak ezabatuak izan ziren (berregituratze kognitiboa, onespena,
auto-distrakzioa, erruztapena eta barrenen hustea). Laguntza emozionala eta aurre-egite aktiboa azpieskalak izan ezik gainerako guztiek banaketa normala jarraitzen ez zutela egiaztatu ondoren, Bloomen eraldaketa aplikatu zitzaien. Taldea (TE/KT) eta kimioterapia (bai/ez) aldagai askeen banakako
eragina batetik, eta bien arteko interakzioen eragina bestetik azpi-eskala bakoitzean aztertzeko, faktore
anitzeko ANOVA analisia erabili zen. Azkenik, taldea eta kimioterapia aldagaien azpi-taldeen batezbestekoen arteko alderaketak egiteko post hoc analisiak Tukey-ren alderaketa anizkoitzen probaren
bitartez egin ziren. Taldeen arteko desberdintasunen tamaina Hedges-en g eta Cohen-en D
estatistikoen bitartez neurtu ziren eta esangura-irizpidea p<0,05-ean finkatu zen.
3.6. Emaitzak
1. taulan pazienteen ezaugarri soziodemografiko eta klinikoen estatistiko deskribatzaileak ageri
dira. Taldeei dagokienez, T eta Mann Witney-ren U probek TE eta KT-aren arteko ezberdintasun
esanguratsurik ez zegoela adierazi ziguten.
1. taula. Laginaren ezaugarriak
Ezaugarriak

Adina (batez beste) ± DE
Lan-egoera, n (%)
Lanean
Etxekoandrea
Langabezian
Bajan
Erretiratua
Erantzunik gabe
Tratamendua, n (%)
Kirurgia
Kirurgia Kontserbatzailea
Mastektomia
Radioterapia
Kimioterapia
Hormonoterapia
Psikofarmakoak, n (%)
Gizarte-laguntza saioen iraupena
(minutuak batez beste)

Talde
esperimentala
(n=20)
53,53 ± 7,80

Kontrol Taldea
(n=17)

3 (%15)
3 (%15)
3 (%15)
7 (%35)
3 (%15)
1 (%5)

7 (%41,2)
3 (%17,6)
5 (%29,4)
2 (%11,8)
-

20 (%100)
14 (%70)
6 (%30)
17 (%85)
8 (%40)
19 (%95)
5 (%25)
43,24

17 (%100)
14 (%82,4)
3 (%17,6)
16 (%94,1)
9 (%52,9)
16 (%94,1)
2 (%11,8)
-

54,15 ± 8,03

Aurre-egite estrategiei dagokionez, ANOVA probaren emaitzek taldea eta kimioterapia aldagaien
arteko interakzio esanguratsua utzi zuten agerian umorea azpi-eskalaren puntuazioetarako. Zehazki,
post hoc analisiek ezberdintasun horiek “TE kimioterapiarik ez - KT kimioterapia” (X=0,09 vs X=-
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0,89; g=1,21; p=0,055), “KT kimioterapiarik ez - KT kimioterapia” (X=0,39 vs X=-0,89; g=1,58;
p=0,016) eta “TE kimioterapia - KT kimioterapia” (X=0,40 vs X=-0,89; g=1,60; p=0,016) azpitaldeen artean ematen zirela adierazi zuten. Zehazki, azpi-taldeen batez-bestekoen arteko aldeen
tamainari erreparatuz, TE-eko kimioterapiarik ez eta kimioterapia azpi-taldeek KT-ko kimioterapia
azpi-taldekoek baino puntuazio altuagoak eskuratu zituzten umorea azpi-eskalan. Azkenik, KT-ko
partaideen artean, kimioterapiarik ez azpi-taldekoek kimioterapia jaso izan zuten partaideek baina
puntuazio altuagoak eskuratu zituzten.
1. irudia. 1. eta 2. ebaluazioetako umorea azpi-eskalako puntuazioetan
aztertutako taldeen araberako aldeak.*p < 0.05 **p < 0.01. # Kimioterapia
eta kimioterapiarik gabeko azpi-taldeen arteko ezberdintasunak p<0.05.

UMOREA

Ezeztapena azpi-eskalaren kasuan, soilik taldea aldagaiaren banakako efektuak eta ez ordea taldea
eta kimioterapia aldagaien arteko interakzioak lortu zuen esanguratsutasuna. Zehazki, azpi-taldeen
batez bestekoen arteko aldeen tamainari erreparatuz, TE-eko kideek KT-koek baina puntuazio
baxuagoak eskuratu zituzten (X= -0,29 vs X=0,36; D= 0,33).
1. irudia. 1. eta 2. ebaluazioetako ezeztapena azpi-eskalako puntuazioetan
aztertutako taldeen araberako aldeak.*p < 0.05

EZEZTAPENA
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Azkenik, ez zen taldea eta kimioterapia aldagaien araberako desberdintasun esanguratsurik
aurkitu gainerako aurre-egite azpi-eskaletan.

4. Ondorioak
Ikerketa honen helburua bularreko minbizia zuten pazienteen artean berdinen arteko gizarte laguntza esku-hartze batek estresari aurre-egiteko estrategietan zuen eragina aztertzea izan zen.
Lagina estadio goiztiarrean (I-III) zeuden eta lehenengo ebaluazioaren unean oraindik
tratamenduarekin hasi ez ziren edo kimioterapia saio bat edo bi jaso zuten 37 emakume
diagnostikatu berrik osatu zuten. Gure lagina osatu zuten paziente guztiek bularreko kirurgia
jaso zuten minbiziaren aurkako tratamenduaren baitan. Kasu gehienetan, kirurgiak izaera
kontserbatzailea izan zuen (koadrantektomia edo tumorektomia), eta tratamendu atxikitzailea
erradioterapiak eta hormonoterapiak osatu zuten nagusiki. Gizarte-laguntza programari
dagokionez, nabarmentzekoa da paziente eta boluntarioen arteko saioen batez besteko iraupena
ertain-altua izan zela, eta talde esperimentaleko paziente bakar batek ere ez zuela programa utzi
hasi ondoren, saioetara behar bezala atxiki izanaren eta programaren kalitatearen seinale.
Ikerketa honen emaitzek berdinen arteko gizarte-laguntza programa pazienteen aurre-egite
estrategia egokitzaileak areagotzeko eta ez-egokitzaileak murrizteko eraginkorra izan dela
iradokitzen dute. Zehazki, KT-an ez bezala, TE-eko emakumeen artean “umorea” estrategia
egokitzailearen erabilpen handiagoa, eta aldiz “ezeztapena” estrategia ez -egokitzailearen
erabilpen urriagoa aurkitu genuen. Emaitza hauek bat datoz Ozdemir eta Tas -Arslanen (2018)
aurkikuntzekin, izan ere, autore hauen arabera, gizarte-laguntzak bularreko minbizidun
emakume-talde baten aurre-egite estrategia egokitzaileen erabilpena aurreikusten zuen, gizarte babesa estresaren kudeaketa eraginkorraren funtsezko erreferentzia-puntu gisa ulertuz.
Estresari aurre egiteko estrategia ezberdinen artean, umorea da bularreko minbiziari buruzko
ikerketan gutxien aztertutako bat (Brunault et al., 2015); hala ere, zenbait ebidentziek
distresaren garapenaren aurrean babes-efektua izan dezakeela iradokitzen dute. Zehazki, Carver
eta kideek (1993), 12 hilabeteetako jarraipena egin zitzaien bularreko minbizidun paziente -talde
batean, umorea erabiltzeak etorkizuneko antsietate-depresio sintomen agerpen urriagoa
aurreikusten zuela ikusi zuten. Autore hauek, halaber, ezeztapenean oinarritutako aurre-egiteak
antsietate-depresio sintoma gehiago iragartzen zituela aurkitu zuten. Aurkikuntza horiek urte
batzuk geroago Roussi eta kideek (2007) baieztatu zituzten, izan ere, bularreko minbizia zuten
pazienteen artean, umorea beren aurre-egite estrategiaren oinarri zutenek antsietate eta depresio
maila txikiagoak erakutsi zituzten, eta aurre-egitea ukapenean oinarritzen zutenek berriz,
handiagoak. Gainera, azken urteotan ezeztapena bezalako aurre-egite estrategia ez-egokitzaileen
erabilerak bularreko minbizidun pazienteen bizi-kalitatearen maila baxuagoekin erlazionatzen
dela frogatu da (Teo et al., 2016).
Ikerketa honetan esku-hartzeak pazienteen antsietate-depresio sintometan eta bizi-kalitatean
duen eragina aztertu ez bada ere, aldagai horiek etorkizuneko ikerketetan ebaluatzeko asmoa
dugu. Gure emaitzek iradokitzen dutenez, berdinen arteko gizarte -laguntza programek
esperientzia kaltegarriek pazienteen osasunean izan dezaketen eragin negatibo a arintzen lagun
dezakete, estresari aurre-egiteko estrategia egokitzaileak sustatuz eta ez-egokitzaileak
murriztuz.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Tesi-proiektuak iraungo dituen hurrengo bi urteetan zehar gure lagina 80 pazienteetara
zabaltzea espero dugu. Gainera, programak beste aldagai psikologiko batzuetan (antsietate eta
depresio sintomak, bizi-kalitatea, erresilientzia eta gizarte-babesaren pertzepzioa, besteak
beste), immunitate sisteman (IL-1β, IL-6 eta TNF-α zitokinen mailak zehaztuz) eta HPA
ardatzean (kortisolaren eguneko zikloaren neurketaren bidez) duen berehalako eta luzerako
eragina aztertuko ditugu. Izan ere, antsietate-depresio sintomekin batera, bularreko minbiziaren
bilakaera, progresio eta berragertzearekin erlazionatu izan diren sistemak baitira.
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Luzetarako saiakuntza kliniko batean kokatzen den tesi-proiektu honek, arreta onkologiko
integralaren alderdi psikosozialak hartzen ditu bere gain, gaixotasunaren tratamendua irauten
duen bitartean minbizidun pazientearen esperientzia hobetu nahi delarik. Honen bidez,
bularreko minbizidun pazienteek lortutako onura klinikoak handitzea espero da, batez ere,
biziraupenari, sintomak kontrolatzeari eta tratamenduak beren bizi -kalitatean duen inpaktuaren
gutxiagotzeari dagokionez.
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7. Eskerrak
Ikerketa hau Osakidetzako Paziente Aktibo programa, Kattalin Elkartea, Kutxa Fundazioaren
diru-laguntza eta Eusko Jaurlaritzaren PRE_2019_1_0041 doktoretza aurreko diru-laguntzari
esker egin da.
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Laburpena
Egungo ikasleek STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) diziplinetan eta
lanbideetan aurkezten duten interes eta motibazio baxua mundu mailako kezka bihurtu da. Euskal
hezkuntza-sistemak duen erronka handia da: ikasleek STEM diziplinen konpetentziak bereganatzen
dituztela ziurtatzea; aurrerapen zientifiko-teknologiko-digitalez beteriko mundu honetan, STEM
lanbideen garrantzia handituz baitoa. Ikerketa honetan, hizkuntza anitzeko 108 STEM proiektuen
nolakotasuna analizatu da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza etapara bideratutako eta euskaraz
diseinatutako proiektuetan arreta berezia jarriz. Ikerketaren emaitzei esker, etorkizunean euskaraz
diseinatuko diren proiektuek bete beharko lituzketen irizpideak zehaztu dira, ekarpen gisa.
Hitz gakoak: STEM hezkuntza, STEM proiektuak, alfabetizazio zientifiko-teknologiko-digitala,
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

Abstract
The low interest and motivation of today's students in STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) subjects and trades has become a worldwide concern. The Basque education system faces
a great challenge: to make students competent in STEM disciplines, because the importance of STEM
trades are increasing in a world full of scientific-technological-digital advances. This research shows
the results of the analysis of 108 multilingual STEM projects, paying special attention to projects
designed in Basque for the Compulsory Secondary Education stage. The results of the research have
made possible to define, as a contribution, the criteria that should be met in the future by projects
designed in Basque.
Keywords: STEM education, STEM project, scientific, technological and digital literacy, Compulsory
Secondary Education.

1. Sarrera eta motibazioa
Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematika diziplinak uztartzen dituen hezkuntza-eredua da
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) gisa ezagutzen dena. Egun pil-pilean dago
STEM hezkuntza-eredua munduan eta Euskal Herriko hezkuntza-sisteman. Gauzak horrela, gero eta
ugariagoak dira STEM proiektuak martxan jartzen dituzten ikastetxeak, formakuntzak eskaintzen
dituzten unibertsitateak zein adituek ematen dituzten hitzaldiak. Oro har, gero eta nabariagoa da mundu
mailan eredu honek duen garrantzia eta bere inguruan sortzen ari den mugimendua (Li et al., 2020).
Aurrerapen zientifiko-teknologikoak, digitalarekin batera, gero eta nabarmenagoak diren gizartean,
ezinbestekoa bilakatu da arlo hauek gizartean eta norbanakoen bizitzan duten eraginarekiko
pentsamendu kritikoa izatea eta hura erabiltzeko gaitzea. Herritarrek egunerokotasunean bizi dituzten
arazo pertsonalak eta komunitarioak ebatz ditzaten, behar-beharrezkoa da egungo ikasleak konpetentzia
zientifiko, teknologiko, matematiko eta digitalean heztea (Martín-Paéz et al., 2019).
Ikasleek, hortaz, aurrerapenez beteriko munduan, bai ingurumenak bai gizarteak pairatzen duten
krisiaren (sozio-ekologikoa) gaineko ezagutza izan behar dute, munduaren inguruko ulermena
bereganatze aldera. Era honetan, Garapen Iraunkorrerako 2030 Agendan jasotzen diren 17 helburuak
STEM proiektuen abiapuntuak izan litezke, non ikasleak, krisi sozio-ekologiko globalaren eta trantsizio
sozio-ekologikoaren (Azkarraga-Etxagibel, 2017) beharra ulertu, aztertu eta ikertuko duen, erabaki
kritikoak hartu eta horiek sozializatzeko (Bybee, 2010).
Beste alde batetik, etorkizuneko lanpostu asko oraindik sortu gabe dauden arren, jakina da garapen
zientifiko, teknologiko eta digitalaren bilakaerarekin zerikusia izango dutela (European Schoolnet,
2018). Beraz, etorkizuneko erronka pertsonal eta profesionalei aurre egin diezaieten, ikasleak behar
bezala prestatzeko, STEM arloetan bokazio profesionalak piztu egin behar dira, maila baxuenetatik
hasita (Eusko Jaurlaritza, 2018). Prozesu hau, gainera, aukera berdintasunean oinarritu behar da.
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Hori horrela, STEM ikasketa eta lanbideetan aritzen diren emakumeen kopurua gizonezkoena baino
askoz baxuagoa dela kontuan izanik, arreta berezia jarri behar zaio nesken bokazioak eta helburu
profesionalak pizteari (EUSTAT, 2019). Emakumeen STEM arloen interesa, motibazioa eta bokazioa
pizteko martxan dauden dinamikak, ekimenak eta ekintzak ugariak dira gure hezkuntza-sisteman
(UNESCO, 2017). Halaber, interesgarria litzateke ekintzok ikasle neskengan duten eragina neurtzea;
baita STEM proiektuen baitan kokatzen diren ala paraleloki egiten diren aztertzea ere.
Esan bezala, gero eta ugariagoak dira STEM arloan egiten diren ekimenak eta sortzen diren
proiektuak (UNESCO, 2017). Gainera, egungo gizarte hiperkonektatuan, baliabide digitalak eta teknopedagogikoak nonahi aurki daitezke. STEM proiektuekin joera bera antzeman daiteke; alegia, azken
hamarkadan, sarean kontsumitzailearen eskura jarri diren STEM proiektuen kopuruak gora egin duela.
Ekoizpen honen zatirik handiena hiztun asko dituzten hizkuntzetan aurki daiteke, hala nola ingelesez
eta gaztelaniaz.
Euskarari dagokionez, Euskal hezkuntza komunitatearen eskura eskainitako eta sare zabalean
bilatzailearen eskura dauden STEM ekimenak eta proiektuak ere ugarituz doaz. Hizkuntza gutxitua
izanagatik ere, nabarmentzekoa da hezitzaileen esku dagoen baliabide kopurua. Hori horrela izanik ere,
edozein STEM diseinu egin aurretik, ezinbestekoa da irudi zabalagoa lortzea, hau da, hezkuntzako
webguneetan STEM jardueren egoera eta baldintzak aztertzea. Biltegietan aurki daitezkeen proiektuek
betetzen dituzten baldintzak ikertzea, sarbide irekian dauden baliabideen egokitasuna aztertzeko asmoz.
Honenbestez, ikerketa honek euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez diseinatutako STEM proiektuen
azterketa kritikoa egitea du helburu. Sarean dauden STEM biltegi ezberdinetako 108 proiektu aztertu
dira eta ondoren, datuen analisi kuantitatiboa burutu da, alde batetik, euskaraz, eta bestetik, gaztelaniaz
eta ingelesez aurkitutako proiektuen emaitzak alderatuz. Euskarazko STEM proiektuek dituzten
indarguneetan eta hobetu beharreko alderdietan jarri da arreta berezia, horiek kontuan hartu beharko
bailirateke etorkizuneko proiektuen diseinuan.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Judith A. Ramaley-k, The National Science Foundation-eko zuzendariak, STEM ikuspegia
hezkuntzan txertatu zuen lehen aldiz 90. hamarkadan (Helvaci eta Helvaci, 2019). Ondoren, 2006an,
Georgette Yakmanek STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) terminoa
sortu zuen hezkuntza paradigma berri bat azaltzeko, non zientzia eta teknologia arteen bidez
interpretatzen den (López, 2021). Hala ere, Artea diziplinari esleitzen zaizkion estetika eta sormena
osagaiak diziplina zientifiko-teknologikoei atxikita daudenez (García-Carmona, 2020), ikerketa honetan
zehar STEM hezkuntza-ereduari egingo zaio erreferentzia.
Irakaskuntza-ikaskuntza eredu tradizionaletik haratago doan proposamena da STEM hezkuntza, non
lau diziplinen arteko mugak hausten, lausotzen diren (Pitt, 2018). Diziplinarteko eredu honek, ikuspegi
eraikitzailea oinarri izanik, ikaslea erdigunean kokatzen du; ikasleak arazo-egoera erreal baten aurrean
kokatzen du bere burua eta diziplina hauei hertsiki loturiko gaitasunak aplikatu behar ditu, metodologia
aktiboen bitartez, arazo-egoera erreal horri irtenbidea emateko.
The National Research Council-ek (2011) adierazten duenez, STEM hezkuntzak hiru xede nagusi
ditu: lehena, STEM eremuetan goi-mailako ikasketak eta karrerak egiten dituzten ikasleen kopurua
handitzea; bigarrena, STEM eremuetan parte-hartzea zabaltzea eta hedatzea; hirugarrena, ikasle guztien
STEM alfabetizazioa bermatzea.
Bide beretik doaz Euskal Herriko instituzio ezberdinek STEM bokazioa pizteko martxan jartzen ari
dituzten estrategia eta dinamika ezberdinak. Horren adibide da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailak
hezkuntzako etapa guztietan prestakuntza zientifiko-teknikoa sustatzeko, 2018. urtean sortu zuen
STEAM Euskadi Estrategia (Eusko Jaurlaritza, 2018). Hiru dira estrategia honen helburu nagusiak ere:
1) Hezkuntza eta prestakuntza zientifiko-teknikoa bultzatzea hezkuntzaren etapa guztietan,
eta bertan sartzea eragile sozioekonomikoen lana.
2) STEM arloan bokazio eta asmo profesionalak piztea, haur-hezkuntzatik hasi eta neskei
arreta berezia jarriz, etorkizuneko erronkei begira ikasleak behar bezala prestatzeko.
3) Dibulgazio eta kultura zientifiko-teknologikoa sustatzea euskal herritarren artean.
Hezkuntza-eredu honek ikaslearen irteera profilean duen eragina onuragarria izanik ere, datuek
frogatzen dute ikasleen interesa STEM diziplina, ikasketa eta lanbideetan gero eta baxuagoa dela; alegia,
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etorkizuneko lan-merkatuan STEM lanbideen beharra handiagoa denean, STEM ikasketa eta ofizioen
interesa gutxituz doala (European Schoolnet, 2018).
Azken urteetan, STEM hezkuntza-eredua bultzatzeko programetan inbertitutako denbora eta kostu
ekonomikoa handia izan bada ere, ez da lortu esperotako interesaren berpiztea: Bigarren Hezkuntzan
STEM irakasgaiak aukeratzen dituzten ikasleen gorakadarik ez da eman; ezta STEM graduatuen
igoerarik ere ez (Burke eta McNeill, 2011, Blackley eta Sheffield, 2016an aipatzen den bezala).
Euskal Herriari dagokionez, Euskal Estatistika Erakundearen (EUSTAT) datuek joera bera erakusten
dute: unibertsitatean eta Lanbide Heziketan, azken urteetan, %16,6 ikasle gutxiago matrikulatu dira
STEM ikasketetan. Are kezkagarriagoa da emakumeen kasuan; izan ere, Hezkuntzaren Panorama
(EUSTAT, 2019) txostenak baieztatzen duen bezala:
2016-2017 ikasturtean, Lanbide Heziketako ikasleen %35 ziren emakumeak; eta, horren
barruan, gehienak lanbide-arlo teknikoetako ikasketak ari ziren egiten, hala nola osasun
arlokoak (matrikulatuen %75 emakumeak ziren) edo zerbitzu soziokulturaletan eta
komunitate-zerbitzuetan (%77). Oro har, tekniko gisa sailka daitezkeen lanbide-arloetan (edo
Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematikarekin -ZTIM- lotutakoetan), ikasleen %10
baino ez ziren emakumeak 2017/2018 ikasturtean. Joera bera ikusten da unibertsitateko
irakaskuntzan ere: 2016/2017 ikasturtean, ZTIM karreretan matrikulatutakoen %32 ziren
emakumeak, eta %70, berriz, Hezkuntzarekin, Osasunarekin, Ongizatearekin eta
Humanitateekin (HOOH) lotutako karreretan.
Aintzat hartzekoa da lau direla, zehazki, emakumeek STEM hezkuntzan duten errendimenduan
eragiten duten faktoreak (UNESCO, 2017): banakako faktorea edo pertsonala; familia eta berdinen
arteko faktorea; eskola-faktorea; eta azkenik, gizarte-faktorea. Lau faktoreen arteko harreman
konplexuak eragin zuzena du neskek eta emakumeek ikasketen eta lanbideen inguruan hartzen dituzten
erabakietan. Faktore guztien eraginaren ondorioz, neskek STEM arloetan interesa galtzen dute gaztegazteak direla (Reinking eta Martin, 2018).
Esan bezala, genero-rolek eta faktore sozialek eragin zuzena dute STEM ereduko genero-arrakalan.
Hori dela eta, STEM hezkuntza-ereduak nesken eta emakumeen motibazioan eta interesean jarri behar
luke arreta, neskak eta emakumeak arlo hauetan ahaldunduz.
Beste alde batetik, gizarte bezala ditugun bestelako erronkei aurre egiteko baliagarria da STEM
hezkuntza. Bide honetan, eredu ezberdinek ingurumenak pairatzen dituen arazo, kalte eta problemak
izaten dituzte ardatz; esate baterako: E-STEM (Environment, Science, Techonology, Engineering,
Mathematic), ingurumena STEM diziplinetan integratuz osatzen dena (Helvaci eta Helvaci, 2019) edo
STEM eta Iraunkortasunerako Hezkuntza uztartzen duena, non ingurumenaren jasangarritasunerako
gaiak ikertzen diren matematikako ikasketa-planarekin lotutako datuak bilduz, aztertuz, zientziari buruz
eztabaidatuz eta teknologiako datuak aztertuz (Smith eta Watson, 2016). Blackley eta Sheffield (2016)
autoreen aburuz, ingurumena eta lau diziplinak uztartzen dituzten eredu hauetan, eskolan eta
komunitatean gertatzen diren arazo ekologikoak ikertzen dira zientzia-jakintza, gaitasun numerikoak eta
teknologikoak aplikatuz, amaieran arazoari irtenbidea emanez.
Arestian aipatutakoa aintzat izanik, STEM proiektuek hiru ezaugarri nagusi bete behar lituzkete
(Sarobe et al., 2020):
1) STEM arloetan aritzen diren emakumeen presentzia ikusgarri egitea: neskak eta
emakumeak STEM ikasketetan eta lanbideetan ahaldundu asmoz, emakume erreferenteak,
ereduak izatea.
2) Ingurumenaren eta gizartearen jasangarritasunean arreta jartzea: testuinguru honetan, STEM
hezkuntzak Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda finkatu lezake, ikasleei gizarte inklusibo eta
jasangarrietarako beharrezkoak diren ezagutzak, trebetasunak, jarrerak eta portaerak emanez
(UNESCO, 2017).
3) Proiektuaren oinarri-oinarrian ikasleentzat hurbilekoa, lokala eta motibagarria den arazo edo
egoera erreala egon behar luke (Ashgar et al., 2012; Bybee, 2010; Thibaut et al., 2018). Egoera
arazotsua ikaskuntza prozesuaren ardatza izango da. Ikasleak, beraz, arazoari irtenbidea
emateko diziplina anitzetako konpetentziak aplikatuko ditu, STEM diziplinetako mugak
lausotuz eta ikasketa prozesua esanguratsua eta globala bilakatuz.
Sarean aurki daitezkeen STEM proiektuak zenbatezinak diren arren, STEM proiektuek zerrendatu
berri diren baldintzak betetzen dituzten ala ez aztertzeko ikerketa gutxi egin da. Azken aldian
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matematika arloarekin lotutako analisiak egin izan dira (Lasa et al., 2020) eta horiek hedatu behar
lirateke analisi sakonagoak egiteko. Horrenbestez, ikerketaren xede nagusia da, hurrengo atalean
azaldutako prozesuari jarraiki, sarean aurkitzen diren STEM proiektuen azterketa kritikoa egitea,
proiektuek dituzten baldintzak aztertuz.

3. Ikerketaren muina
Ikerketa honek sarean aurki daitezkeen eta hezitzaileen eskura dauden STEM proiektuen azterketa
egitea izan du helburu. Horretarako, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez diseinatutako proiektuen STEM
biltegiak arakatu dira. Hiru hizkuntza hauetan diseinatutako proiektuen analisia gauzatu da, Hego Euskal
Herrian nagusi diren hizkuntzak baitira. Ikerketak izaera kuantitatiboa izan du, non estatistika
deskribatzailea izan den datuak analizatzeko baliatutako teknika nagusia.
Proiektuen azterketa kritikoa egiterako garaian, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako
curriculumak erreferentziatzat hartu dira (Eusko Jaurlaritza, 2015; Nafarroako Gobernua, 2015). Beraz,
proiektuak aztertzerako orduan, curriculum horietan zehazten eta zerrendatzen diren ikasgaiak,
konpetentziak eta edukiak izan dira argibide nagusiak.
Jarraian zehazten diren hautaketa-irizpideak bete dituzten proiektuen lagin batean zentratu da
ikerketa: 1) gainbegiratutako webguneen kasuan, funts publikoekin finantzatutako eta egiaztatutako
hezkuntza-proiektuei lotutako gordailu zientifikoen STEM proiektuak direla; 2) Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako ikasleei bideratutako proiektuak direla; 3) STEM biltegietan irizpide hauek bete dituzten
proiektuak ausaz aukeratu dira ikerketa gauzatzerako orduan.
Irizpide horiek jarraituta, guztira, sarean dauden 9 STEM biltegi arakatu dira. Euskaraz, 4:
MISStoHIT proiektua, Landarlan Ingurumen Elkartearen Naturan hezten proiektua, Eusko Jaurlaritzako
Amarauna webgunea eta Steamgune.euskadi webgunea. Gaztelaniaz eta ingelesez, ordea, honako 5
biltegiak aztertu dira: ESERO-Spain, HOU-Spain, PLATON-project, COMPASS-project eta SCIENTIX.
Ikerketa gauzatzeko, biltegi bakoitzeko, kopuru totalaren %40a aztertu da. Hori horrela, euskarazko
kasuan, 4 biltegietan aurkitutako 89 proiektuetatik 36 aztertu dira eta beste hizkuntzei dagokionez, 5
biltegietan aurkitutako 178 proiektuetatik 72 aztertu dira.
Orotara, beraz, STEM biltegi hauetako 108 proiektu aztertu dira. 1. taulan aztertutako proiektuen
maiztasun absolutuak eta ehunekoak aurkezten dira, hizkuntzaren arabera. Taula honetan, eta hemendik
aurrera, gaztelaniaz eta ingelesez aztertutako proiektuei erreferentzia egiterako orduan, “beste
hizkuntzak” terminoa baliatuko da.
1. taula. Aztertutako proiektuen maiztasun absolutuak eta ehunekoak.
Maiztasun absolutuak

Ehunekoak (%)

Euskaraz

36

33,3

Beste hizkuntzak

72

66,7

Guztira

108

100

STEM proiektuen azterketa egiteko, 9 irizpidetan jarri da arreta, arloko egoera eta ikerketaren
helburuak atalean adierazitakoa laburbiltzen dituztenak, alegia: A1) Proiektuaren oinarrian diziplina bi
edo gehiago dauden, hau da, diziplinartekotasunean oinarritzen den; A2) Proiektuan lantzen diren
diziplinak zeintzuk diren; A3) STEM hezkuntza-ereduan oinarritutako proiektua den; A4) Emakumeen
presentziarik dagoen edo STEM arloetako emakumeei erreferentziarik egiten zaien; A5) STEM ofizioei
erreferentziarik egiten zaien; A6) Arazo edo egoera errealetan oinarritutako proiektua den; A7)
Jasangarritasuna helburu duen; A8) Alfabetatze teknologikoa lantzen den; A9) Alfabetatze digitala
lantzen den.
Hori horrela, irizpideen baitako azterketa egiteko, zenbaki-sistema bitarra baliatu da, irizpidea
betetzen den (1 balioa) ala ez (0 balioa) zehazteko. Banan-banan aztertuz gero, honako irakurketa hau
egin beharko litzateke: A1 irizpidearen kasuan, 1 balioak aztertutako proiektuaren oinarrian diziplina bi
edo gehiago daudela adieraziko luke, eta 0 balioak proiektuaren oinarrian diziplina bakarra dagoela.
Proiektuan lantzen diren diziplinak zeintzuk diren zehazteko garaian (A2), ordea, 1 balioak proiektuaren
ardatza diziplina horretan dagoela adierazi du eta 0 balioak proiektu horretan diziplina horren gaineko
lanketarik ez dagoela edo adinari ez egokitua dela adierazi du. STEM hezkuntzan oinarritutako
proiektuak diren aztertzerakoan (A3), 1 balioak proiektua dela adierazi du eta 0 balioak esperimentua
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dela. Gainontzeko irizpideetan, adierazi bezala, irizpidea bete den ala ez zehaztu da, 1 eta 0 balioak
erabiliz, hurrenez hurren. Alegia, 1 balio jaso dute STEM arloetako emakumeei erreferentzia egin dieten
proiektuek (A4), STEM ofizioei erreferentzia egin dieten proiektuek (A5), arazo-egoera errealetan
oinarritutako proiektuek (A6), jasangarritasuna helburua izan dutenek (A7) eta alfabetatze teknologikoa
(A8) eta digitala (A9) landu duten proiektuek; eta alderantziz.
3.1. Emaitzak
Euskaraz, alde batetik, eta beste hizkuntzetan, bestetik, aztertutako proiektuen analisi estatistikoaren
aurkezpena eta interpretazioa multzo bitan banatzen da: lehen multzoan, 2. taulan erakusten den bezala,
A1 eta A2 irizpideen emaitzak aurkezten dira, non aztertutako proiektuetan diziplina bi edo gehiago
lantzen diren eta aztertutako proiektuetan zeintzuk diziplina landu diren aurkezten den. Kasu honetan,
diziplina bakoitzari kodigo zehatza esleitu zaio, taularen irakurketa errazte aldera. Hauexek dira baliatu
diren kodigoak: A2-Ma (matematika); A2-Ki (kimika); A2-Fi (fisika); A2-Bi (biologia); A2-Ge
(geologia); A2-Tek (teknologia) eta A2-MT (marrazketa teknikoa).
Bigarren multzoan, 3. taulan ikusten den bezala, proiektuen izaera eta proiektuek betetzen dituzten
baldintzak aztertzen dituzten irizpideak jaso dira, A3, A4, A5, A6, A7, A8 eta A9 irizpideen emaitzak
aurkeztuz.
Jarraian aurkezten den 2. taulan jasotzen diren ehunekoak 1 balioari dagozkionak dira, hau da,
irizpidea bete dela adierazten dutenak. Esaterako, A1 aldagaiari dagokionez, euskaraz aztertutako
proiektuen %5,6 diziplinartekoak dira.
2. taula. A1 eta A2 aldagaien emaitza estatistikoak, ehunekoetan adierazita.
A1

A2-Ma

A2-Ki

A2-Fi

A2-Bi

A2-Ge

A2-Tek

A2-MT

Euskaraz

5,6

5,6

2,8

25

33,3

11,1

8,3

5,6

Beste hizkuntzak

25

33,3

4,2

30,6

23,6

4,2

15,3

4,2

Hasteko eta behin, proiektuaren oinarri-oinarrian dauden diziplinetan arreta jartzerako garaian (A1),
emaitza hauek lortu dira: beste hizkuntzetan aztertutako proiektuen %75ak diziplina bakarra du ardatz
eta %94,4a euskaraz aztertutako proiektuetan. Beraz, STEM proiektuek diziplinartekotasun hezkuntzaikuspegia eskaini behar luketen arren, proiektu gehienak diziplina bakarrean zentratuta daudela
ondorioztatu da, jarraian adierazten diren diziplinetan, zehazki.
Euskarazko proiektu gehienak fisika, biologia eta geologia diziplinetan ardaztuta daude, %25, %33,3
eta %11,1arekin, hurrenez hurren. Beste hizkuntzetan aztertutako proiektuetan, berriz, matematika,
fisika eta biologia dira diziplina nagusiak, %33,3, %30,6 eta %23,6arekin, hurrenez hurren. Kasu
honetan, teknologian ardaztutako proiektuen ehunekoa esanguratsua da: %15,3koa. Hortaz, fisika eta
biologia izan dira hizkuntza ezberdinetan aurkitutako proiektuen oinarrian zeuden diziplina komunak.
Gainera, azpimarratzekoa da euskaraz aztertutako proiektuetan matematika diziplinari garrantzi gutxi
eman zaiola, kasuen %5,6an baino ez delako proiektuaren ardatza izan. Beste hizkuntzetan aurkitutako
proiektuetan, esan bezala, proiektuen %33,3a matematika diziplinan zentratu da. Horrez gain,
esanguratsua da beste hizkuntzetan matematikan ardaztutako proiektuen %53an, kalkulua eta aritmetika
ez ezik, matematikako bestelako edukiak ere jorratu direla; euskarazko kasuan, aldiz, proiektuen %5,6ak
izan du matematika ardatz eta horietako %40ak jorratu ditu kalkulua eta aritmetikaz gain dauden
edukiak. Datu hauek berresten dute Lasa et al.-ek (2020) haien ikerketan ondorioztatutakoa,
matematikan oinarritutako proiektuen %50 inguruk lantzen baitute kalkulua eta aritmetikaz gain dauden
edukiak.
Nabarmentzekoa da, era berean, kimika eta marrazketa teknikoa diziplinek jasotzen duten trataera,
hizkuntza ezberdinetan aztertutako proiektuen ehunekorik baxuenak lortu baitituzte: euskaraz
aztertutako proiektuen artean, %2,8ak du oinarria kimikan eta %5,6a marrazketa teknikoan; beste
hizkuntzetan aztertutakoen artean, %4,2ak du oinarria kimikan eta %4,2ak marrazketa teknikoan.
Ondoren, 3. taula aurkezten da, non proiektuen izaera eta proiektuek betetzen dituzten baldintzak
aztertzen dituzten irizpideen emaitza estatistikoak jaso diren. Taula honetan jasotzen diren ehunekoak 1
balioari dagozkionak dira, datuen analisia eta interpretazioa hauetan oinarritu baita. Esaterako, A4
aldagaian zentratuz, euskarazko proiektuen %11,1ek STEM arloko emakumeei erreferentzia egin die.
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3. taula. A3, A4, A5, A6, A7, A8 eta A9 aldagaien emaitza estatistikoak, ehunekoetan adierazita.
A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Euskaraz

55,6

11,1

8,3

58,3

22,2

8,3

11,1

Beste hizkuntzak

72,2

4,2

22,2

68,1

5,6

18,1

27,8

Hirugarren irizpideari dagokionez, euskarazko baliabideen %55,6a proiektuak direla ondorioztatu da,
eta gainerakoak esperimentuak direla; aldiz, beste hizkuntzetan aurkitutako baliabideen %72,2a
proiektuak dira eta gainerakoak esperimentuak. Hemendik ondoriozta daiteke, euskaraz aurkitutako
baliabideen artean, erdia baino gehiago proiektuak diren arren, esperimentazioan oinarritutako irakasteikaste prozesuak indarra duela; halaber, proiektu izenarekin aurkitutako baliabide ugarik esperimentu
izaera izan dutela.
Laugarren irizpideari dagokionez, hau da, STEM ofizioetan jarduten duten emakumeen
erreferentziarik edo aipamenik dagoen aztertzerakoan, emaitzak hauexek izan dira: euskarazko
proiektuen %11,1ak soilik egin die emakumeei erreferentzia. Beste hizkuntzetan aztertutako
proiektuetan, %4,2ak izan du STEM emakumeen aipamenik. Beraz, arloko egoeran jakinarazi den
bezala, nahiz eta neskak eta emakumeak STEM arloetara hurbiltzeko egiten dinamikak, ekintzak eta
hitzaldiak gero eta ugariak diren, proiektuen baitan ez du islarik. STEM arloetan bokazio eta asmo
profesionalak piztea hezkuntza-programa ezberdinen helburu nagusiak diren arren, ez da ohikoa STEM
profesionalen aipamen zuzenik duen proiekturik aurkitzea.
Proiektuetan STEM lanbideei erreferentziarik egiten zaion analizatzerakoan (A5), honako emaitzak
lortu dira: euskarazko proiektuen %8,3ak egin die STEM lanbideei erreferentzia; %22,2ak egin die
erreferentzia beste hizkuntzetan aztertutako proiektuetan. Hortaz, ikasleak etorkizuneko lanbideetara eta
egoeretara prestatzeko, lanbide horien gaineko ezagutza bereganatu beharko luketen arren, ez zaie
erreferentzia zuzenik egiten.
STEM proiektuek A6 irizpidea betetzen duten aztertzerakoan, euskarazko proiektuen %58,3a arazo
edo egoera errealetan oinarritu dela ondorioztatu da. Beste hizkuntzetan aztertutako proiektuetan,
kopurua %68,1a izan da. Beraz, aurreko irizpidearekin erlazionatuz, arazo-egoera errealetan oinarria
duten proiektuetan lekua eta aukera egongo litzateke STEM diziplinak eta lanbideak lantzeko.
Jasangarritasunaren irizpidean arreta jartzerakoan (A7), emaitza hauek lortu dira: euskarazko
proiektuen %22,2ak eta beste hizkuntzetan aztertutako proiektuen %5,6ak jasangarritasunaren irizpidea
bete dute, proiektuak gizarte eta ingurumen jasangarria lortzera bideratuta egon baitira. Begi-bistakoa
da jasangarritasunak garrantzi handiagoa izan duela euskaraz aztertutako proiektuetan, haietako batzuen
helburua ikasleen sentsibilizazioa lortu eta haien jarreretan eragitea baitzen. Ikertutako proiektu batzuk
Agenda 21 edo Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda programen baitan sortuak izateak zerikusia izan
lezake, jasangarritasunaren aldeko hautu argia adierazten dutelako agendok. Edonola ere, ematen zaion
garrantzia txikia da kasu guztietan.
Zortzigarren eta bederatzigarren irizpideei dagokienez, hizkuntza ezberdinetan aztertutako
proiektuetan alfabetatze teknologikoaren eta digitalaren inguruan ez dela lanketa sakonik egin
ondorioztatu da. Euskal-proiektuen kasuan, alfabetatze teknologikoak eta digitalak %8,3 eta %11,1
balioak lortu dute, hurrenez hurren; beste hizkuntzetan aztertutakoetan, %18,1 eta %27,8, hurrenez
hurren. Teknologiak gero eta garrantzi handiagoa duen gizartean, eta, digitalizazioaren aro honetan,
teknologiak eta digitalizazioak gizartean eta gizakiaren bizitzan duen eraginarekiko pentsamendu
kritikoa izan eta hura erabiltzeko gai izan beharko lukete ikasleek.
Laburbilduz, bai euskaraz bai beste hizkuntzetan aztertutako STEM proiektuek emaitza positiboak
lortu dituzte A3 eta A6 aldagaietan, aztertutako baliabide gehienak proiektuak izan direlako, eta horrez
gain, arazo-egoera errealetan oinarrituta egon direlako. Edonola ere, aldagai bietan euskaraz aztertutako
proiektuen emaitzak baxuagoak izan dira beste hizkuntzetako emaitzekin alderatuta.
Gainontzeko aldagaietan, hizkuntza ezberdinetan lortutako emaitzak oso baxuak izan dira. A4 eta A7
irizpideetan, esaterako, hizkuntza ezberdinetan lortutako emaitzak baxuak izan diren arren,
nabarmentzekoa da euskarazko proiektuek emaitza hobeagoak lortu dituztela, proiektuetan STEM
emakumeei erreferentzia gehiago egin zaielako eta proiektu gehiagok izan dutelako jasangarritasuna
helburu.
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A1, A5, A8 eta A9 irizpideetan lortutako emaitzak ere baxuak izan dira hizkuntza ezberdinetan. Kasu
honetan, aldiz, euskarazko proiektuek beste hizkuntzetan aztertutakoek baino emaitza baxuagoak lortu
dituzte. Bereziki azpimarragarria da A1 aldagaian euskaraz eta beste hizkuntzetan aztertutako
proiektuek lortutako emaitzen artean dagoen aldea; proiektuen oinarrian diziplina bi edo gehiago izan
dituen euskaraz aztertutako proiektu kopurua oso baxua izan delako.
Amaitzeko, A2 aldagaiari erreparatuz, euskaraz aztertutako proiektuek beste hizkuntzetan baino
emaitza hobeagoak izan dituzte biologia, geologia eta marrazketa teknikoa diziplinetan. Hala ere,
kimika, matematika eta marrazketa teknikoa bultzatu behar diren diziplinak dira, emaitza oso baxuak
lortu dituztelako.

4. Ondorioak
Ondorioz, euskarazko proiektuetan zentratuz eta bertan eragiteko asmoz, arestian aipatutako
indarguneak eta ahulguneak aintzat izanik, etorkizuneko proiektuen diseinuetan ikerketaren muinean
zehaztutako irizpideetan arreta jarri beharko litzateke.
Hasteko eta behin, orain arte aztertutako proiektuen ehuneko handia diziplina bakarrean zentratuta
daudela frogatu eta gero, etorkizuneko erronka izango da diziplina bi edo gehiago oinarri izango dituzten
proiektuak diseinatzea, diziplinen arteko mugak gainditzeko eta era berean, ikasleek bereganatu
beharreko konpetentzien arteko zubiak eraikitzeko.
Horrez gain, aztertutako STEM proiektuetan diziplinek duten protagonismoa aintzat izanik, euskaraz
sortuko diren proiektuetan matematikari garrantzi handiagoa eman beharko litzaioke, kimika
ikasgaiarekin batera, STEM hezkuntza-ereduko konpetentziak bereganatzeko baliabide diren diziplina
guztiek ekarpen garrantzitsua egiten baitute.
Gizarteko genero-estereotipoak gainditzeko eta emakumeak ahalduntzeko helburuarekin, STEM
proiektuek STEM ofizioetan jarduten duten eta jardun izan duten emakumeei erreferentzia egin behar
liekete. Horrekin batera, bereziki garrantzitsua da etorkizuneko belaunaldiak STEM ofizioetara
hurbiltzea eta horretarako, proiektuen diseinuetan argi eta garbi adierazi beharko lirateke zeintzuk diren
etorkizunean enplegua emango duten sektoreak eta ofizioak; baita ikasleak arlo guzti hauetan motibatu
eta haien interesa piztea ere.
Aipatutakoez gain, proiektuen oinarrian dauden arazoak eta egoera errealak, metodologia partehartzaile eta aktiboen bitartez aurkeztuko eta ebatziko direnak, ingurumenaren aldeko jarrerak eta
praktikak sustatu behar lituzke. Horrela, etorkizun jasangarria lortuko litzateke, ikasleen kontzientzia
piztuz eta problemen aurrean erabaki kritiko eta arduratsuak hartzen gaituz.
Arestian adierazi bezala, aurrerapen zientifiko-teknologiko-digitalez beteriko munduan, ezinbestekoa
izango da arlo hauetan konpetenteak diren ikasleak heztea. Ikerketa honetan argi islatu da, ordea,
aztertutako STEM proiektuek konpetentzia teknologikoari eta digitalari dagokionez dituzten hutsuneak.
Etorkizunean, oinarrizko konpetentzia gisa ezagutzen direnak suspertuko dituzten proiektuak diseinatu
beharko lirateke.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Lan honetatik abiatuta, etorkizunera begira, hainbat hizkuntzetan aurkitutako STEM proiektuen
analisiarekin jarraitu beharko litzateke. Arestian aipatu bezala, ikerketa honetan 108 proiektu aztertu
dira, 9 irizpidetan arreta jarriz. Hortaz, ikerketaren hedadura eta esangura zabaltzeko asmoz,
etorkizuneko ikerketen diseinuan aukera ezberdinak kontuan hartu beharko lirateke: batetik, STEM
proiektuak aztertzerako orduan, kategoria gehiago zehaztea; bestetik, ikerketa-mistoa aplikatzea,
ikerketa kualitatiboari lekua eginez. Era honetan, STEM proiektuen diseinu-lanak egiten dituztenei eta
proiektuak bizitzen dituztenei ahotsa eman dakieke.
Ikerketa honetan ateratako ondorioak aintzat izanik, etorkizuneko STEM proiektuek bete beharko
lituzketen baldintzen eta gako esanguratsuen ikastaroak sortu eta eman litezke; alegia, STEM hezkuntzaereduaren hiru xede nagusiak bultzatzeko ikastaroak diseinatu eta inplementatu litezke. Horrela, STEM
proiektuetan emakumeek merezi duten ikusgarritasuna izango lukete, etorkizuneko neskak eta
emakumeak STEM ikasketa eta ofizioetara bultzatuz; gizarte eta ingurumen jasangarriaren alde egiteko
jarrerak eta praktikak luzatuko lituzketen proiektuak izango lirateke eta azkenik, ikasleen alfabetizazio
zientifiko-teknologiko-matematikoa, digitalarekin batera, bermatuko litzateke, egungo eta etorkizuneko
bizitzan ezinbestekoak izango dituzten gaitasunak baitira.
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Testuinguru honetan, informazioaren eta komunikazioaren garai honetan, ikastetxe, unibertsitate eta
erakundeen artean sareak osa litezke, non hezkuntza komunitatea osatzen duten agente guztiek STEM
proiektuen hezurduran, diseinuan eta inplementazioan lekua izango luketen.
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emandako laguntza ekonomikoengatik. Baita ZiTeO ikerketa taldea osatzen duten beste kideei ere:
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Laburpena
Artikulu honetan azken urteotan Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) eta Kataluniako alderdisistemetan emandako aldaketa nagusi batzuk aztertuko ditugu. Bilakaera historiko osoaren inguruko
ikuspegi zabala izateko azken berrogei urteotako hauteskunde autonomikoetako deialdiak aztertu
ditugu, azken hamarkadakoei arreta berezia eskainiz. Gure hipotesia aldaketa hauek, partzialak baino,
aurreko hiru hamarkadetan indarrean egon ziren ereduen birmoldaketei erantzuten dietela da.
Lehenengoaren kasuan, alderdi-anitzeko sistema polarizatutik, alderdi-anitzeko sistema moderatura;
eta bigarrengoaren kasuan, alderantzizko norabidean. Analisia ikuspegi kuantitatibotik burutu dugu,
horretarako alderdi-sistemen neurketarako hainbat adierazle erabiliz, beti ere modu konparatu batean.
Hitz gakoak: Euskal Autonomia Erkidegoa – Katalunia – Alderdi sistema – Polarizazioa –
Nazionalismoa
Abstract
The evolution of party systems in the Basque Autonomous Community and Catalonia.
From polarization to moderation, and vice versa.
In this article we are going to analyse some of the main changes that have occurred over recent
years in the party systems of the Basque Autonomous Community (BAC) and Catalonia. In order to get
a broader perspective, we will analyse regional elections over the last forty years, paying special
attention to those of the last decade. Our hypothesis is that the changes in the existing systems over
more than three decades, go beyond being partial changes, and correspond to a transformation of
both models. In the case of the former, going from a polarized multi-party system to a moderate multiparty system; and the other way round in the case of the latter. We will carry out the analysis with a
quantitative approach, using a series of indicators to measure the party system, all in a comparative
way.
Key words: Basque Autonomous Community – Catalonia – Party System – Polarization –
Nacionalism

1. Sarrera eta motibazioa
Alderdi politikoak jendartearen antolaketarako ezinbesteko osagaiak bezala definitu izan dira
Modernitatetik hona. Mendeotan zehar emandako aldaketek eragin zuzena izan dute alderdien barne
konfigurazioan, gaur egungo jendarteak zeharkatzen dituzten krisi ezberdinek ere (ekonomikoak,
sozialak, kulturalak, nazio edo genero identitateei lotutakoak) hauengan eragin zuzena dutelarik.
Alderdi ‘tradizionalen’ gainbehera, berrien sorrera, zentzu ezberdinetako populismoen goraldia, ...
botere politikoaren artikulazioan ematen ari diren aldaketen islak baino ez dira.
Gure hurbileko alderdi politikoek eta beraien arteko hartu-emanak definitzen dituzten alderdisistemek ez diote egoera horri ihes egin. Hurrengo lerroetan horietako bi sistemengan jarriko dugu
arreta: Euskal Autonomi Erkidegokoarengan (EAE) eta Kataluniakoarengan. Izan ere, azken
hamarkada luzean zehar batean zein bestean emandako aldaketa sozialek eragin zuzena izan baitute
bertako alderdi eta alderdi-sistemengan. Gure ustez, jarraian aztertuko ditugun alderdi-sistemen
aldaketa hauek, testuinguru zehatzari erantzuten dioten azaleko moldaketak baino, azken urteetara arte
indarrean egon diren ereduak sakonki eraldatuz joan dira.
Bilakaera hau zentro-periferia cleavage-aren1 (Lipset eta Rokkan, 1967) ikuspegitik landuko dugu.
‘Cleavage’-aren kontzeptua ‘banaketa-lerroa’ bezala definitu dezakegu, jendartea antolatzeko balio
duen kategoria bezala ulertuta. Zentro-periferia lerro honek gurean nazio-identitate ezberdinekiko
atxikimenduan forma hartu du. Identifikazio hau, hainbatetan ‘txuri ala beltz’ dikotomian baino,
1

Lipset eta Rokkan-entzat cleavage klasikoak lana/kapitala, landa/hirigune, Eliza/Estatua eta jada aipatutako
zentro/periferia lirateke, azken hamarkadotan berriak nagusitzen joan direlarik.
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nortasun batetik bestera doan continuum-aren puntu batekiko identifikazioan gorpuztu da; dinamika
politikoaren garapenean sektore sozial eta politiko ezberdinen hurbiltzeak edo urruntzeak zehaztu
duelarik sistemaren bilakaera. Zentzu honetan, hainbatetan ‘ardatz nazionala’ bezala ere deitua izan
denak norabidetuko du ikerketa hau, neurri handi batean euskal zein kataluniar alderdi-sistemak lerro
horren arabera antolatu diren heinean.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Ia mende erdia pasa da Giovanni Sartori-k jada klasikoa bihurtu den Parties and Party Sistem. A
Framework for Analysis (1976) liburua argitaratu zuenetik. Bertan alderdi-sistemak antolatzeko
oraindik erreferentzial izaten jarraitzen duen sailkapena biltzen zen, bi irizpideren arabera: alderdi
kopurua eta alderdien arteko distantzia ideologikoa. Alderdi-sistema lehiakorren artean oinarrizko lau
eredu planteatzen ziren: alderdi nagusiko sistema, alderdi bikoa edo bipartidismoa, alderdi-aniztun
moderatua eta alderdi-aniztun polarizatua. Azken hamarkadetan zehar eredu bakoitzaren ezaugarriak
era kuantitatibo zehatzean neurtzeko bitarteko metodologiko berriak mahai gaineratzen joan dira,
Sartoriren ereduaren hezurdura nagusia mantenduta, bera eguneratu eta hobetzeko atea zabalduz.
Sailkapen honen malgutasunak mundu mailako alderdi sistema ezberdinak sailkatzeko balio izan
du. Gure erreferentziazko kasuei dagokienez ere, ez dira falta izan sailkapen hau baliatu izan dutenak;
bai euskal kasuari dagokionez (Llera et al. 2014), zein katalanari dagokionez (Matas eta Reniu, 2003).
Azterketa hauek gorago aipatutako hipotesia mahai gaineratzen hasteko lehen zantzu batzuk erakutsi
bazituzten ere, azken urteotako bilakaeran sakontzen jarraitzea ezinbestekoa da bera enpirikoki frogatu
nahi bada. Alde horretatik, lan honen helburua bi alderdi-sistema hauek ikuspegi diakroniko batetik
alderatzea izango da, horien bilakaera lau hamarkadetan zehar aztertuz eta arreta berezia jarriz azken
hamar urteei; beti ere, batean zein bestean eredu aldaketak zein punturaino eman diren baloratu ahal
izateko.
Horretarako, eredu bakoitzari egozten zaizkion ezaugarri nagusiak aintzat hartuko ditugu, horiek
kuantitatiboki neurtzeko adierazleak erabiliz. Sartorik zortzi ezaugarri nagusi egotzi zizkien alderdisistema aniztun polarizatuei: a) Sei alderdi edo gehiago 2 izatea, b) horien artean alderdi ‘antisistema’
garrantzitsuak egotea; c) oposizio bilateralak izatea, hau da, kontrakotasuna ez izatea bakarrik
oposizioko alderdi eta gobernuaren artean, baizik eta oposizioko alderdien artean ere; d) zentroa
okupatua egotea; e) poloen arteko distantzia ideologiko handia; f) sistemak bulkada zentrifugoak
izatea, hau da, alderdiek muturretara jotzea; g) oposizio ‘arduragabeak’3 izatea; eta h) betetzeko oso
zailak izan daitezkeen ‘super-eskaintzako’ politikak mantentzea. Alderdi-sistema aniztun moderatuei
dagokienez, berriz, honakoak: a) hiru eta bost alderdi artean izatea; b) horietako bat bera ere ez
gehiengo absolutuarekin; c) koalizioa osatzeko aukera badago gutxiengoan ez gobernatzea; d) alderdi
nagusien arteko distantzia ideologikoa apala izatea; e) dinamika zentripetoa izatea; eta f) gobernuaren
konfigurazioa bipolarra izatea, hots, familia ideologiko hurbileneko alderdiek osatuko lituzkete
koalizioak (normalean, ezkerra eta zentro-ezkerra edota eskuina eta zentro-eskuina).
Baliatuko ditugun neurgailuetako batzuk alderdien ordezkagarritasun mailarekin lotuak daude
(alderdi kopurua, zatiketa edo alderdi antisistemen pisua, esaterako); beste batzuk, berriz, beraien
kokapen ideologikoarekin (polarizazioa edota posizio zentrala, adibidez). Bigarrenari dagozkionak,
normalean bi ardatzen arabera sailkatuak izan dira: ezker-eskuin eta zentro-periferia. Gure kasuan
bigarren honen inguruko polarizazio prozesua aztertuko dugu, bera alderdien arteko distantzia
neurtzen duen aldagaia bezala ulertuta. Gaia jorratu duten autore gehienek baieztatu bezala (Pallarés et
al., 2006; Leonisio eta Strijbis, 2016; ...), dimentsio nazionala (izan) baita euskal alderdi-sistemaren
bilakaera norabidetu duena; baina baita era agerikoagoan azken hamarkadan Kataluniarena ere.

3. Ikerketaren muina
Esan bezala, gure ikerketaren hipotesia bikoitza izango da: EAEko alderdi-sistema aniztuna
polarizaziotik moderaziora doan ibilbidea egiten ari dela planteatzearekin batera, Kataluniakoak
moderaziotik polarizaziora egin duela, hain zuzen. Hori frogatzeko lurralde bakoitzaren alderdisistemen ezaugarri nagusi batzuk biltzen dituen taula bana hartu ditugu erreferentzia bezala (ikusi
taula 1 eta 2). Izan ere, Sartorik berak aitortu bezala, zerrendatutako ezaugarrien artean guztiek ez dute
2

3

Sartorirentzat (1976) alderdi bat aintzat hartzeko bi baldintza hauetako bat gutxienez bete beharko du: a)
gobernu koalizioetarako hautagai egingarria izatea, edo b) bilakaera politikoa baldintzatzeko gaitasuna
izatea, nagusiki dinamika zentripetotik zentrifugora. Sartorik hauei ‘koalizio’ eta ‘xantai’ baldintzak deituko
die, hurrenez hurren.
Garrantziagatik, posizio ideologikoengatik edo bestelakoengatik gobernura iristeko aukeraz ari gara.
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garrantzia berdina izango sistemaren nolakotasuna definitzerakoan. Alde horretatik, bere
sailkapenerako baliatutako bi irizpideak (alderdi kopurua eta distantzia ideologikoa) azaltzeko
neurgailu adierazgarrienetan jarriko dugu arreta. Zehazki, a) parlamentuko alderdi kopuruan, alderdi
eraginkorretan eta zatiketan, b) alderdi ‘antisistemetan’ eta c) polarizazio mailan.
Alderdi kopuruaren inguruko adierazleak osatzeko beharrezkoak ziren datuak Eusko Jaurlaritzako
eta Kataluniako Generalitat-eko web orrialdeetan eskuragarri dauden datu baseetatik atera ditugu.
Distantzia ideologikoari dagozkionak kalkulatzeko Euskobarometrok eta Institut de Ciències
Polítiques i Socials-ek (ICPS) egindako galdetegietara jo dugu. Bi kasuetan hauteskunde autonomiko
bakoitzaren deialdia eta gero egindako lehen neurketak erabili ditugu, emaitzek alderdienganako
hautematean duten eragina neurtu asmoz.
3.1. Alderdi kopurua, alderdi eraginkorrak eta zatiketa
Lehen eta bigarren tauletan ikusi daitekeen bezala alderdi kopuruari lotutako elementu hauek
neurtzeko hiru aldagai baliatuko ditugu: legegintzaldi bakoitzeko alderdi parlamentarioen kopurua,
zatikatzearen markagailua (Rae, 1967) eta Alderdi Eraginkorren Kopurua (Taagapera eta Shugart,
1989). EAEko alderdi sistemari dagokionez, lehen aldagaiari erreparatzen badiogu 2012ra bitarte
legebiltzarrean egondako alderdi kopurua, alderdi-sistema aniztun polarizatuari egotzitako sei
alderdien langa etengabe gainditu ikus daiteke; 1984ko salbuespen bakarrarekin, bost alderdi
parlamentario izanik. Azken hauteskunde hauetan zentro-eskuineko boto espainolista Coalición
Popular-ren4 inguruan bilduta eta 1986an EAJren barruan eman zen zatiketa baino lehen, botere
politikoaren sakabanaketa inoiz baino kontzentratuagoa egon zen hiru hamarkadetan zehar
legebiltzarreko alderdi kopuruari dagokionez. 2012tik aurrera, berriz, sistema aniztun moderatuak
finkatzen duen bost alderdietako mugaren barruan kokatuko litzateke euskal alderdi-sistema. 2012an
Ezker Batuak eserlekurik ez lortzea eta EH Bilduk Aralar eta Eusko Alkartasuna (EA) barneratzea
sistema bera sinplifikatu zuelarik. 2016an Podemos agertu izanak ez zuen kopuru hau aldatu, UPyDren desagertzea zela eta. Azken hauteskundeak eta gero, Vox-en agerpenak gutxigatik baino berriro ere
seiko langa horretan kokatu duelarik.
1. taula: EAEko alderdi sistemaren bilakaera erakusten duten adierazleen bilduma (1980-2020) .
1980

1984

1986

1990

1994

1998

2001

2005

2009

2012

2016

2020

Boto
antisistemaren %

16,55

14,65

17,47

18,33

16,29

17,91

10,12

12,44

8,8?

25(?)

Legebiltzarreko
alderdi kopurua

7

5

7

7

7

7

6

7

7

5

5

6

Zatiketa
parlamentarioa

0,75

0,72

0,81

0,81

0,82

0,8

0,7

0,74

0,7

0,73

0,75

0,72

AEK

3,98

3,54

5,22

5,25

5,65

4,96

3,35

3,8

3,28

3,68

4,04

3,57

EAJ-IU

EAJ-IU

EAJ

EAJ-EP

EAJ-EP

3,1

2,1 (2,5?)

3

2,81

2,32

Posizio zentrala (1)

-

Polarizazioa

-

EAJ-EAEAJ-EE
EAJ-EE
EE
2,9

2,6

3,3

EAJ

EAJ-EAEAJ-IU
IU

3,3

2,5

2,4

27,86(?)
21,26(?)
+1,96(?)

(1) Posizio zentralaren adierazleak sistema osoaren batez bestekoaren +/-1 mugaren barruan gelditzen diren
alderdiak jasoko ditu. 1980 urterako ez daude kokapen ideologikoaren inguruko daturik.

Baina legebiltzarrean dauden alderdi kopuruen aldagaiak ez digu botere politikoaren banaketaren
argazki zehatzegia eskaintzen. Izan ere, legebiltzar batean kuantitatiboki alderdi asko egon daitezke
baina eserlekuen zati handi bat alderdi gutxiren eskuetan badago, botere politikoaren sakabanaketa
txikia izango baita. Zentzu horreta, botearen banaketa maila adierazten duten beste bi aldagaietara jo
beharko dugu: zatiketara eta Alderdi Eraginkorren Kopurura (AEK). Rae-k (1967) proposatutako
zatiketa indizeak bi hauteslek bi alderdi ezberdin bozkatu izanaren aukera azaltzen digu5. Horrela
aukera hori 80ko hamarkada erdialdetik 90ko hamarkadaren bukaerara nabarmen igo bazen, mende
berriarekin batera hori apalduko da, adierazlea 0,7ren bueltan kokatuz. Laakso eta Taageperak (1979)
definitutako, eta ondoren Taagepera eta Shugart-ek (1989) hobetutako AEKren markagailuak botere
sakabanaketaren argazki are zehatzagoa eskainiko digu, adierazlea bera intuitiboagoa izango delarik.
Izan ere, indizearen unitateak (komaren ezkerretara kokatzen dena) alderdi garrantzitsuen kopurua
4

5

Coalición Popular-rek Alianza Popular (AP), Partido Demócrata Popular (PDP) eta Unión Liberal (UL)
alderdiak bildu zituen hautes-marka izan zen, 1983tik 1987ra bitarte burutu ziren hauteskunde ezberdinetara
aurkezteko. 1986ko hauteskunde aurreratuetan CDSen agerpenak berriro sakabanatu zuen sektore
soziologiko honen bozka.
Eskala 0tik 1era joango litzateke, 0 alderdi berbera bozkatzeko inongo aukera adieraziko lukeelarik eta 1ek
bi alderdi ezberdin bozkatu izana.
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adieraziko baitu, eta dezimalek bestelako alderdi baten garrantzia apalagoa. Zentzu honetan, azken bi
aldagaiek bat egingo dute arestian aipatutako epealdian botere sakabanaketa handia egon zela
adierazteko orduan; bost alderdi garrantzitsu, hain zuzen. Garai horretan EAJ, PSE(-EE) eta HB
kokatu ziren garrantzia handiko alderdien artean, bostera bitarteko beste bi alderdi inportanteen papera
Euskadiko Ezkerra (EE), EA eta AP/PP-ren artean banatuz hauteskunde deialdiaren arabera. Mende
aldaketarekin batera, berriz, egoerak sinplifikatzera egin zuen lehia nagusia hiru alderdien artean
banatuz, EAJren nagusitasuna inoiz zalantzetan egon ez bada ere. Lizarra-Garaziko Akordioaren eta
ETAren su-etenaren apurketak mende berriaren lehen hamarkadan ezker abertzaleak babestuko aukera
politiko ezberdinen (Euskal Herritarrok, EHAK, AuB, ...) galera ekarri zuen AEKtik kanpo utziz. Esan
gabe doa, 2001. urtean abiatutako ilegalizazio zikloak nabarmen baldintzatu zuela ezker abertzalearen
norgehiagoka elektoralerako aukera, horren gailurra 2009an iritsi zelarik, berak babestutako hautu
politikoari (D3M) lehiatzeko aukera debekatuz eta urte horretako indize ezberdinen balioa
desitxuratuz6. EH Bilduren agerpenak, berriz, alderdi eraginkorren zerrenda horretan berriro sartu
zuen, PP kanpoan utziz. Azken hamarkada horretan, 2016ko Podemos-en agerpenak bakarrik apurtu
zuen hiru alderdi garrantzitsuen muga, azken hauteskunde deialdiak berriro ere hirura eraman duelarik.
Kataluniako alderdi-sistemaren alderdi kopuruari erreparatzen badiogu, 2006ra bitarte
legebiltzarreko alderdi kopurua era nahiko egonkor batean sistema aniztun moderatuak finkatzen duen
seiko langa horren azpitik kokatu dela ikusi ahal izango dugu; lehen eta hirugarren hauteskunde
deialdietan salbu7. Estatut berria izan behar zuena Espainiako Gorteetan aldatu eta ezkerreko hiruko
gobernuan sortutako krisiagatik 2006an deitutako hauteskunde aurreratuetan joera aldaketa antzeman
daiteke alderdi kopuruari dagokionez, Ciudadanos-en (C’s) sarrerarekin. Ordutik legebiltzarrean
ordezkaritza duten alderdien kopuruak gora egin du 8, egun zortzira iritsiz. Antzeko joera antzematen
da zatiketari eta AEKri erreparatuta. Lehen hauteskunde deialdia aparte utzita, Kataluniako sistemak bi
alderdi nagusi zituen mende berrira bitarte: CiU eta PSC. 1995ko emaitzek bi hauen beherakada (CiU
-10 eta PSC -6) eta PPren gorakada (+10) ekarri zuten, azken honen estatu-mailako hazkundearekin
bat egin zuena. Taagepera eta Shurgat-en indizearen arabera, botere politikoa hiru alderdi nagusien
artean banatu zen, nahiz eta bigarrenak (PSC) eserlekuetan hirugarrena (PP) bikoiztu. Berriro ere
aldaketa nabarmenena mende aldaketarekin batera etorri zen alderdi efektiboen muga hiruzpalauren
bueltan kokatuz; baita bostera ere iritsiz azken hauteskundeetan. Joera aldaketa hau nagusiki ERCren
jauziaren eskutik eman zen, ordutik aurrera hogei eserlekuen muga gainditu zuelarik (2010eko
hauteskundeetan salbu), ziuraski Estatuko Gobernuan zegoen PPk ordezkatzen zuen hautu
estatalistaren aurreko erantzun bezala 9; baina azpimarratzekoa da PSCren eserleku galera mailakatua
ere, 2021era arte ez dituelarik bere emaitzak hobetu. Bilakaera honek alderdi garrantzitsuen kopurua
gora egitea ekarri zuen, azken hauteskundeetara arte eremu (post)convergenteak bere nagusitasuna
kolokan ikusi ez badu ere.
2. taula: Kataluniako alderdi-sistemaren bilakaera erakusten duten adierazleen bilduma (1980-2021) .
1980

1984

1988

1992

1995

1999

2003

2006

2010

2012

2015

2017

Boto
antisistemaren %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,48

8,21

4,46

Legebiltzarreko
alderdi kopurua

6

5

6

5

5

5

5

6

7

7

7

7

8

0,66

0,74

0,76

0,72

0,78

0,72

0,79

0,81

4,60

3,60

4,72

5,19

ICV

CSQP

Podem

ECP

0,57

0,76

0,79

0,77

Zatiketa
parlamentarioa
AEK

0,78

0,61

0,63

0,63

0,71

4,46

2,59

2,73

2,71

3,42

Posizio zentrala

-

-

-

Polarizazioa

-

-

-

2,97
3,87
4,08
3,52
CiU-PSC- CiU-PSC- CiU-PSCCiU-ICV CiU-ICV
CiU-ICV
ICV
ICV
ICV
0,34
0,37
0,27
0,28
0,40
0,47

2021
6,67+
7,69?

1980, 1984 eta 1988 urteetarako kokapen ideologikoaren inguruko daturik ez dago.
6
7
8
9

1. taulan 2009. urteari dagokion zutabean galdera ikurrarekin, ezker abertzaleak azken unean bozka nulorako
egindako deiari jarraituz, boza horren araberako kopuruak jaso nahi izan ditugu.
Batean zein bestean alderdi-sistema katalanean jarraipenik izan ez zuten bi alderdi txikik apurtu zuten joera
hau (PSA 1980an eta CDS 1988an), epealdi horretako ezaugarritze moderatua zalantzetan jarri gabe.
2010ean Joan Laportaren Solidaritat per la Independencia-rekin (SI), 2012tik aurrera CUP-ekin eta 2021ean
Vox-ekin. Ez ditugu Podemosen (CSQP, En Comú, …) inguruko formula ezberdinak aintzat hartu, eurek
ICV-EUiAK betetzen zuen espazio ideologikoa ordezkatu dutelakoan.
Izan ere, CiUk ordezkatzen zuen beste hautu abertzaleak elkarlan estua garatu baitzuen PPrekin, bai estatuko
gobernagarritasunari begira, zein Kataluniakoari begira (Majestic-ekok Ituna).
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3.2. Alderdi ‘antisistemak’
Gaur egun ‘antisistema’ kontzeptuak izan dezakeen konnotazio gutxiesgarritik harago, alderdi
politiko bat antisistematzat hartzeko bete beharreko ezaugarrien eztabaida zabalik da. Orain arteko
hari teorikoa marraztu duen Sartoriren (1976) arabera, alderdi antisistemak «erregimenaren
legitimitatea ahultzen» duten horiek lirateke. Euskal alderdi-sistema aztertzerakoan ez dira gutxi izan
ezker abertzalea ordezkatu izan duten alderdi ezberdinak antisistemikotzat hartu izan dituzten joera eta
ikuspegi ezberdinetako autoreak (Letamendia, 1997; Llera, 2014; ...). Ezaugarritze hori ontzat hartuta,
EAEko alderdi-sistemak ezker abertzalearen eskutik eredu polarizatuek eskatzen duten alderdi
antisistema garrantzitsuak izan dituela esan daiteke. Berak babestutako hautuak (HB eta EH) bozken
%15aren bueltan kokatu izan dira, milurteko berriarekin batera apalaldi nabarmena ezagutu bazuten
ere. Aldiz, azken hamarkada honetan ezker abertzaleak babestutako hautu politikoak (EH Bildu)
2012an bozen %25aren langa gainditzea lortu zuen; baita 1980ko lehen hauteskunde autonomikoetatik
eskuratzen ez zuen bigarren postua ere. Ordutik bozen %20tik gora lortu du, azken deialdian
%27,86ko maximo historikoan kokatuz.
Jauzi kuantitatibo horrekin batera, aldaketa nabarmenena ezker abertzaleak babestutako hautu
politikoak izandako eraldaketa kualitatiboa litzateke, bera izaera antisistemikoa zalantzatan jarriz
(Llera et al., 2014). Koalizio abertzalea osatzen duten alderdi gehienek (EA, Aralar edota Alternatiba
bera) ezaugarritze honetatik urruti mantendu izanak eman diezaiokeen izaera ‘sistemikotik’ harago,
eztabaida honek bestelako zehaztapen kontzeptualak beharko lituzke kokapen teoriko sakonago
baterako. Gaiaren sakontasunak eztabaida hori ebaztea lan honen helburuetatik kanpo uzten badu ere,
hurbilpen bezala Letamendiaren (1997: 112-113) ikuspegia jasoko dugu, azken hamarkadan ezker
abertzaleak egindako ibilbidea korronte antisistemiko horretan kokatzen den zalantzetan jartzeko. Izan
ere, bere ustez «nazionalismo periferikoak sistemikoak izango dira bere eskaerak (input-ak) era
agerikoan normalizatutako bideetatik adierazten dituztenean, lurralde agintari zentralen erabakiak
(output-ak) baldintzatuz». Sistemak hiru erantzun posible eragingo ditu sektore horrengan: asetzea, ezasetzea edo axolagabekeria, baina joera antisistemikoetan ez bezala, hiruetako batek ez luke sistema
zalantzetan jarriko, «ziklo sistemikoa berrabiarazi» baizik. Gainera sektore horrek a) kapital sozial
handia badu, b) bere joera ideologikoak malgutzen baditu eta c) sistemaren aldeko blokeak aintzat
hartzen badu, joera sistemikoaren adierazlea ere izango da. Gauzak horrela, gaur egun nekez kokatu
ahal izango dugu ezker abertzaleak babesten duen hautu-elektorala indar antisistemikoen baitan,
euskal alderdi-sistemaren moderaziorako joeraren erakusgarri. Berritasuna alde antisistemikoa beste
muturretik irekitzean legoke, Vox-en legebiltzarreko sarrerarekin. Berak a) kapital sozial apala, b)
muturreko joera ideologikoa eta c) (momentuz) bloke sistemikoaren aldetik deszertifikatua10 izan
delarik. Orain arte bere pisu erlatibo txikiak, aldiz, ez du euskal politika polarizatu edo dinamika
zentrifugo batera eraman.
Kataluniaren kasuan berriz, historikoki joera antisistemikoko alderdirik ez dugu ikusi. Aldaketarik
izatekotan 2012tik aurrera etorri zen CUPen sarrerarekin. Ordezkaritza parlamentarioa duten eta gaur
egun11 antisistemikotzat hartu ohi diren alderdi gehienak bezala, CUP bera mugimendu hauek izan ohi
duten egoera kontraesankorrean mugitu beharko du (Barberá eta Díaz-Montiel, 2018): alde batetik,
ikuspegi nazional zein sozialetik sistemaren legitimitatea zalantzetan jartzen, baina bestetik, dinamika
sistemikoak behartzen duen joko instituzionalean murgilaraziz. Gainera bere ordezkaritza orokorrean
apala izan bada ere (hiru eserlekutik 2012an, gehienez hamarrera 2015ean), legebiltzarreko indarkorrelazioak tarteko, gobernabilitatea baldintzatzeko giltza izan du azken sei urteetan, Kataluniako
dinamika politikoaren izaera zentrifugoa nabarmen indartuz. Alde horretatik, CUPek bere
txikitasunean bete-betean beteko lituzke alderdi garrantzitsu bezala kontsideratzeko Sartorik
planteatutako ‘koalizio’ eta ‘xantai’ baldintzak. Beste alde batetik, euskal alderdi sistemaren kasuan
bezala, bertan ere Vox-ek azken hauteskundeetan lortutako hamaika eserlekuek izan dezaketen eragin
polarizatzailea erantsi beharko genioke, kasu honetan laugarren indarra izateak sortu dezakeen efektu
biderkatzailearekin.

10 McAdam, Tarrow eta Tillyrentzat (2005: 161) zertifikazioa «aktoreen, bere ekintzen eta aldarrikapenen
balioztatzea litzateke, kanpo aginteen eskutik», deszertifikazioa kontrako prozesua litzatekeelarik.
11 Sartorik (1976) alderdi antisistemikoez hitz egiten duenean alderdi komunista edo faxista tradizionalez ari
da. Egun, aldiz, demokrazia liberalen hegemonia kulturala aintzat hartuz (alegia, bera kuestionatzen duten
alderdi parlamentarioak nekez aurkitu ahal izango ditugunez) zailagoa egiten da alderdi hauek era hertsian
identifikatzea.
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3.3. Polarizazioa
Polarizazioak alderdi politikoen arteko distantzia ideologikoari erreferentzia egingo dio, bera
neurtzeko era ezberdinak egongo direlarik. Sartorirentzat (1976), esaterako, muturretan kokatzen ziren
alderdien arteko distantziak definituko du alderdi sistema baten polarizazio maila. Taylor eta Hermanek (1971), berriz, alderdi guztien arteko distantzia eta beraien arteko pisu erlatiboa aintzat hartuko
dute, bera bozetan edo eserlekuetan neurtu ahalko delarik. Bigarren metodo honek ikuspegi
zehatzagoa eskainiko digu; lehenengoak muturreko alderdien arteko distantzia ideologiko handia
erakutsi diezaguke, baina beraien pisua txikia bada sistema osoaren polarizazio maila erreala
distortsinatu dezakeelako. Beste alde batetik, alderdi bakoitzaren kokapen ideologikoa zehazteko iturri
ezberdinak ere aurkituko ditugu: eliteko kideek beraien alderdiaz egiten duten kokapena edota
jendarteak orokorrean alderdi ezberdinez egiten duena, esaterako. Gure kasuan, batetik, galdeketa
bateko inkestatuek12 beraien buruaz egiten duten auto-kokapenak, eta bestetik, emandako bozak edo
alderdi batekiko atxikimenduak zehaztuko dute alderdi horren kokapena ideologikoa 13.
Ruiz eta Oteroren (2013) arabera, 1etik 10era doan eskala erabilita (Euskobarometroko datuen
kasua) hiruren bueltako indizeak polarizazio altua adierazten du, hirutik aurrerakoa oso altua izanik.
EAEko alderdi-sistemaren ibilbide osoari erreparatzen badiogu (ikusi 1. taula) 90ko hamarkada
polarizazio maila oso altuko epealdia bezala ezaugarritu genezake. Mende berriak utzitako
adierazleek, apur bat apalagoak izanda ere, maila altuan kokatu zuten alderdien arteko distantzia
ideologikoa. Hala ere, epealdi batean eta bestean azaleratutako polarizazioaren jatorria ezberdina izan
daiteke. Izan ere, 90ko hamarkadako polarizazioak botere sakabanaketa handiarekin bat egiten zuen.
Hamarkada berriarekin batera, aldiz, alderdi garrantzitsuen kopuruak behera egin zuen ezker
abertzalearen jaitsieraren ondorioz, baina polarizazio maila nahiko altua mantenduta. Honek, alderdi
garrantzitsu gutxiago egonda, beraien arteko distantzia ideologikoa handia izaten jarraitu zuela esan
nahiko luke. Bilakaera honek bat egingo luke garai horretan EAJk ardatz nazionalaren mutur batera
eta PPk eta PSOEk bestera hurbildu izanaren tesiarekin. 2012tik aurrera, berriz, joera aldaketa izan
daitekena antzematen hasi gara. Izan ere, urte horrek utzitako emaitzak altuak badira ere (EH Bilduren
sarrera indartsuagatik) hurrengo bi deialdietan joerak behera egiten jarraitu du, bi kasuetan
historikoaren mediaren (2,7) azpitik eta 2020koan polarizazio mailarik baxuenarekin.
Kataluniari dagokionez, berriz, tendentzia alderantzizkoa litzateke 14. Mende aldaketarekin batera
burutu ziren hautes-deialdietan (1999 eta 2003) distantzia ideologikoaren murrizte bat eman zen. Hau
abertzaletasunaren inguruko bi blokeetan ematen zen kontrako norabideko joeraren ondorioz gertatu
zen15; hau da, PSC eta ICVren jarraitzaileengan nortasun katalanarekiko identifikazio handiagoa eman
zen bitartean, alderdi abertzaleengan eman zen nortasun katalanaren esklusibotasuna apaldu zen. Hain
zuzen, PSCrengan ematen zen identifikazio katalanistak 90ko hamarkadan zehar gora egin zuen
2003ra arte, ziur aski maragallismoaren ikuspegi federalistak bultzatuta; ICVren jarraitzaileengan ere
bereziki nabarmena izan zelarik. Gainera, bi alderdi hauek 1999ko hauteskundeetan Girona, Lleida eta
Tarragonan batera aurkeztu eta inoizko emaitzarik hoberenak lortu izanak (52 eserleku), efektu
biderkatzailea izan zuen joera despolarizatzaile honetan, serie osoaren maila apalena lortuz (0,27) 16.
12 Gorago aipatu bezala, EAEko alderdi-sistemaren neurketa egiteko Euskobarometroko inkestak baliatu
ditugu. Txostenetan beharrezko datuak agertzen ez ziren kasuetan Llera et al.-rena (2014) jo dugu, iturri
berberari erreferentzia egiten zioten neurrian, beti ere Taylor eta Herman-en neurketa sistema baliatuz.
13 Inkestatuei beraien auto-kokapen ideologikoaren inguruan galdetu zitzaien: Euskobarometroko galdetegiaren
kasuan «euskal nazionalismoarekiko» atxikimendu mailaren inguruan, 0-k «inongo atxikimedurik ez»
adieraziz eta 10-ak «erabatekoa»; ICPSkoaren kasuan, bere nortasuna nazionalaren inguruan, 1-k «bakarrik
espainiarra» eta 5-ek «bakarrik kataluniarra» adieraziz. Ondoren, azken hauteskundeetan zer alderdi bozkatu
zuten (Euskobarometroko inkesta) edo zer alderdirekiko identifikatzen diren (ICPSren inkesta) galdetu
zitzaien, alderdi bakoitzaren kokapena bere bozkatzaile/jarraitzaileen puntuazioren media izanik. Bi
galderak ezberdinak diren arren, identifikazio nazionalari buruzkoak izanik, ardatz nazionalaren inguruko
polarizazioa neurtzeko baliagarriak suertatzen zaizkigu, nagusiki horien bilakaera aztertu nahi dugun
heinean.
14 Arestian aipatu bezala adierazle hau neurtzeko baliatutako galderaren eskala txikiago da aurrekoarena baino
(kasu honetan -ICPS- 1etik 5era, eta ez 1etik 10era -Euskobarometro-). Horregatik indizea konparatiboki
apalagoa izango da.
15 Identifikazio nazionalen inguruko datu hauek, ICPSko galdetegietan jasotako erantzunekin osatuta, alderdi
politikoen kokapen ideologikoari erreferentzia egiten diete, gorago aipatutako metodoa baliatuta.
16 Garai honetakoa da PSC, ERC eta IC-EUiA-ren arteko ezkerreko hiruko lehen gobernua, Estatut-ak
Madrilen izandako moldaketen gaineko iritzi ezberdinak tarteko apurtu zena, nahiz eta hurrengo
legegintzaldian errepikatu.
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Nortasun nazionalaren moderaziorako joera honek ere bere isla izan zuen alderdi abertzale
katalanengan, 1999tik 2003ra bitarte serieko identifikazio katalanista apalena eskuratuz.
Moderaziorako joera honek aldaketa nabarmena ezagutu zuen 2003tik aurrera, urtez urte
polarizazio indizeak gora egin zuelarik 2017ra arte. Soberanisten artean era nabarmenagoan CiUren
kasuan, bere jarraitzaileen nortasun katalanistaren intentsitateak gora egin zuelarik 2018ra bitarte.
Zentzu honetan, adierazgarria da 2012tik aurrera CiU bezalako alderdi nagusi batek ardatzaren
zentroko posizioa galtzea (ikusi 2. taula). Joera polarizatzaile hau ere alde konstituzionalistan agerikoa
izango da; bai PSCren jarraitzaileek mende berriaren lehen hamarkadan zehar nortasun
espainolarekiko adierazten zuten atxikimenduaren hazkundeagatik, baita 2006an C’s-en
agerkundeagatik ere.
Bi lurraldeen polarizazio mailaren dinamika aztertuta (ikusi 1. irudia 17) ikusi ahal izango dugu bi
alderdi-sistemek izandako alderantzizko bilakaera. EAEkoaren kasuan, 90ko hamarkadan zehar
polarizazio maila oso altua izan zen, mende aldeketarekin batera (ETAren su-etenaren eta LizarraGaraziko Akordioaren testuinguruan) behera egin zuelarik, 2001etik aurrera berriro igoz. 2009ko
hauteskundeetan D3Mren legez kanporatzeak adierazlea erabat desitxuratzen du, urte horretako
indizearen adierazgarritasuna apala izanik. 2012tik aurrera, berriz, polarizazioak behera egingo du,
egun serie osoaren minimoetan kokatuz. Kataluniaren kasuan, berriz, 2003tik aurrera distantzia
ideologikoak gora egingo du etengabe. 2021eko azken hauteskundeek, berriz, aurrera begira
polarizazioaren apaltze edo gainbehera suposatu dezakeen joera aldaketa iradoki dezakete.
1. irudia: EAE eta Kataluniako polarizazio indize estandarizatuen bilakaera.
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4. Ondorioak
Lan honetan aipatutako bi alderdi-sistemengan azken urteotan emandako aldaketa nagusi batzuk
aztertzen saiatu gara; hauek, azalekoak baino, eredu aldaketa sakonago bat iradokitzen dutela
planteatuz. Horrela, EAEko alderdi-sistema aniztun polarizatutik moderatura doan eredu aldaketaren
ezaugarriak antzematen hasi gaitezke: batetik, 90ko hamarkadan izandako bozken zatiketa eta alderdi
garrantzitsuen kopuru altutik, azken hamarkadako maila apalagoetara, kontutan izanik alderdi
garrantzitsu horietako batzuen indar-korrelazioak ere aldatu direla (nagusiki, EH Bilduk bigarren
postua lortuz PSE-EEren aurretik eta PP berriro bigarren mailako alderdi bihurtuz); eta bestetik,
baliatutako inkestek alderdien arteko polarizazioa mugatu dela iradokitzen duten heinean.
Kataluniako alderdi-sistemaren kasuan, berriz, 80ko eta 90ko hamarkadetan zehar botere politikoa bi
alderdi garrantzitsuen artean (CiU eta PSC) banatzetik, hiru, lau edota bost alderdi garrantzitsu
erakusten duen alderdi-sistema batera igaro dira; bereziki nabarmena izanik dimentsio nazionalean
alderdien artean eman den polarizazioaren handitzea. Zentzu honetan, alderdi anitzeko sistemetan
botere politikoaren sakabanaketa apalak eta alderdien arteko distantzia ideologikoa mugatzeak,
sistemaren moderaziorako joera erakutsiko luke; boterea geroz eta alderdi gehiagoren artean banatzeak
eta beraien arteko urruntzeak polarizaziorako joera adieraziko lukeen bezala.
Polarizazioaren kategoriari egotzi izan zaizkion ezaugarri gutxiesgarrien gainetik, dinamika honek
sortu ohi dituen eraginengan arreta jartzea litzateke garrantzitsuena. Izan ere, sistema moderatuei
egonkortasun altuagoa eta akordietarako aukera handiagoa izatea egotzi bazaie ere, ez dira gutxi izan
ditzaketen bestelako eraginak: lausotasun ideologikoa eskaintza politikoan edota gobernuen politikei
17 Galdetegi batean eta bestean eskala ezberdinak baliatu direnez, grafiko honetan balioak estandarizatu dira
alderagarriak izateko. Urteei dagokienez, denboran gertuen zeuden bi hauteskunde deialdiak alderatu nahi
izan ditugu. Kataluniaren kasuan, deialdi bat gehiago izan denez, 2017an bertan egin zena EAEn 2016an eta
2020an ateratako balioen bataz bestekoarekin alderatu dugu.
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erantzuteko gaitasun mugatuagoa, esaterako. Aldiz, dinamika polarizatuek sistema politikoaren
garapenerako aurreikusi gabeko lehioak ireki ditzakete: hautu politiko argiagoak, parte hartze
elektorala suspertzea edota alderdien arteko lehiakortasun handiagoa (Dalton, 2008). Alde horretatik,
aztertutako bi alderdi-sistemengan emandako aldaketek dinamika politiko orokorren bilakaeran sortu
ditzaketen eraginak antzematen hasteko aukera zabaldu nahi izan dugu; aurrera begira, gizartezientzien ikusipegitik, bi kasu hauen garapena gertutik jarraitu beharreko gaia izango delarik.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Alderdi-sistemen azterketarako adierazle nagusietako batzuk erabili ditugu; nagusiki, Sartorik
alderdi-sistemen sailkapenerako baliatutako bi irizpide nagusiak neurtzeko baliatzen direnak: alderdi
kopurua eta distantzia ideologikoa. Ikerketan sakontzen jarraitu eta eredu bakoitzaren (polarizatua edo
moderatua) beste ezaugarriak neurtzeko bestelako adierazleak erabili daitezke: oposizioen izaera
neurtzeko (bilaterala ala alde-bakarrekoa), gobernuen izaera frogatzeko (gehiengo mota, bere izaera
bipolarra edo polo bakarrekoa) eta abar. Gainera, lan honetan azterketa kuantitatiboan zentratu gara,
ikuspegi osatuago bat izateko datu horien atzean egon daitezkeen aldagai kualitatiboen azterketa ere
garatu beharko litzatekeelarik.
Azkenik, kontutan hartu behar dugu bi alderdi-sistema hauen (des)polarizazio prozesuaren neurketa
ardatz nazionalaren inguruko kokapenaren arabera egin dugula. Autore ezberdinek dimentsio honen
garrantzia nabarmendu badute ere, bestelako polarizazio ardatz batzuk hartzen ari diren inportantzia
aintzat hartu beharko litzatekeelarik. Zentzu horretan, aldagai-anitzeko analisi estadistikoak afera edo
ardatz horiek jendartean izan dezaketen pisua neurtzeko atea zabaltzen digu.
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Kontabilitateak behar luke bihotzik? Maitasunaren ekonoia kudeatzeko
lanabesak: ikastolen kasua
Bengoetxea Alkorta, A., del Burgo García, U., Luengo Valderrey, M.J.
UPV/EHUren GEZKI Institutuko ikertzaileak eta UEUko kideak
aitor.bengoetxea@ehu.eus, u.delburgo@ueu.eus, mariajesus.luengo@ehu.eus
Laburpena
Ohiko kontabilitate sistemek ezin dituzte erakundeen helburu sozialak eta “aldagai ez monetarioak”
neurtu. Ekonomia Sozialeko Erakundeetan (ESE), helburu ekonomikoak helburu sozialak lortzeko
bitarteko bat besterik ez dira. Izan ere, helburu sozialen eta ekonomikoen artean hierarkia bat dago,
hierarkia orekatu bat: helburu ekonomikoen garrantzia baina helburu sozialen lehentasuna. Oreka hori
kudeatzeko, ESE-ek neurketa- eta kudeaketa-tresna propioak landu behar dituzte. Gure ustez, tresna
horiek adierazleen sistema integralak edo multidimentsionalak dira. Ikerketa honetan, ESE mota
zehatz baten kasua aztertuko dugu, Ikastolen kooperatiba esperientziaren kasua. Kudeaketarako
lanabes zehatz bat proposatzea izango da gure ekarpena: Ikastolen Kudeaketa Orekatuaren Sistema.
Hitz gakoak: Ekonomia Soziala; Kooperatibismoa; Ikastolak; Kudeaketaren Kontrola;
Kudeaketarako Informazio Sistemak; Kudeaketarako Adierazleen Sistemak.

Abstract
Conventional accounting systems cannot measure the social goals and “non-monetary
variables” of organizations. In Social Economy Organizations (ESEs), economic goals are
just one of the tools to achieve social goals. In fact, there is a hierarchy between social and
economic goals, a balanced hierarchy: the importance of economic goals but the priority of
social goals. To manage this balance, ESEs need to develop their own measurement and
management tools. In our view, these tools are comprehensive or multidimensional systems of
indicators. In this study, we will examine the case of a specific type of ESE, the case of the
Ikastola cooperative experience. Our contribution will be to propose a specific management
tool: the Balanced School Management System.
Keywords: Social Economy; Cooperativism; Ikastola; Management Control; Management
Information Systems; Management Indicator Systems.
1. Sarrera eta motibazioa
Maitasunaren ekonomia, ekonomia sozialaren sakontzea artikuluan, Xabier Renteriak (2004:
157) zientzia ekonomiko berri baten eraikuntza proposatu zigun, “ekonomia sozialaren erraietan
datzan hurkoarenganako sentipen positibo eta lotura hori maitasun forma konkretu bat dela
onartuz”. Egileak Ekonomia Sozialaren inguruan eraikitzen du “modaz kanpo” dagoen eta
“diskurtso ofizialak” baztertzen dituen zientzia ekonomiko berri hori, Maitasunaren ekonomia
delakoa, alegia:
Egungo zientzia ekonomikoaren “diskurtso ofizialak”, hots, eskola neoklasikoak, hauxe dio
ekonomiari buruz: norbanako berekoiak dira ekonomiaren ardatza, eta, gainera,
berekoikeria hori onuragarria da ekonomia eraginkorragoa izan dadin. Bide horri jarraituz,
nola ez, ekonomia eta maitasunaren arteko loturak planteatzea lelokeria hutsa da dirudi
(...). Hala ere, gure ustez, oso bestelakoa gertatzen da. Ekonomia sozialak, adibidez, gizaki
berekoiak markatzen duen banaketaren aurrean beste jokabide bat proposatzen du: beste
norbanakoekin ekimen konkretu batean elkartzea guztiontzako ongizate ekonomiko komuna
lortzeko. Banaketa berekoia baino gehiago, halako lotura altruista bat proposatzen du (...).
Hurkoarenganako ardura hori Ekonomia Sozialaren utopiaren erraian dago.
Diruak behar luke bihotzik? saiakeran, Joseba Azkarragak (2004: 22-23) modernitate
kapitalistaren “pandemietako batez” ohartarazten gintuen: “modernitate kapitalistarekin efikazia
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dugu goratu beharreko jainko berri, eta gauzen zergatiak eta zertarakoak lauso ageri dira (...).
Efikaziak zentzua galdu du, eta zentzuek efikazia”. Azkarragak komunitateen, erakundeen eta
enpresen helburuen (eta zentzuen) garrantzia azpimarratzen du. Eta zehazki, Ekonomia Sozialari
egiten dio erreferentzia (Azkarraga, 2004: 135):
Mendebaldeko gizarte modernoetan betidanik, izan da ekonomia eta enpresa ulertzeko modu
osoago bat. Hau da, egitasmo etikoari eta gizarteari lotutako modu bat, bereziki Ekonomia
Sozialaren eskutik (...). Diru-irabazia ez da ikusten helburu gisa per se, baizik eta gizakiaren
garapen osorako tresna gisa.
Baina zeintzuk dira zehazki Ekonomia Soziala osatzen duten erakundeak? Espainiar Estatuko
martxoaren 29ko 5/2011 Legea erabiliko dugu, Ekonomia Sozialari buruzkoa: lege horrek
marko komuna ezartzen die Ekonomia Sozialeko Erakundeei (ikus 1. taula).
Bere kontzeptua mugatzean ematen duen segurtasunaz gain (zehazki, figura juridiko zehatz
batzuekin identifikatzeagatik), bere izaera integratzaileagatik ere termino egokia da Ekonomia
Soziala gure ikerketarako: izan ere, bai irabazi asmorik gabeko erakundeak (elkarteak eta
fundazioak), bai ekonomia sozialaren ohiko erakundeak ere (kooperatibak eta mutualitateak)
kontutan hartzen ditu (Monzón eta Chaves 2001, 11-12. orr.; Faura 2003, 1-13. orr., Monzón,
2006, 12-17. orr.).
1. taula. 5/2011 Legea, Ekonomia Sozialari buruzkoa (iturria: norberak egina)
Definizioa
(2.art.)
Printzipioak
(4. art.)

Erakundeak
(5.1. art.)

Beraien kideen interes kolektiboa, gizartearen interes sozio-ekonomikoa edo aipatutako bi
dimentsio horiek (kolektiboa zein gizartearena) aldi berean asetzen dituzten jarduera ekonomiko
eta enpresarialak.
a) Pertsonek zein interes sozialek kapitalaren gainean lehentasuna dute.
b) Irabazien banaketa ez da gauzatuko bazkideek egindako kapital ekarpenen arabera, baizik eta
bazkideen egindako lan eta zerbitzu ekarpenengatik, eta zenbait kasuetan, irabaziak zuzenean
aplikatuko dira erakundearen helburu sozialetan.
c) Barne- eta kanpo-elkartasuna bultzatuko dute, toki garapena ahalbideratuz, aukeren
berdintasuna bultzatuz, kohesio soziala eta baztertutako kolektiboen gizarteratzearen alde lan
eginez, enplegu egonkorra eta kalitatezkoa sortuz eta iraunkortasuna bermatuz.
d) Botere publikoekiko independentzia.
Kooperatibak, mutualitateak, jarduera ekonomikoa duten elkarte eta fundazioak, lansozietateak, gizarteratze-enpresak, enplegu-zentro bereziak, arrantzaleen kofradiak eta
transformaziorako nekazaritza-sozietateak.

Artikulu honetan aurkeztuko dizuegun ikerketan, Ekonomia Sozialeko erakundeen
“kudeaketa orekatua” (helburu sozial eta ekonomikoen arteko oreka) ahalbideratzeko tresna
zehatz bat proposatzen dugu, Ikastolen Elkartea adibide gisa hartuta. Horretarako, Enpresaren
Ekonomiaren jakintza alorrean murgildu behar gara: Kudeaketaren Kontrolaren bidezidorretatik
zehar mugiduko gara.
Kudeaketaren ikuspegitik, erakundeen jarduera planifikatu, gauzatu, kontrolatzeko eta
edozein erabaki sostengatzeko, Kudeaketarako Informazio Sistemak (KIS) formalizatuak
erabiltzea guztiz komenigarria da. KIS formalizatuen artean, Kontabilitatea da sistemarik
hedatuena (AECA, 2003a, 2003b; Amat eta beste, 2006; Blanco, 2008; Malles, 2006; Mallo,
2008). Gaur egungo testuinguru sozioekonomiko aldakor eta konplexuan, KIS-ek erakundeen
aldagai finantzarioak eta ez finantzarioak kontutan hartu behar dituzte, epe luzean erakundeen
biziraupena eta etengabeko hobekuntza ziurtatzeko. Aldagai ez finantzarioen artean, pertsonen
motibazioa eta eskainitako zerbitzuaren kalitatea aipa ditzakegu.
Ohiko erakunde pribatu-merkantilistekin alderatuta, Ekonomia Sozialeko Erakundeek (ESE)
izaera berezia dute: helburu ekonomikoak bitartekoak besterik ez dira helburu sozialak lortzeko.
Izaera horri “dualtasun sozio-ekonomikoa” deituko diogu. Dualtasun horrek, KIS-en
ezaugarriak baldintzatzen ditu ESE-etan: mota horretako erakundeen informazio-sistemek,
helburu sozial eta ekonomikoen arteko oreka lortu ahal izateko, derrigorrez kontutan hartu
beharko dituzte, bai aldagai finantzarioak (kaudimena, likidezia, aurrekontuen
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desbiderakuntzak...), bai eta batez ere aldagai ez finantzarioak (erabiltzaileen beharrizanen
asebetetzea, gizarteari egindako ekarpenak, langileen parte-hartzea...). Aldagai ez finantzarioak
neurtzeko adierazleek erakundearen helburu nagusien betetze mailari buruzko informazio
egokia eman dezakete (helburu sozialak), beti ere adierazle ekonomik o-finantzarioen garrantzia
eta beharrezkotasuna alboratu gabe (helburu ekonomikoak). Horrela lortuko dugu ESE-en
“kudeaketa orekatua”, hau da, “helburu sozial eta ekonomikoen arteko oreka” (Cid, 2005).
Ikerketa honen bitartez, ESE-en “kudeaketa orekatua” ahalbideratzeko Kudeaketarako
Adierazleen Sistemak (KAS) delakoen baliagarritasuna aztertzea da. Horretarako, UPV/EHUren
Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren bitartez (GEZKI), Ikastolen
Elkartearekin hitzarmen bat sinatu genuen, ikastolen KIS-ak aztertu eta hobekuntza zehatzak
proposatzeko. Ikastolen kudeaketa sakonki aztertu eta azterketa horretan oinarrituta,
kudeaketarako tresna zehatz bat proposatu dugu, metodologia kuantitatibo eta kualitatiboak
erabiliz, Ikastolen Elkartearekin harreman estuan.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Ikerketa enpiriko batek ezinbestekoa du oinarrian kontzeptu-marko sendo bat izatea. Ideia
horri helduz, proposatzen dugun ikerketa-proiektuak bi jatorri argi ditu (arloko egoera): alde
batetik, jakintza alorrarekin lotutako produkzio zientifikoa eta bestetik, ikerketaren
objektuarekin lotutakoa.
Jakintza alorrari dagokionez, hots, Ekonomia Sozialari aplikatutako Kudeaketa-Kontrola,
Mikel Cid Araiztegui doktorearen “Kooperatiben kudeaketa orekatu baten bila: “The Blended
Scorecard” artikulua izan zen gure ikerketa-ildoaren abiapuntua (Cid, 2005). Kooperatiben
dualismo sozio-ekonomikoa onartuz, helburu ekonomiko eta sozialen arteko oreka kudeatzearen
beharra azpimarratzen du autoreak. EFQM ereduaren eta Balanced Scorecard adierazleen
sistemaren arteko aldea aztertu ondoren, Cid-ek Blended Scorecard tresna garatu zuen,
Balanced Scorecard tresnan Printzipio Kooperatiboen neurketarako adierazleak integratuz.
Horrela, kooperatiben kudeaketa orekatua lortu daitekeela azpimarratzen du Cid-ek.
Blended Scorecard tresnak finkatutako ildoari jarraituz, Kudeaketa-Kontrolarekin,
Kudeaketarako Informazio-Sistemekin eta Ekonomia Sozialari aplikatutako informaziosistemekin lotutako literatura zientifikoa bildu dugu. Horien artean, lau autoreen lanak aipatuko
genituzke: Pilar Soldevila (2000), Felipe Blanco Ibarra (2008), Robert S. Kaplan (19 71) eta
Aitziber Mugarra (1995, 2005a). Bestetik, AECAk (2001) irabazi asmorik gabeko erakundeen
esparruan egindako lana ere nabarmendu nahiko genuke. Guzti h oriek izan dira gure
proposamenaren inspiratzaile nagusiak eta gure lanaren abiapuntu.
Egile horietatik abiatuz, gure diziplinarekin lotura duten nazioarteko lanak aztertu ditugu,
ikerketa-lan honen kontzeptu-markoa osatze aldera. Bereziki, hezkuntza-sektorearen kudeaketakontabilitatearekin lotutako lanak aztertu ditugu, beti ere Kaplan eta Nortonen (1996) Balanced
Scorecard tresna ezaguna gure ikerketaren objetuari aplikatzeko asmoarekin: Arnaboldi eta
Azzone (2008), Bublitz eta Martin (2007), Chen, Yang eta Shiau (2006), Cropper eta Drury
(1996, 2000), Jeffries (1993), Karathanos (2005), Lawrence eta Sharma (2002), Modell (2003),
Pecar, Cervai eta Kekäle (2009), Umashankar eta Dutta (2007), besteak beste.
Horrez gain, Erabateko Kalitatearen kontzeptua ere aztertu dugu, hezkuntza-sektoreari
aplikatuta: Cullen, Trevor Hassall eta Broadbent (2003), Farrar (2000), Mehralizadeh eta
Safaeemoghaddam (2010), Osseo-Asare eta Longbottom (2002), Reda (2017) eta abar.

Ikerketaren objektuari dagokionez, Ikastolen esperientzia kooperatiboarekin lotuta, gure
abiapuntu bibliografikoa, Adrian Zelaia Ulibarri doktorearen “Kooperatibak Euskal Herrian”
(1997) lanaren 6. kapitulua “Hezkuntza-kooperatibak. Ikastolak” izan da. Bertan, Ikastolen
inguruko teorizazio kooperatiboaren beharra aipatzen du Zelaiak. Horrez gain, Euskal Herriko
Ikastolak kooperatiba europarrak eta Euskaltzaindiak argitaratutako (2010) “Ikastola
mugimendua. Dabilen herria. Ikastola eredua 1960-2010” lana izan da gure ikerketaren
jarraipena ahalbideratu duena. Lan horretan, Ikastolek berrikuntza sozialean egindako funtzioa
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azpimarratzen da, beren onura publikoaren izaera nabarmenduz, baita EFQM ereduaren
aplikazioan duten esperientzia aitortuz ere.
Kontzeptu-marko horretan oinarrituta, gure ikerketaren helburua ESE-en kudeaketa
ekonomiko-finantzarioa eta soziala hobetzeko lanabesak lantzea da: kudeaketarako informaziosistemak orokorrean eta kudeaketarako adierazleen sistemak bereziki. Helburu orokor hori
honako helburu zehatzetan islatuko dugu:
2. taula. Ikerketaren helburuak (iturria: norberak egina)
1. helburua
2. helburua
3. helburua
4. helburua

ESE-en KIS-en literatura zientifikoa deskribatu eta baloratu (arloko egoera zehaztu).
Ikastolen kooperatiba-mugimenduaren KIS-ak aztertzea, Ikastolen “kudeaketa orekatua”
ahalbideratzeko duten gaitasuna baloratuz eta hobekuntzarako proposamenak eginez, bereziki
KAS-en alorrean.
Hezkuntza-sektorean diharduten ESE-en KAS-en diseinurako metodologia proposatzea.
ESE-en ezaugarri bereziak kontutan hartuko dituen kudeaketarako adierazleen sistemak
diseinatzeko irizpide orokorrak proposatzea.

3. Metodologia eta ikerketaren faseak
Ikerketaren atal teorikoan metatutako ezagutza (ikus arloko egoera) ESE zehatz bati aplikatu
diogu (Ikastolen Elkarteari), 4 ideia nagusietan oinarritutako metodologia enpirikoa erabiliz:
indukzioa (errealitatearen behaketa eta hobekuntza), kasuaren azterketa (Ikastolen Elkartearen
esperientzia kooperatiboa), aniztasuna (ikuspegi esploratzailea, deskribatzailea, baloratzailea eta
proposatzailea) eta triangulazio metodologikoa (teknika kuantitatiboak eta kualitatiboak
uztartuz).
Beraz, indukzioan oinarrituta, kasu zehatz baten azterketa gauzatu dugu teknika kuantitatibo
eta kualitatiboak erabiliz, nolabait, positibismoa eta errealitatearen ikuspegi interpretatzaileak
lotuz. Ikuspegi metodologiko hori ikerketa enpirikoaren fase desberdinetan ikus daiteke:
1) Fase esploratzailea. Maila teorikoan identifikatu dugun arazoa Ikastolen
Mugimenduarentzat praktikan gai interesgarria ote den jakin nahi dugu. Horretarako, bi
elkarrizketa sakon burutu ditugu (metodologia kualtitatiboa): lehena, Ikastola bateko
zuzendari batekin, 2017ko udazkenean; bigarrena, aldiz, Ikastolen Elkartearen
“Kudeaketa Aurreratuaren Mintegia” izeneko taldearen koordinatzaileari, 2018ko
udaberrian.
2) Fase deskribatzailea. Inkesta baten bitartez (metodologia kuantitatiboa), Ikastolen
esperientzia deskribatu eta euren proposamenak jaso ditugu, modu ahalik eta
objektiboena erabiliz. Ikastolen Elkartea osatzen duten ikastola guztiei bidaliko zitzaien
inkesta, e-postaz zuzenean, 2018ko udan. Inkesta horrekin, zehazki, ikastolen
kudeaketarako informazio-sistemen argazki orokor bat izan dugu eta horrez gain,
ikastoletako arduradunek zer nolako adierazleak erabiliko zuketen baloratu dugu.
3) Fase esplikatzailea eta baloratzailea. Gure helburua ikastolen esperientzia sakonki
ezagutzea da. Horretarako, 5 ikastolen kasuak aztertu genituen, 2018ko neguan,
sakoneko elkarrizketen bitartez (metodologia kualitatiboa): tamaina, kokapen geografiko
eta kudeaketa-maila desberdinak izan ditugu kontutan lagina aukeratzeko, Ikastolen
Elkartearen beraren gomendioz.
4) Fase proposatzailea. Fase honetan, ikastolen kudeaketarako informazio-sistemen
hobekuntzarako proposamen zehatzak diseinatu ditugu. Errealitatean aplikagarriak
izateko, gure ikerketa-objektua den Ikastolen Elkartearekin batera garatu dugu gure
proposamena: kudeaketa orekatua lortzeko adierazleen sistema. Ikerketa lan honen
azken produktu hori garatzeko, Delphi analisia izeneko teknika erabili dugu
(metodologia kualitatiboa): adituen iritzia jasotzeko metodologia. Aurreko faseetan
metatutako ezagutza 9 ikastoletako zuzendariz osatutako aditu talde batekin aztertu eta
findu dugu, azken emaitza lortze aldera (2019ko udaberrian). Baina gure lana ez da
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bukatu proposamen huts batekin, gure proposamena kontrastatu baitugu, zehazki, Euskal
Herriko Ikastolak kooperatiba elkarteko goi arduradunekin: “Kudeaketa Aurreratuaren
Mintegia” izeneko taldearen koordinatzailearekin eta Ikastolen Elkartearen
zuzendariarekin (2019ko udan).

4. Azken emaitza
Aipatutako fase horiek ez dira urrats isolatuak: gure ikerketaren azken emaitza fase horien
segida ordenatu eta logikoan oinarritzen da. Lehenengo gure ikergaia esploratu dugu, lehen
kontaktu gisa. Ondoren ikergaia bere osotasunean deskribatu, esplikatu eta baloratu dugu. Eta
azkenik, bere errealitatea eraldatzeko proposamen zehatz bat egin diegu Ikastolen Elkarteko goi
karguei.
Proposamen zehatz hori gure ikerketaren azken emaitza da: Ikastolen Kudeaketa Orekatuaren
Sistema izeneko neurketa- eta kudeaketa-tresna (ikus 3. taula). KAS honek honako ezaugarriak
ditu:
1) Zilegitasuna. Ikastolen Elkarteko adituek/arituek KAS-aren diseinuan parte hartu dute
eta beraien ekarpenak ezinbestekoak izan dira tresna hobetzeko.
2) Praktikotasuna. Tresna sintetikoa da: bere bertsio zabalenean 25 adierazlez osatutako
sistema bat da, 15 ezinbesteko adierazle bere bertsio laburrenean. Horrez gain,
erabiltzeko erraza: izan ere, erregistratzeko zailak diren adierazleak ezinbestekoen
artetik atera ditugu.
3) Multidimentsionala. Sistema holistikoa da, integrala, informazio kualitatiboagoa emango
dizkiguten adierazleak txertatu baititugu bertan.
4) Koherentzia. Ikastolen ereduarekin bat egiten du: euskal kulturari atxikimendua eta
konpetentzietan oinarritutako hezkuntza-filosofia neurtzeko balio dezake.
5) Erabateko aplikagarritasuna. Ikastolen kooperatiba-mugimendu osoan aplika daiteke
proposatu dugun tresna, ikastolen emaitzen arteko alderaketak ahalbideratuz.
3. taula. Ikastolen Kudeaketa Orekatuaren Sistema (iturria: norberak egina)
GURASOAK
Zergatik matrikulatu gure seme-alabak
ikastolan?*
Gurasoen asebetetze maila ikasleen
motibazio eta poztasunarekin
Gurasoen asebetetze maila ikasleei
egindako jarraipen pertsonalizatuarekin
Seme-alabek eskuratutako konpetentzien
inguruko asebetetzea*

IKASLEAK
Baliabide metodologiko eta didaktikoen
asebetetzea
Bereganatutako ezagutzarekin
asebetetzea
Konpetentzietan oinarritutako
ikaskuntza prozesuarekin asebetetzea*
Ebaluazio sistemekin asebetetzea

EKONOMIA
Cash Flow*
LAN-PROZESUAK
Ikasketa prozesuarekiko
Familien eta ikastolaren arteko
asebetetze maila*
komunikazioaren balorazioa*
Berrikuntza pedagogikoaren alorrean abian dauden proiektu
kopurua*
IKASI ETA HOBETU
Langileen asebetetze orokorra*
Langileen inplikazio eta motibazio
maila*
Maniobra fondoa*

Langileek proposatutako ideia eta proiektu kopurua

GIZARTEA
Herrian antolatutako jarduerak eta
ekintzak
Kanpoko eragileei eskainitako lekuak
Euskal Kulturaren transmisioaren
inguruko asebetetzea*
Eragile sozialen jardueretan zenbat aldiz
parte hartu duen
ikastolak
Aurrekontuen desbiderakuntza*
Ikasleek eta familiek egindako
eta onartutako proposamenak %
Berrikuntza pedagogikoetan
inbertsioak %*
Langile bakoitzean inbertitutako
prestakuntzaren inguruko asebetetzea*
Norberaren lana baloratzea*
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Laburbilduz, Ikastolen kudeaketa orekatua modu integralean edo holistikoan neurtzeko,
kontrolatzeko eta gidatzeko tresna praktiko eta erabilterraza diseinatu dugu, Ekonomia Sozialeko
bestelako esperientzietan ere aplikagarria dena (beharrezko moldaketak eginez gero).

4. Ondorioak
Ikerketaren ondorio nagusiak, modu sintetikoan adierazita, honako hauek dira, hurrenez hurren:
1) Kontzeptu-markotik eratortzen den irizpidea argia da: ESE-en “kudeaketa orekatua”
gauzatzeko tresnarik egokienak KAS multidimentsionalak dira. Beraz, tresna mota
horiek aztertu nahi ditugu errealitatean, zehazki, Ikastola Elkartearen baitan.
2) Ikastolen kooperatiba-mugimenduaren “kudeaketa orekatua” ahalbideratzeko KAS
zehatz bat diseinatu dugu. Proposatutako tresna horrek ikastolen kudeaketa orekatu
kudeatzeko balio dezake, pertsonen ongizatea, inplikazioa eta komunitarismoa neurtzeko
adierazleak barnebilduz. Hala ere, muga eta arriskua nabariak ditu: ezin du ordezkatu
pertsonen intuizioa eta ezin da bilakatu erakundearen burokratizazioa bultzatu. Bestetik,
Ikastolen Elkarte osoan aplikagarria dela azpimarra dezakegu: gure proposamenak izaera
kolektiboa du eta ikastolen arteko alderaketak egiteko balio dezake (Benchmarking).
Azkenik, bere praktikotasuna nabarmendu behar dugu: errealitatean aplikagarria izateko
potentzialitatea du (bere zilegitasun eta izaera sintetikoagatik), baina horretarako
aplikazio fase bat gauzatzea beharrezkoa da.
3) Ikastolentzat diseinatutako KAS-a, hezkuntza sektorean diharduten bestelako ESE-etan ere
aplika daiteke. Are gehiago, gure metodologiaren irizpide orokorrak sektore
desberdinetako ESE-etan ere aplika daitezke.
Azken finean, nazioartean paradigma den neurketa-tresna (Kaplan eta Norton, 1996), gure
ikergaiaren izaera sozialera egokitu dugu ( Euskaltzaindia eta Ikastolen Elkartea, 2010) , aurretik
Cid-ek (2005) proposatutakoaren ildotik.

5. Etorkizunerako planteatutako norabidea
KAS-en inguruan aztertutako teoriak edo kontzeptu-markoak potentzialitate praktikoa
erakutsi digu ESE-en “kudeaketa orekatua” errealitatean ahalbideratzeko. Ikastolekin jaso
ditugun emaitzek ideia hori sostengatzen dute. Guzti honengatik, eta ikerketa hau abiapuntu gisa
harturik, GEZKIn lan-ildo beretik jarraitzeko borondate irmoa daukagu, ESE-ek gizarte
eraldaketaren bidean egiten duten lanari ekarpen xume bat egiteko asmoarekin:
1) Ikastolen Kudeaketa Orekatuaren Sistema operatibo bihurtzea ikastolen errealitate
praktikoan (Aplikazio Fasea delakoa).
2) Konfekoop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioko
kooperatibentzat KAS zehatz bat diseinatzea.

kide

diren

3) Ikerketa honetan erabili dugun metodologia Ekonomia Sozialaren
erakundeetan aplikatu, esaten baterako, Euskalgintzako eragileen artean.

hezkuntzabestelako

Azken finean, “hurkoarenganako ardura hori, Ekonomia Sozialaren utopiaren erraian” dagoen hori
hobeto kudeatzeko tresnak lantzen jarraituko dugu.
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7. Eskerrak eta oharrak
1) Artikulu honetan jasotzen dugun ikerketa Unai del Burgo García GEZKI Institutuko
ikertzailearen eta UEUko Ekonomia Saileko kidearen doktorego tesia dela azpimarratu behar
dugu (Del Burgo, 2020): GEZKIn defendatutako lehen doktorego-tesia izan da, 2020ko
abenduaren 18an, UPV/EHUren Donostiako Ekonomia eta Enpresa Fakultatean.
2) María Jesús Luengok eta Aitor Bengoetxeak (tesiaren zuzendariak) lan honi egin dioten
ezinbesteko ekarpenaz gain, Eduardo Mallesek eta Baleren Bakaikoak ikerketa-lan honen
hastapenetan izan zuten eraginaren garrantzia aitortu nahi dugu.
3) Horrez gain, bi erakundeen arteko elkarlanaren bitartez gauzatu da ikerketa-lan hau:
UPV/EHUko GEZKI Institutuaren eta Ikastolen Elkartearen arteko lankidetza. Bereziki
ezinbestekoak izan dira Ikastolen Elkartearen inplikazioa eta laguntza, bereziki, bere
zuzendariaren eta Ikastolen “Kudeaketa Aurreratuko Mintegia” taldearen koordinatzailearen
parte-hartzea.
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Lehen Hezkuntzako ikasleen segurtasun digitala: eskaerak eta
konpromisoak #Izandig proiektuaren baitan
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HUHEZI-Mondragon Unibertsitatea1, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)2
aarroyo@mondragon.edu
Laburpena
Internet egungo haur zein nerabeen bizitzaren bizkarrezur bilakatu da. Sareak eskaintzen
dizkien abantailak ugariak dira, baina arriskuak ere baditu. Online ekintza batzuen ondorioek
haur eta nerabeen ongizatea kaltetu dezakete. Horregatik, garrantzitsua da txikitatik Interneten
erabilera arduratsurako prebentzio-neurriak lantzea. #IzanDig proiektuaren helburua prebentzioneurri horien beharraz kontzientzia piztea eta lanketa horretan hezkuntza-eragileak inplikatzea
da. Lan honetan proiektuan parte hartutako 384 ikaslek proposatutako foroetako batean
egindako ekoizpenak aztertu dira, egiten dituzten eskaerak eta hartzen dituzten konpromisoak
identifikatzeko. Pribatutasunaren garrantziari egiten diote erreferentzia batik bat eta helduen
(familiaren eta irakasleen) laguntza eta zaintza eskatzen dute.
Hitz gakoak: Internet, segurtasuna, adin txikikoak, familia, eskola.

Abstract
The Internet has become the backbone of the lives of today's children and teenagers. The
advantages of the net are many, but it also has risks. The consequences of some online actions can
harm the well-being of children and adolescents. That is why it is important to work on preventive
measures for the responsible use of the Internet from an early age. The aim of the #IzanDig project is
to raise awareness of the need for these preventive measures and involve all educational agents in this
work. This paper analyses the productions made by the 384 students who participated in the project in
one of the proposed forums to identify the requests they make and the commitments they assume. They
refer mainly to the importance of privacy and require the support and care of adults (family and
teachers).
Keywords: Internet, safety, minors, family, school.

1. Sarrera eta motibazioa
Egungo haur eta nerabeen aisialdi gune nagusietako bat Internet da eta, ondorioz, mundu
osora konektatuta dagoen sarearen erabilerak helduen arreta eskatzen du. Horrez gain, beharbeharrezkoa da biztanleria talde gazteenari online ohitura osasungarriak garatzeko esku-hartze
hezitzaileak eskaintzea.
EU Kids Online proiektuak Europako haurrek eta gurasoek Interneten eta segurtasunari lotuta
bizi dituzten esperientzia gatazkatsuak hobeto ezagutzea eta adin txikikoentzat online
testuinguru seguruago bat sustatzeko asmoa du. Argitaratutako azken txostenaren arabera
(Smahel et al., 2020), haurrak egunero eta ia denbora guztian Internetera konektatuta daude,
batez ere, telefono mugikorraren bitartez. Datu zehatzek ere Internet haur eta nerabeen
egunerokotasunaren parte direla berresten dute. Euskal Autonomia Erkidegoko 10 eta 15 urte
bitarteko biztanleriaren % 95.9 Internet erabiltzailea da eta % 75.5ek telefono mugikor propioa
du (INE, 2020). Kalkulatzen da 9 eta 16 urte bitartean, egunero, batazbestez, 180 minutu
pasatzen dituztela konektatuta, eta konexioari neskek mutilek baino denbora gehiago eskaintzen
diote (Smahel et al., 2020). Gainera, COVID-19ak ekarri duen mundu mailako pandemiari aurre
egiteko hartutako neurriek, konfinamenduak eta distantzia fisikoak, besteak beste, online
ohituretan modu zuzenean eragin dute, eta azken hilabeteetan Interneten erabilerak zein horri
lotutako arazoen kopuruak gora egin dute (Fernandes et al., 2020).
Online ekintzei dagokienez, herrialdeak, generoak eta adinak eragina dute. Edonola ere, kasu
guztietan, arrakastatsuenak dira bideoak ikustea, musika entzutea, berdinekin (lagunekin)
komunikatzea, sare sozialak bisitatzea eta online jolasetara jolastea (Smahel et al., 2020). Sare
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sozialen erabilera, adibidez, 15-16 urte bitarteko nesken artean nagusitzen da eta online
jolasetan, aldiz, batez ere, mutilak aritzen dira.
Argi dago, beraz, Internetek harremanak eraikitzeko zein askotariko adierazpenak garatzeko
abantailen mundu bat eskaintzen diela haur eta nerabeei eta aukera horiek aprobetxatzea
gustuko dutela (Domínguez, 2016; Segovia et al., 2016). Hala ere, ezinbestekoa da erabilerak
ondorio negatiboak ere izan ditzakeela kontuan izatea. Azken finean, Internet sozializatzeko
erabiltzeak eta horren bitartez zenbait informazio partekatzeak pribatutasuna eta segurtasuna
auzitan jarri ditzake (Argente et al., 2017) eta horrek haur eta nerabeen harremanak, nortasuna
eta ongizate fisikoa zein psikologikoa arriskuan jarri ditzaketen egoera gatazkatsuak bizitzea
eragin ditzake (Bilgrami et al. 2017; de la Villa eta Suárez, 2016).
Gure inguruan, adin txikikoek gehien jasaten dituzten online arriskuak ziberjazarpena,
ezezagunekin kontaktua eta eduki ezegokietara sarbide erraza dira (Gamito, 2019). Gainera,
sarearen bitartez jasotzen den feedbacka edota onarpena haur eta nerabeen autopertzepzioaren
eta autoestimuaren oinarri dira eta, sarritan, emozioen kudeaketa osasuntsua bermatzeko
zailtasunak dituzte (Domínguez, 2016; Sherman et al., 2016).
Oro har, haur eta nerabeek beti edo askotan seguru sentitzen dira Internet erabili bitartean
(Smahel et al., 2020); baina lan ugarik (Garmendia et al., 2016; Fernández-Montalvo et al.,
2017) erakutsi dute, batetik, arazoak dituztela teknologia digitalaren erabilera kritikoaren
garrantziaz jabetzeko eta, bestetik, erabilera segururako prebentzio-neurriak betetzeko ezagutza
edota heldutasun falta dutela.
Horregatik, premiazkoa da hezkuntza-eragileek adin txikikoen errealitate digitalean
murgiltzea, eta haur eta nerabe guztiei online bizikidetza osasuntsurako ohiturak zein
jarraibideak txikitatik jorratzeko lanketa-espazioak eskaintzea, lehenbailehen (Argente et al.,
2017; Gamito, 2019; Garmendia et al., 2016). Interneten erabilera arduratsurako kontzientzia
pizteko eta arriskuen prebentzioa bermatzeko bide bakarra formazioa eta hausnarketa kritikoa
da.

2. Ikerketaren helburuak
Landutako testuinguruak argi uzten du adin txikikoek Internet modu osasuntsuan erabiltzeko
prebentzio-neurrien beharra, formazioa eta hausnarketa kritikoa azpimarratuz. Hori oinarri
hartuta, ikerketa honen helburu orokorra izan da prebentzio-neurri horien beharraz kontzientzia
piztea eta lanketa horretan hezkuntza-eragile guztiek (adin txikikoek, eskolak eta familiak)
duten papera azpimarratzea.
Era berean, bigarren mailako helburu hauek ere jorratu dira:
•

Adin txikikoek Internet modu osasuntsuan erabiltzeko prebentzio-neurriak jorratzeko
formazio-testuinguruetan egiten dituzten eskaerak aztertzea.

•

Adin txikikoek Interneten erabilera segurua lantzeko orduan hartzen dituzten
konpromisoak identifikatzea.

•

Adin txikikoen online bizikidetza eta Interneten erabilera arduratsua jorratzeko lanketaespazioak eskaintzen dituen proiektua baloratzea.

3. Ikerketaren muina
Ikerketa aurrera eramateko, #IzanDig izeneko proiektua diseinatu zen. Proiektuaren helburu
nagusia adin txikikoen online bizikidetza eta Interneten erabilera osasuntsua jorratzeko lanketaespazioak eskaintzea da, hau da, konpetentzia digitalaren segurtasunaren atala lantzea, horretan
inplikazio erreala lortzeko. Hortaz, helburu zehatz hauek jarraitzen ditu:
•

Hezkuntza-komunitate osoan, eta bereziki ikasleengan, segurtasun digitalarekiko jarrera
aktiboa sustatzea.

•

Irakasleekin batera, gelan konpetentzia digitalaren segurtasunaren atala lantzeko
aukerak garatzea.

•

Familien kezkak azaldu eta etxean ere bidelagun digitala izateko gidalerroak eskaintzea.

•

Ikastolen artean ikasitakoa komunean jartzeko gunea sortzea.
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Hori guztia lortzeko, honako gai hauek jorratzen dira: Interneteko arriskuak eta horien
aurrean izan beharreko jarrera kritikoa, pribatutasuna zaintzearen garrantzia, besteen
onarpenaren garrantzia (like edo atsegiteak) eta ezarpen teknikoen konfigurazioa pribatutasuna
zaintzeko. Antolaketari dagokionez, lau foro bereizten dira proiektuaren diseinuan eta
inplementazioan, hezkuntza-komunitateko eragileak inplikatzeko:
1. taula. #IzanDig proiektuaren foroak eta lanketaren antolaketa.
1. foroa:
Ikasleak

Online bizikidetza eta Interneten erabilera osasuntsuekin lotutako gaiak lantzeko txoko bidezko
lanketa egiten da goiz oso batez (3.5 ordu) Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleekin.

2. foroa:
Irakasleak

Ikasleekin landutakoaren deskargua egiteko eta ikasleekin lanketa egiteko proposamen
didaktikoaren nondik-norakoak azaltzeko 2 orduko saioa egiten da Lehen Hezkuntzako 3.
mailatik Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako irakasleekin.

3. foroa:
Familiak

Ikasleekin landutakoaren deskargua eta irakasleekin egingo duten lanketa azaltzeko 1.5 orduko
saio bat egiten da familiekin. Saio hau arriskuen gaiaren inguruko kontzientzia sortzeko ere
erabiltzen da, baita familiek dituzten kezkei eta beharrei erantzuteko ere.

4. foroa:
Topaketa

Proiektuan parte hartu duten zenbait ikastetxeetako ikasleen arteko topaketa bat egiten da goiz oso
batez (3.5 ordu). Jorratutakoa berreskuratu, partekatu eta hausnarketa kritikoa sustatzen da.
Ikasleek gaiarekin lotutako hiru konpromiso hartzen dituzte, eta irakasleei eta familiei hiru
eskaera bakoitzari egiten dizkiete. Lanketa hori taldeka egiten dute. Topaketa bakoitzeko partehartzaileak lau lan-taldetan banatzen dira.

Proiektua 2018/19 eta 2019/20 ikasturteetan jarri zen martxan eta guztira 3 topaketa egin
ziren: 2019ko ekainean, 2019ko azaroan eta 2019ko abenduan. Laginari dagokionez, Euskal
Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoetako (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia) eta
Nafarroako ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako 23 taldeetako 1779k ikaslek
hartu dute parte lanketan eta horietatik 7 ikastetxeetako 384 ikaslek parte hartu dute
topaketetan. Proiektuan parte hartu duten Lehen Hezkuntzako ikastetxeen banaketa 2. taulan
zehazten da, ikasturteka eta lurraldeka.
2. taula. #IzanDig proiektuan parte hartu duten 5. eta 6. mailako ikastetxeen banaketa,
ikasturteka eta lurraldeka.
Ikasturtea

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

2018/19

0

1

2

1

2019/20, 1. txanda

2

2

3

1

2019/20, 2. txanda

0

3

7

1

Analisi kualitatiboan oinarritutako kasu-azterketa izan da ikerketarako hautatutako metodoa
(Bisquerra, 2004; Yin, 2009). Ikasleen testuinguruan murgiltzeko (Denzin, 2000), behaketa eta
ohar pertsonalak izan dira erabilitako tresnak. Horrez gain, helburuetan jasotakoari erantzuteko,
4. foroan egindako ekoizpenen (hartutako konpromisoak eta egindako eskakizunak) azterketa
egin da, ondorengo dimentsio eta kategoria-sistema (2. taula) hau erabilita:
3. taula. Analisirako erabilitako dimentsioak eta kategoriak.
Dimentsioak

Kategoriak

1. Gurasoentzako
gomendioak

1.1 Norberaren segurtasuna eta pribatutasuna zaindu (pasahitz seguruak erabili,
webgune seguruak soilik bisitatu…).
1.2 Adin txikikoak babestu eta lagundu (seme-alabei arauak jarri, euren argazkiak ez
argitaratu, sare sozialak modu seguruan erabiltzen lagundu…).
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1.3 Telefono mugikorraren erabilera mugatu
2. Irakasleentzako
gomendioak

2.1 Norberaren eta eskolako gailuen segurtasuna eta pribatutasuna zaindu (webguneen
ezarpenak modu egokian konfiguratu, informazio pertsonalik ez partekatu…)
2.2 Ikasleei segurtasunari buruzko formakuntza eskaini, laguntzeko
2.3 Ikasleak babestu (euren argazkiak ez argitaratu)
2.4 Telefono mugikorraren erabilera mugatu

3. Ikasleen
konpromisoak

3.1 Norberaren pribatutasuna zaindu (informazio pertsonalik ez eman, sare sozialen
ezarpenak modu egokian konfiguratu…)
3.2 Besteak errespetatu eta zaindu (euren argazkiak argitaratuta aurretik baimena
eskatu, ziberbullying-ik ez egin…)
3.3 Like-ak ondo kudeatu (gehiegizko garrantzirik ez eman edota horiekiko
menpekotasunik ez izan)
3.4 Pertsona ezezagunekin ez hitz egin
3.5 Telefono mugikorraren erabilera mugatu

4. Emaitzak eta ondorioak
Guztira 3 topaketa egin direnez, bakoitzean parte-hartzaileak 4 lan-taldetan banatu direnez
eta lan-talde bakoitzak gurasoentzako 3 gomendio, irakasleentzako 3 gomendio eta ikasleek
hartzeko prest dauden 3 konpromiso zehaztu direnez, dimentsio bakoitzean 36 ahots
(adierazleak) jaso dira. Ekarpenek askotariko adierazpenak biltzen dituzte, baina, 4. taulan
azaltzen den bezala, gehienak gai edo lerro jakin (kategoriak) batzuetan bat egiten dute. Horrek
erakusten du Lehen Hezkuntzako ikasleek Interneten erabilera arduratsurako jarraibide jakin
batzuen garrantzia nabarmentzen edota azpimarratzen dutela.
4. taula. Kategoria-sistema eta emaitzak.
Dimentsioa

1 dimentsioa (n=36)

2 dimentsioa (n=36)

3 dimentsioa (n=36)

Kategoria

Adierazle kopurua (%)

1.1 kategoria

13 adierazle (% 36.1)

1.2 kategoria

15 adierazle (% 41.7)

1.3 kategoria

8 adierazle (% 22.2)

2.1 kategoria

20 adierazle (% 55.6)

2.2 kategoria

9 adierazle (% 25)

2.3 kategoria

3 adierazle (% 8.3)

2.4 kategoria

4 adierazle (% 11.1)

3.1 kategoria

14 adierazle (% 38.9)

3.2 kategoria

10 adierazle (% 27.8)

3.3 kategoria

3 adierazle (% 8.3)

3.4 kategoria

6 adierazle (% 16.7)

3.5 kategoria

3 adierazle (% 8.3)
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Gurasoen gomendioen kasuan, ikasleek helduen babesa eta laguntza eskatzen dute gehienbat
(% 41.7), adin txikikoen pribatutasuna eta erabilera segurua bermatzeko bide modura.
Horretarako, besteak beste, arauak eta informazioa galdatzen dituzte. Era berean, helduek
kontuan izan beharreko prebentzio-jarraibideak ere zerrendatzen dituzte (% 36.1), hala nola,
pasahitz seguruak erabiltzea edota sare sozialetan informazio pertsonalik ez ematea. Azkenik,
telefono mugikorrari arreta gutxiago eskaintzea ere gomendatzen diete ikasleek gurasoei (%
22.2), bizitzaz eta familia giroaz gehiago disfrutatzeko.
“Ez publikatu zure etxeko argazkirik” (2019-11, 1. taldea)
“Profileko argazkian edo sare sozialetan gure argazkia jarri aurretik, baimena
eskatu” (20019-12, 3. taldea)
“Gurekin daudenean, utzi mugikorra, garrantzitsua ez bada” (2019-06, 4. taldea)
Irakasleen kasuan, gomendioak aurrekoen oso antzekoak dira. Alde batetik, euren edota
eskolako gailuen segurtasuna babesteko aholku ugari zerrendatzen dituzte (% 55.6), asko eta
asko datu pertsonalen zaintzarekin lotutakoak. Horrekin batera, ikasleek eskaera jakin eta zehatz
bat ere egiten diete irakasleei: segurtasun digitalari buruzko formazioa eskaintzea (% 25). Hau
da, ikasleek gaia jorratzeko espazioak izatea aldarrikatzen dituzte.
“Saiatu aplikazioetan eta sare sozialetan pribatutasuna jartzen” (2019-11, 3. taldea)
“Sare sozialetan ez ematea datu pertsonalik, ezta ikasleenak ere” (2019-06, 2.
taldea)
“Umeentzako tailerrak egin, sare sozialei buruzkoak” (2019-06, 1. taldea)
Azkenik, konpromisoei dagokionez, gai askori egin diete erreferentzia ikasleek, baina
pribatutasun pertsonala (% 38.9) eta besteekiko errespetua (% 27.8 ) nabarmentzen dira batik
bat. Parte-hartzaileek sare sozialen ezarpenak modu egokian konfiguratuko dituztela adierazi
dute eta, horrez gain, horiek erabili bitartean informazio pertsonala eta besteen irudia babesteko
neurriak hartzeko konprometituta agertu dira.
“Ziberbullying-ik ez, inoiz ez!” (2019-12, 3. taldea)
“Sare sozialetan kontu pribatuak izango ditut” (2019-06, 2. taldea)
“Argazkiak argitaratu baino lehen, informazioa aztertu” (2019-11, 1. taldea)
Adierazleen izaera kontuan hartuta, #Izandig proiektua arrakastatsutzat jo daiteke. Ikasleek
arriskuen prebentzioari, pribatutasunaren kudeaketari eta nortasun digitalaren zaintzari buruz
hausnartu dute, modu praktikoan eta elkarlanean, eta, horri esker, gaitasun digitalaren ikuspegi
kritikoa garatzeko aukera izan dute. Horrez gain, esperientzian parte hartu duten irakasleek zein
familiek saioak oso modu positiboan baloratu dituzte eta, ikasleen eskaerei erantzuteko, antzeko
ekimenak eskolako programazioetan txertatzearen garrantzia azpimarratu dute.
Horretarako, ezinbestean, hezkuntza-komunitate osoak arduraz erantzun behar dio erronkari
eta inplikatu. Helduek haur eta gazteen online erabilera-ohiturak ezagutu behar dituzte,
kontzientzia kritikoa pizteko eta egoera gatazkatsuak kudeatzeko estrategiak garatzea helburu
duten eta errealitatetik gertu dauden hezkuntza-praktikak diseinatzeko. Interneten erabilera
arduratsua bermatzeko, adin txikikoek gidaritza, laguntza eta formazioa behar dute, horiek
baitira segurtasuna bermatzen laguntzeko tresnarik onenak.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Aipatu dugu garrantzitsua dela hezkuntza-komunitate osoak ildo honetan lanean jarraitzea eta
sakontzea. Bide horretan, berebiziko garrantzia dauka adin txikikoen errealitatea eta erabileraohiturak ezagutzea, sortzen zaizkien zalantzen jakitun izan eta erantzuna eman ahal izateko.
Bide horretan, honako behar hauek aurreikusten ditugu:
•

Eskolako programetan segurtasun digitala txertatzeko, horren lanketak zer-nolako
diseinua izan beharko lukeen aztertzea.

•

Eskola eremuan segurtasun digitala lantzea, modu jarraituan eta eragile guztien
inplikazioa bermatuz.
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•

Irakasleen hasierako formazioan segurtasun digitala lantzea, hasieratik bere garrantzia
azpimarra dadin eta irakasle orok oinarrizko estrategia batzuk gara ditzan.

•

Familiek dituzten hutsune eta beldurrei erantzuna emateko espazioak sortzea, beraien
kontzientzia eta inplikazioa bermatu ahal izateko.
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Bigarren Hezkuntzako ikasleen Landareekiko Itsutasuna eta
biodibertsitatearen kontzeptualizazioa
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Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Matematika, Zientzia
Esperimental eta Gizarte Zientzien Didaktika Saila
opedrera001@ikasle.ehu.eus, oihana.barrutia@ehu.eus, joseramon.diez@ehu.eus
Laburpena
Landareak egunero ikusi eta bizitzarako ezinbestekoak izan arren, eskuarki ez dira aintzat hartuak
izaten. Landareekiko Itsutasuna izenaz ezagututako fenomeno hau, landareei arreta jartzea eragozteaz
gain, hauen gaineko interes murritzaren eta ezezagutza orokorraren erantzulea da; honek aldi berean
jasangarritasunaren lorpenean negatiboki eragiten duelarik. Ikerketa honetan Bigarren Hezkuntzako
ikasleek fenomeno honen alderdi desberdinak pairatzen dituzten aztertu da. Horrela, ezagutza Bigarren
Hezkuntzan zehar progresiboki hobetzen dela behatu bada ere, Landareekiko Itsutasuna ikasle askotan
azaleratu da, aspektu desberdinak uztartzen dituen fenomeno multidimentsionala dela ondorioztatuz,
hau fenomenoari aurre egiteko estrategia didaktiko egokiak diseinatzeko garrantzitsua delarik.
Hitz gakoak: Zoozentrismoa; Biodibertsitate-hezkuntza; Fenomeno multidimentsionala

Abstract
Although plants are seen on a daily basis and are vital for life on Earth, they are usually not taken
into consideration. This phenomenon known as Plant Blindness, apart from hindering the awareness
of plants, causes disregard for plants and ignorance about plant biology; negatively affecting the
achievement of sustainability. The purpose of this study has been to analyse whether Secondary
students experience different aspects of this phenomenon. Thus, despite a knowledge progression has
been observed through Secondary Education, most students have presented Plant Blindness,
concluding this is a multifaceted phenomenon, which can provide novel insights into the appropriate
educational approach to confront this issue.
Keywords: Zoocentrism; Biodiversity education; Multidimensional phenomenon

1. Sarrera eta motibazioa
Landareak, birtualki ubikuistak izateaz gain, Lurreko bizitzarako ezinbestekoak dira. Izan
ere, hainbat arrazoiren artean sare trofikoen oinarri, ekosistema-zerbitzuen hornitzaile eta
egungo ingurune-arazo askoren aurrean giltzarri dira (Hartley et al., 2011). Hala ere, egunero
ikusi arren, orokorrean ez dira aintzat hartzen eta hauen gaineko ezagutza animalien gainekoa
baino urriagoa da (Lindemann-Matthies, 2005).
Isuri kognitibo hau Plant Blindness edo Landareekiko Itsutasuna izendatu zuten Wandersee
eta Schussler (1999)-ek eta inguruko landareetaz ohartzeko ezintasuna bezala deskribatu zuten.
Alabaina, azken urteetako ikerketek, fenomenoa konplexuagoa dela iradoki dute, eta lau
kategoria edo esparruetara zabaltzen dela ondorioztatu. Modu honetan, Landareekiko Itsutasuna
ez da egunerokotasunean ikusten diren landareak behatzea galarazten duen fenomeno soila,
baizik eta, hauei arreta jartzea eta identifikatzea, hauekiko interesa garatzea, funtzionamenduari
buruzko ezagutza izatea eta balioestea, eta animalien maila berdinean kokatzea oztopatzen eta
zailtzen duen fenomenoa (Parsley, 2020; Wandersee eta Schussler, 2001). Hortaz, Landareekiko
Itsutasuna landareen garrantziaren balioestea eta hauen oinarrizko biologiaren ezagutza
holistiko eta integrala galarazten duen fenomenoa dela ondoriozta daiteke.
Fenomeno honen arrazoiak azaltzeko hipotesi ugari plazaratu dira. Alde batetik, hainbat
autorek fenomenoaren kutsu kulturala aldarrikatu dute, gure mendebaldeko herrialde
zoozentrikoetan gertatzen den landareen bazterketa kulturala fenomeno honen eragile nagusia
dela azalduz (Bozniak, 1994; Hershey, 1993). Bestetik, Landareekiko Itsutasunaren arrazoitzat
faktore ebolutiboak jo dituzte beste hainbat ikerlarik, hauen artean landare eta gizakien arteko
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desberdintasunak (Knapp, 2019) eta giza garunak irudiak prozesatzerakoan landareak
homogeneizatzen dituela (Balas eta Momsen, 2014) argudiatuz. Horrela, Balding eta Williams
(2016)-ek azaltzen duten moduan, Landareekiko Itsutasuna eragile kultural, kognitibo eta
ebolutiboak uztartzen dituen fenomeno konplexu eta multifaktoriala dela ulertu daiteke.
Bestalde, Landareekiko Itsutasunak biodibertsitatearen ezagutzan ere eragina du, pertsona
gehienek biodibertsitatearen definizioan landareak integratzen ez dituztelarik (Dikmenli, 2010).
Are gehiago, Thomas, Ougham eta Sanders (2021)-en arabera, Landareekiko Itsutasuna eta
jasangarritasuna, kontserbazioaren eta biodibertsitatearen bidez daude erlazionatua. Hortaz,
kontuan hartuz biodibertsitateari buruzko alfabetatzea honen galerari aurre egiteko bide
esperantzagarria dela (Schneiderhan-Opel eta Bogner, 2020), eta Landareekiko Itsutasunak hau
partzialki eragozten duela; Landareekiko Itsutasuna biodibertsitatearen kontserbaziorako eta,
ondorioz, Garapen Jasangarrirako Helburuak lortzeko oztopo garrantzitsua kontsideratu daiteke
(Amprazis eta Papadopoulou, 2020).
Hala ere, biodibertsitatearen ezagutza urria ez da soilik Landareekiko Itsutasunaren ondorio.
Izan ere, dentsitate handiko hiri urbanizatuetan bizitzearen ondorio den eta Esperientziaren
Iraungipena izenaz ezagutzen den naturarekiko deskonexioak (Soga eta Gaston 2016), eta
ikastetxeetako zein hezkuntza-curriculumetako biodibertsitatearekin loturiko edukien
azpiordezkapenak (Amprazis eta Papadopoulou 2018) ezezagutza honen eragile garrantzitsuak
dira. Ondorioz, ikasle eta pertsona gehienek biodibertsitate terminoaren kontzeptualizazio
partzialki zuzenak dituzte asko jota (Levé et al., 2019), eta orokorrean espezieei buruzko
ezagutza eta identifikazio ahalmena murritza da (Palmberg et al., 2015), bereziki bertako
espezieen kasuan (Bermudez, Díaz eta De Longhi, 2017).
Beraz, aurrerago aipaturiko espezie identifikazioa biodibertsitatea eta zentzu zabalean
ekologia ulertzeko premiazko tresna da (Magntorn eta Helldén, 2005; Randler, 2008). Are
gehiago, gaitasun hori eskuratzeak jarrera jasangarrien garapena eta naturarekiko interesa
emenda dezakeenez (Palmberg et al., 2015; Skarstein eta Skarstein, 2020), eta biodibertsitatea
bezalako ekologiako kontzeptuen ezagutzak ekosistemetan ematen diren elkarrekintza
konplexuak ulertzen laguntzen duenez (Puk eta Stibbards, 2012), zera ondoriozta dezakegu:
ezinbestekoa dela ikasleak gai hauetan modu zuzen eta esanguratsuan alfabetatzea metodologia
egokiak erabiliz (Yli-Panula et al., 2018), ez soilik ezagutza horiek lortzeko helburuaz, baizik
eta etorkizuneko garapen jasangarria bermatzeko ere.

2. Ikerketaren helburuak
Hezkuntza Landareekiko Itsutasunari eta biodibertsitateari buruzko ezezagutzari aurre
egiteko ezinbesteko tresna den heinean (Jose et al., 2019), ikerketa honen helburua Bigarren
Hezkuntzako ikasleek Landareekiko Itsutasuna pairatzen ote duten aztertzea izan da alde
batetik, hauen biodibertsitatearen kontzeptualizazioan, animalia eta landareekiko interesean eta
landareei buruzko ezagutzan oinarrituz; eta bestetik, ikertutako aldagai desberdinen arteko
korrelazioa aztertzea. Honenbestez, ikerketa-galderak ondorengoak izan dira:
1) Zein da Bigarren Hezkuntzako ikasleen biodibertsitatearen eta honen garrantziaren
kontzeptualizazio-maila?
2) Pairatzen al dituzte Landareekiko Itsutasunaren aspektu desberdinak Bigarren
Hezkuntzako ikasleek (i.e. landareekiko interes murritza, landareak eta animaliak
zerrendatzeko gaitasun desberdinak, bertako landare-espezieei buruzko ezagutza urria,
landareen fisiologiari buruzko kontzepzio alternatiboak eta landareek eskaintzen
dituzten ekosistema-zerbitzuen ezezagutza)?
3) Ba al dago biodibertsitatearen kontzeptualizazioaren eta Landareekiko Itsutasunaren
aspektuen arteko korrelaziorik?
4) Hobetzen al dira ezagutza hauek Bigarren Hezkuntzan zehar?
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3. Ikerketaren muina eta ondorioak
Ikerketan Errenteriako (Gipuzkoa) ikastetxe bateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (1.
eta 4. mailak) eta 1. Batxilergoko 63 ikaslek hartu zuten parte. Ikasleek zientzien
irakaskuntzaren literaturan deskribatutako Landareekiko Itsutasunarekin erlazionatutako edukigakoak eta Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza curriculumeko eduki eta lorpenadierazleak kontuan hartuz diseinatutako galdetegi bat bete zuten.
Galdetegiak 5 atal nagusi zituen eta galdera gehienak bibliografian oinarrituta zeuden,
galdera ireki, itxi eta Likert erakoak uztartuz:
1) Ikasleen karakterizazioa (i.e. adina, generoa eta maila akademikoa).
2) Naturarekiko interesa eta kontaktua (0-tik 5-erako Likert galderak), eta biodibertsitateari
buruzko ezagutza bere definizioaren analisi fenomenografikoan oinarrituz (García,
2018; Marton, 2015; Palmberg et al., 2015).
3) Edozein 10 landare-espezie eta 10 animalia-espezieren zerrendaketa (Díez et al., 2018).
4) Bertako 10 landare-espezieren identifikazioa (Díez et al., 2018).
5) Landare-fisiologiari (nutrizioa
Galanopoulou, 2006).

batez

ere)

buruzko

ezagutza

(Marmaroti

eta

Horrela, emaitzen analisiak argitu zuenez, ikasleek natura eta biodibertsitatearekiko interes
erlatiboki altua zuten maila guztietan (3,4 ± 0,11), nahiz eta naturarekin zuten kontaktua ez zen
hain handia izan (3,02 ± 0,15). Biodibertsitatearen kontzeptualizazioari dagokionez, Bigarren
Hezkuntzan aurrera egin ahala ikasleek maila altuagoko kontzeptualizazioak zituztela behatu
zen Kruskal-Wallis testaren bidez. Modu honetan, maila altuagoko ikasleek biodibertsitate
terminoaren definizio zientifikoki zehatzagoak eman zituzten 1. DBH-ko ikasleak baino,
zeintzuen % 58-ak galdera hutsik utzi edo ez zekiela adierazi zuen (H = 24,89, p < 0,001). Era
berean, biodibertsitatearen garrantziari buruz galdetzerakoan, nahiz eta denek erantzun zuten
gaia garrantzitsua zela, 1. DBH mailako ikasleen % 68-ak ez zuen biodibertsitatearen
garrantziaren adibide espezifikorik aipatu; eta maila altuagoko ikasleek esanguratsuki
kontzeptualizazio-maila altuagoak aurkeztu bazituzten ere (H = 24,959, p < 0,001), soilik hauen
% 29-a iritsi zen kategoria gorenenera (A-Interdependentzia). Beraz, ikasle gehienek
pentsamendu holistiko eta sistemiko mugatua aurkeztu zuten, ikuspegi ekozentrikotik urrun
geratuz. Bi emaitza hauek aurretiaz jaso dira arloko bibliografian eta bi inplikazio nagusi
dituzte. Batetik, terminoaren kontzeptualizazio-maila baxuek ikasleek kontzeptuari buruz duten
ezagutza urria irudikatzen dute, sarritan ikusi den fenomenoa izanik (Kilinc et al., 2013); eta
bestetik, definizio zein garrantziari buruzko erantzunek ikasleak natura eta biodibertsitatea
fenomeno estatikoa bezala ulertzen dutela iradokitzen dute, hau kontserbazioaren garrantzia
ulertzeko oztopo bat izan daitekeelarik (Levé et al., 2019; Pérez-López et al., 2020).
Landareekiko Itsutasunaren alderdi desberdinei dagokienez, ikasleen artean animaliekiko
interes esklusiboa gailendu zen (1. irudia, a). Halaber, animalien zerrendak anitzagoak izan
ziren hezkuntza-maila guztietan (111 animalia espezie vs. 87 landare espezie), eta ikasleek
batez beste animalia gehiago izendatu zituzten (9,26 ± 0,22) landare baino (6 ± 0,39), animaliei
buruzko ezagutza eta hauek izendatzeko ahalmen handiagoa aurkeztuz. Hala ere, aipagarria da
zerrendatutako animalia gehienak ugaztunak eta bioma exotikoetakoak edo maskotak zirela, eta
landareen kasuan, gehienak jangarri edo apaingarriak (1. irudia, b eta c). Horrela, ikasleen
animaliei buruzko ezagutza landareei buruzkoa baino handiagoa den arren, animaliei buruz
jasotzen duten informazioaren zati handiena espezie exotiko edota domestikoei buruzkoa dela
ondorioztatu daiteke; eta hortaz, ikasleek animaliekin duten kontaktua nagusiki birtuala dela,
haien hurbileko ingurune naturalarekiko deskonexioa pairatzen dutelarik kontaktuari buruzko
emaitzan behatu zen bezala (Campos et al., 2012).
Orobat, bertako landare-espezieen identifikazioari dagokionez, beste hainbat ikerketetan
behatu bezala (Bebbington, 2005; Díez et al., 2018; Kaasinen, 2019), orokorrean ezezagunak
suertatu ziren, ikasleek batez beste 2,33 ± 0,23 espezie identifikatu zituztelarik. Gauzak horrela,

225

IkerGazte, 2021

espezie identifikatuenak Pinus radiata (intsinis pinua) zuhaitz exotiko baina gurean oso
zabaldua (% 71) eta Castanea sativa (gaztainondoa) autoktonoa (% 65) izan ziren hurrenez
hurren, gainontzeko zortzi espezieak gutxitan identifikatu zirelarik (1. irudia, d). Are gehiago,
landareen zerrenda eta identifikazio-emaitzek, ikasleen landare-espezieei buruzko ezagutza
kaskarra frogatzeaz gain, espezie-izenak ikasteko kontaktu bidezko esperientzia zuzenen eta
oroitzapenen garrantzia egiaztatzen du (Kaasinen, 2019; Nyberg et al., 2019), ikasleek gehien
izendatutako (e.g. haritza, bitxilorea) eta identifikatutako espezieak komunean dutena haien
balio kultural eta banaketa zabala baitira. Ondorioz, baldintza hauek espezie hauen izenak ikasi
eta irakasteko aukerak ziurtatzen dituztela onar daiteke.
1. irudia. Ikasleen erantzunak (%): a) animalia eta landareekiko interesari; b) zerrendatutako animalien
taxonomiari; c) zerrendatutako landareen jatorriari; d) zuzen identifikatutako bertako espezieei; eta e)
landareek eskaintzen dituzten ekosistema zerbitzuei dagokionez.

Beste aldetik, landareen fisiologiari buruzko ezagutza Bigarren Hezkuntzan zehar progresio
nabariena jasan zuen aldagaia izan arren (H = 32,945, p < 0,001), bibliografian sakonki
dokumentatutako kontzepzio alternatiboak azaleratu ziren ikasleen erantzunetan (Wynn et al.,
2017). Adibidez, ikasleen %89-ak oker adierazi zuen landareek biomasa lurretik lortzen dutela,
eta arnasketa eta fotosintesiarekin erlazionatutako kontzepzio alternatiboak ohikoak izan ziren
ere (e.g. landareek soilik gauez arnasten dute). Beraz, emaitza hauek ikasleen landareen
funtzionamenduari buruzko ezezagutza eta hau ikasteko zailtasunak agerian uzten dituzte,
prozesu anitz, konplexu eta abstraktuak uztartzen dituen gaia baita (Barrutia eta Díez, 2019;
Marmaroti eta Galanopoulou, 2006). Era berean, Bigarren Hezkuntzako ikasleak ez ziren gai
izan landareek eskaintzen dituzten ekosistema-zerbitzuak identifikatzeko bereziki aztertutako
maila baxuenetan (H = 10,156, p = 0,006) eta, beraz, hauen garrantziaren kontzientzia partziala
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adierazi zuten soilik. Horrela, eta biodibertsitatearen kontzeptualizazioa aztertzerakoan behatu
bezala, ikasle gehienek ekosistema-zerbitzu antropozentriko zuzenak (e.g. O 2, elikagaiak…)
identifikatzeko ahalmena aurkeztu zuten, baina oso partehartzaile gutxik adierazi zuten
landareek egungo ingurune-arazoei (i.e. aldaketa klimatikoa, lurzoruaren galera eta kutsadura)
aurre egiteko duten potentziala (1. irudia, e). Hortaz, ikasleen artean ikuspuntu utilitaristak
nagusitzen zirela ondorioztatu zen (Grace eta Ratcliffe, 2002; Suárez eta Gutiérrez, 2017), lehen
azaldutako pentsamendu holistikoaren falta berretsiz.
Azkenik, aztergai desberdinen arteko korrelazio positiboak behatu ziren. Hala nola, landareen
ezagutzarekin erlazionaturiko hainbat aldagai (e.g. zerrendatutako landare kopurua eta bertako
espezieak identifikatzeko ahalmena) edota biodibertsitatearen kontzeptualizazioaren eta
landareen fisiologiari buruzko galdera zuzen kopuruaren arteko korrelazio positiboak behatu
ziren (2. irudia).
2. irudia. Aztertutako aldagai desberdinen arteko osagai nagusien analisia (PCA).

Hortaz, hemen aurkeztutako emaitzek iradokitzen dutenez, nahiz eta biodibertsitatearen
kontzeptualizazioa eta landareen biologiarekin erlazionatutako gaien ezagutza Bigarren
Hezkuntzan zehar hobetu, ikasle gehienek Landareekiko Itsutasuna pairatzen dute gutxienez
aztertutako aspekturen batean. Ez hori bakarrik, lagin-tamaina murritza izan arren, ikerketa
honetako emaitzetan oinarrituz, fenomeno honen izaera multidimentsionala dela ondorioztatu
daiteke. Izan ere, Landareekiko Itsutasuna elkar positiboki erlazionaturiko aspektu anitzetan
azaleratu zen. Gainera, Landareekiko Itsutasunak landareekin hertsiki erlazionatutako aspektuak
barne hartzeaz gain, biodibertsitatearen kontzeptualizazioa ere batzen duela behatu zen; aditzera
emanez biodibertsitatea osotasunean ezagutu eta ulertzeko landareei buruzko ezagutza-maila
minimo bat behar dela hauek biodibertsitatearen atal garrantzitsua baitira (Amprazis eta
Papadopoulou, 2018).
Hori dela eta, gai hauek egungo arazo sozioekonomiko eta ekologiko nagusiekin estuki lotuta
dauden heinean, fenomeno honi aurre egiteko hurbilketa didaktikoak ahalik eta aproposenak
izan beharko lirateke; batetik, ikasleen alfabetatze esanguratsua bermatzeko naturarekiko
interesa garatu bitartean (Lindemann-Matthies eta Bose, 2008; Yücel eta Özkan, 2015); eta
bestetik, ebidentzia zientifikoetan oinarritutako erabakiak hartzeko tresnak eskaintzeko
(Krosnick et al., 2018). Honetarako, alde batetik, pentsamendu sistemikoa faboratzen duten
hurbilketa holistikoen erabilera komenigarria izan liteke kontuan hartuz Landareekiko
Itsutasunaren multidimentsionaltasuna (Palmberg et al. 2017). Halaber, ikasleek erakutsitako
ikuspuntu eta balio utilitaristez baliatzea ekosistemen zerbitzuetan enfasia eginez eta landareen
garrantzia azpimarratuz, beste ikerketetan eraginkorra suertatu den estrategia da. Izan ere,
sistema naturalei eta hauetan ematen diren erlazio konplexuei buruzko ezagutza hobetzeaz gain,
naturarekiko eta landareekiko jarrerak hobetzen dira ikasleen artean (Çil, 2016; Taylor eta
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Bennet, 2016). Eta azkenik, espezieen identifikazio-ahalmena biodibertsitate-hezkuntzaren
oinarrietako bat izanik (Randler, 2008), ikerketa honetako emaitzak aintzat hartuz, kontaktu
zuzenen eta didaktikoki ondo planifikatutako irteeren bidezko irakaskuntzak berebiziko
garrantzia izan dezake, Landareekiko Itsutasunari eta biodibertsitatearen gaineko ezezagutzari
aurre egiteaz gain, jarrera kontserbazionista eta jasangarrien katalizatzaile izan baitaiteke
(Beery eta Jørgensen, 2016; Fančovičová eta Prokop, 2011; Jeronen et al., 2016; Palmberg et
al., 2019).

4. Etorkizunerako planteatutako norabidea
Ikus daitekeen moduan, Landareekiko Itsutasuna larritasun handiko fenomenoa da. Egungo
ingurune-arazo nagusiak egoera latzean, eta landare-espezieen % 21-a desagertzeko arriskuan
badaude ere (Brummitt et al., 2015); landareak biodibertsitatearen eta jasangarritasunaren
eztabaidatik baztertuak dira oraindik Sharrock eta Jackson-ek (2017) aipatzen duten moduan.
Hortaz, batetik ezinbestekoa da fenomeno hau sakonago ulertzeko eta honek etorkizunean eta
gizartean izan ditzakeen inplikazioak ezagutzeko ikerketak burutzea; eta bestetik, hezkuntzak
erronka honen aurrean duen potentziala ezagututa, arazoari aurre egiteko baliabideen diseinuan
oinarritutako ikerketak aurrera eramatea irakaskuntza/ikaskuntzaren izaerari eta baldintzei
buruzko ezagutza sortzeko. Izan ere, Landareekiko Itsutasuna eta zoozentrismoa gure kulturan
hain errotuta dauden fenomenoak izanik, esku-hartze didaktiko bakarra ez da hauei aurre
egiteko nahikoa (Kissi eta Dreesmann, 2017). Hortaz, landareei buruzko edukiak integratzen
dituzten ondo diseinatutako eta enpirikoki frogatutako unitate didaktiko eta jardueren beharra
agerikoa da fenomeno honekin amaitzeko eta ikasleen epe luzerako alfabetatze zientifikoa
bermatzeko.
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Laburpena
Ikerketa honek goi-mailako emakume kirolariek federazioetan bizitako esperientziak aztertzen ditu.
Helburua haien bizipenak ikertzea da, emakume horiek kirol erakundeen esparruan duten errealitatea
ezagutzea da. Lan hau kasu azterketa bat da, emakumeek federazioetan bizi izandako egoera
asimetrikoak aztertzen dituena. Datuak biltzeko 19 elkarrizketa sakon eta 3 focus groups erabili izan
dira. Nvivo-12 softwarea erabili da datuak aztertzeko, kategorizazio axiala eginez. Emaitzek
emakumeek federazioetan aldaketa bat egitearen beharra agerian utzi eta balioztatzen dute.
Ondorioen arabera, beharrezkoa da kirol erakundeetan aldaketak izatea eta emakumeen presentzia
zuzendaritza karguetan handitzea.
Hitz gakoak: Emakumeak, kirola, kirol federazioak

Abstract
This study investigates the experiences of high-level female athletes in sports federations. The
objective is to investigate their experiences and learn about their reality in sports institutions. It is a
case study that analyzes the situations of asymmetry experienced by girls in sports federations. The
information was carried out through 19 in-depth interviews and 3 discussion groups. The Nvivo
software has served for the analysis of the information with an axial categorization, as well has served
for structuring the results. The results confirm the need observed by women athletes for changes in
sports federations. Among the conclusions are the need for changes in sports entities and the need to
increase the number of women in management positions.
Keywords: women, sport, sports federations

1. Sarrera eta motibazioa
Lan hau doktorego tesiaren zati bat duzue. Goi mailako euskal kirolari talde baten identitatearen
eraikuntza: kasu azterketa izenburupean, oraindik argia ikusteke dagoen doktorego tesiaren atal bat,
hain zuzen ere. Tesiak emakume kirolarien hainbat dimentsio jorratzen ditu, kirolarien ikuspegitik.
Gauzak horrela, emakume kirolari horiek kirol erakundeekiko eta, zehazkiago, kirol-federazioekiko
dituzten bizipenetan jartzen da arreta.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
2.1. Kirol federatuaren antolaketa konplexua
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) kirolari buruzko eskumenak Eusko Jaurlaritzari dagozkio
lehen graduan. Bigarrenik, Foru Aldundiak daude, eta, hirugarrenik, udalak. Nafarroako Foru
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Erkidegoan, kirola Nafarroako Institutuaren Kirola eta Gazteriaren (INDJ) mende dago, Kultura
Departamentuaren barruan (INDJ, 2018).
EAEn, federazioen egoera zertxobait desberdina da Estatuko gainerako lurraldeekin alderatuta;
izan ere, lurralde bakoitzak kirol federazioak sortzeko eskumenak ditu; hala, lurralde federazioak eta
euskal federazioak daude (Solar, 2016). Antolaketa egitura honek zaildu egiten du finantzaketa eta ez
du batere laguntzen emakumeek kirol arloan parte hartzearen sustatzea era koordinatuan (Azurmendi,
2005). Nafarroako Erkidegoan 43 federazio daude (813/2017 Ebazpena).
2.2. Desberdintasunak orekatzeko saiakera arina
Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren jarduera ildoek bat egiten dute kirolean
zeharkako begirada bat txertatzeko premian, eta horren helburua emakumeek kirol arloan parte har
dezaten bultzatzea da (Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saila, 2012; INDJ, 2018).
2017an, Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutuak ikerketa diagnostiko bat egin zuen emakumeek
Nafarroako Kirol Jokoetan eta kirol federatuan bizi duten egoerari buruz. Emaitzek gizonezkoen eta
emakumezkoen partaidetzan arteko arraila baieztatu zuten (NDJ, 2017b). Arrakala horiek xamurtze
aldera esan daiteke "Kirola eta Emakumea" plana abian jarri zela, kirol jarduera areagotzeko eta
emakumeen abandonu goiztiarra geldiarazteko helburu behienenarekin (INDJ, 2017a).
Legediak aldaketak bultzatzen laguntzen du, eta horren erakusgarri Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Legean (4/2005 Legea) kirolari buruzko artikulu espezifiko bat sartu izana. Artikulu
horrek kirol arloko hainbat mailatan berdintasuna sustatzeko neurri zehatzak sartzea ekarri zuen
(Azurmendi eta Murua, 2010). Legeak egitea beharrezkoa da, baina baliteke nahikoa ez izatea.
Emakumeak kirol jardunean integratzea eta ez diskriminatzea hainbat lege eta dekretutan jasotzen da
(Azurmendi eta Murua, 2005). Hala ere, ez da zehazten nola aurre egin diskriminazio jarduerei, ezta
ere zein neurri hartu hauen aurrean.
Ildo honetan, Eusko Jaurlaritzako kirol saila hainbat ekimen lantzen ari da, emakumeen kirola
sustatzeko eta genero arrailak murrizteko konpromisoarekin. Hori lortzeko, beharrezkoa dakusgu
erakunde publikoen arteko lan koordinatua (Emakunde, 2018).
Eusko Jaurlaritzak laguntza ekonomikoak ematen dizkie kirol-federazioei (2019/2274 Agindua) eta
aldi berean genero berdintasuna sustatzeko laguntza espezifikoak ematen ditu (Kirol Zuzendaritza,
2018). Federazioak finantzaketa publikoa duten erakunde pribatuak dira, eta honek eztabaida sortzen
du (García, Puig eta Sánchez, 2017). Era berean, deigarria da Kirol Kontseilu Gorenak (CSD, 2021)
Emakumea eta Kirola Programako laguntzak esklusiboki federazioen bidez kudeatzea, emakume
kirolarien elkarteak baztertuak geratzen direnean (López, 2017). Balirudike oraindik orain emakumeek
kirol gestioan emaniko urratsak hutsaren urrenak direla.
Administrazioetatik desorekak kudeatzeko legeak egiten ari dira, beraz, onartzen da
desberdintasunak daudela. Hainbat ikerketek dioten bezala, iraganean ainguratutako erakundeak dira
federazioak (Leruite, Martos eta Zabala, 2015). Hainbatetan, erakunde horietako buruzagiek hizkera
androzentrikoa erabiltzen dute, emakumeen lana ikusezin bihurtu eta gutxiesten dute (Alfaro,
Bengoechea eta Vázquez, 2010) eta erabiltzen duten hiztegia horren eredua da, batez ere estereotipo
sexistak eta maskulinitate hegemonikoa transmititzen dutelako (Guerrero, 2017). Kirol federazioak
botere posizioan daude, funtzionatzeko eta arauak egiteko orduan autonomia baitute (López, 2017). Ez
da ordea emakumeen kasua, emakume kirolariek beraien karreretan aholkularitza juridiko eta lan
aholkularitzarik ezak ez die mesederik egiten eta hala deitoratzen dute (Carrascosa, 2017); horrek ezin
egoera bulnerableagoan uzten dituelarik eta ikasitako babesgabetasuna gogorarazten dielarik
(Seligman, 1991).
2.3. Emakumeen parte-hartzea Hego Euskal Herriko kirol federatuan
Emakumeen lizentzien kopuruak gora egin duen arren, kirol modalitate jakin batzuetan biltzen dira
lizentzia horiek. Horrek agerian uzten du kirol federatuan ere bereizketa horizontal argia mantentzen
dela (Emakunde, 2012). Nafarroan ere antzeko egoera gertatzen da: sei kirol federaziotan soilik
gainditzen dituzte emakumeen lizentziek gizonenak (Avento, 2017).
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Genero asimetriarik ikusgarriena dagoen esparrua kirol elkarteetan dago (Avento, 2010;
Emakunde, 2012; Muriel, 2016). Arreta jarri behar zaie faktore kualitatibo izaerei, desberdintasunak
sortzen dituzten iragazki gisa jarduten baitute, hots, entrenatzeko ordutegi eta material okerrenak
ematen dizkietenean (EKFB, 2010). Nafarroako Erkidegoan egoera bera errepikatzen da (Sainz de
Baranda, 2018).
Emakumeek ordezkaritza txikia dute federazioetako lehendakaritzetan eta zuzendaritza
batzordeetan (Leruite, Martos eta Zabala, 2015). Gero eta ahots gehiagok aldarrikatzen dute
berdintasuna laguntza publikoak jasotzen dituzten erakunde pribatuetan, eta horrexegatik bete beharko
lituzkete berdintasun legeak (Ubani, 2018).
Egindako azterketak bat datoz benetako legeria aplikatzea eskatu behar denarekin, hots, praktikan
jartzearekin (Carmona, 2016). Egoera hori aldatzeko proposamenak honako hauek dira:
profesionalizazioa, hitzarmen kolektiboak, emakumezkoak erakundeetako zuzendaritza postuetan
sartzea, federazioko langileei genero ikuspegiari buruzko prestakuntza ematea, emakume eta kirol
programak planifikatzea/ebaluatzea, eta kirol arloan berdintasun legea zorrotz ezartzea (Leruite,
Martos eta Zabala, 2015; López, 2017; Ubani, 2018).
2.4. Helburuak
Ikerketa honen helburua, goi-mailako emakume kirolarien federazioetan izandako bizipenak
ikertzea da, bizi izan duten errealitatea ezagutu eta bizipen horiek kiroletik hurbildu edo urrundu
dituzten jakiteko.

3. Ikerketaren muina
3.1. Metodoa
Aztertuko dena kasuazterketa bat da, non ikerketarako funtsezko tresnak elkarrizketak eta focus
group-ak diren Datuak Euskal Herrian jaso dira goi mailako emakume kirolarien artean, 19
elkarrizketa sakon eta 3 focus groups aurrera eraman dira, guztira 33 emakume kirolarik parte hartu
dute. Hainbat kirol praktikatzen dute: futbola, arrauna, pilota, surfa, atletismoa, eskia, automobilismoa,
karate, curlinga, sokatira, txirrindularitza eta triatloia. Datuak sailkatzeko kodeak erabili dira,
lehenengo partean elkarrizketaren data zehaztu da: urtea, hilabetea eta eguna, ondoren E letra
elkarrizketa adierazteko eta bukatzeko, zenbaki bat, kirolariaren anonimatua bermatzeko, adibidez,
(160319_E2).
Azterlan honetan jasotako informazioak izaera kualitatiboa du. Lincolnek eta Gubak (1985)
adierazi zutenez, ikerketa kualitatiboaren zati handi bat gizarte fenomenoaren ikuspuntuan oinarritzen
da, giza dilemak eta gertakarien izaerak mota askotako egoeretan bihurtzen dituen ikuspegian
oinarritzen da (Stake, 2013).
Gertakariak ulertzeko nahitaz sorleku duten arrazoiak eta jatorriak zeintzuk diren ezagutu nahi dira,
halako arrazoi eta jatorriek bere berezko interesean hartzen baitute esanahia (Wood eta Smith, 2018).
Kasu honetan gehien kezkatzen gaituena, emakume kirolariek mota desberdinetako diskriminazioak
eta botere-asimetria esperientziak bizi izan dituztela da. Esan nahi da goi-mailako emakume kirolariek
EAE eta Nafarroako kirol erakundeetan, federazioetan kasu, pairatu dituzten genero egoera
baztertzaileak. Behatu nahi da, zein izan den bizi izan zuten errealitatea eta zein faktore izan ziren
garrantzitsuenak prozesu honetan.
Azterlana honek aukera ematen du Kirol erakundeen errealitatea eta bere funtzionamenduaz
ikasteko (Stake, 2013) eta bizipen horiek beste autonomia-erkidego batzuetan errepikatzen ahal diren
ikustea interesatzen zaigu (León eta Montero, 2015). Datuak aztertzeko Nvivo-11 Plus softwarea
erabili da, kategorizazio axiala eginez. Lortu diren ahotsak anitzak izan dira eta kategoria hauetan
elkartu daitezke: kirol federatuaren antolamendu konplexutasua, zailtasunak kirolarientzat, justiziara
jo, eta aurrerapenak, aliantzak eta emakumeen presentzia eskatzen dute botere postuetan.
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3.2. Emaitzak
Elkarrizketatutako emakume kirolariek kirol federazioetan bizi izandako esperientziei lotutako
hainbat bitxikeri kontatzen dituzte.
3.2.1. Kirol federatuaren antolamendu konplexutasuna
Federazioek bere arau propioak dituzte, baina federazio desberdinen sareak ez du laguntzen arauak
ulertzen, batzuetan kontraesankorrak baitira. Emakume kirolariek erakunde horien erabakiak onartzen
dituzte, baina batzuetan euren interesen kontra joaten dira eta beraien karrera oztopatzen da. Ezaguna
denez, goi mailako kirolean eskakizun maila oso altua da, baina batzuetan irizpideen argitasuna ez
dago maila berean.
“Ez zaude Euskadiko federazioaren menpe bakarrik, munduko txapelketa jokatzeko ezin duzu
Euskal Herriko selekzioarekin jokatu” (160130_E3).
Maila hauetan lehiatzeko baldintza gogorrak eskatzen dituzte nazioarteko erakundeek, eta
hautaketa irizpideak ez daude beti argi.
“Espainiako Federazioak erabaki du Espainiako txapelketa irabazten duena joango dela
Olinpiadetara. Datorren urtekoa irabazi beharko litzateke Olinpiadetara joateko” (160405_E9).
Arautegiaren interpretazio desberdinak daude.
“Ez digute barketarekin korrika egiten uzten hemen, Espainian eta Europan korritu dugu, eta
ez digute Euskal Herrian korritzen uzten. Baina pertsona batzuk 1980ko barketarekin korrika
egiten ari dira, FIAk homologatu gabe, eta parte hartzen uzten diote” (160925_E18).
3.2.2. Zailtasunak kirolarientzat
Aipatu dituzten zailtasunak mota ezberdinetakoak dira: batzuetan entrenatzeko arazoak zituzten,
lekuak eta orduak okerrenak zirelako eta beste kantxa batzuk bilatu beharrean aurkitzen zirelako; beste
batzuetan sexismoari aurre egin behar zioten; noiz behinka lehiatzeko eskubidearen alde borrokatu
behar zuten eta azkenik, bakardadea aipatzen da. Hitz batean, oztopo ugari izan dituzte kirol
instalazioetara sartzeko.
“Entrenamendu orduak jartzen zizkigun hemen Iruñean arratsaldeko hiruretan. Nor
etortzen da arratsaldeko hiruretan? Lanetik ordu bi edo ordu bi eta erdietan irteten
bazara. Orduan 8etan joan behar izaten genuen Arnedora (…) Zuzendari tekniko horri
entrenamendu orduak eskatzen genizkion, eta ez zizkigun ematen. Espainia
ordezkatzera joan behar genuen Europako Txapelketa horretan”(160319_E2).
Sexismoa federazio zuzendari batzuen aldetik.
“Federazioan, neskak oztopo bat ginen haientzat (…). Batzuek esaten zuten nesketan inbertitu
behar genuela. Eta beste batzuek esaten zuten, gure aurrekontuaren kontura?” (160319_E6).
Kirolaren ikuskera androzentrikoa begi bistan geratzen da, zuzendari askok ahaztu egiten zuten
kirola egiteko eta lehiatzeko emakumezkoen eskubidea.
“Gastu bat ginen, aurrekontutik nesken aurrekontua atera behar zutela esaten zuten. Orain
barre egiten dugu, orain alderantziz egiten dutelako, nesken partidatik mutilentzat ateratzen
dutelako” (160319_E6).
Bakardadea lagungarri izan daiteke norgehiagoka baten aurrean kontzentrazio maila lortzeko,
baina prozesuan pertsonal teknikoaren laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Hala ere, emakume
kirolari batzuek bakardadearen sentimenduaren presentzia azpimarratzen dute.
“Izugarri disfrutatu dut, baina baita sufritu ere. Oso bakarrik gelditu naiz, Munduko
txapelketak eta Europakoak bakarrik prestatu ditut, ez neukan inor” (160406_E15).
3.2.3. Justiziara jo
Emakumezko batzuen esanetan, kirol ibilbidean oztopo ugari izan dituztenez, batzuetan kirola
uztea, justiziara jotzea, edo alde egitea beste erremediorik ez dute izan. Ez da beraien gustukoa
horrelako pausua eman behar izatea, baina beraien duintasuna defendatu nahian, hainbat kasutan
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justiziara jotzea pentsatu dute. Epaimahaien sententziak ez dira nahi bezain azkar heltzen, eta
zenbaitetan sententzia aldekoa izan arren, galtzen da. Prozesu horiek ez dute beti justizia bermatzen.
“Hondarribian egin zen Euskal txapelketako rallysprinta irabazi nuen (…) adierazpen
batzuk egin nituen (…) eta haiek azken lasterketan lizentzia kendu zidaten, azken
lasterketan parte ez hartzeko eta txapelketa irabazteko aukerarik ez izateko. Epaiketara
joan ginen, eta epaileak arrazoia eman zidan, baina lasterketa jokatua zegoan jada”.
(160925_E18)
Alde egitearen erabakiaren atzean hainbat zailtasun izkutatzen dira.
“Nik kontatuko banu bizi behar izan dudana… Nik ez dut inoiz kontatu eta ez dut
kontatuko. Bakarrik esaten dut Italiara alde egiteko aukera izan nuenean, ez nuen
pentsatu, 20 urterekin joan nintzen eta esan nuen: “ez dut bizi nahi, hemen bizitzen ari
naizena” Horregatik joan nintzen.” (160331_E13)
3.2.4. Aurrerapenak, aliantzak eta emakumeen presentzia eskatzen dute botere postuetan
Makina bat kontu deskalifikatzaile entzun dituzte baina ez dituzte gogogabetu, agian beste
emakume batzuk bai. Erakunde horien barruan aldaketak eskatzen dituzte: hierarkia horiekin apurtzea,
lankideak topatzea, emakume gehiago ikustea arlo guztietan, botere postuetan ere bai.
“Azkenean, aldaketak egon behar dira. Federazio bat ondo zuzentzen dutenak aldaketei irekiak
egon behar dira. Baina ez daude, erakunde hierarkikoak eta matxistak dira” (160319_E2).
Beharrezkoa da aliatuak izatea ekitatearen alde lantzeko erakundeen barruan eta kanpoan.
“Proiektu hori zuzendari teknikoarengandik sortu zen, sentsibilitate handiko gizona. Niretzat
lortu behar dena, gizonezkoak gu baino gehiago ez direla konturatzea da” (160304_E4).
Baina beharrezkoa da, emakumezkoak erakundeen zuzendaritza postu ezberdinetan izatea.
“Hor ez duzu emakumezkorik ikusten, badaude, baina oso gutxi. Ez dakit zergatik, badirudi
traba egiten dietela. Baina tenisarekin gertatu zen, ezta?” (160319_E6).

4. Ondorioak
Euskal Kirol Federatuaren antolamenduari buruz hainbat ondorio ikusten dira.
Lehenik, kirol federatuaren antolamendu konplexutasunak ez du emakumeen parte hartzea errazten
(Azurmendi, 2005). Kirolari emakumeek arauak betetzen dituzte, nahiz eta kasu batzuetan kalte egiten
dieten.
Bigarrenik, genero ikuspegiko legeria beharrezkoa izan arren, ez da nahikoa. Benetako neurriak
hartu behar dira kirol federazioetan berdintasuna lortzeko, berdintasun legeak ezartzeko (Ubani, 2018),
eta emakumeen parte hartzea bultzatzeko (Azurmendi eta Murua, 2010). Kirolean ematen den
bereizketa horizontala hautsi behar da (Emakunde, 2012; Avento, 2017), generoen arteko arraila
ezabatu (Avento, 2010; Emakunde 2012; Muriel 2016) eta emakumeek aukera gehiago izan behar dute
zuzendaritza postuetan sartzeko (Leruite, Martos eta Zabala, 2015).
Azkenik,emakume kirolariak gero eta gehiago antolatzen dira beraien eskubide eta interesen
defentsak aldarrikatzen (López, 2017). Justiziara jotzen dute erabaki diskriminatzaileak
baliogabetzeko eta beraien kirol ibilbideko bidegabekeriak agerian uzteko.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Une honetatik aurrera, ikerketaren emaitzak artikulu zientifikoetan, txostenetan edo
elkarrizketetan zabaldu nahi dira. Interesgarria litzateke emakume kirolarien esperientzietan sakontzen
jarraitzea datu berriak bilduz, Hego Euskal Herriko kirol erakundeen errealitatea hobeto ezagutzeko.
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Zaintzaren begiradatik bertsolarien bizitzen azterketa
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Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia Saila, AFIT Antropologia Feminista Ikerketa
Taldea, Euskal Herriko Unibertsitatea EHU/UPV
maialen.akizu@ehu.eus
Laburpena
Kongresuan aurkeztuko dudan ikerketak bertsolarien bizitzak zaintzaren ekonomiatik aztertzen ditu.
Bertsolaritzak euskal tradizioan ibilbide luzea izan du eta azken urteetan generoaren perspektiban
pauso esanguratsuak ematen ari den kultur esparrua da. Halaber, zaintzaren begiradak bizitzen
antolaketen hausnarketa zabaldu eskaintzen du eta gizartearen beharrizan baten aldarri bihurtu da.
Bizitza errelatoen teknikaren bidez egindako elkarrizketetan ondorioztatzen da bertsolariek gatazkak
izan dituztela euren bizitza pertsonala eta bertsolariarena uztartzeko eta horretan bereziki eragin diela
bakoitzaren kapital sinbolikoak eta familia eraketak. Horregatik, zaintza lanak egiteko garatutako
estrategiak azaleratuko ditugu eta kultur-sortzaileen bizitzak bizigarri egiteko gakoak plazaratu.
Hitz gakoak: euskal sormen kulturala, bertsolaritza, zaintzaren ekonomia, generoa

Abstract
The study that I will present at this congress, analyzes the lives of bertsolaris from the care
economy. Bertsolarismo has had a long history in the Basque tradition, and in recent years it has been
making significant strides in the gender perspective. Likewise, the look of care opens a reflection on
the organizations of lives and has become a claim of a social need. In the interviews carried out using
the life stories technique, it is deduced that bertsolaris have had conflicts to reconcile their personal
life with activity of bertsolari, and that has been especially influenced by the symbolic capital and the
family formation of each one. For this reason, we want to investigate the strategies developed to carry
out care tasks and the keys to make the lives of cultural creators livable.
Keywords: Basque cultural creation, bertsolarism, care economy, gender

1. Sarrera eta motibazioa (Formatu orokorra eta bibliografia)
“Militante” hitza ahoz-gora nekez esan izan dut, baina zerbaiten militante sentitu banaiz
(euskal) kulturaren militante izan da. Bizitzaren ibilian izan ditudan kalapiten hotsik ez nuen
topatu ordea unibertsitatean. Kultura pasioa, ametsak, irudimena bezalako hitzekin lotzen dugu
aise, baina nolakoa da Maialen Lujanbioren astearte bat? Nola egiten du astebururo hara eta
hona ibiltzeko? Zerekin joaten da oholtzara, nora itzultzen da? Badirudi, idilikotasun oro
itsusten duen hitz bat dela ekonomia. Horregatik, kultura eta ekonomiaren arteko harremana
dugu lan honetan helduleku. Ekonomia perspektiba soziologikoetatik aztertuko dugu, besteak
beste, botere-harremanetan, genero ezberdinkerietan, kapital sinbolikoan arreta jarriz, hori baita
ekonomia feministaren ekarpen nagusietako bat: ekonomia ez da termino kuantitatiboetara edo
Barne Produktu Gordinera soilik mugatzen. Ikerketaren lehen atalean gaiaren marko teorikoa
aurkeztuko dugu, eta azterketarako beharrezko terminoak definitu helburuak zehaztearekin
batera. Ondoren, elkarrizketen bidez produzituko diskurtsoaren analisia egingo dugu eta
azterketaren ondorioekin amaitu.
Unibertsitatean kultur-sorkuntzak eta zaintzaren ekonomiak duten leku gutxia ere bada
proiektu hau egiteko motibazio, bai eta Covid-aren testuinguruan kultura zaindu leloak izan
duen hedapena ere. Gaiaren gaurkotasuna baina historikotasuna medio, bertsolarien bizitzen
azterketara mugatu dugu markoa.

239

IkerGazte, 2021

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
“Culture is one of the two or three most complicates word in the English language”. Hala
zioen Raymond Williamsek (1977) eta ingeleseko hizkuntzan ez ezik, gainerako hizkuntzetan
ere kontzeptu konplikatua izaten jarraitzen du kulturak.
Kulturaren luze-zabalak adierazpen lekutik (Vich, 2002) edo ezagutza kokatutik (Hawaray,
1995) aztertu ditut lan honetan. Kulturak definizio asko izan ditzake eta baina hemen kultura
sistema gisa, “zentzuen pauta” (Geertz, 1992) moduan, aztertuko dugu, kulturgintzaz arituko
gara alegia, eta kulturgintzaren barruan, bertsolaritzaz. Izan ere, “bertsolaritza, euskal
gizartearen eta kulturaren ispilu gisa erabil dezakegu, kulturgintza erreproduzitzeko baina baita
berritzeko ere gune aparta da” (Esteban, 2019). Azken urteetan bertsolaritza paradigma
desberdinetatik aztertu da (Garzia, 2001, 2012; Hernández 2011, 2014; Labaka, 2018; Zubiri et
al., 2018; Agirre, 2019; Artetxe eta Labaka, 2019; Artetxe, 2020), baina interesgarri bezain
beharrezkoa iruditzen zaigu kulturgintzaren esparrura eta kulturgintzatik, azken urteetan horren
presente dugun zaintzaren perspektibatik jorratzea.
XX. mendearen erdialdetik aurrera, feminismoa aldaketa sozialerako erreferente kontsolidatu
zen eta akademian leku egiten joan, jakintza sortzeko bestelako tresnak bilatuz eta
desberdintasun sozialak errotik eraldatzeko proposamenak eraikiz (Castañeda, 2019).
Epistemologia feministari esker ikusezinak ziren errealitateak eta espazioak mahai-gaineratu
dira eta haien konplexutasuna aitortzearekin batera, botere harremanen ulerkera zabaldu da
(Biglia eta Bonet, 2012). Ikerketa feministaren ekarpen nabarmenenetakoa emakumeetatik eta
emakumeentzat ikertzea izan da (Harding, 1998) baina genero baldintzen transformazioa,
diziplinarteko aldaketarekin ulertu behar dugu, aldaketa sozialaren teoria baten taupadekin (Del
Valle, 2000). Marko honetan, feminismoaren bilakaeran laugarren olatuaz hitz egiten da
(Chamberlain, 2017) eta bi inflexio puntuetako bat zaintzaren inguruko hausnarketa eta debatea
da.
Euskaraz zaintza kontzeptua erabiltzen dugu ingelesezko care terminoaren baliokide: care
nozioaren bidez, arretaren eta kezkaren dimentsio ez-medikoa identifikatu eta esplizitu egiten
da eta zaintzari berari balio propio bat ematen zaio lan, etika eta proiektu politiko gisa ulertuz
(Molinier eta Legarreta, 2016). Zaintzaren inguruko ikerketek autonomia totalaren modeloari
kritika zuzena egiten diote eta “leku pribilegiatu bat dira genero desberdintasunak aztertzeko”
(Pérez de Orozco, 2014). Izeberg-a ur-azpikoa izotzak sostengatzen duen lez, sistema
sozioekonomikoa esfera feminizatu eta ikusezinen gainean datza. Zaintzaren etikatik (Tronto,
2005) zaintzaren “plus afektibora” (Carrasco, 2017) ekarpen ezberdinak egin dira, baina
orokorrean hiru dimentsio hauetan banatu dezakegu zaintzaren eremua analitikoki: dimentsio
materiala (zaintza lana da, energia, denbora…), subjektiboa (zaintza etika da, morala,
erlazionala…) eta politikoa (zaintza proposamen politiko bat da) (Molinier eta Legarreta, 2016).
Kultura eta zaintza parez-pare jartzeko arrazoiak, gaiaren kezka, gaurkotasuna eta
potentzialaz gain, bi kontzeptuen arteko antzekotasunak izan dira: biak daude konnotazio
positiboekin lotuak, maitasuna kasu (Nussbaum, 2006), biak dituzte denbora arrazionalizatuan
kabitzeko zailtasunak (Legarreta, 2008, 2017) zein biek dituzte tentsioak soldatapeko lanaren
logikarekin. Eremu produktiboa eta erreproduktiboa banatzea proiektu iraultzaile ororen
oinarrizko oztopoa da (Federici, 2008) eta horregatik, eraldaketa sozialerako agente gisa
kokatzen dugun kulturgintza, zaintzaren ekonomiatik aztertu dugu. Emakume langileen etxeko
zein etxetik kanpoko lan kargaz aritzeko doppia presenza (presentzia bikoitza) terminoa
proposatu zuten laurogeiko hamarkadako soziologo italiarrek, eta hirugarren presentzia bat
gehitzen dio Marina Sagastizabalek emakumeen parte-hartze soziopolitikoari erreferentzia
egiteko, “hiruki gatazkatsua” terminoa mahai-gaineratuz (Sagastizabal, 2020). Parte-hartze
soziopolitikoaren esparrua lan honetan bertsolaritzan definitzen da.
Gizartearen laginetako bat dugu bertsolaritza, eta halabeharrez, gizarteak bezalaxe, generosistema du antolaketaren erdigunean (Hernández, 2016). 1993ko Bertso Egunean, Iratxe Ibarrak,
Estitxu Arozenak eta Maialen Lujanbiok halaxe kantatu zuten: ni ziur nago inoiz erakutsiko
dugula / bertsolaritzak barrabilekin zerikusirik ez dula. Hamar urte pasako dira 2003an
lehenengoz Getariko Askizu auzoan (Gipuzkoa) andre bertsolarien topaketak antolatzerako.
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Ordutik hainbat hausnarketa eta itu jarri dira “bertsolaritza feminismoarentzat espazio eta
laborategi esanguratsua bihurtu da, bai kulturgintzan duen lekuagatik baita emakume
bertsolarien berariazko sormen eta ekarpenagatik ere” (Esteban, 2019).
Bertsolaritza egituratzaile nagusia 1985ean sortutako Bertsozale Elkartea izan da.
“Antolatzeko bide berezi bat” zuen helburu Elkarteak, ekonomiko autoerregulatzen den jardun
artistiko gisa funtzionatzea (Sarasua, 1999). Mende erdiko ibilbidean helburu eta tresna berriak
sortzen joan dira, eta azterketa honen helburuei jarraiki, azpimarragarria da bertsolaritzaren
profesionalizazioa egikaritzeko 2003an sortutako Lanku Kultur enpresa, “herri mugimenduaren
antolaketa errespetatuz, bertsolaritza indartzea helburu zuena” 1. XV. mendean plazaz plaza
kantuan aritzen ziren profazadoreetatik, ondorengo baserri eta sagardo girotik, kultur enpresara.
Frankfurteko Eskolari atxikitzen zaio kultur enpresa edo hobeto esanda, industria
kulturalaren kontzeptua. Kulturaren merkantilizazioa salatu nahi zuten kontzeptu honekin,
kultur-produktuen erreprodukzio teknikoak zekarren arriskua (Benjamin, 1971). Garrantzitsua
iruditzen zaigu euskal kulturgintzaren eta zaintzaren auzi materialistari heltzea, askotan,
aurkakotasunean aurkezten zaizkigulako, eta egungo logikak ulertzen laguntzen dutela uste
dugulako.
Beraz, aipatu bezala, aurkezten dugun ikerketaren helburu orokorra kultur sorkuntza, kasu
honetan bertsolaritza, zaintzaren ekonomiatik aztertzea da, bertsolarien bizipen, narratiba eta
esperientziak ikertuz, bizitza sostengatzen duten bizi-esperientzietan arreta jarriz eta genero
ezberdintasunetan zein kultur-sorkuntza ogibide gisa izan eta ez izatearen arteko tentsioan
sakonduz.

3. Ikerketaren muina
Bertsolaritza, bertsolarien bizipenetatik aztertuko dugu, bizitza kontakizunen teknika erabiliz
bertsolarien diskurtso eta bizipenak ezagutzeko. Perspektiba etnosoziologikoan kokatzen da teknika
hau, etnografiaren tradizio behatzailea baztertu gabe, helburuen erreferentzia gisa arazo soziologikoak
baititu (Bertaux, 2005). Kontatu aditza ere garrantzitsua da, subjektuaren produkzio diskurtsiboak
forma narratiboa hartzen duela esan nahi baitu, eta, gainera, bertsolariak ere nolabait “kontalariak”
euren jardunean, euren ahotsetik rol eta paper sozial ezberdinetatik kantatzen baitute, norbanakoaren
diskurtsoa kolektiboago bihurtuz. Egoera sozial antzerakoa bizi izan dutenen narratiben azterketak,
bakoitzaren esperientziatik sortutako jakintzan fokua jartzea dakar, baina elkarrekin harremanetan
egotea, bakoitzaren berezitasunak baino ezaugarri sozial kolektiboen errepresentazio xede izanda.
Helburuak eta ikerketaren mugak aurreikusita, lagina definitzeko hiru aldagai finkatu ditugu:
bizitza-zikloa (30-50 urte bitarteko eta bertsotan hamabost urte baino gehiago diharduten bertsolariak
aukeratuz, dimentsio tenporalaren bilakaera aztertzea interesatzen zaigulako eta adin talde hau delako
lan-merkatuaren aktibo nagusia), sexu-generoa (emakume eta gizon kategorietan operazionalizatuta)
eta ogibidea (kultur sorkuntza ogibide duten eta ez dutenen bertsolariak bereiziz).
Elkarrizketak ordubete ingurukoak izan dira eta elkarrizketatuei euren bizi esperientziaren inguruan
galdetu diegu sei bloketan bereizitako gidoiari jarraituz. Elkarrizketatuei fikziozko izenak jarri
dizkiegu euren anonimotasuna bermatzeko. Bestetik, euren hitzak eta esamoldeak ahalik berdinen
mantentzea hobetsi dugu, elkarrizketaren analisirik zintzoena egiteko asmoz.
Elkarrizketatuei euren bertso-ibilbidearen hasieraz galdetuta, bertso-eskoletako giroa
gogoratzen dute. Bertso-eskoletan “norbere pentsamenduen eraikuntza ere besteekin egiten da
eta intimoa bezainbat da kolektiboa norbere pentsaeren eraikitze prozesua” (Artetxe, 2020).
Bertsolaria talde-egituratuen bidez sozializatzen da bertsolaritzan eta kolektiboaren presentzia,
trebatzeko aukera egotea zein testuinguru soziokultural batean kokatzea gako bereizgarritzat
jotzen dira (Retolaza, 2019). Bertsolarientzat, bertsolaritza euren identitatearen parte da, eta
bertsogintzaren parte sentitzen dira baina generoen artean ezberdin sentitzen da parte-hartze
1
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soziopolitiko hau (Arneil, 2006): gizonezkoek gehiago azpimarratzen dute taldeak ematen dien
kapital soziala; aldiz, emakumeek, hau ukatu gabe, beste zerbaiten parte izanez bizi dute kapital
sozial hori:
Bertsotan egitea niretzat oso egiteko garrantzitsua izan da hasteko nerekiko, plazien
errespetuekiko, jasotzen nebazan maila diferentetan, izen nire burue espresatzeko adierazpide
bat izatetik, izen jende baten estimue ta arretie izetetik, izen diru ekonomiko bat izatetik…
(Mikel, sorkuntza ogibide)
Nahiko bokazionala da niretzako sormena eta hezkuntza, (…) bertsotara joaten nintzenean,
maitatua sentitzen nintzen, ni izan nintekeen, (…) Gertatu zait negarrez joatea bertso-saiora
eta irribarrez bueltatzea, (…). Eta izan da ba zaintza modu bat, bai hizkuntzarena, bai gazte
jendearena… (Andrea, sorkuntza ez-ogibide)
Bertso-eskolan, pribatuan, trebatzen ari den bertsolariak, publikoa, plaza du begitan. “Plaza gizonak ez
du jende aurrean gutxitu behar, are, jendearen eragin positiboa hartzeko gai izan behar da” (Amuriza,
1981). Plazetan plazena, ordea, txapelketa da, eta Txapelketa Nagusia da “bertsolaritzaren
eferbeszentzia une bat” (Aierdi et al., 2007). Txapelketak erritual puntualak dira (Larrañaga, 2013)
baina prozesu luze bat dakarte, prestakuntza, gogoeta, bilera eta bestelakoak eskatzen baitute. Agenda
sozialak norbanakoaren erritmoa aldatzen du, baina gorputzaren erritmoak banaezinak dira
gizabanakoaren ongizatetik eta eguneroko bizitzaren erritmoetatik (Adam, 1995). Denbora libre
gehiago izateak abantailak dakartza lan-arloan, arlo sozialean edo politikoan aritzeko (Sagastizabal,
2019):
Ba sei hilabete prestatzen, gehi sei hilabete horren bueltan, gehi sei hilabete gero horrek uzten
dizun ajeakin, gero mundu guztia hortaz hizketan, modu ez kreatibo baten, triatletak bagina
bezela, eta enindun erakartzen horrek (Izaro, sorkuntza ogibide).
Plazari eskeintzen diozunean beste norbaiti kentzen diozu. (…). Karo ba proiektu konpartitu
bat duzunean ba askotan horri kendu behar diozu. (…) Niretzat bigarren finala zen eta beno,
finalera iritsi edo ez, baina espektatibak txapelketa on bat egiteko, eta karo, hori jartzen duzu
mahaian eta hori, gehi berrogei orduko lana, gehi bi ume txiki etxean, gehi… Pentsa, pentsa.
Ba loari kentzen, loari kentzen loari kentzen. Nik azkenengo sei hilabeteak lau orduko batazbestekoa ez nuen egingo. Hortxe, tope. Egurra (Pello, sorkuntza ez-ogibide).
Kulturaren eta ekonomiaren arteko tentsioak aipatzen dira bertsolarien kontakizunetan.
Bertsolaritzaren parekidetasuna garatzeko zailtasunik handiena merkatuaren esparru eta baldintzapean
funtzionatzea dela dio Mari Luz Estebanek (Esteban, 2019). Bertsolariek euren jardunaren balio
ekonomikoa balorean jartzen dute eta ordainsariaren paradoxa azaleratu: langileen ordainsaria
denborarekin harremanetan dagoen kategoria da eta, bertsolarien kasuan, bertsoan ekintza gauzatzen
den denbora laburra da. Aldiz, ordain-sari hori gutxieneko soldatatik urrun dago oso, Mikelek
adierazten duen moduan:
Ni langile famili batekoa naz, ni bertsotan bastante eitten nebilenien nire aitte langabezixan
egon zan urte bitten, eta ni bertso saio bakoitzien 20.000 pezeta kobratzen nebazan.
Konsziente nintzen zer ziren 20.000 poltsikuen nire aitte telefono dei baten zai zegon bitartean
(Mikel, sorkuntza ogibide).
Eta bizitza laborala, bizitza domestiko-familiarrarekin uztartu behar da. Elkarrizketatuak guraso izatea
deliberatu dugu. Eremu domestiko-familiarrean gizonezkoen ausentziak legitimitate sozial handia du
oraindik (Torns, 2005) eta bertsolari gizonezkoen diskurtsoetan agerikoa da hori. Ez da oharkabean
pasatako zerbait, aitortzen dute “gauza asko galdu zituztela” (Mikel, sorkuntza ogibide) baina
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bertsolaritzaren bidean apenas salbuespenik eginda jarraitu zuten aurrera. Gainera, bertsolaritza lanproduktiboaren ordutegitik kanpo kokatzeak, bestelako agenda bati erantzun beharra dakar.
Emakume bertsolariek, aldiz, haurdunaldia gelditze eta barneratze garai gisa gogoratzen dute.
Diskurtso ezberdinak topatu ditugu ordea, eta iruditzen zaigu, bertsolari ama gehiago egon ahala,
faktoreak eta bideak identifikatzen lagunduko duela. Alabaina, egiturazko zailtasunak
azpimarragarriak dira: ez dago gurasotasun baimenik kulturgintzan, ez dago langileen hitzarmenik,
bertso-saiora joateko ezina baduzu ez dago babes legalik… Sostengu instituzional faltak, bestelako
sare eta laguntzak bilatzera bideratu ditu bertsolari emakumeak. Estrategia ezberdinak garatu dituzte
bizitzaren etapa ezberdinetan: lagunei eskatu diete bertso-saioa zutenen haurrak zaintzeko, trukeak
egin dituzte bizilagunekin, bertso-saioetara haurrarekin joan eta saioan zehar bularra eman…
Gurasoen laguntzaren ezinbestekotasuna ere emakume elkarrizketatu orok azpimarratu du
gizonezkoek ez bezala:
Bi urteko haurra neukan, eta bono askotan gauez ziren, berandu heltzen nintzen, eta
intentsitate handikoa… (…) batez ere gurasoen babesa. Amaren partetik zegoen “benga, segi,
egin zazu, geratuko gara haurrekin”… bai kriston babesa (Andrea, sorkuntza ez-ogibide).
Neukan baita bai bikotearen eta bai gurasoen babes guztia, ustet hori ere badela denok ez
daukagun zerbait, nire inguruan inportantetzat jotzen da sorkuntza, gurasoek beti esan izan
didate “moldatuko gea, zuk hartu” (Izaro, sorkuntza ogibide).
Bertsolari guztiek, bertsolaritzaz kanpo, bestelako jardunak egin izan dituzte. Lanaren definizioaz
galdetu diegu, definizio hau historiko eta dialektikoa dela uste dugulako eta sorkuntzatik bizi direnen
eta ez direnen arteko ezberdintasunetan aipatzekoa da, sorkuntza ogibide ez dutenek, sorkuntzatik
bizitzeak ekonomiarekin menpekotasuna edukitzea dakarrela esaten dutela, eta bestelako enplegu
batek, menpekotasun hori saihesten duela. Horrela adierazi digu Pellok:
Nik ez det nahi izan (sorkuntzatik bizi). Bere garaian izan genuen eztabaida dexente gure
bertso-eskolan (…) neretzako bertso-jardunetik, sormenetik bizitzeak suposatzen du zure
lanari etekin mota bat atera behar diozula aldiro, eta hilabete bukaerara ere iritsi behar da,
suposatzen du plaza kopuru bat aseguratu behar duzula suposatzen du (…) kezkatzen nau
hurrengo belaunaldiei sor dakieken ilusio faltsuak (Pello, sorkuntza ez-ogibide).
Diskurtso honetan, batetik ekonomia moralizatzen da eta konnotazio negatiboa du, bere menpeko
bihurtu zaitzake. Bertsolaritzak bi esparrutatik bereizi behar du bere burua: bai ekonomiatik, eta baita
menpekotasunetik ere. Gainera, bertsolaritzaren profesionalizazioak geroko belaunaldietan ilusio
faltsuak eragin ditzakela aipatzen da gizonezkoen diskurtsoetan Kultur-sorkuntza ogibide ez dutenek
kultur-sorkuntza lanbide bihurtzearekin ez datoz bat orokorrean.
Aldiz, kultur sorkuntza ogibide dutenen artean iritzi ezberdinak topatu ditugu. Badira, euskal kultur
sortzaileen “prekarietate bikoitza” aipatzen dutenak: prekario baitira kulturgintza dabiltzalako, eta
kulturgintzan, hizkuntza gutxitu batean ari direlako. Baina badira, euren bizi esperientzia eta erritmoak
bizitza bestelako logika batetik ulertzeko aukera ematen duela azpimarratzen dutenak. Alabaina,
kulturgintzaren eta bertsolaritzaren zaurgarritasuna agerian jarri dute elkarrizketatuek:
Baldin badaukazu norbait gaixo, edo zaharren bat inguruan edo- ba hori nola uztartzen da?
Aurretiazko modu batzuk eskatzen ditu bertsotan ibili ahal izateak berak modu jarraian…
Batetik koltxoi ekonomiko bat (…) lan bat da, lan bat bezela funtzionatzen du, zenbateraino
ez? Kotxea behar dezu, gasolina ordaindu behar dezu, ez dezu eduki behar inor zure
zaintzapean e, ez dakit elbarria bazea gaizki, ez badezu ondo entzuten gaizki, gaixo bazare
zaila da, huts egiten badezu saio dezentetan edo ba bono badago tradizio bat plazei erantzun
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in behar zaiena, eta berdin zait haurdunaldiagatik, edo nekeagatik edo gaixotasun kroniko
batengatik edo beste norbait zaindu behar badezu… ba hori ez dago kontenplatuta gure
ofizioan. (Izaro, sorkuntza ogibide)
Elkarrizketatuei etorkizuna jarri diegu hizpide. Badira bertsotan “hiltzen naizen arte eta gero ere
bai” (Pello, sorkuntza ez-ogibide) esaten dutenak; badira, sortzea eta bertsogintza pixkanaka bereizten
joango zaizkiola uste dutenak; edo bestelako ordutegi, oholtza eta eremu batzuk sortzearekin amesten
dutenak; baita, euren burua (gurasoen) zaintzan ikusten dutenak ere.

4. Ondorioak
Ikerketa hau kultur-sorkuntzaren ereduaz pentsatzeko hurbilpen bat izan da. Bertsozale
Elkarteak gaitasun handia erakutsi du garai ezberdinetara moldatzeko, eta garrantzitsua da beste
distantzia batetik, kasu honetan eremu akademikotik, azterketak eta ekarpenak egitea.
Bertsolaritza zaintzaren ikuspegitik aztertu nahi izan dugu eta bertsolarien bizitzen
errelatoetan, denboran zehar izan dituzten zailtasun eta estrategia ezberdinak azaldu ditugu.
Ekarpen hauek hiru multzotan banatzea proposatzen dugu: 1) kultur-sorkuntzaren egoera
orokorra, alegia, kulturgintzaren maila makroa eta maila horretan, kulturgintzaren
profesionalizazioaren erronka; 2) kulturgintzak eta generoak duten harremana, eta kulturgileek
zaintza lanak egiteko dituzten baliabideen afera; eta 3) bertsolaritzaren kasu konkretua.
Lehen zakuari dagokionez, azpimarratu nahi dugu kulturgileek Euskal Herriko markoan ez
dutela lan-hitzarmenik, eta beraz, autonomoa izan behar dutela jardun honetan modu
erregularrean ibiltzeko. Kulturgintzaren finantzazio eredua aldatzen joan da bertsolarien
bizitzen kontakizunetan zehar, eta elkarrizketatuen belaunaldiaren ondorengoek, badirudi,
kultur-sorkuntzatik bizitzeko zailtasun gehiago izango dituztela. Elkarrizketetan, etorkizun
beltza irudikatzen da kultur-sorkuntzatik bizibidea atera nahi dutenentzat, eta posizio hau
gehiago defendatzen dute kultur-sorkuntza ogibide ez dutenek.
Bigarrenaren harira, aipatu genero desberdintasunak egiturazko faktorea direla bertsolaritza
eta zaintza uztartzerakoan. Emakumeek zaintza lanen eta bertsolaritzaren desorekan bizirau(te)n
dute, eta gizonezkoek, berriz, zaintza lanak eta bertsolariarenak uztartu beharra izan dute.
Guraso bihurtzea emakumeen kasuan bertsolaritzaren kapital sinboliko eta irabazien beherakada
izan da, gizonezkoen kasuan ez bezala.
Hirugarrenari dagokionez, agerian jarri nahi dugu bertsolaritza nahiz eta enpresa kultura
baten bidez garatu (Lanku), bertsolariek ez dutela kultur industria baten parte diren sentsaziorik.
Merkatuak baino, plazak agintzen duela diote. Bertsozale Elkartearen zentraltasuna eta
autonomia dira honen arrazoi, bai eta bertsolaritzak berak dituen izaera kolektiboa eta
egituraketa ere. Bertsolaritzaren kudeaketan enpresa bakarra egoteak ere zerikusia izan dezake
honekin, enpresen lerratze eta lehiarik ez baitago. Gainera, bertsolariek Bertsozale Elkartea
euren proiektu gisa deskribatzen dute: ez da agente pribatu edo kanpokoa.
Bertsolaritzaren diskurtsoa eta irudia asko aldatu da azken urteetan, eta Jone Miren
Hernandezen (2011) aurreikuspenari guk ere usain hartzen diogu: bertsolaritza definizio berri
baterantz doa eta, honetan, emakumeen ekarpena ezinbestekoa izango da. Ausartuko gara
gehitzen, bertsolaritzaren definizioa oholtzako presentziatik bakarrik ez dela egingo.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Lan honek bide eman lezake bestelako kultur sorkuntza diziplinetan zer nolako eredu eta
bizipenak egon diren aztertu eta konparatzeko. Gainera, bertsolariek euren bizitzetan izandako
arazo konkretuak aztertu eta zergatiak zein erantzunak bilatzen hastea da ikerketa honek
planteatzen duen erronka. “Zaindu kultura” leloak garrasi egiteko balio du, baina ez agian
hainbeste entzuteko, eta zaintzaz ari garenean zertaz ari garen zehaztea, zein zaintzaren barruko
puntuak finkatzea garrantzitsua iruditzen zaigu.
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Bizitza kontakizunen teknikak norbanakoen kasuetan baino egiturari begiratzea helburu duela
esan dugu, eta era berean, egiturek norbanakoen bizipenak behar dituzte euren norantza
finkatzeko. Uste dugu kulturgintzaren arazoari politika kulturalen berrirakurketatik eman ahal
diogula erantzuna. Gainera, kultura eta ekonomiaren arteko debatea ere zabaldu nahi du ikerketa
honek. COVID-19aren testuinguruan, kulturaren beharrizana agerian gelditu da baina nago,
eskarietan eta analisi zehatzetan sakontzeak asko lagunduko ligukela egonezina eta indarra
bideratzen. Pandemia medio ohartu gara ezer gutxi dela aurreikusgarria; eta horregatik da
ikusezinen garaia, puntaren punta baino, burua urpean sartu eta izeberg-aren azpiari
begiratzekoa.
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lan honek 2019-20 ikasturtean euren ikerketa beka eskuratu baitzuen eta 2020ko jardunaldietan
izan zen aurkeztua.
2020-21eko Eusko Jaurlaritzaren Doktoratu Aurreko Programako laguntza eskuratu nuen, eta
ikerketa honetan jorratutako gaiei segida ematen ari naiz.
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Unibertsitateko ikasleen laburpen-gaitasunaren azterketa eta testuaren
egitura hierarkikoan oinarrituriko atzeraelikadura automatikoa
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Laburpena

Lan honetan etorkizunean irakasle izango diren unibertsitateko ikasleen laburpen-gaitasuna
garatzeko burutu den tailerra aurkezten da. Tailerrean, laburpenak eskatzen duen prozesua
landu da modu esplizitu eta kontzientean, eta laburpen-gaitasunak biltzen dituen trebetasunak
azaldu eta zehaztu zaizkie ikasleei. Horrek ikaslearen prozesu metakognitiboaren hobekuntza
ekarri du, ikasleen laburpen-gaitasuna garatuz. Gainera, ideien hierarkia ebaluatzeko
atzeraelikadura automatikoa eman zaie ikasleei, eta ikusi da ikaslearen ikasketa-prozesuari
onura dakarkiola.
Hitz gakoak: Laburpen-gaitasuna, hezkuntza, ebaluazioa, atzeraelikadura
Abstract

This paper aims to present a workshop that develops the summarization skills of future
university students. The workshop aims to explicitly and consciously work on the
required process to summarize school texts and explain to students which skills could
benefit when summarizing. Results show an improvement in the student’s metacognitive
process, which develops his capacity for improving summaries output. Besides, automatic
feedback has been given to students to evaluate the hierarchy of propositions and results
show this automatic feedback is beneficial in the learning process of students.

Keywords: Summarization skills, education, evaluation, feedback

1. Sarrera eta motibazioa
Egun, informazio eskerga izan dezakegu eskuragarri. Garrantzitsua da esku artean dugun informazioari trataera
egokia ematea; izan ere, gehiegizko informazioa oztopo izan daiteke benetan garrantzitsua den informazioa bereizteko eta erabiltzeko. Horrek, laburpena funtsezko tresna bilakatzen du hainbat alorretan, bereziki eskolan;
finean, laburpena burutu duen pertsonaren ulermen- eta sintesi-gaitasuna erakusten baititu laburpen-testuak. Ikasle batek informazio asko izate hutsak ez du esan nahi landu beharreko edukia hobeto ulertuko eta barneratuko
duenik, eta horrek bete-betea ez den ikasketa-prozesua ekar lezake. Hori dela eta, laburpena modu eraginkorrean
lantzea oso lagungarri izan daiteke ikasleak curriculumeko helburuak lor ditzan bai eskolan, bai beste edozein
hezkuntza-etapatan.
Laburpena egitean, lehendabizi, irakurritakoa ulertu behar da eta, ondoren, informazio esanguratsuena irudikatu, gure aurrezagutzak aktibatuz. Testuko ideia garrantzitsuenak erauzten direnean, funtsezkoa da ideia horien
arteko koherentzia mantentzea. Hala ere, ikasleek garrantzitsutzat jotzen dutena eta testuan benetan garrantzitsua
dena beti ez datoz bat. Sarri, ikasleek arazoak izaten dituzte laburpenak egiteko; laburpena prozesu konplexua
delako (Sanz, 2005), eta, bestalde, eskoletako testu-liburuetan ez delako ohikoa laburpen-gaitasuna lantzen duten
jarduerak izatea. Gainera, kontuan izanda irakasleak asti gutxi izaten duela eta ikasle guztien laburpen-testuak
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zuzentzea lan neketsua dela, ez da harritzekoa laburpenak ez izatea behar besteko presentzia eskolako egunerokotasunean.
Beraz, laburpenak edozein hezkuntza-etapatan duen garrantzia handia izan arren, ezagun da badirela zenbait
muga klasean laburpen-gaitasuna lantzeko eta garatzeko. Hori dela eta, edozein hezkuntza-etapatan dugun testuinguru eta beharrizanetara egokitu ahal izateko, ezinbestekoa izango da laburpena hezkuntza-eremuetan lantzea
ahalbidetuko duten baliabide didaktikoak eta metodologikoak garatzen joatea. Lan honetan, laburpen-gaitasuna
garatzeko prestatu eta burutu den tailerra deskribatuko da, baita jaso diren emaitza esanguratsuenak azaldu ere.
Tailerra Bilboko Hezkuntza Fakultateko ikasleei bideratu zaie; etorkizunean haiek izango direnez eskoletako haurrekin aritu beharko direnak, garrantzitsua da ikasle horiek laburpenak egiten eta ebaluatzen trebatzea. Zehazki,
hauek dira lan honetarako ezarri diren hipotesi nagusiak:
• H1: Ikasketa-prozesuaz jabetzeak laguntzen al du ikaslea laburpen-gaitasuna hobetzen? Tailer baten bidez
laburpen batek eskatzen duen prozesuaz modu esplizitu eta kontzientean (aurrezagutzetatik abiatuz, haien iritzia kontuan izanez eta galdera metakognitiboak landuz) hausnartzeak ikaslearen prozesu metakognitiboaren
hobekuntza ekarriko duen aztertu nahi da, beronen laburpen-gaitasuna (laburpenak egin eta ebaluatzekoa)
garatuz.
• H2: Ikasleei laburpenak egiteko eta ebaluatzeko beharrezkoak diren irizpideak zehaztearekin haien laburtzeko
gaitasuna hobetu egingo al da? Ikasleek ohitura dute arlo formalarekin lotura duten irizpideetan (ezagunak
zaizkienak eta landuak dituztenak) oinarritzeko; beste irizpideei (arlo semantiko eta estrukturalarekin lotuak)
garrantzia kenduz. Ikasleek irizpide guztiak ezagutzen badituzte eta irizpideok aplikatzeko galdera egokiak
egiten badituzte, laburpenak egin eta ebaluatzeko gaitasuna hobetu egingo dutela pentsa daiteke.
• H3: Ideien garrantziari (hierarkia) buruzko atzeraelikadura automatikoa jasotzeak lagundu egiten al dio ikasleari egindako lana hobetzen eta, ondorioz, ideia garrantzitsuenak identifikatzen trebatzen du? Zailtasun
handia sortzen duen irizpidea da ideien hierarkia; normalean, ikasleak zailtasunak izan ohi dituelako garrantzitsua den informazioa bereizteko edo, batzuetan, ikasleak ez duelako kontuan hartzen irizpide hori. Tailer
honetan, ikasleari berak egindako laburpenak (estrakzioak) duen hierarkiaren atzeraelikadura automatikoa
emango zaio, ikaslearen ikasketa-prozesuan izan dezakeen ekarpena aztertzeko.
Emaitzek erakusten dute ikasleek hobekuntza nabarmena izan dutela haien ikasketa-prozesuaz hausnartzen hasi direnean. Bildutako datuek adierazten dute ikasleek askotan ez dakitela zein irizpide aplikatu. Erabili behar
dituzten irizpideak zehaztu zaizkienean, irizpideok modu kontzientean erabiltzen hasi dira, eta emaitzak nabarmen
hobetu dira. Azkenik, ikusi da garrantzitsua dela ikasleei ideien hierarkia bezalako irizpide konplexuen atzeraelikadura automatikoa eskaintzea; ikasleek erabilgarritzat jo dutelako eta ikasleen emaitzetan hobekuntza ekarri
duelako.
Gainera, unibertsitateko ikasleen laburpen-gaitasuna aztertzeko eta ebaluatzeko abagunea ere eman digu tailerrak. Horrek ikasleen indargune eta beharrizan nagusiak identifikatzea ahalbidetu digu; horri esker, etorkizuneko tailerretan erabili beharko dugun materiala eta metodologia hobeto egokitu ahalko dugu ikasleen ikasketaprozesura.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Sanzen (2005) arabera, testuak laburtzea prozesu konplexua da. Prozesu horrek, sintesi prozesu bat denez, hainbat
trebetasun biltzen ditu; besteak beste: ideia garrantzitsuak ulertu eta bereiztea, ideiak hierarkikoki antolatzea, nork
bere buruari ideien garrantziari buruzko galderak egitea eta testuaren egitura antzematea.
Sanzek esaten duenez, testu bat ulertzeak oso lotura estua du testu horren laburpena egitearekin. Van Dijken
(1983) ereduaren arabera, irakurleak irakurri ondoren jasotzen duen irudikapen mentala da laburpena. Hala ere,
Brownen eta Dayren (1983) iritziz, laburpena egitea ulertzea baina konplexuagoa da. Izan ere, ulertutako mezuaren
barne irudikapena egiteaz gain, irakurleak erabaki behar du barne irudikapen horretako osagaietatik zeintzuk diren
garrantzitsuak.
Testu bat sortzeko, laburpena kasu honetan, lehendabizi irakurri egin behar da. Irakurketa prozesu estrategiko
bat da, helburu jakin bat lortzeko erabiltzen dena, eta bertan irakurleak era aktiboan hartzen du parte (López,
1997). Helburua lortzeko, testuaren esanahia eraiki behar da (mikroegiturakoa eta makroegiturakoa); baina, horrez
gainera, ikasleak bere buruan testuaren irudikapen koherente bat osatu behar du, eta horretarako esanahi horien
integrazio semantikoa ere beharrezkoa da. Urrats horiek emandakoan, esan genezake ulermenera iritsi garela.
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Testua irakurrita, testuratzea izango da hurrengo eginbeharra. Testuratzeak planifikazioa eskatutzen du; esaterako, abstrakzio-laburpen bat egitean, estrakzioa abstrakzio laburpenaren planifikazioaren atal bat da. Alvarezen
eta Ramirezen (2006) hitzetan, testua sortzean oinarrizkoa da honako ataza hauek ondo ezartzea: i) helburua, ii)
ikasleak egin beharrekoa, iii) irakasleak egin beharrekoa eta iv) ebaluazioa. Sortu beharreko testua laburpena denean, aintzat hartu behar da hainbat laburpen mota daudela. Metodoari erreparatuz gero, ezagunenak estrakzio
(testuko zatirik garrantzitsuenak uztea) eta abstrakzio (testua berregitea) laburpenak dira.
Bestalde, ikasleek sortutako testuak (laburpenak kasu honetan) behar bezala ebaluatzeak garrantzi handia du;
kalitatezko ebaluazio bat beharrezkoa izango baita ikaslea bere ikasketa-prozesuaren jabe izan dadin eta aurrera
egin dezan. Arguelles-Alvarezek (2004) eginiko lanean, azalpen-testuen laburpenak ebaluatzeko BABAR gida
proposatzen du. Bertan, bost atal ebaluatzen dira: edukia (2,5 puntu), antolaketa (2 puntu), hizkuntzaren erabilera
(2,25 puntu), hiztegia (1,75 puntu) eta aurkezpena (0,5 puntu). Suarez Yañezek (2006), irakurritako testuetatik
sortutako laburpenak ebaluatzeko prozedura aurkezten du, puntuazio anizkoitzeko itemetan oinarrituz. Prozedura
hori ikastetxeetan erabiltzea da bere xedea.
Euskaraz laburpenarekin lotuta ditugun baliabideei erreparatuz, baliabide urriak ditugu. Hala ere, Zipitria et
al-ek (2008) euskaraz laburpenak ebaluatzeko metodoa proposatzen dute. Lehenik, giza ebaluazioa nola egiten
den aztertzen dute, eta, gero, behatutako ekintzak automatizatzen dituzte. 15 adituk bosna testu laburtu behar izan
zituzten laburpenak ebaluatzeko eredu bat sortzeko.

3. Tailerraren deskribapena
Atal honetan ikasleen laburpen-gaitasuna garatzeko burutu den tailerra azalduko da. Zehazki, helburua izango da
egiaztatzea lan honen hasieran (sarrera eta motibazioa atalean) ezarri diren hiru hipotesi nagusiak betetzen diren.

3.1. Testuingurua
Tailerra Bilboko Hezkuntza Fakultatean ikasten diharduten 2. mailako 129 ikasleren laguntzarekin burutu da.
Helburu nagusia ikasle horien laburpen-gaitasuna (laburpenak egin eta ebaluatzekoa) lantzea da. Horretarako,
laburpen-gaitasunak biltzen dituen azpi-trebezietan trebatu beharra dute ikasleek: i) ideien hierarkia; ii) objektibitatea; iii) egokitasuna eta aberastasuna (E+A); iv) kohesioa eta koherentzia (K+K); v) ortografia eta puntuazioa
(O+P) eta vi) sintaxia. Sei azpi-trebezia horietatik, ideien hierarkia izan da modu sakonenean jorratu duguna. Izan
ere, etapa honetako ikasleek ideia garrantzitsuenak identifikatzean izaten dute zailtasun gehien; gainera, normala den legez, unibertsitateko ikasleek O+P edo objektibitatea bezalako azpi-trebeziak ondo barneratuak izan ohi
dituzte.
Tailerra egikaritzeko erabilitako euskarri nagusiak Moodle sistema eta Compress-eus (Atutxa et al., 2017)
izan dira. Moodlek eskaintzen duen malgutasunak laburpen-gaitasuna garatzeko egokiena generitzon metodoa
diseinatzea eta praktikara eramatea ahalbidetu du. Bestalde, Compress-eus ikasle eta irakasleen laburpenak biltzea
ahalbidetzen duen sistema da. Compress-eusen erabiltzen eta biltzen diren testuak analizatu edo deskribatzeko
Rethorical Structure Theory (RST) (Mann eta Thompson, 1988) erabiltzen da. Testuen egitura edo koherentzia
deskribatzen duen teoria da RST. Compress-eusen laburpenak egiteko, lehendabizi estrakzio laburpena egin behar
da, sisteman ageri den testuaren zatirik garrantzitsuenak mantenduz. Ondoren, abstrakzioa burutu behar da; hau
da, aukeratutako testu zatietatik abiatuz testua berregin behar da norbere hitzak erabiliz. Laburpenak (estrakzioa
eta abstrakzioa) egin ondoren, RSTrekin lortutako testuen deskribapenari esker, erabiltzaileak honako informazio
hau jasotzen du TXT fitxategi batean: estrakzioa, abstrakzioa eta egindako eragiketak (estrakzioan zein testu zati
kendu, zein mantendu eta horien garrantzia jakiteko modua).

3.2. Tailerra burutzeko urratsak
Laburpenak egiteko eta ebaluatzeko tailer hau egin eta ebaluatzeko urratsak honakoak izan dira:
i) Aurre-ezagutza fasea: ikusiko ditugun hiru faseen bidez, ikasleak haien ikasketa-prozesuaren jabe izatea da
helburua, hots, oinarrizkoa izango da ikaslearen metakognizioa hobetzea. Horretarako, lehen urrats honetan, ikasleen aurre-ezagutzetatik abiatuko gara; gerora, horien inguruan hausnar dezaten. Aurre-ezagutza faseko urratsak
honako hauek dira:
1. Laburpenak egin: ikasle bakoitzak testu bat laburtu behar izan du Compress-eus tresnan. Bi testu
daude: A eta B. A-Testuko 66 ikasleren estrakzio eta abstrakzioak bildu dira; B-Testuarenak, aldiz, 63 ikas-
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lerenak. Orotara 129 ikasleren laburpenak. Ezaugarriei dagokienez, testu bakoitza eskoletan erabiltzen diren
testu-liburuetako 4 azalpen-testuz dago osatua. A-testua osatzeko elikagaiei buruzko lau testu batu dira; orotara 770 hitz ditu A-Testuak. B-Testua eragile geologikoei buruzko lau testurekin dago osatua, eta 445 hitz
ditu.
2. Aurre-ezagutza fasearen autoebaluazioa: ikasleak haien prozesuaren jabe izateko, norberaren autoebaluazioa egitea beharrezkoa da. Autoebaluazio hori bideratzeko, ikasleek galdetegi bana erantzun
behar izan dute. Galdetegian laburpena egitean izan dituzten zailtasunez galdetu zaie; baita laburpena bera
zaila iruditzen zaien ere. Horrez gain, laburpena egiteko oinarritu diren irizpideez hausnarrarazi zaie. Azkenik, haiek egindako laburpena eta irakasleek prestatutako bi laburpen ordenatzeko eskatu zaie; onenetik
txarrenera.
ii) Laburpenak egiteko irizpide-lanketa fasea: ikasleek laburtzeko azpi-trebeziak ebaluatzeko irizpideak ezagutzea
eta barneratzea da helburua. Honako urrats hauek eman dira hori erdiesteko:
1. Irudia: hierarkiaren atzeraelikadura automatikoa

1. Laburpenak hobetzeko irizpide-lanketa: fase honen helburua da azaltzea zein irizpide izan
behar dugun kontuan laburpen bat egiten edo ebaluatzen dugunean; batez ere, ideien hierarkia ardatz izanez.
Ideien hierarkia hobetu ahal izateko, atzeraelikadura automatikoa eskaini zaie ikasleei. 1. irudian ageri den
bezala, ikasleak honako informazio automatikoa jaso du RSTren bidez lortutako laburpenen datuak erabiliz:
i) testuko ideiak hierarkizatuta, ii) estrakzioan egindako aukeraketaren nota eta iii) akats posibleak non egon
daitezkeen adierazten duen atzeraelikadura adaptatiboa eta automatikoa.
2. Irizpide-lanketa fasearen autoebaluazioa: aurreko fasean egin gisara, galdetegi baten bidez, norberaren ikasketa-prozesuan izandako garapenaz hausnarrarazteko eskatu zaie ikasleei. Bigarren galdetegi honetan, ikusitako irizpideez hausnartu da gehienbat. Aplikatu beharreko irizpideak zeintzuk diren
jakiteak, laburpenak egin eta ebaluatzean nola eragin dien hausnartu dute; baita irizpide bakoitzak duen zailtasunaren inguruan ere. Horrez gain, lehen galdetegian ordenatu dituzten laburpenak berriro ordenatzeko
aukera izan dute, ikasketa-prozesuak haiengan izandako eragina hobeto ikus dezaten. Bukatzeko, jaso duten atzeraelikadura automatikoaren baliagarritasunaz ere galdegin zaie; ohar daitezen zer-nolako abantailak
izan ditzaketen tankera horretako baliabide-didaktikoek haien ikasketa-prozesuan zein haien etorkizuneko
ikasleengan.
iii) Laburpenak ebaluatzeko fasea: aurrez landutako irizpideak aplikatuz, laburpenak ebaluatzen trebatzea izan da
helburua. Urrats hauek eman dira horretarako:
1. Laburpenak ebaluatzeko fasea: ikasle bakoitzak hiru laburpen ebaluatu behar izan ditu, 2 taulan
ageri den errubrika erabiliz. Ikasleak A-Testua laburtu badu, B-Testua laburtu duen ikaskide baten laburpena
ebaluatu du lehendabizi. Gero, irakasleek prestatutako EB1 eta EB2 laburpenak ebaluatu ditu. Ostera, BTestua laburtu badu, A-Testua laburtu duen ikaskide baten laburpena ebaluatu ostean, irakasleek prestatutako

250

IkerGazte, 2021
Gizarte Zientziak eta Zuzenbidea

EA1 eta EA2 laburpenak ebaluatu ditu. Irakasleen bi laburpenek (EA1/EB1 edo EA2/EB2) kalitate ezberdina
izan dute irizpide bakoitzari dagokionean. 1 taulan ageri da. Horrela, ikaslearen errubrika eta irakasleena
alderatu ahal izan dira, ikaslea irizpide bakoitzarekin nola aritu den aztertzeko.
2. Laburpenak ebaluatzeko fasearen autoebaluazioa: ikaskideen eta irakasleen laburpenak
ebaluatzeko prozesua aztertzen laguntzeko xedea duen galdetegia erantzun dute. Helburua da ikasle bakoitza
bere indargune eta ahulguneez jabetzea.
3. Prozesu osoaren autoebaluazioa eta asebetetze inkesta: Tailerrean egon diren hiru
faseetan norberak izandako eboluzioaz hausnartzeko, ikasleek azken galdetegi bat erantzun dute.

EA1/EB1
EA2/EB2

1. Taula: Laburpenen ebaluaziorako errubrika
Hierarkia Objektibitatea E+A K+K O+P
ondo
gutxi
ondo gutxi ondo
gutxi
ondo
gutxi ondo ondo

Sintaxia
gutxi
nahiko

4. Emaitzak
Atal honetan ikasleek laburpenak nola egin eta ebaluatu dituzten aztertuko da. Baina, horrez gain, haien ikasketaprozesuan zehar izan duten bilakaera ere aztertuko da galdetegietan bildu den iritzien bidez. Horrela, hasieran
ezarri diren hipotesiak erantzungo dira.
2. Irudia: Laburpenen bilakaera irizpideka

Zehaztu den lehen hipotesia (H1) bete den ikusteko, ikasleek laburpenak egitean izan duten bilakaera ikusiko
da.
Horretarako, lehen fasean egin dituzten laburpenak eta tailerraren bigarren fasean egindako laburpen hobetuak
alderatuko dira. 2. irudiaren ezker aldean, ikasleen emaitza orokorrak ikus daitezke; hau da, A eta B testuak nola
laburtu dituzten hasieran eta behin hobekuntzak eginda. Irudiak erakusten duenez, ikasleek hobekuntza nabarmena
izan dute bigarren laburpena egitean bi testuetan. Hasierako laburpenetan, lehen kuartila (Q1) 0,39 puntura arte
iristen da A zein B testuetan; horrek adierazten du ikasleen % 25ek behintzat ez duela puntuazio hori gainditu.
Ikasle askok oso antzeko nota atera dute; izan ere, Q2 eta Q3 solapatuta ageri dira; horrek adierazten du ikasleen
% 50 0,39-0,46 (A-Testuan) eta 0,39-0,5 (B-Testuan) puntuazio-bitartean daudela. Kasu honetan, ikasleen % 57k
(129tik 74) 0,39 atera izana da emaitza horien arrazoia. Gainera, aipatzekoa da A-Testuan 0,75 izan dela notarik
altuena, eta B-Testuan 0,67.
Ikasleek laburpen bat egin eta ebaluatzeko irizpideak zeintzuk diren ezagutu eta haien ikasketa-prozesu metakognitiboaz hausnartu ostean, ikasleen erdiek 0,6 edo puntuazio hobea erdietsi dute bi testuetan. Gainera, laugarren
kuartilak (Q4) 0,7-1 (A-Testuan) eta 0,76-1 (B-Testuan) bitartean daude, beraz, ikasleen % 25ek puntuazio hori
gainditu egin du testu bakoitzean. Hobetutako laburpenen artean bada puntuazio maximoa atera duenik. 11 ikaslek
1 atera dute (% 8); 5ek A-testuan eta 6k B-testuan. Horrez gain, nota eskasenek ere lortutako kalifikazioan gora
egin dute. A-Testuan, 0,28 izatetik 0,39 izatera igaro da; eta B-Testuan, 0,32tik 0,5era. Horrek guztiak erakusten du ikasleek hobekuntza nabarmena izan dutela haien ikasketa-prozesuaz hausnartzen hasi direnean (ebaluazio
irizpideak modu egokian kontuan hartuz); beraz, H1 bete egiten dela ondoriozta daiteke.
Bestalde, H2 betetzen den ikusteko, ikasleak irizpide bakoitzarekin nola aritu diren aztertuko da; baita ikasleek
zein irizpide izan dituzten kontuan hasieran. Ikasleek aitortu dute irizpide asko ez dituztela kontuan izan hasierako
laburpenean; ez behintzat kontzienteki, nahiz eta eskolan irzipide hori landu izan den modu teorikoan. Ikasleen
% 47k ez du hierarkia kontuan izan; egokitasuna eta aberastasuna % 30ek; sintaxia % 27k; objektibitatea % 25ek;
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2. Taula: Laburpenen ebaluaziorako errubrika
Hier

Obj

E+A

K+K

P+O

Sint

Ondo
Testuko ideia nagusia(k) dago, ideia garrantzitsuenak ageri dira eta beharrezkoak ez direnak alde batera utzi ditu.

Nahiko
Testuko ideia nagusia(k) dago, ideia garrantzitsu batzuk falta dira eta beharrezkoa ez den bakarren bat sartu du.

Laburpenean ideiak fidelki islatzen dira:
idazlearen iritzirik gabea + testuko gaiari buruzkoa den informazioa soilik.
Erabilitako hizkera zuzena da erregistroa kontuan izanda. Testu konplexuak
ontzen ditu, nabaria baita lexikoaren
eta egituren aberastasuna. Berridazketa
konplexuak egiteko gai da.
Baliabide linguistiko zein testualak zuzen erabiltzen dituenez, testua erabat argia, ongi egituratua eta jarraipen onekoa
da. Gaia egoki garatzen du, testu koherentea sortuz.
Ortografiaren eta puntuazioaren erabilera zuzena da, akatsik gabea.

-

Ez du inolako eragozpenik kultura orokorreko zeinahi gai zuzen idazteko.
Morfosintaxiaren, erabilera zuzena da,
akatsik gabea.

Hizkera nahiko zuzena da erregistroa
kontuan izanda. Gutxieneko baliabide
linguistiko zein testualak erabiliz, gai da
ideiak zehatz adierazteko. Berridazketak egiten ditu; sinpleak normalean.
Oro har, egokia da diskurtsoaren egitura
eta pasarteen antolaketa, tarteka hutsegiteren bat egiten badu ere. Lehen irakurraldian ulergarria da.
Ortografiaren erabilera zuzena da, akatsen bat edo beste egiten du, baina ez
dira larriak. Puntuazioa, oro har, zuzena
da, tarteka akatsen bat edo beste egiten
badu ere.
Ez du alderdi morfosintaktikoan aparteko arazorik; nahiz eta sintaxian okerren
bat egin, ez du akats sistematikorik egiten.

Gutxi
Testuko ideia nagusia ez dago. Testuko ideia nagusia badago; baina, ez ditu
ideia garrantzitsuak eta behe mailakoak
ondo bereizten.
Laburpenean ideiak ez dira fidelki islatzen: idazlearen iritzia + testuko gaiari
buruzkoa ez den informazioa.
Erabilitako hizkera ez da zuzena erregistroa kontuan izanda. Ez du berridazketa konplexurik egiten; sinple gutxi batzuk baino ez. Testua kopiatzeko joera
du.
Diskurtsoaren egitura eta pasarteen antolaketa ez da egokia. Lehen irakurraldian ez da ongi ulertzen testua.

Hainbat akats ortografiko egiten ditu.
Horietako hainbat larriak. Puntuazioaren erabilera desegokiak zaildu egiten
du ulergarritasuna.
Maila morfosintaktikoan egiten dituen
akats sistematikoak direla eta, ulergaitza gertatzen da idatzia.

kohesioa eta koherentzia % 19k; puntuazioa eta ortografia % 8k. Horrek erakusten du hasieran ikasleek ez dituztela
izan irizpideak ondo finkatuta; ondorioz, H2n esan bezala, ikasleek ohitura dute irizpide batzuk aplikatzeko beste
batzuk alde batera utziz. Hala ere, emaitzek erakusten dute ez direla soilik hizkuntzaren arlo semantiko eta estrukturalekin lotutako irizpideak aplikatzen ez direnak; izan ere, alor formalarekin loturiko irizpideak ere ez dituzte
aplikatu askotan, kontzienteki bederen. Horren erakusgarri ikasleen % 27k sintaxia kontuan hartu ez izana.
H2 erabat betetzen dela egiaztatzeko, irizpide bakoitzean izan den bilakaera aztertu da. 2. irudian ez dira
ageri objektibitatearen, puntuazioaren eta ortografiaren datuak; izan ere, ikasleek ez dute inolako zailtasunik izan
hasiera-hasieratik irizpide horiek ondo betetzeko.
Hobekuntza nabarmenena hierarkian izan da. Hasierako laburpenetan, ikasle ia guztiak 0,33 puntuazioan daude
bi testuetan; muturreko datu batzuk salbu. Izan ere, A-Testuen % 84k eta B-Testuen % 80k ez du 0,33 puntuazioa
gainditu. Gainera, aipatzekoa da A-Testuan puntuazio altuena 0,65 izatea; B-Testuan, aldiz, bada puntuazio maximoa lortu duenik. Laburpen hobetuei erreparatuz gero, puntuazioek gora egin dute nabarmen. Bi testuetan erdietsi
den notarik baxuena 0,66 izan da; eta A zein B testuetako laburpenak oro har puntuazio maximoan daude kokatuta.
Izan ere, testuen % 88k puntu 1 lortu du. Ulergarria da hierarkian egon izana hobekuntza handiena, berau izan
baita ikasleekin arretatsuen jorratu den irizpidea; gainera, atzeraelikadura automatikoa ere jaso dute.
Egokitasuna eta aberastasuna landu direnean, gehienbat testua norbere hitzekin berridaztea ebaluatu da. Irudiko
kutxa-diagramak erakusten duenez, hasierako laburpenetan, ikasle askok 0 puntu erdietsi dute; A-testuan ikasleen
% 78k eta B-Testuan % 66k. Ikasleek gutxi berridazteko joera izan dute; estrakzioan aukeratu dituzten testuzatiak mantendu dituzte, ahalik eta aldaketa gutxien eginez. Laburpen hobetuetan, hobeto aritu diren arren, datuek
erakusten dute oraindik ere hobekuntzarako tarte handia dagoela. Kutxa-diagrametan ikusten da emaitzek gora
egin dutela; esaterako, ikasleen % 25ek 0,66-1 bitarteko nota izan dute. Hala ere, ikasle gehienek ez dute 0,33
baino gehiago atera; % 59 A-Testuan eta % 60 B-Testuan. Beraz, ikasleek testua bere hitzekin berridaztea ekidin
dute askotan. Baliteke asti falta edo nekearen eragina izan izana kausa. Baina, posible da ikasleek aldaketak ekidin
izana beste irizpideren batekin akatsik ez egiteko. Esaterako, sintaxiarekin arazoak dituen ikasleak testua bere
hitzekin idaztea ekiditeko joera izan dezake (ikus 2. irudia).
Kohesioari eta koherentziari dagokionean, grafikoak erakusten du ikasleak okerrago aritu direla B-Testuarekin
laburpena hobetu behar izan dutenean. Beherakada horren zergatiak aberastasunari begira egindako berridazketekin izan dezake lotura. Hori egiaztatzeko, lehendabizi aztertu dugu berridazketa gehiago egin dituzten zenbat
ikaslek izan duten puntuazio baxuagoa kohesio eta koherentzian. Emaitzen arabera, 120 ikaslek egin dute berridazketa gehiago eta horietatik % 11k (14) bakarrik izan du kohesio eta koherentzia okerragoa. Beraz, gehiago
berridazteak ez du esan nahi kohesio eta koherentzian akats gehiago egin direnik. Hala ere, kohesioan eta kohe-
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rentzian nota okerragoak atera dituzten ikasleak aztertu ditugu. 20 ikasle izan dira, eta 20 horietatik 16k (% 80)
berridazketa gehiago egin ditu. Hori dela eta, orokorrean, berridazketa gehiago egiteak ez badu ere arazorik ekartzen kohesio eta koherentzia aldetik, baliteke zenbait ikasleri arazoak sortzea berridazketak egiteak kohesioa eta
koherentzia mantentzeko.
Azken irizpidean, sintaxian, ikasleen emaitzak ez dira batere onak izan hasierako laburpenenetan. Sintaxia
ebaluatzeko kontuan izan da zenbat berridatzi den; izan ere, testua kopiatzen duen ikasle bati ezin zaio bere sintaxi
maila ebaluatu. Kasu honetan, sintaxian 0,5 baino gutxiago atera dute testuaren % 25 baino gutxiago egon bada
berridatzita. Hori horrela izanda, ez da harritzekoa hasierako laburpenetan oso nota baxuak lortu izana; lehen esan
dugun moduan, ikasleek ez baitute askorik berridatzi. Emaitza ia guztiak 0,16 puntuazioan egoteak argi erakusten
du hasierako laburpenetan gertatutakoa. Bestalde, irudian ikus daitekeenez, laburpen hobetuetan emaitzek gora
egin dute; Q4 0,5-1 da bi testuetan, beraz, ikasleen % 25 ez da gaizki aritu. Hala ere, lortutako puntuazioek kaskarrak izaten jarraitzen dute; A-Testuan laburpenen % 69k ez du 0,33ko puntuazioa gainditu, eta B-Testuan % 68k.
Agerikoa da ikasleek gutxi berridazten jarraitu dutela; eta ez dugu ondorioztatzerik nola moldatuko liratekeen
gehiago berridatzi izan balute. Izan ere, posible da ikasle batek berridaztea saihestu izana sintaxi akatsak ekiditeko
asmoz. Hala ere, bada kontuan izateko datu bat: orotara, 64 ikaslek berridatzi dute laburpenaren laurdena baino
gehiago, eta horietatik 24k (% 37) sistematikoki egiten duen akatsen bat edo beste izan du.
Bestalde, ikasleak laburpenak ebaluatzen aritu direnean, zailtasunak izan dituzte. Aipagarria da ikasleen % 42k
laburpena ebaluatzea laburpena egitea baino zailagoa dela esan izana. Zenbait ikaslek azpimarratu dute laburpen
bat egiteko norbere trebeziak ahalik eta ondoen aplikatzen saiatu behar dela; ordea, ebaluatzean ez dutela jakin
zenbateko zorroztasunarekin aritu. Ikasle horiek esandakoa argi ikusi da jasotako emaitzetan. 1 .taulan ikus daiteke irakasleek prestatutako laburpenetan irizpide bakarrak duela ”nahiko”nota errubrikan (B-Testuko sintaxiak);
beste guztiek ”gutxi”edo ”ondo”dute. Beraz, gainontzeko horietan, zuzenena litzateke ”nahiko”nota ez jarri izana; baina ikasleek jarritako noten % 30 ”nahiko”nota izan da. Horrek erakusten du ikasleek zalantza izan dutela
zenbateko zorroztasunarekin jokatu behar duten ebazteko, eta ondorioz tarteko nota jartzea erabaki dute. Hala ere,
posible da gertatu izana irizpide bat ebaluatzeko zailtasunak dituen ikasleak nahiko jartzea erabat txarto ebaluatu
ez duela ziurtatzeko. Beraz, H2n esandakoa betetzen bada ere, garrantzitsua da ebaluazioari begira izan beharreko
zorroztasuna ondo zehaztea ikasleei.
Azken hipotesiari, H3ri, dagokionean, emaitzek erakusten dute lagungarria izan dela ikasleentzat atzeraelikadura automatikoa. H2 hipotesia egiaztatzean, aztertu da ideien hierarkian ikasleek hobekuntza nabarmena izan
dutela, ataza zaila iruditu arren. Izan ere, ikasleek erantzun duten galdetegian, ikasleen % 70ek ideien hierarkia ebaluatu beharreko irizpide zailenen artean kokatu du, eta horregatik iruditu zaie baliagarria atzeraelikadura
automatikoa eman izana. Ikasleen % 87k adierazi du jasotako atzeraelikadura automatikoa lagungarria edo oso
lagungarria izan dela haientzat; izan ere, oso ados agertu dira atzeraelikaduran emandako ideien mailaketarekin.
% 69k esan du ideia gehientsuenak ondo mailakatuta daudela, eta % 29ren ustez, oso ondo.

5. Ondorioak
Lan honetan aztertu da laburpen-gaitasunak biltzen dituen trebetasunak ikasleek ondo zehaztuta izateak eta laburpen batek eskatzen duen prozesua ikasleekin modu esplizitu eta kontzientean lantzeak ikaslearen prozesu metakognitiboaren hobekuntza dakarrela, eta horrek ikasleen laburpen-gaitasuna garatzen duela. Ikasleen aurre-ezagutzak
aztertu direnean, ikusi da ez dituztela izan laburpenak egin eta ebaluatzeko irizpideak ongi barneratuak; irizpide
batzuk ez dituztelako kontuan hartzen eta beste batzuk aplikatzeko zailtasunak izan dituztelako. Ikasleei irizpideak
ondo zehaztu ondoren, egin dituzten laburpenek askoz ere kalitate hobea izan dute; baina oraindik hobekuntzarako
tarte handia izaten jarraitzen dutela ikusi da. Horregatik, etorkizunean, laburpen-gaitasunak dituen azpi-trebeziak
landu beharko dira ikasleekin. Horretarako funtsezkoa izango da lan honetan aurkeztutako tailerrari jarraikortasuna
ematea trebeziak modu sakonean lantzeko.
Horrez gain, ikasleek haien buruari galderak eginez, lapurpenak eskatzen duen prozesua konplexua dela ikusi
dute, eta prozesu horretan haien indargune eta hobetu beharrekoak zeintzuk diren jabetu dira; haien ikasketaprozesuaz modu kontzientean jabetu dira, alegia.
Bukatzeko, baieztatu ahal izan dugu ikasleei asko gustatu zaiela eman zaien atzeraelikadura automatikoa. Ikasleek aipatu dutenez, laburpena bera gutxi landu dute orain arte. Esaterako, ideien hierarkia zehaztean zailtasun
handia izaten dute; horregatik iruditu zaie baliagarria atzeraelikadura. Ikasleari atzeraelikadura automatikoa eskaini ahal izateak abantaila ugari izan ditzake; ikasleari berehala ematen baitio bere ikasketa-prozesuan aurrera
egiteko aukera eta irakasleari lan-karga arintzen baitio. Horregatik, etorkizunean garrantzitsua izango da ikas-
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leari irizpide guztien atzeraelikadura eskaini ahal izatea; kontuan izanda hezkuntza etapa bakoitzean beharrizan
ezberdinak izango dituztela ikasleek eta atzeraelikadurak horretara egokitu beharko duela.
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7. Eskerrak eta oharrak
Unai Atutxaren lana Euskal Herriko Unibertsitatearen beka batekin (PIF18/118) finantzatuta dago.
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Presentismoaren determinatzaileak: laneko eskakizunak eta baliabideak
Gastearena-Balda, L.; Ollo-López, A.; Larraza-Kintana, M.
Enpresen Kudeaketa saila. Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
lourdes.gastearena@unavarra.es
Laburpena

Azterlan honen helburua da langile publiko eta pribatuen presentismoaren aurrekariak zehaztea,
ezberdintasunik dagoen ikusteko. Horrez gain, ikusi nahi dugu laneko eskakizunek eta
baliabideek nola eragiten duten gaixo egonda lanera joateko erabakian. Laneko baliabideak eta
eskakizunak (JD-R, ingelesezko akronimoa) izeneko esparru teorikoaz baliatzen gara. Teoria
horren arabera, laneko eskakizunek eta baliabideek eragin dezakete langileak, ongi egon ez arren,
lanera joatea erabakitzea. Maila anitzeko teknika estatistikoa erabiliz, emaitzek erakusten dute
eskakizunek eta baliabideek azaltzen dutela presentismoa, eta aurrezkari horien ondorioak
desberdinak dira sektore publikoan eta pribatuan. Horrenbestez, presentismoa gutxitzeko, komeni
da kontuan hartzea baliabideek eta eskakizunek bi sektore horietan duten eragina.
Gako-hitzak: presentismoa, laneko eskakizunak, laneko baliabideak, maila anitzeko.

Abstract

This study aimes to investigate the factors which affect the presenteeism, either public and private
sector employees, to see if there are differences. Additionally, we want to see how job demands
and resources influence a worker's decision to work despite feeling sick. Grounded on the Job
Demands and Resources (JD-R) framework, we explained how job demands and resources could
influence the worker's decision to go to work despite being unwell. Using the multilevel statistical
technique, we obtained results that showed that demands and resources explained presenteeism,
and their effects differed between the public and private sectors. Therefore, in order to reduce
presenteeism, it is important to take into account the effect that resources and demands have on
both sectors.
Keywords: presenteeism, job demands, job resources, multilevel.
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1. Sarrera eta motibazioa

Presentismoa, hau da, ongi sentitu ez arren lanera joatea (Aronsson, 2000; Johns, 2010), azken
urteetan arreta handiagoa jasotzen ari da (Aronsson eta Gustafsson, 2005). Langileen artean duen
prebalentzia ongi dokumentatuta dago (Aronsson et al., 2000; Leineweber et al., 2011). Adibidez,
2015ean, Lan-baldintzei buruzko Europako Inkestak (EWCS-2015) adierazi zuen inkestako
parte-hartzaileen % 42k (30.180 pertsona, Europako 27 herrialdetan) hamabi hilabeteko epean
gutxienez egun batez lan egin zutela ondoezik egonda. Maiztasun horrez gain, presentismoak
kostu handia du; izan ere, produktibitatea gutxitzeari lotutako gastu handiegiak egitera eramaten
ditu erakundeak (Hemp, 2004; Halbesleben et al., 2014). Era berean, frogatu da kostu horiek
absentismo-kasuetan sortutakoak baino nabarmen handiagoak direla (Evans-Lacko & Knapp,
2016; Hemp, 2004). Langileen ikuspegitik, atsedena eta absentzia behar denean, lan egiteko
erabakia hartzeak etorkizunean gaixotasunak eta gertaera koronarioak izateko arriskua areagotu
dezake (Kivimäki et al., 2005; Skagen & Collins, 2016). Presentismoak langileen ongizatean
eragin handia duenez eta ongizate hori garrantzitsua denez enpresek arrakasta izan dezaten,
badirudi nahitaezkoa dela haren aurrekariak sakonago ezagutzea.
Orain arte, azterlan gehienetan presentismoa azaltzen laguntzen duen teoriarik ez da erabili
(Halbesleben, Whitman eta Crawford, 2014; Johns, 2010); berriki plazaratu dira zenbait
ebidentzia, bereziki ikuspegi psikologikotik. Adibidez, Jourdainek eta Vezinak (2014) ahaleginasaria-desoreka eredua (Siegrist, 1996) aplikatu zuten laneko eskakizun eta presentismoaren arteko
lotura aztertzeko. Norvegiako medikuen lagin baten bidez egindako azterlan batean –Thun eta
Løvseth (2016)–, JD-R teoria aplikatuta, laneko eskakizunen eta presentismoaren arteko lotura
azaldu zuten, aldagai gisa akidura-sintomak bitartean zirela kontuan harturik. Era berean, JD-R
teoria (Deery et al., 2014) erabili da zenbait lan-eskakizun (lan-gainkarga, langile falta eta
nahitaezko

presentzia)

eta

lan-baliabide

(erakunde-laguntza)

presentismoarekin

eta

absentismoarekin konektatzeko. Autore horiek proposatu zuten lan-exijentzia handiek areagotu
egiten dutela langileak gaixorik egonda lanera joateko probabilitatea; izan ere, faktore negatibo
horiek (lan-exijentziak) estres handiagoa eragin dezakete eta, hori dela eta, langileak ondoez
handiagoa edukita betetzen du bere betebeharra (Johns, 2010). Bereziki, Deeryk eta beste autore
batzuek (2014) hipotesi hau planteatu zuten: gainkarga, langile falta, nahitaezko asistentzia eta
halako

lan-eskakizunak

presentismoaren

iragarle

sendoak

dira,

eta,

presentismoa,

absentismoarena, eta erakundeko justiziak (banaketa-justiziak eta justizia prozesalak, adibidez)
laneko eskakizunen eta presentismoaren arteko eragin negatiboa arindu dezake. Haiek eskuratu
zituzten emaitzen arabera, gainkarga eta nahitaezko asistentzia presentismoarekin lotuta zeuden,
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eta langile faltak, ordea, ez zuen inolako eraginik izan. Horrez gain, erakundeko justiziak leundu
egin zuen laneko eskakizunen eta absentismoaren arteko zeharkako lotura, presentismoan zuen
eraginaren bidez. Eragin horren justifikazioa izan zen erakundeko justiziak, laneko giro orekatu
baten bidez, langileen motibazioa areagotzen duela laneko helburuak lortzeko (Colquitt et al.,
2001) eta hobeto kudeatzeko lan egitean gaixo sentitzeak dakarren karga.
Arestian aipatutako azterlanek aurrerapen handiak ekarri dituzte gai horietan lagunduz, era berean
aurreko azterlan horiek lan-faktoreak (adibidez, eskakizunak eta baliabideak) eta presentismoa
lotzen dituzte. Hori azaltzeko, argudiatzen dute laneko eskakizunek presentismoa areagotzen
dutela, eta lan-baliabideek, berriz, kontrako efektua sortzen dutela (Deery et al., 2014). Gure
ustez, laneko eskakizunek ez dute zertan presentismora eraman nahitaez eta, era berean, laneko
baliabide guztiek ez dute zertan presentismoa gutxitu behar. Argi dago laneko giroan beste faktore
batzuek eragin handiagoa (Hansen eta Andersen, 2008) dutela presentismoan (Biron et al., 2006),
baina horren azalpena ez da askorik aztertu.
Guk proposatzen duguna da laneko eskakizun handiak direla-eta langileek erabakitzen dutela
etxean geratzea eta lanera ez joatea, beren gaixotasunaren ondorioz ez baitira gai sentitzen beren
betebeharrei aurre egiteko. Aitzitik, lan-baliabideak izateak langilea gaizki sentitu arren lan
egitera eraman lezake; izan ere, pentsa dezake lan-baliabideak bere karrera profesionala
hobetzeko aukera bat direla. Horrenbestez, aurreko azterlanekin alderatuta, bestelako argudio bat
aurkezten ari gara; izan ere, azterlan horietan planteatzen zen laneko eskakizunek presentismoa
areagotzen dutela, eta, lan-baliabideek, berriz, gutxitu.

2. Arloko egoera eta helburuak
Laneko Eskakizunen eta Baliabideen ereduak (L-EB, euskarazko akronimoa) (Demerouti et al.,
2001) azterlan hau gidatzeko esparru teoriko integral bat eskaintzen du. JD-R ereduaren bihotzean
badago uste bat planteatzen duena langileen ongizatea lotuta dagoela lan-ezaugarri mota
askorekin, zeinak bi kategori handitan sailkatu diren: laneko eskakizunak (hau da, ahalegin fisiko
eta/edo psikologiko nabarmenak eskatzen dituzten laneko alderdiak) eta laneko baliabideak (hau
da, helburuak lortzen laguntzen duten, hazkunde pertsonala eta profesionala hobetzen duten eta
laneko eskakizunei aurre egiten laguntzen duten laneko alderdiak) (Bakker et al., 2014).
Zehatz-mehatz, teoria horrek proposatzen du laneko eskakizun handiek, hala nola sumatzen den
presioak (Karasek, 1979) edo lanean ordezkatua ezin izateak, energia akitzeko prozesu bat
eragiten dutela langilearengan, eta hori zenbait kostu fisiologiko eta psikologikorekin lotzen dela
(Demerouti, 2007). Eskakizun horiekiko gehiegizko esposizioa laneko estres bilaka daiteke
ahalegin handia eskatzen dutenean eta, hori dela eta, langilea ez denean behar beste indarberritzen
(Meijman & Mulder, 1998). Horren ondorioz, lanarekiko desatxikimendu-sentimendua eta
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zereginarekiko identifikazio falta izan dezake langileak (Maslach et al., 2001), eta presentismoa
gutxitu, lanera ez joatea erabakitzen duelako.
Bestalde, laneko baliabideak lan-emaitza positiboekin lotuta daude, hala nola konpromisoarekin,
ardurarekin edo funtzio gehigarriak betetzearekin (Bakker, Demerouti eta Verbeke, 2004; Jonge
et al., 2014; Xanthopulu et al., 2009). Nahikoa lan-baliabide dagoen egoera batean, hala nola
soldata egokia, aukera profesionalak, lan-segurtasuna edota gainbegirale baten babesa (Bakker et
al., 2004), langileek aukera izan dezakete gaituagoak eta autonomoagoak izateko (Gagné & Deci,
2005) eta adoretuago senti daitezke beren lanean ahalegin handiagoa egiteko, bai eta erakundeari
arrakasta lortzen laguntzeko ere (Lethwood et al., 1999). Horrenbestez, gogo indartu horrek
eragin positiboa izan dezake presentismoan, langilea bere zereginari lotua baitago.

3. Ikerketaren muina
Gure hipotesiak frogatzeko, Lan-baldintzei buruzko Europako Inkestako datuak erabiltzen ditugu.
Zehazki, datu horiek seigarren Lan-baldintzei buruzko Europako Inkestakoak (EWCS-2015) dira.
Inkesta hori Europar Batasuneko adierazgarrienetako bat da; 35 herrialde hartzen ditu (Europar
Batasuneko 28 estatu kideak, Norvegia, Suitza, Turkia, Ipar Mazedoniako Errepublika, Serbia,
Montenegro eta Albania), eta lanaren ezaugarriei buruzko kalitate handiko datu transbertsalak
eskaintzen ditu (Greenan et al., 2014). Bizitza eta Lan-baldintzak Hobetzeko Europako Fundazioa
(Eurofound) da inkesta horren egilea.
Erreferentziazko biztanlerian sartuta daude inkesta egiteko unean lanean ziharduten 15 urte edo
gehiagoko langileak (16 urte edo gehiagokoak Bulgarian, Norvegian, Espainian eta Erresuma
Batuan). Eskualde bakoitzean, lagina hautatzeko, ausazko laginketa geruzatuko diseinu bat erabili
zen, etapa anizkoitzekoa, eta, halaber, hautapen-prozedura bat baliatu zen, inkestan parte hartzeko
pertsona hautagarriak identifikatzeko etxe bakoitzean. Datu guztiak inkestako parte-hartzailearen
etxean bertan egindako aurrez aurreko elkarrizketen bidez bildu ziren; elkarrizketa pertsonal
horiek ordenagailu baten laguntzaz egin ziren. Falta diren datuak kontuan hartu ondoren,
Europako 27 herrialdetako 1.957 langileko lagin batetik abiatu gara.
Jarraian, azterlan honetan erabilitako mendeko aldagaiak, aldagai independenteak eta kontrolaldagaiak deskribatuko ditugu.
Mendeko aldagaia: Presentismoa kalkulatzeko, presentismoaren (egunetan) eta presentismoaren
eta absentismoaren baturaren (egunetan) arteko lotura egiten da. (Reuter et al., 2019).
Aldagai independenteak: 11 aldagai independente erabili ziren presentismoa aurreikusteko:
zazpi lan-baliabide (kontratu mugagabea, etorkizuneko ikuspegia, fidagarritasuneko dirusarrerak, lantaldeak, telelana eta gaikuntza) eta lau lan-eskakizun (errutina, lan-tentsioa,
aparteko orduak eta lanorduak).
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Laneko eskakizunak: errutina fikziozko aldagai bat da, eta 1 balioa hartzen du lanak zeregin
errepikakorra eta/edo monotonoa eskatzen duenean, eta 0 balioa, bestela. Ahalegina edo lantentsioa. Zazpi puntuko Likert eskala baten bidez neurtzen da aldagai hori: 1 = denbora guztian
eta 7 = inoiz ez. Aparteko orduak: bost puntuko Likert eskala baten bidez neurtzen da; eskala
horretan, 1 balioak esan nahi du langileek aparteko orduak egiten dituztela egunero, eta 10 balioak
esan nahi du langileek inoiz ez dutela aparteko ordurik egiten ordu estandarretatik harago.
Lanorduak aldagai jarraitu bat da, eta batez besteko ordu kopurua adierazten du.
Lan-baliabideak: kontratu mugagabea fikziozko aldagai bat da, eta 1 balioa dauka langileek
kontratu iraunkorra dutenean, eta 0 balioa dauka horrela ez bada. Etorkizuneko ikuspegia: aldagai
hori sortu zen inkestako parte-hartzaileei galdetuz ea hurrengo sei hilabeteetan lana gal zezaketen.
Erantzunak bost puntuko Likert eskala baten bidez neurtu ziren: 1 = oso ados eta 5 = batere ados
ez. Konfiantza: fikziozko aldagai baten bidez sortu da aldagai hori, eta aldagai horrek 1 balioa
hartzen du langileek kudeatzaileengan konfiantza dutenean, eta 0 balioa, horrela ez bada. Hileko
diru-sarrera aldagai jarraitu bat da, hileko batez besteko diru-sarrera hartzen du kontuan.
Lantaldeak: fikziozko aldagai baten bidez biltzen da aldagai hori, eta 1 balioa hartzen du
inkestako parte-hartzaileen eta lankideen arteko talde-lana dagoenean, eta 0 balioa, horrelakorik
ez badago. Telelana. Azken 12 hilabeteetan etxetik zenbat aldiz lan egin zuten adierazteko eskatu
zitzaien inkestako parte-hartzaileei. Erantzunak bost puntuko Likert eskala baten bidez neurtu
ziren: 1 = inoiz ez, eta 5 = egunero. Prestakuntzaren baliagarritasuna. Bi aldagairen konbinazioa
da. Bata: jaso al duzu azken 12 hilabeteetan zure enplegatzailek ordaindutako prestakuntzarik?
Bestea: prestakuntzak zure lan egiteko modua hobetzen laguntzen dizula uste al duzu? Fikziozko
aldagai baten bidez neurtzen da: langileek prestakuntza baliagarri bat dutenean 1 balioa hartzen
du, eta 0 balioa horrela ez bada.
Kontrol-aldagai batzuk ere sartu ditugu: lan-sektorea, sexua, adina, antzinatasuna, lanbideak
(kudeatzaileak, teknikari profesionalak, bulego-zerbitzuak, eskulana-planta-armada), hezkuntza
(lehen hezkuntza, hirugarren hezkuntza), seme-alabak, egoera zibila, jarduera ekonomikoa
(nekazaritza, zerbitzuak, eraikuntza), enpresaren tamaina (txikia, handia), pertsonaren lanerako
egokitasuna.
Azterketa motari dagokionez, gure datuek egitura hierarkikoa dute, eta haietan pertsonak zenbait
herrialdetakoak dira. Egitura habiaratu horren ondorioz, analisi lineal anizkoitzak behaketen
independentzia onartzea eragotziko liguke (Autio eta Wennberg 2010), herrialde bateko
gizabanakoek ezaugarri propioak eta beste herrialde batzuetakoekiko desberdinak partekatuko
lituzketelako –gauza bera gertatuko litzateke herrialde bakoitzaren barruan–. Horrek alborapena
sortuko luke estimazioetan, behaketen independentzia gabeziak eragindako errorearen ondorioz.
Hori dela eta, maila anitzeko analisia egokiagoa izango litzateke eta emaitza zehatzagoak
lortzen lagunduko liguke, lehen aipatu errorea zuzentzen baitu
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Taulak
1. taula. Azterketa deskribatzailea
Guztira

Publikoa

Pribatua

Aldagaiak

Beha.

Mean

Sd.

Beha.

Mean

Sd.

Beha.

Mean

Sd.

Kontratu mugagabea

26.540

.835

.371

7.571

0,853

0,354

18.245

0,832

0,374

Etorkizuneko proiekzioa
Konfiantza
Hileko diru-sarrera
Lantaldea
Telelana
Prestakuntza baliagarria
Errutina
Ahalegina
Aparteko orduak
Lanorduak (standard)

29.814
22.971
34.142
33.767
33.858
34.142
33.796
34.038
34.142
32.961

3.888
.842
4.127
.534
1.626
.366
.471
5.72
4.304
37.164

1.295
.364
19.334
.499
1.225
.482
.499
1.71
1.162
12.569

7.267
6.323
7.910
7.834
7.861
7.910
7.866
7.899
7.910
7.787

4,108
0,823
5.443
0,654
1,640
0,526
0,416
6,028
4,188
36,311

1,242
0,382
25397
0,476
1,222
0,499
0,493
1,531
1,146
9,971

21.443
15.970
24.589
24.397
24.431
24.589
24.405
24.554
24.589
23.773

3,818
0,851
3.827
0,506
1,594
0,322
0,492
5,614
4,321
37,843

1,300
0,356
17379
0,500
1,197
0,467
0,500
1,756
1,131
12,824

Goiko taulak erakusten du azterketako aldagaien batezbestekoa lagin osoan, bai eta publikoaren eta pribatuaren arteko aldeak ere. Bi sektoreetako eskakizunen
eta baliabideen artean aldeak daudela ikus dezakegu; sektore publikoak sektore pribatuak baino baliabide hobeak eskaintzen ditu, eta eskakizun gutxiago.
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2. taula. Korrelazioak
Aldagaiak

-1

-2

-3

-4

-5

(1) presentismoa

1.000

(2) kontratu mugagabea

0.033*

1.000

(3) etorkizuneko proiekzioa

0.026*

0.305*

1.000

(4) konfiantza

-0.190*

-0.002

0.076*

1.000

(5) hileko diru-sarrera

0.015*

0.037*

0.019*

-0.012

1.000

(6) lantaldeak

0.053*

0.025*

0.049*

-0.021*

0.010

1.000

(7) telelana

0.122*

0.019*

0.071*

-0.030*

0.036*

-0.070*

1.000

(8) prestakuntza baliagarria

0.080*

0.084*

0.087*

-0.026*

0.025*

0.183*

0.052*

1.000

(9) errutina

0.048*

-0.072*

-0.097*

-0.072*

-0.046*

-0.014*

-0.088*

-0.097*

1.000

(10) ahalegina

-0.064*

0.038*

0.082*

0.106*

0.018*

-0.040*

0.081*

0.096*

-0.144*

1.000

(11) aparteko orduak

-0.196*

-0.029*

-0.021*

0.102*

-0.049*

-0.070*

-0.296*

-0.132*

0.048*

0.012*

1.000

(12) lanorduak

0.102*

0.142*

0.048*

-0.046*

0.053*

0.076*

0.057*

0.066*

0.026*

-0.099*

-0.182*
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3. taula. Eredu enpirikoa
Aldagaiak

Guztira

Publikoa

Pribatua

Koef

Sig

Sd

Koef

Sig

Sd

Koef

Sig

Sd

Kontratu mugagabea

-0,173

***

0,037

-0,161

**

0,048

-0,185

***

0,042

Etorkizuneko proiekzioa

0,001

0,009

0,019

0,018

-0,003

Konfiantza

-0,105

0,036

-0,114

0,036

-0,102

Hileko diru-sarrera

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Lantaldea

-0,044

*

0,019

0,011

0,038

-0,058

Telelana

0,037

*

0,015

0,049

**

0,014

0,028

Prestakuntza baliagarria

0,071

**

0,024

0,088

**

0,032

0,066

*

0,026

Errutina

0,072

**

0,024

0,021

0,050

0,107

***

0,024

Ahalegina

-0,016

**

0,006

-0,015

0,010

-0,016

*

0,007

Aparteko orduak

-0,101

***

0,010

-0,101

***

0,016

-0,104

***

0,011

Lanorduak (standard)

0,002

0,002

0,004

*

0,002

0,001

0,002

_cons

-0,363

0,125

-0,554

*

0,216

-0,289

0,185

N

9157

var(_cons)

0,066

**

**

**

2961
0,028

0,010
*

0,046
0,000

*

0,025
0,020

6196

0,05057

0,038923
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4. Ikerketaren ondorioak
Emaitzek erakusten dute lan-baliabideak eta -eskakizunak determinatzaile garrantzitsuak direla
laneko presentismoa aurreikusteko. Zehazki, proposatu bezala, lan-eskakizun guztiek ez dute
eragin negatiboa eta, era berean, lan-baliabide guztiek ere ez dute eragin positiboa, eta horrek,
neurri handi batean, gure hipotesia indartzen du. Bereziki, lan-ezaugarri batzuk –hala nola
telelana, prestakuntza eta errutina– modu positibo eta esanguratsu batean erlazionatzen dira
presentismoarekin; aitzitik, kontratu mugagabea, konfiantza, talde-lana eta aparteko orduak,
berriz, modu negatiboan eta esanguratsu batean erlazionatzen dira harekin. Eragin horiek
desberdinak dira sektore publikoan eta pribatuan.

5. Etorkizuna
Ondorio gisa, L-EB ereduak nabarmentzen du zein funtsezko garrantzia duten lan-eskakizun eta
-baliabideek presentismoaren jokabidearen berri emateko, eta frogatu du baliagarria dela lanezaugarrien eragina ebaluatzeko. Lehen hurbilketa honetan, baliabideen eta eskakizunen ondorio
zuzenak hartu dira kontuan, enpresan presentismoa zerk bultzatzen duen eta zerk gutxitzen duen
jakiteko lagundu baitute. Hala ere, eragin interaktiboak kontuan hartuko lituzkeen azterlan
zehatzago batek lagunduko luke lan-inguruneko harreman konplexuak ulertzen. Kasurako,
kontratu motaren arabera (adibidez, finkoak edo aldi baterakoak) lan-baliabideek eta eskakizunek langileengan zer eragin duten jakitea oso lagungarria izango litzateke ebaluatzeko
aldagaiek zenbateraino eragiten duten gaixorik egonda lan egitera joateko erabakian.
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Genero-arauak eta identitatearen garapena haurtzaroan:
marjinazio-oroitzapen disidenteen analisia
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Laburpena
Lanaren helburua haurtzaroko genero-ikuspegira hurbiltzea da, genero-arauekiko paradigma kritiko
batetik eta epistemologia (trans)feministetatik. Horretarako, Euskal Herriko sexu/genero disidentziaren
kolektiboaren oroitzapenak aztertzen dituen kasu azterketa bat burutu da. Informazioa 4 talde
eztabaidetatik jaso da eta 21 ahotsen marjinazio-oroitzapenak gurutzatu dira. Emaitzek erakusten dute
identitatearen garapenean genero-kolonialitatea oso presente dagoela, paradigma intersekzionalak eta
testuinguruak beharrezkoak direla eta sozializazio prozesuan eskola, etxea eta berdinen arteko
harremanak garrantzi handiko espazioak direla. Beraz, premiazkoa da genero-binarismoari eta horrek
sortzen duen indarkeriari aurre egitea eta haurtzarotik aniztasuna modu integralean lantzea.
Hitz gakoak: Hezkuntza, kasu-azterketa, memoriak, identitatea, haurtzaroa, generoa

Abstract
The aim of the paper is to address the gender perspective of childhood from a critical paradigm of
gender norms and (trans)feminist epistemology. For this purpose, a case study has been carried out to
examine the memory of the dissident collective in the sex-gender field in the Basque Country. The
information has been obtained from 4 focus groups and the memory of 21 voices has been crossed.
The results show that gender coloniality is very present in the development of identity, that
intersectional paradigms and contexts are necessary and that school, home and peer relationships are
important spaces in the socialization process. Therefore, it is urgent to address gender binarism and
the violence it generates and to work on diversity in a comprehensive manner from childhood.
Keywords: Education, case analysis, memories, identity, childhood, gender,

1. Sarrera
Sexu/genero aniztasuna eta horrek haurtzaroan dituen adierazpenak interes sozialaren fokuak
argitzen ditu egun: politika publikoetan, diskurtso politikoetan, erakundeetan eta esku -hartze
soziopedagogikoetan. Ikuspegi hori lantzeko, ordea, ezinbestekotzat jotzen da interpe latutako
komunitateari ahotsa ematea, diskurtsoak zein eztabaidak testuinguruan kokatuak egotea eta
horiekin harremanetan dauden posizionamendu politikoetatik egitea.
1.1. Sexu/genero sistema eta sexualitatearen auzia
Mendebaldeko pentsamoldea kategoria dikotomikoetan oinarritzen da errealitatea aztertzeko
(Alvarez-Uria, 2013). Witting-en (2017) arabera, kategoria horiek artefaktu politikoak dira,
gorputza irakurtzeko modu batzuei gailentzen zaizkien eraikuntzak direlako eta, atal batzuen
interpretazioa arautzearen bidez, gorputza beste modu batzuetan bizitzeko aukera lapurtzen
dutelako (Missé, 2018).
Dimentsio horietatik, beraz, heterosexualitatea orain arte eztabaidaezintzat eta naturaltzat
jotzen ziren bi kategorien arteko nahitaezko harremana bezala ulertzen da (Silvestri, 2019),
produktu historiko eta sozial gisa, garai eta baldintza sozial jakin batzuen emaitza izanik. Ez da
unibertsala: mendebaldeko kontzeptua da, kristaua, kolonizatzailea (Guash, 2000) eta kapitalista
(Silvestri, 2019). Hortaz, maitatzeko modu bat baino gehiago da, bizimodu bat da (Guash,
2000).
Beti egon dira heteroarautzat eta sexu/genero binarismotzat hartzen diren ereduetatik ihes
egiten duten sexu praktikak, adierazpen, gorputz eta identitateak, baina disidenteen
kategorizazioak kontzeptu kokatuak dira (Guash, 2000; Rubino, 2019; Vasallo, 2019). Witing
(2017) da adibide nagusietako bat, lesbianak emakumeak ez direla esaten baitu, erregimenean
heterosexualean parte hartzen ez dutelako, eta Silvestrik (2019, 65. or .) dio ideia horrek "aukera
ematen duela gaur egun cis vs. trans eztabaidak eremu esentzialistatik kanpo ulertzeko".
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Disidentziak "dibertsitate" termino hedatua ordezkatzea ere bilatzen du, hitz erlazionala baita
eta, aniztasuna ez bezala, sexu-arau bat dagoela adierazten du (Rubino, 2019). Horrela,
posizionamendu eta estrategia politikoak ezartzen dira (Peluso, 2018). Ez da aniztasuna,
disidentzia kontrahegemonikoa da, porrotak, okerrak, desbideratzeak, istripuak, generoaren
proiektu biopolitikoan interferentziak (Tron eta Flores, 2013).
Arauaren aurkako jarrera horietatik estrategiarik ohikoenetako bat etiketak erabiltzean datza,
hala nola, nolabaiteko ondoeza sortzen duten terminoak (marika, bollera) edo edozein ezaugarri
pertsonali aplikatutako irainak (herrena, sudaka, lodia, nanoa). Termino horiek berregokitu
egiten dira gorputzei ezarritako botere-harremanak ikusarazteko (Platero, 2018) eta, aldi berean,
modu kolektibo eta subertsiboan ahalduntzeko (Sánchez, 2019).
1.2. Haurtzaroa eta identitatea
Arau sozialen hausturak txikitatik ager daitezke (Platero, 2014) eta, horregatik, berebiziko
garrantzia du arreta haurtzaroan jartzea, genero-arauekiko ikuspegi kritikotik (Missé, 2019).
Finean, "genero-araudia ez da deskribatzaile soila, aginduzkoa da, genero-identitatearen
koherentzia eta egonkortasuna eskatzen ditu, femeninoa eta maskulinoa kontrajarrita sortzen
ditu eta desiraren heterosexualitatea inposatzen du" (López eta Platero, 2017, 31. or .). Finean,
ez gaude presio sozial horien eraginpean bakarrik, haiek eraikitzen gaituzte (Missé, 2019).
Gutxi gorabehera bi urte eta erdi betetzerakoan garatzen da sexu - eta genero-identitatea.
Orduan haurrak bere kategoria zein den bereiz dezake, genero-atribuzio nagusien kontzientzia
argia baitu. Bost urterekin, haurrak kategoria dikotomikoetako zenbait baldintza psikologiko
erlazionatzen ditun, hala nola oldarkortasuna edo boterea gizonengan eta adeitasuna edo
emozionaltasuna emakumeengan. Estereotipoak nortasun-ezaugarri gisa Lehen Hezkuntzako
etapan areagotu egiten dira. (Reizabal, 2007).
Ikaskuntza horiekin batera, sozializazio-aldian, normaltasunaren mugak ikasten dira. Haurra
zenbait hitz irain gisa erabiltzen hasten da, genero-arauekin bat egiten ez dituztenen aurkako
hitzezko indarkeri modura. Argi eta garbi, jokabide horiek etiketatzeak iritzi soziala eskatzen du
eta baita familiaren eta irakasleen kezka ere (Sánchez, 2019, 39. orr.).
Bizitzak, gizarte-, sexu- eta genero-arauei dagokienez, ezberdinak dira unearen arabera.
Haurtzaroan, subjektua "proiektu" gisa eraikitzen da: mutilen kasuan, gizon, familia-sortzaile
eta ugalkortasun-sortzaile gisa, eta, neskatoaren kasuan, ugalketa-termino heterosexualetako
emakume gisa (Tron eta Flores, 2013).
Bestalde, ezin da ahaztu generoa harreman-kategoria bat dela, gainerako ezaugarri
soziokulturalekin elkarreragiten duena (Serra et al., 2016). Jatorri kulturala, maila
sozioekonomikoa, etnia, sexua, generoa, identitateak, erlijioa, afektuak, gorputz ez -arautzaileak
edo (des)gaitasunak, kategoria hegemonikoen arabera, pertsonengan nahasten dira,
intersekzionalitateen planoan kokatzen gaituzten identitate ugari eratuz (Platero, 2014).
Beste genero edota genero bien ezaugarriekin identifikatzen den haurtzaroak zalantzan
jartzen ditu haurtzaroari eta gorputzari buruzko doktrina kulturalak (Hal berstam, 2018). Joera
batzuen arabera, "haurren genero-desadostasuna" ezin da beti irakurri adingabe horiek trans
pertsonak direla dioen esparru epistemologiko baten argitan (Guerrero eta Muñoz, 2018).
Horrela, haurtzaro transaren gaia medikuntzaren eta "psi" (Psikologia, psikiatria eta
psikoanalisia) esparruetatik kanpo eztabaidatzeko beharra sortzen da (Alcántara, 2016; Guerrero
eta Muñoz, 2018).
Ikuspuntu (trans)feminista batetik, generoaren aniztasunean eta sormenean oinarrituta lan
egitearen alde egiten dutenak ere badaude; generoa zurruntasun dikotomikotik kanpo
pentsatzeko proposamenak luzatzen dituztelarik (Butler, 2004). Hau da, guztiz beharre zkoa da
"haurtzaroa espazio politiko gisa pentsatzea, genero-programazioen objektu bilakatzeko gorputz
gisa baino haratago, eskubideen subjektu gisa bazik" (Tron eta Flores, 2013, 190. orr.). Eta
horren aurrean, hezkuntza-espazioek aniztasuna eta berdintasuna sustatzeko aukera ezin hobeak
eskaintzen dituzte (Gallardo-López et al., 2020). Azaldutakoaren adibide dira azken urteotan
gurean egin diren zenbait ikerlan, proiektu eta topagune, hala nola, 2018an Bilgune Feministak
eta Emaginek argitaratutako Transexualitateak Hezkuntza-praktika feminista baterako
ekarpenak liburuxka, 2020ko martxoan Steilas sindikatuak egindako jardunaldiak, eta 2020ko
azaroan Donostian egindako Hezkidetza eta pedagogia feministen kongresua. Beraz, garbi ikusi
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daiteke ikerketa honetan jasotako urratsak egingarriak direla, materializatzea posible dela eta
honezkero bidea egiten ari garela.

2. Ikerketaren helburuak
Lan honek haurtzaroko genero-ikuspegira hurbiltze bat bilatzen du, genero-arau paradigma
kritiko batetik gerturatuz eta epistemologia (trans)feministetatik eredutzat izanik:
(1) identitatearen eraikuntzan eta genero garapenean eragina duten paradigma zentralak
ezagutzea, osatzen duten alderdi eta sistemak deskribatzeko.
(2) haurtzaroaren oroitzapenetatik abiatuta bizi-esperientziak eta -faseak ezagutzea,
intentsitate handieneko uneak eta espazio sortzaile/performatiboak ezagutzeko.
(3) epistemologia (trans)feministetatik hezkuntza-eremura eraman daitezkeen gakoak
identifikatzea.

3. Ikerketaren muina
Ikerlana kasu-azterketa bat da, arazo berezi baten testuinguru, esperientzia eta
konplexutasuna inplikatutako ahotsen bitartez aztertzeko aukera eskaintzen duelako (Barbour,
2013; Flick, 2014; Pérez-Serrano, 2014; Simons, 2011), eta inplikatutako eta askatasunez
adierazitako ahotsen esanahiak azaltzen ditu. Kasu honetan, Euskal Herriko sexu /genero
disidentziaren kolektiboaren memorietan dauden oroitzapenak aztertu nahi izan dira. Bildutako
informazioa kualitatiboa da, errealitatera modu globalean hurbiltzeko eta aldaketa -dinamikak
ulertzeko aukera ematen duelako (Woods eta Smith, 2018).
Lau talde eztabaida egin dira, galdera irekiz osatutako gidoi erdi egituratu batean
oinarritutakoak. Horietan, parte-hartzaileek modu librean adierazteko aukera izan dute (Flick,
2014; Pérez-Serrano, 2014) eta esperientzia kolektiboak jaso dira, non genero-binarismoaren
arau sozialak hautsi dituzten edo horietara egokitu ez diren haurtzaroetako bizipenen ahotsak
gurutzatu diren. Hau da, "Oroimenaren eta berreraikuntzaren artean kokatzen diren kontakizun
konposatuak izan dira, esperientzia eta legatuaren bidegurutzean" (Tron eta Flores, 2013, 191.
or.).
Guztira hogeita bat lagunek hartu dute parte, sei lehen taldean eta bost gainerako hiruretan.
Parte-hartzaile guztiak Euskal Herrian bizi dira egun eta euren burua sexu/genero disidente gisa
definitzen dute, hau da, genero binarismoaren arauetatik kanpo eta kontra. Haien adina 19 eta
35 urte bitartekoa da eta alor profesional ezberdinetan aritzen dira (hezkuntza eta politika batik
bat). Gehienek Euskal Herriko mugimendu (trans)feministetan parte hartzen dute.
Parte-hartzaileen aukeraketa nahitakoa izan da (Rekalde et al., 2014), euren bizipen,
prestakuntza politiko eta/edo militantziaren araberakoa. Horretarako, kidetasunaz gain, elur bolaren teknika ere erabili da (Taylor eta Bogdan, 1992), eta kontaktu zentralek beste batzu k
erraztu dituzte.Elkarrizketak grabatu, transkribatu, kodifikatu eta NVivo 12 softwarearekin
prozesatu dira. Aldi berean, analisi-tresna eraiki da (Flick, 2014): kategoria-sistema bat (1.
taula), edukiaren analisi semantikoa egiteko (Rapley, 2014) eta inf ormazioa dimentsio,
kategoriatan eta azpi-kategorietan antolatzeko (Coffey eta Atkinson, 2003). Kategoria -sistema
modu induktibo eta deduktiboan definitu da. Hauek izan dira dimentsio nagusienak:
-Ikuspegiekin harremanetan: Identitatearen eraikuntzan eragin nabaria duten paradigmak
ezagutzea bilatzen du eta, horretarako, generoarekin lotutako bi azpikategoria aztertu dira: (1)
genero kolonialitatea eta (2) paradigma interesekzionala.
-Sozializazio prozesuak: ematen diren sozializazio prozesuak aztertzea du helburu eta,
horretako, analisiak hiru hizpide izan ditu: (1) inguruneak eta agenteek, (2) bizipenetan
esperimentatuko faseak eta (3) emari pedagogikoa.
Ikuspegi errealagoa bilatu nahian eta esanahiaren ulermen hobea lortze aldera, ahotsak
gurutzatu eta kontrastatu dira kristalizazio-prozesu baten bitartez (Denzin eta Lincoln, 2017).
Analisiaren emaitzetan ahotsak kodifikatu eta kategorizatu egin dira eta, modu honetan,
kategoria-sistemak dimentsio, kategoria eta azpikategoria bakoitzean dauden agerpen kopurua
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eta horren ehunekoa eskaintzen du. Hau da, 1. taulan ikusi daitekeen moduan, “elkarrizketa”
(“Elkar.”) eta “Ahotsak” zutabetan dimentsio, kategoria eta azpikategoria bakoitzean zenbat
elkarrizketa eta elkarrizketa horietako zenbat parte-hartzaile agertzen diren zehazten da;
“erreferentzia” (“Erref”.) zutabeak, aldiz, dimentsio, kategoria eta azpikategoria bakoitzari
buruz zenbat paragrafotan hitz egiten den jasotzen du eta “ehunekoak” (“%”) orokorrean gai
bakoitza jorratzeari zenbat eskaintzen zaion.
Bestalde, kategoria-sistemaren bidez, jasotako ahotsen interpretazio kualitatiboa egin ahal
izan da, metodo honek edukiak interpretatzeko erremintak sortzea helburu duelako (Flick, 2004)
eta agerpen kopurua datu bakar bat delako. Interesgarriena kontzeptuei ematen zaion esanahia
da. Hurrengo atalean definitzen dira ateratako ondorio nagusiak.

1. taula: Identitatearen eraikuntzari buruzko kategoria-sistema.
Dimen.

Sozializazio prozesuak

Identitatearen eraikuntza

Harremanetan

Gaia

Kategoria

Azpi-kategoria

Generokolonialitatea

Binarismo
Heterosexualitatea
Arautik ihes egitea

Paradigma
intersekzionala

Alderdi eratzaileak
Testuingurua

Sozializazio inguru
eta agenteak

Familia eta etxea
Eskola eta irakasleak
Berdin artekoak
Erreferente positiboak

Esperimentaturiko
faseak

Nahastea
Kontzientziazioa
Ahalduntzea

Emari pedagogikoa
Hezkuntza-diskurtsoak
Hezkuntza-estrategiak
Erreferente bilakatzea

Guztira:

Elkar.

Ahotsak

Erref.

%

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

21
21
21
21
18
21
15
21
21
21
18
17
21
20
21
21
21
21
21
17
17
19
21

397
265
95
102
68
132
55
76
629
187
40
31
72
44
257
81
69
107
185
43
71
71
1026

38.7
25.8
9.2
10
6.6
12.9
5.4
7.5
61.3
16.2
3.9
3
7
4.3
25
7.9
6.7
10.4
18.1
4.3
6.9
6.9
100

4. Ondorioak
Genero-kolonialtasuna oso presente dago identitatearen eraikuntzari buruzko haurtzaroko
memorietan. Ahotsen arabera, jarraitu beharreko (hetero)araua oso zurruna da, eta hortik kanpo
geratzea jarrera politiko eta gorputz-jarrera estrategikoa da eta, era berean, zalantzaz eta
gogoetaz beteko bidea. (López eta Platero, 2017; Missé, 2019; Platero, 2014).
Binarismoan oinarritutako egituran, transgresioa ez da soilik genero -arauekin edo desirarekin
edota orientazio afektibo-sexualarekin lotzen. Hau da, garbi ikusi daiteke generoa eta
heterosexualitatea harreman-kategoriak direla, ezberdin eragiten baitute ezaugarri
soziokulturalen arabera, horregatik da beharrezkoa ikuspuntu intersekzionaletik aztertzea
identitate, harreman edo gorputz ez arautzaileak (Serra et al., 2016; Platero, 2014).
Bestalde, argi antzeman daiteke haurtzaroaren ikuspen modernoak, etorkizuneko emakume
eta gizon proiektu bio-politikoa, zenbait gorputzetatik hautsi daitekeela (Halberstam, 2018;
Tron eta Flores, 2013), hala nola gorputz (des)gaituetatik edo gizenetatik eta ani ztasun bezala
izendatzen den hori porrotak, okerrak, desbideratzeak, istripuak, generoaren proiektu
biopolitikoan interferentziak dira.
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Eragile sozializatzaileen artean, eskola funtsezkoa da genero -identitatearen garapenean.
Eskola indarkeria-maila handiko espazioa da eta genero-zuzentzailea, ereduak betetzen ez
dituzten haurrek diskriminazioa jasaten baitute. Bestalde, identitatearen kontzientzia izateak
lotsa edota arbuioa sor dezake eta, beraz, ez dakar beti norberaren ahalduntzea. Horregatik,
beharrezkoa da etengabeko lanketa eta berrikuspen bat egitea, identitatearen eraikuntza ez baita
hasiera eta amaieran duen prozesu bat eta onarpenaren eta errespetuaren parametroetatik
irakurri behar da, araua zalantzan jartzeko eta aldaketan egiturazko maila bat ean egiteko.
Aipatuko ideiak jarraituz, haurtzaroan LGTBIfobiari buruz hitz egitea ez litzateke guztiz
zuzena izango: haur guztiak txikitatik genero arauekin eta horren alderdi eraikitzaileekin
hausturak garatzen dituzten mementoetan jarri behar delako fokua (Alcántara, 2016; Guerrero
eta Muñoz, 2018; Butler, 2004), hor kokatzen baita heterosexualitatearen kontrako borroka,
malgutasuna ahalbidetuz eta araua arrakalatuz.
Hortaz, ezinbestekoa da sexu/genero aniztasuna haurtzarotik modu integralean,
diziplinartekoan eta jarraituan lantzea. Ildo horretan, hezkuntzaren esparrua ondare
garrantzitsua da haurtzaroak igarotzen diren prozesuak ulertzeko eta begirada intersekzionalek
diskurtsoen eta estrategien oinarriak izan behar dute, horiek perspektiba gehiago har dezaten eta
binomio kolonialak deseraikitzeko balio dezaten Era berean, eredu errealak eskainiz eta
sexu/genero disidentziaren bizitza, eredu desiragarri bilakatuz.
Finean, hezkuntza-espazioek baliatu behar ditugu, genero-arauekiko ikuspegi kritikotik eta
ikuspuntu (trans)feminista zabaltzeko. Generoaren aniztasunean oinarritu behar gara,
esperimentaziorako guneak eskainiz eta generoa zurruntasun dikotomikotik kanpo pentsatzeko
proposamenak eskainiz (Butler, 2004; Gallardo-López et al., 2020).

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Etorkizunerako lerro bezala, azterlan honen bigarren pausoak zehaztea izango litzake :
ikerketa honen ondorioek ahalbidetu dituzten proposamen eta gako pedagogikoak Euskal
Herriko testuingurura ekartzea, ikuspegi (trans)feminista eta praxi batetik. Horretako, hiru
helburu edo ikerketa norabide proposatzen dira.
(1) ikastetxeen esperientziak biltzea, profesionalen ahotsak ikerlan honen bizitza historiekin
kontrastatzeko eta sinergiak sortzeko asmoz.
(2) sinergia horien baitan, hezkuntza-sistemara ikuspegi (trans)feministatik eta izaera
praktikotik eraman daitezkeen gakoak zehaztea, irakasleentzat tresna errealak sortze aldera.
Aniztasunaren eta inklusioaren ikuspegiak feminismo intersekzionaletik aztertuz.
(3) irakasleen prestakuntzan sexu/genero aniztasunari buruzko diskurtso eta errekurtsoak
garatzea.
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Euskal gatazk(ar)en ertzetako biolentziak: 80-90eko hamarkadetan senide
eta lagunak gatazkaren erdigunean izan dituzten andreen memoriaren eta
praktika erresistenteen bilketa feminista bat
Galardi Fernandez de Agirre, M.
Teoria feminista, gatazken azterketa feminista
maider.galardi@ehu.eus

Laburpena
Ikerketa honetan euskal gatazkaren ertzetara jo dugu, gatazkaren ondorioak eta biolentziak
periferiako subjektuengan zein nolako eragina izan duen ikusteko. Ikerketako subjektu den-denak dira
emakumeak: gatazkaren zentroan lagun edo senide bat izan dutenak 1980ko eta 1990eko
hamarkadetan. Haiek, zuzenean parte hartu ez izanagatik ere, jasan dituzte ondorioak, eta bizi izan
dute indarkeria. Are, gatazkaren bilakaeran zein nolako eragina izan duten ere jasotzen du ikerketa
honek.
Hitz gakoak: Feminismoa, gatazka politikoak, indarkeria, gatazken konponbidea, memoria

Abstract
In this research, we focus our attention on the edges of the Basque conflict, with the aim of
getting a picture of what impact the consequences and violence arising from the conflict had on
peripheral individuals. In this case, the research subjects are women that had friends or family
members involved in the conflict during the 1980s and 1990s. Despite the fact that these women did
not have a direct participation in it, they suffered the consequences and experienced the violence.
Besides, the study also compiles the influence these women had in the evolution of the conflict.
Hitz gakoak: Feminism, politic conflicts, violence, confict resolution, memory

1. Sarrera
Oro har gizonezkoek gidatua izaten ari da Euskal Herrian egiten ari den gatazkaren
konponbiderako prozesua, eta memoriaren eraikuntza. Ondorioz, ikergai dugun esparruan gatazka
bakarra aitortzen da nagusi moduan. Horren adibide, 2011ko urriaren 17ko Donostiako Aieteko
Bake Konferentzia mugarria izan zen, baina 54 gonbidatutik, 13 izan ziren soilik andrazkoak.
Mugimendu feminista, berriz, ez zuten gonbidatu (Rodriguez, 2016). Duela hiru urte ETAren
amaiera ziurtatzeko ekitaldian, Kanboko Arnagako konferentzian, ondorengoa zen gonbidatuen
sexu-genero bereizketa: 84 gonbidatutik 27 ziren andrazkoak eta mugimendu feministako kide
bakarra joan zen. Arriskua dago, hortaz, aztergai diren giza eskubideen urraketen analisian ere
begirada androzentrikoa nagusitzeko, eta ondorioz, bi aldiz jazartuak lirateke andreak. Lehenik,
gatazka garaian, emakumeen aurka biolentzia forma berezituak erabili direlako (sexu abusuak,
bazterketa, bortxaketa…); eta bestetik, gatazkaren ondorioetan eta bake prozesuetan egitura
heteropatriarkalak iraunarazi direlako.
Horrek, isla du gatazka politikoen ulerkeran, eta, ondorioz, eragin zuzena du gatazkaren
konponbidean zein memoriaren eraikuntzan. Ikuspegi androzentrikotik abiatuta egindako lanek
bazterrean utz ditzakete hala auziak eragindako indarkeria, nola gatazkaren bestelako ulerkerak.
Baina ez hori bakarrik, auzian zuzenean parte hartu ez izanak, ez du esan nahi egoerari moldatu
eta aurre egin behar izan ez diotenik. Horregatik, andreon praktika erresistenteei begiratzea ere
ezinbestekoa da gatazkaren ertzak, lerroarteko bizipenak eta ezkutuko ahotsak ezagutzeko.
Ikerketak agerian utzi du gatazka-ren, indarkeria-ren eta partehartze soziopolitikoa-ren
adierak ikuspegi feministatik landuta bestelakoa dela kontakizuna. Nazioartean zein Euskal
Herrian egindako hainbat lan oinarri hartuta, emakume horiengan zenbat gatazka gurutzatzen
diren agerian uztea da asmoa, eta hala, auzitan jartzea, besteak beste lehen lerroa eta atzeguardia
gisako terminoak. Laneko protagonista dira: Rosa, Koro, Esperanza, Arantxa, Estitxu, Izar,
Maria, Leire, Marisa, Lutxi.
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Honako artikulu honetan, 2018an Ikasketa Feministen eta Generokoen Masterrerako
egindako azken lana hartu dut oinarri1; hori baita, era berean, izen bera duen doktoretza
programan egiten ari naizen tesiaren ernamuina. Orriotan, ordea, lehen lan horretarako egindako
elkarrizketak ez ezik, dotoretza prozesuan egindako solasaldi gehiago sartu ditut, eta, hortaz,
praktika erresistenteen eta agentziaren atala zeharka besterik ez dugu ikusiko. Hortaz, euskal
gatazkaren ertzean egondako andreen ahotsen bilduma da ondorengoa; elkargurutzatu zaizkien
gatazkak bistaratzeko, eta jasandako indarkeria argitan emateko.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Ikerketari heltzeko ezinbestekoa izan da nazioartean orain arte egindako aurrerapen teoriko eta
praktikoak aintzat hartzea, baita Euskal Herrian egindakoaren berrikuspena egitea ere. Ikerketa honen
erronka, ordea, lehen lerro deituriko horretatik harago ere gatazkaren eraginak ezagutzea izan da, eta,
hortaz, ardatz feminista duten indarkeria politikoaren eta parte hartze soziopolitikoaren adierak arakatu
dira. Era horretan egokituko da helburu nagusia ere; bazterrean gelditutako bizi esperientziak jasotzea,
eta memoria are osatuago bat eraikitzeko bide feministak arakatzea.
2.1. Arloko egoera
2000. urtean Nazio Batuen Erakundeak 1325. Ebazpena kaleratu zuen: United Nations
Security Council Resolution on Women, peace and security. Xedea izan zen emakumezkoek
gatazka eremuetan eta gerra testuinguruetan bizitako egoerak eta jasandako biolentziak bereziki
aztertzea. Akordio horrek ahalbidetzen du gatazkak modu anitzagoan aztertzea, eta ulertzea
hainbat direla andrazko horiek zeharkatzen dituzten aferak (Crosby eta Lyckes, 2011). Halaber,
errekonozitzen du emakumeek gatazka eremu horietan rol soziopolitiko bat jokatu dutela
egunerokoan praktika erresistenteak abian jarriz. Abiapuntu hori hartuta, asko dira nazioartean
gatazka armatuen gaia genero ikuspegitik aztertu dituzten lanak (Morgan eta Fraser, 1995).
Era berean, nazioarteko bake prozesuetan genero ikuspegia nola txertatu duten aztertzen
duten ikerketak ere badira, eta lan honek iturri horietatik edan du. Genero ikuspegia kontuan
hartuta, gatazkak emakume horiengan izandako eragina, eta, batik bat, beste gatazkekin —sexu
genero sistemaren ondorioz sortutakokin, esaterako— elkar gurutzatzean eragindako mina mahai
gainean jarri eta aztertzen da (O’Relly, 2016). Areago, emakumeak biktima huts gisa
identifikatzetik harago, subjektu politiko bilakatzen ditu, eurek jasandako biolentziari, eta horri
aurre egiteko moduari izendapena ematen baitiote (Mendia, 2013).
Euskal Herriaren kasu espezifikoari dagokionez, badira gatazkan inplikatuta egondako
andreen bizipenei buruz egindako zenbait ikerketa (Del Valle 1984; Martin 2009; Hamilton
2013; Dañobeitia, 2016; Rodriguez, 2016). Baina, horretaz gain, hainbat dira bake prozesurako
bidean abian jarritako egitasmoak ere. Foro Sozialaren Nik Sinisten Dizut plataformak Justizia
Feminista webgunean 2 bildu ditu orain arte gatazkaren konponbideari begirada feministarekin
heldu dioten jarduerak: Eusko Legebiltzarreko emakume politikariak biltzen zituen Ahotsak
plataforma (2006an sortua), EHUtik bultzatutako Emagunea (2014), Kalera Kalera jardunaldietan
euskal preso politiko emakumeek egindako “Hemen Gaude” manifestua (2016), eta Argituz-ek
euskal gatazkak iraun bitartean emakumeei berariaz egindako indarkeria sexualizatua aztertzeko
proposatutako gida (2016). Horretaz gain, herri mugimendu, norbanako eta akademiako kideak
batu izan dira UEUk gaiari buruz antolatutako hainbat jardunalditan (2014, 2015, 2016).
Azterlan honetan bide hori elikatzeko hainbat proposamen jorratu dira, baina berritasun
batekin: ikerketako subjektuek ez dute zuzenean hartu gatazkaren parte izatearen erabakia.
Aitzitik, beren senide edo lagunen bat gatazkako agente izateagatik, kalteak jasan dituzte andreok.
Hain justu, “lehen lerroa” delako horretan ez direnez egon, haien ahotsa ikusezina izan da orain
arte, eta gatazkaren gaineko iruditeria kolektiboan ez dira existitzen (Sharony, 2009). Haien
bizipenetan gatazkak zein eragin izan duen jakiteko, beraz, ezinbestekoa da gatazka eta indarkeria
1

https://addi.ehu.es/handle/10810/14787/browse?value=Galardi+Fernández+de+Agirre%2C+Maider&ty
pe=author

2

https://justiziafeminista.eus/beste-esperientzia-batzuk/
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kontzeptuak sakontzea; alegia, horien birdefinizio bat egitea, emakumeen egunerokotasunaren
bizipenetan oinarrituta dagoena (Mendia, 2015). Amaitzeko, kontuan hartu behar da gatazka
armatu batek polarizatu egiten dituela jendarte konkretuko jarrera politikoak, eta horrek indartu
egiten du auziaren zentralitatea. Gainerako ezberdinkeriak, dominazio egiturak eta bazterketak
ezkutuan gelditzen dira. Alegia, ertzetako subjektuak zentroko diskurtsotik are urrutiago kokatzen
dira, eta agentzia politikoa are gehiago galtzen dute (Goikoetxea, 2015). Hortaz, gehienetan
ikusgaitzak diren borrokak eta gatazkak, are ikusezinago bilakatzen dira. Esaterako, ikerketa
honetan ardatzetako bat izango den sexu-genero sistemarena (Rubin, 1975; Connell, 2013).
Gatazka genero ikuspegitik birpentsatzea bezain garrantzitsua da biolentziaren
kontzeptualizazio feministak jasotzea. Kontzeptu zabala izanda, Bourgoisek (2001) proposatutako
adiera erabiliko dugu, zeinak azaltzen duen biolentzia politiko hori autoritate ofizialen zein horien
aurka ari diren mugimendu edo ideologiek eragindako eraso fisiko edo beldurrak direla. Adiera
horri genero ikuspegia txertatzen dio Kolonbiako bake prozesuan eragile garrantzitsu izan den
Ruta Pácifica de las Mujeres (2013) egitasmoak: andrazkoek jasandako biolentzia aztertzeko
zenbait eremu proposatu ditu. Beste zenbait ikerketek, berriz, ondorioztatu dute emakumeek
zehazki hainbat arlotan jasaten dutela biolentzia: lan munduratzean, jatorrizko identitatea
ezkutatzean, bortxazko lekualdatzeetan, amaitu gabeko doluetan... eta abar (Guzman eta Mendia,
2013). Era berean, indarkeriaren ondorioen adierazle gisa, emozioen kudeaketa ardatz izango da
ikerketan (Gomez, 2019), eta hori ere euskal gatazkaren auzia jorratzeko berritasuna da.
Kontuan hartu behar da, era berean, ikerketako parte diren andre horiek ez dutela soilik
biktima izaera jasotzen. Norbanakoak badu eragiteko gaitasuna, eta beraz, subjektu pasibo izan
beharrean, agentzia duten subjektuak dira (Giddens, 1987; Moser eta Clark 2001). Horretarako,
beharrezkoa da eremu politikoan eremu pribatua ere kontuan hartzea. Espazio horietan, nahitara
edo ustezko intentzio politiko zehatzik gabe, andre horiek hainbat praktika erresistente abian jarri
dituzte (Martinez 2015). Hortaz, ustezko subjektu pasibo horiek agentziadun gorputz bilakatzen
dira (Ortner, 2006). Gainera, kontuan hartu behar da elkarrizketatu gehienak saretu direla hainbat
erakundetan, batik bat, euren egoera berdinean dauden andreekin (Etxerat, ETAren biktimen
elkarteak…). Ezin ukatukoa da, beraz, emakume hauen parte hartzea. Alegia; beharrezko da
ohiko parte hartze politiko moldeez haragoko gogoeta egitea (Amurrio eta Larrinaga, 2013).
Laburbilduz, artikulu honetan euskal gatazkan orain arte kontuan hartu gabeko subjektuez
eta errealitateez jabetu, eta horren bidez gatazken konponbiderako eta bake prozesurako
urratsetan genero ikuspegiaren aldagaia txertatzeko proposamena egitea da asmoa.

3. Helburuak
Ikerketaren helburu nagusia da orain arte bigarren lerroa deiturikoan egon diren andreen
—alde bateko eta besteko gatazkaren ondorioak jasan dituzten— kontaketak jasotzea eta
aztertzea, baita emakume horiek edukitako agentzia gaitasuna ezagutzea eta analizatzea ere.
Hortik hasita, orain arteko kontzeptuen berrikuspena proposatzea da gatazka, biolentzia, memoria
eta agentziaren esnahietan oinarrituz. Modu horretan, gatazkaren konponbide prozesuan egiten
ari den bizikidetza ariketan eta memoria kolektiboaren bilketan ertzetan gelditu diren ahotsak
erdigunera ekartzeko.
Beharrezkoa da bigarren mailako ikerketa helburuak finkatzea. Honako hauek dira horiek:
1)

Andre horien bizipenak jaso eta aztertu eta gatazkaren konponbiderako eraikitzen ari den
memoria kolektiboari ekarpena egitea.
2)
Gatazkak eta biolentziak andre horiengan hartutako formak aztertzea, eta ikertzea ea alde
guztietako emakumeak zeharkatzen dituzten gatazkek eta biolentziak antzekotasunak dituzten.
3)
Emakume horien biktima izaera gainditu eta erresistentzia praktikak ezagutzea; subjektu
politiko gisa ikusaraztea.

3. Ikerketaren muina
“Ez dira beldur txikiak. Ni noizbait joan naizenean terrorismo edo… horrelako konferentzietara, beti esan dut gauza bera.
Terrorismoa da haiek nirekiko eragin dutena. Gutxienez nirekin. Ni bezala hamarmila gehiago izango dira. Baina niri… niri
jende horrek, sin comerlo ni beberlo, senide bat edukitze hutsagatik, eta horrekin harremsna ez moztu nahi izateagatik,
ikaratuta izan naute. Haien eskuetan izan naute, erabat zaurgarri. Eta horrek burua janarazten dizut. (…) Inoiz ez diot errua
nire anaiari bota. Are gehiago, gaur egun munduko andre alperrena naiz baina berriro egin behar banu egin nuena, begiak
itxita egingo nuke. (Rosa)
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Rosa ikerketako hamar elkarrizketatuetako bat da. Anaia errefuxiatua izan zuen 80ko
hamarkada hasieran. Espetxeratu eta estraditatu egin zuten Espainiara. Kartzelan izan zen Rosaren
anaia sei urtez. Ongi adierazten du bere esaldiak lan honen muina. Zehatz dio berak ez duela gatazkan
zuzenean parte hartu; baina ondorioak jasan dituela, eta izututa egon dela. Ez hori bakarrik; berak ere
nolabaiteko “partehartzea” izan duela aitortzen du, eta azpimarratu berriro egingo lukeela.
Esan bezala, hamar kontakizun horietako bat da Rosarena; baina badira bestelako narrazioak
ere. Guztiek daukate komunean andre izatea eta senide edo lagun batek zuzenean gatazkan parte hartu
izana. Gainontzean, askotarikoa da beraien posizioa: badira ETAk hildakoen bi alargun, eta lagun bat;
preso izandako baten bikotekidea —espetxean zegoenean lagunak ziren—, preso izandako baten
emaztea, bina presoren ama —horietako batek bi seme izan ditu espetxean, baita anaia eta senarra
ere—, oraindik ere kartzelan dagoen baten alaba, talde parapolizialek hildako politikari baten alaba,
eta Rosa; errefuxiatu eta espetxeratu baten arreba. Horretaz gain, bakoitzaren kokaleku ideologikoa
diferentea da, eta haien bilakaera ere bai. Edonola ere, artikulu honetan, horien denen kontakizunetan
topatutako antzekotasunetan zentratuko gara, ikusteko “alde bateko eta besteko” bandoaren kontuak
baino zeresan handiagoa duela sexu-genero sistemaren ardatzak. Haien kontakizunen bidez ikusiko
dugu nola andre izateagatik gatazkak modu espezifikoan eragin dien, orain arte ikusezin izan dena.
3.1. Gorputzean korapilatutako eta gurutzatutako gatazkak
Elkarrizketak egin ahala, agerian gelditu da ikerketako subjektuen korapilo nagusietako bat
zaintza lanen gainekoa dela. Gatazka politiko egoeretan indartu egiten ohi dira sexu-genero sistemaren
araberako rol eta estereotipoak (Goikoetxea, 2015), eta zaintza lanak andreen gain erori ohi dira.
Gehienetan, lan hori “atzeguardia” lanen definiziopean ezkutatzen da, nahiz eta “atzean” baino,
itzalean egonagatik, ez duen esan nahi “bigarren” lerroan daudenik. Hara hor lerroen kontua auzitan
jartzeko adierazle bat. Edonola ere, ikerketako subjektu batzuek erabateko asimilazioa egiten dute fulltime-eko zaintzaile rol horretara (Rodriguez, 2016), beste batzuek, aldiz, problematizatu eta barne
gatazka handiak eragiten dizkie auzi honek.
Lehenengoen taldean daude Esperanza eta Arantxa, esaterako. Biek etengabeko zaintza lan
horien onarpena ama izatearekin lotzen dute. Biak dira kartzelan dauden bi presoen ama:
Desberdina da izatea senarra (kartzelan) edo seme bat edo alaba bat. Esateizut ez da berdina. Eztakit nola esan. Gogorra da
seme batekin zu bakarrikan geatzen zeanean kalian, baina zeharo deberdina da semea kartzelan sartzen denean. Bat zuria
da, eztakit... nei askoz gogorragua egin zitzaiten. (ARANTXA)
Nik eman diot ama batek edozein semeri emango diona. Zerbait barrutik ateatzen zaizuna da. Inork ez dizu obligatzen, eta
gainea zu ondo egoteko, horrek ematen dizu zu ondo sentitzea. Nik ez banioke dedikatuko, edo ahaztuko banu, ez nintzateke
ondo sentituko. Ni ondo sentitzeko behar det hor, presente. (ESPERANZA)

Baina, zaintza lanen asimilazioa egiteak, ez du esan nahi barne gatazkarik eragin ez dienik.
Arantxaren kasua da. Behin baino gehiagotan aipatu du “ama txarra” izatearen kontua. Bestalde,
Lutxik aitortzen du bere senarraren hiltzaileekin bizikidetzarako ariketa batzuetan lehenengoz topatu
zenean esandakoa:
Nik benetan esan nien. Nahiago det nire senarraren alarguna izan, beraien ama baino. Benetan esatet e, oso zaila izan ber
du zure semeak norbait hil duela pentsatzea. Zergatik? Nola? Nor? Galdera hoiek betiko izan beituzu buruan e. (LUTXI)
Jun ondoren jakin nun jun zala. (...) Nahigabe kristona izan nuen pentsatuz ez nuela ya ikusiko edo ez dakit. Egoera oso latza
da, oso latza, ta gainera pentsatuz aukerak bazeuzkala bizitzan aurrea ondo iteko. Ikasketak bukatuta, lana bazeukan,
gutxina pentsatzezuna holako erabaki bat hartzea (...). Enun pentsatu nola etzian esan lehenao. Pentsatu nun non eondu
nintzan ni ordurarte hoi ez kontuatzeko. Nun eondu naiz ni? (ESPERANZA)

Beste batzuek, aldiz, auzitan jarri dute zaintza lan horien egin beharra. Ondorioz, beren talde
propioak auzitan jarri du haien konpromisoa, edo gatazkan inplikatuta dagoen senide/lagun horrekiko
maitasuna. Hala kontatzen dute Izarrek (bere aita espetxean da azken 30 urtetan), Marisak (senarra
espetxean izan zuen 28 urtez) eta Korok (preso baten laguna egin zen, eta irtetean bikotean jarri ziren.
Hala segitzen dute orain):
Azken bisitan kexatu gira aitarekin, erraiten bainion nire ahizpa gaztea hartzen ari zela ardura asko bere adinerako. Nik
hartu izan dut hori urteetan, eta pizua da. Aita ez da ohartzen, mais (baina), erran diot lan handiegia dela. Nik badakit zer
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den urteetan pisu hori ukaitea, eta ni aldendu naiz mundu abertzaletik hortako. Orain ez dut nahi nire ahizpa gaztea hola
ibiltzea. (IZAR)
Jakina gaizki begiratzen dizutela. Nik erabaki nuen nire bikotekidearekin, senarrarekin segitzea. Claro que es jodido. Y llega
un momento, en que dices, ya ez dut nahi hainbeste konzentra, hainbeste inplikazio... Y te miran mal. Porque no vas, porque
piensas que le vas a dejar, begiratzen dizute mesfidantzarekin.(MARISA)
Mintzen nau pentsatzea bisitan zoazela besteak desahogatu behar duelako. Tu eres un producto hecho para satisfacer las
necesidades de una persona que ha dado todo por una causa mayor que nosotras. Hori pentsatzen duen jende asko dago.
Ostia, aldatu behar dugu gizarte hau, eta asko demostratu behar dugu guk, guk (emakumeok) sinistu behar dugu que no les
necesitamos, beraiekin baldin bagaude, beraiekin egon nahi dugulako dela. (...) Mutil gazte bat badoa bisitatzen preso
batengana, badoa porque claro “esta totalmente convencido”. Emakume gaztea badoa, esta totalmente convencida? Edo le
han engañado? Joder eso me duele mogollón. Que pasa, ez dudala erabakitzen nik? (KORO)

Luzerako eman dezake gaiak, besteak beste, halako lanak egitean ez delako aitortzen
emakume hauek era batera edo bestera parte hartze soziopolitikoa izan dutenik. Haiek ere, behin baino
gehiagotan azpimarratzen dute maitasunagatik egin dutela. Alegia, maitasunagatik eman dietela babes
emozionala, ekonomikoa soziala... maitasunagatik joan direla hitzaldietara, elkarretaratzeetara,
manifestazioetara... maitasunagatik izan dutela kontaktu zuzena abokatuekin, medikuekin,
psikologoekin... Oihana Etxebarrietak (2016) eman zituen gaiari buruzko zantzu batzuk euskal presoen
bikotekideei buruzko lana egiterakoan, eta Maria Sagastizabalek (2020) ere jasotzen du gaiarekiko
gogoeta tesian. Zaintza lanen edo maitasun horren politizazioa, edo partehartze soziopolitikoaren
ulerkeraren birkontzeptualizazioa da auzi hau ulertzeko gakoa.
3.2. Indarkeria sexualizatua
Lehen aipatutako Burgoisen (2001) indarkeria politikoaren adiera aintzat hartuta motibazio
politikoengatik autoritateek edota hauen aurka ari direnek eragindako min fisiko zein izua litzateke
oinarri dugun kontzeptua. Horrek, ordea, ez du berariaz barnebiltzen andre hauek jasandako
indarkeria, are gutxiago indarkeria sexualizatua. Askotarikoa da urteotan gatazkaren “bazterrean”
egonagatik ere jasandako indarkeria esplizitua (atxiloketak, jarraipenak, mehatxuak, poliziaren
interbentzioa etxean, bizkartzainaren erabileragatik egunerokoaren urraketa...). Gainera, egunerokoan
kalteak ere jasan dituzte (nortasuna ukatu beharra, inguru soziala galtzea, lekualdatze behartuak..).
Artikulu honetan, ordea, andre izateagatik berariaz jasandako biolentziari egingo diogu erreferentzia,
eta, batik bat indarkeria psikologikoan eta sexualizatuan jarriko dugu arreta.
Elkarrizketatu askok aipatzen dute gatazkaren ondorioz babes psikologikoa behar izan dutela,
eta ez dutela beharrezko arta jaso, besteak beste, auziaren arlo emozionalari gutxi begiratu zaiolako
orain arte. Depresioak eta antsietate egoerak ohikoak dira andreon bizipenetan. Eta presoen senide
direnen ahotan (Korok, Izarrek, Marisak eta Leirek aipatu dituzte kontu hauek) ohikoa da bisitetara
joan aurretik lasaigarriak hartzeko joera. Bada beste fenomeno bat, ordea. Erotzearen beldurra
indartzen da ausentzia kasuetan. Izan semeak ihes egin duelako, edo senarra hil dietelako, Esperanzak
batetik, eta Lutxik eta Mariak bestetik (ETAk senarra hil zien) behin baino gehiagotan “ikusi” dute ez
dagoen pertsona hori. Hona Mariaren eta Esperantzaren testigantzak:
Nik argazkietan begiratzen dut eta esaten dut: “Kabroia. Zu beti gazte eta ni gero eta gehiago zahartzen ari naiz”. Argazki
horrekin hitz egiten dut, eta nire senarrak erantzun egiten dit. Batzuetan barre egiten du, besteetan haserre dago. Esaten
dute alargun guztiak apur bat eroak gaudela, eta izan daiteke, baina agian horrek arintzen dit (…). Medikamentuarekin
daramat 22 urte. (MARIA)
Nik ustet azkenen erotu egin nintzala, leku guztitan ikusten nun, gauero ikusi behar nun. Etxea etortzen zanian lo itea, ze
Donostin bizi zan, lo mismo le daba, que le daba lo mismo. Ordun nik hoi bisualizatu arte... eske lo veía! Eta beti aitona
batekin, eta aitona bizkarretik helduta berari, hola babesten aitonari bezala. Ta ni esaten, yasta erotu naiz, zeni kontatu
behar diot hori ikusten detela? (ESPERANZA)

Baina, horretaz gain, agerikoa da emakume hauek andre izateagatik jasandako indarkeria
sexualizatua. Biolentzia mota honetan agerian gelditzen da pairatutako kaltea andre izaeratik eratorria
dela, eta sexu-genero sistemaren ondoriozko diskriminazioak eragindako indarkeria dela. Nazioarteko
hainbat ikerketek argitan utzi dutenez, ezaguna da gatazka politikoetan emakumeek salatutako
indarkeria matxista eta sexista. Euskal Herrian ere, gatazka politikoan zuzenean parte hartu duten
emakume horiek jasan dute genero biolentzia: badira tortura kasuak eta bortxaketak erregistratuta
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esate baterako3, eta egin dira emakume militanteek jasandako indarkeria sexistari buruzko lanak. Alta,
ez daude ertzerago kokatuta ere gatazkaren ondorioak jasan dituzten emakumeen testigantzarik. Lan
honetan, hainbatetan azaldu da indarkeria matxista emakume hauen narrazioetan, zeharka, jasandako
indarkeria emakume izateagatik jasan dutela aitortuz.
Nei min handia egin naute, dudik gabe, artikulu batzuk atea zianak hor. Orain bertan ere atera da, azkeneko epaiketa euki
zutena hauek en El Mundo o eztakitnun Interviuk ekarri zuna garai horretan errepikatu dena. Titularra zan: “De niño a usar
las armas”. Azaltzen gea denok (...) ta klaro izan zan... pffff... El País, lo otro... nere semea atxilotu zutenian, nere izena ibili
zan “la madre del terrorista”, eztakize... Beste behin pleno batian, alkatesa asko sartzen zan nekin, eta klaro behin ya nik ya
saltatu nun, ta esan nion: “Yo estoy muy orgullosa de mi hijo”. Ta ordun titular hoi azaldu zan leku guztitan. (ARANTXA)

Bada, ordea, nabarmendu den beste kontu bat. Euskal gatazka “aurkako bi bandotan” bereizi
izan den arren, eta alde batek besteari egindako kaltea ikertu bada ere, emakume hauen testigantzetan
igartzen da ustez beraien “talde bera” zenaren barrutik ere jasan dituztela kaltek, eta ondorio horiek
lotura zuzena dutela sexu-genero sisteman duten posizioarekin: hau da, emakume izatearekin. Hala,
bai ETAren biktimek, eta baita estatuen aldetik indarkeria jasan duten horiek, biek jasan dute aipatu
talde barruko indarkeria. Batzuetan sexuailzatuak izan dira (presoen bikotekideen kasuan, esaterako),
beste batzuetan auzitan jarri da sexu-genero sistemaren araberako rolak ongi bete ote dituzten, eta
beste batzuetan, gutxietsi egin da haien eragiteko gaitasuna. Hori da Mariaren eta Kororen kasua.
Niri behin AVTko batek esan zidan: “Tira, zuei, alargunei, ongi bizitzea tokatzen zaizue. Okerren
pasatzen dugunak anaiak gara”. Diruagatik esaten zuen. (…)Nik haiek bizpahiru aldiz edo erantzun ditut, prentsa bidez,
beraiek ni iraindu nautelako aurrena. Gogorrena AVTrekin izan nuen. Gaixo eta puta izan ezik denetik deitu izan naute.
(MARIA)
Aber, estoy con quien quiero, ez kartzelatik atera delako estamos todas haciendo cola. Estereotipo horiek mintzen naute (...).
Sentiarazten zaituzte ume. Nahi duzuna egiten duzu, baina umea zara ezta? Claro, éstos que han estado tanto tiempo en la
carcel ahora se tienen que desahogar. Ta aber, igual la que se tiene que desahogar soy yo, ulertzen duzu? Eta ikuspuntu hori
da gizarte matxista batena. Eta hori da jazarpen bat. Hor ikusten dut eraso bat, hori da eraso bat, konkretuki emakumeei, eta
emakume gazteei. Nola erasotu ahal diezu? Esaten: “ya si van, claro, van pero van engañadas, tiene que haber un hombre
adulto que les diga que vayan” (...) Hor erasotua sentitzen naiz. Ez? Ez dezagun tontoarena egin, gizarte honetan oso
independentista, sozialista, eztakize... baina jende askok pentsatzen du ere. Gizartea oso matxista da. (KORO)

Bi testigantzotan argi gelditzen da aipatu andreen sexu-genero aldagaiak garrantzia duela
jasandako indarkeriaren tipologian (kasu zehatz hauetan indarkeria sexualizatua), nahiz eta biolentzia
horrek ez duen derrigorrez “aurkako talde” gisa identifikatutakoan horretan jatorria. Alegia, sexugenero sistemaren araberako rol eta estereotipoak ez betetzea zigortua dela talde barnean ere. Horretaz
gain, orain arte euskal gatazkari dimentsio emozionaletik gutxi begiratu izanak eragina du indarkeria
psikologikoaren ikusezintasunean. Nazioartean egindako beste ikerketa batzuek azpimarratu dute,
ordea, ondorio psikologikoek zeresan handia dutela (Mendia, 2016). Hala ondoiroztatu zuen Ruta
Pacifica de las Mujeres Kolonbiako proiektuak ere —gatazkaren eragina jasan duten andreekin lan
egiten dute—. Hain zuzen, ikerketa hau egiteko proposamen metodologiko batzuk Rutako eta
Kolonbiako Egiaren Batzordeko zenbait kiderekin landuak izan dira.

4. Ondorioak
Mierda guztiarekin kargatu dugu, baina, gainera, aurrera egiteko adorea dugunak eta prest gaudenak gu gara. Eta hori
horrela da, ikusten duzu biktimen halako topaketetena, eta ia beti andreak gara.(…) Gu izan gara hau guztia sufritu
dugunak, baina, gainera, aurrera ateratzeko lanean ari garenak gara gu. (LEIRE)

Ongi laburbiltzen du Leireren esaldiak —aita talde parapolizialek hil zuten— ikerketan
azaldutakoa. “Kargatzeaz” ari da, batez, eta, “egin ez duten zerbaiten zama” hartzez, baina, era batean
edo bestean nolabaiteko partehartze soziopolitikoa izan dutela aitortzen du. Inork ez die
egindakoagatik errekonozimendurik eman, ordea, eta, hortaz, gatazkan senide edo lagun bat
inplikatuta edukitzearen inpaktua jasan badute ere, agerian gelditzen da emakume hauen testigantzetan
ikusezinak izan direla gorputzean korapilatu zaizkien gatazkak eta indarkeriak.
Hasieran finkatutako helburuetara jota, esan liteke ikerketa honek ireki duela, nolabait,
gatazken, indarkerien eta parte hartze soziopolitikoen ulerkeran arrakala bat: aurretik nazioarteko beste
zenbait gatazka politikotako azterketetan eta baita bake bideetan egin moduan, Euskal Herrikoan ere
3

https://www.berria.eus/paperekoa/1978/002/001/2018-12-23/zauriak-gatazkaren-hegietan.htm
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begirada feminista txertatzea aberasgarria bezain beharrezkoa dela agerian gelditzen da. Horrela egin
ezean, gatazka politikoaren ulerkera androzentrikoa gailendu eta auziaren irakurketa planoa nagusitzen
da, eta, ondorioz, “aurkako bi bandoen” narrazioa besterik ez da jasoko memoria historikoan.
Polarizazio horrek, eta urteetan gatazka horrek izandako pisu zentralak ikusezin bihurtu ditu
beste gatazka eta korapilo batzuk. Are, ikusezin bilakatu ditu hamaika gatazken gurutzaketak, eta
ikusezin bilakatu ditu beste zenbait diskriminazio praktika, subordinazio egoera eta bazterkeria.
Horien artean aipatu beharrekoa da sexu-genero sistemak eragindako ezberdinkeria. Arestian aipatu
moduan, halako testuingurutan, genero sistemaren araberako rol eta estereotipoak are gehiago
indartzen eta polarizatzen dira. Horren adibide, euskal gatazkaren ingurumarian sortutako gudariaren
eta ama zaintzaile edo maitale inkondizionalaren rolak. Euskal gatazkaren erdigunean parte hartze
zuzena izan dutenen senide eta lagun andreak (asko ama zaintzaile edo maitale inkondizional rol horri
atxikiak) euskal gatazkaren periferian kokatuta egon dira, eta ezein eztabaidaren ertzean utzi dituzte.
Baina ikerketa honen bidez, agerian gelditu da —gatazkaren eta biolentziaren ulerkera ikuspegi
feministatik landuta, eta periferietara ahots horien bila joanda—, gatazkak erabat gurutzatzen dituela
emakume horiek. Eztabaidaren periferian daude, baina gatazka beren egunerokoaren zentroan dago.
Areago, hainbat gatazka gurutzatzen dira beren gorputzetan. Eta horra, bigarren helburuari erantzuten
dion arrastoa: alde bateko eta besteko kontakizunak jasotzeaz gain, sexu-genero sistemaren araberako
narrazioak jasoz gero, antzeman “bi aldetako” andreek antzeko bizipenak jaso dituztela.
Ez hori bakarrik, eremu publikoan beraien istorioa kontatuta minak osatzeko ariketa aproposa
izan daitekeela diote elkarrizketatuek. Nolabait, orain arte ikusezin izandakoa eremu publikora
eramatean “existitu ez den zerbaiti” tokia egiten baitzaio. Horregatik, Estitxuk aipagai du eskoletara
bere bizipenen berri kontatzera joan denean jaso duen berotasuna, eta halako ariketek zauriak
sendatzeko duten balioa:
Egiten deten balorazioa da merezi izan dula. Eta gero aurkitu detena izan da institutoetan Yoyesi buruz hitz egitea, 15-16
urtekoak, Yoyesen liburua irakurritakoak batzuketa aizu, neskak iten dituzte galderak eta esaten dute zeinen aurreratua zan
Yoyes bere garairako... Halakoetan ikusten dezu emrezi duela gauza hautaz hitz egiteak. (...). Ni memoriaren oso aldekoa
naiz. Atzetik daon hortan gare oinarrituta beti, eta hortik beti asko ikasi leike. Eta bai, sentitzen det hori, merezi izan dula,
eta merezi duela hitz egiteak gaiaren inguruan. (ESTITXU)

Eta, hain zuzen, horixe litzateke hirugarren eta azken helburua: ikerketako subjektu diren
emakumeek biktima izaera gainditu eta subjektu politiko gisa ikusaraztea. Orain arte modu
indibidualean eta pribatuan bizi izandako min horiek indarkeria eta gatazka gisa identifikatzea kostatu
da prozesuan zehar, baina balio politiko eta kolektiboa emanda, ikerketako parte hartzaileak beraiek
izan dira beren ibilbidean biolentzia jasan dutela aitortu dutenak. Oraindik, ordea, gatazka “handiaren”
ertzean kokatzen dute euren burua.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Aurkeztutako lan honek euskal gatazka eta horren ondorioak begirada feministatik lantzeko
bide berriak proposatu ditu. Horrek, ordea, ez du esan nahi nahikoa denik lagin eta analisi hori
jasotzearekin. Aitzitik, aurrera begira ere solte gelditutako hariei tiraka segitzea da asmoa, nagusiki
hiru esparrutan. Ikerketa honek zaintzaren eta “maitasunaren” eduki politikoa lantzen segitzeko aukera
ematen du, eta, horrenbestez, gatazka politikoetan andreek izandako parte hartze soziopolotikoan
sakontzeko
ere
bai.
Hurrengo
erronka,
beraz,
emakume
hauen
agentzia
—eragiteko ahalmenean— bistaratzea, eta praktika erresistenteak are gehiago identifikatzea izango da.
Horrek, bigarren lan ildoa ireki dezake: orain arteko zantzuek baietz badiote ere, ikustea ea “aurkako
bi aldeetan” kokatutako emakumeek bizitakoak antzekotasunak badituen, eta, beraz, euskal gatazkaren
analisi berri baterako oinarriak jartzea, begirada feminista era zeharlerroan landuz, eta sexu-genero
sistema ardatz hartuta. Alegia: orain arte gatazka politikoak definitutako “bi aldeak” bereizten dituen
marra, eta atze/aurreguardia dikotomiarekin hausteko bide berriak aztertuko dira. Horretarako,
ikerketa honek erakutsi du garrantzitsua dela arlo metodologikoan ere urrats bat aurrera egitea, eta
sakoneko elkarrizketak ez ezik, lerro eta muga horiek lausotuko dituen proposamen feminista berriak
mahaigaineratzera; emozioen kartografia esaterako. Kolonbiatik ekarritako teknika horrek gorpuztu
egiten du elkarrizketatutako emakumeek bizi izandakoa mapa gainean. Hala, haien hitzekin ez ezik,
maparen trazaeran ere informazioa bildu eta gorputza erdigunean jartzen du. Horrek indartu egiten du,
era berean, andre hauen agentzia. Ikerketarako objektu ez ezik, subjektu parte hartzaile bihurtuz.
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7. Eskerrak eta oharrak
Honako artikulu honek, lehenago esan moduan, ibilbide luze xamarra du aurretik, eta aurrera
segitzeko beste horrenbeste zimendu jarri ditu. Horregatik, garrantzitsua da aipatzea 2018an egindako
Ikasketa Feministen eta Generokoen Master Amaierako Lanean duela oinarria, eta ofizialki 2020an
abiatutako doktore tesian duela jarraipena. Bide horretan guztian alboan izandako Marta Luxan
Serrano tutoreari eta ikerketan parte hartzeko prestutasuna adierazi duten andre guzti guztiei eskerrak
ematea, beraz, ezinbestekoa da. Haien begirada, akonpainamendu, eta ikaspenik gabe, kontatzeko
gutxi legoke. Era berean, Olatz Dañobeitia Ceballos doktoregaiarekin eta mugimendu feministako
beste zenbait kiderekin izandako elkarrizketek aberastu(ko) dute bide hau.
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Abestiak eta sinbolismoa: hegan egitearen garrantzia
euskal musika popularrean
Landa M.
Komunikazioa
mlanda@deusto.es
Laburpena
Hegan egitearen eta hegaztien inguruko sinbolismoa oso barneratuta dago euskal kulturan. Horren
adibide nagusia “Txoria txori” abestia da, baina Euskal Herriko musika popularrean badira beste abesti
asko letretan hegoak edo txoriak baliatzen dituztenak mezua helarazteko. Gaztea irratiko zerrendak
oinarri hartuta, artikulu honek denboran salto egiten du 2015-2020raino, garai horretan izenburuan
sinbolo hauek dituzten abestiak aztertzeko (N=15). Euskal Kantagintza Berritik datorren tradizioak
egungo musika popularrean eragina izaten jarraitzen duela dirudi, eta, horrezkero, sinbologia hau
bertako musikan errotuta dagoela. Laginaren analisiak adierazten du sinboloen egungo erabilerak balio
indibidualei erantzuten diela, kolektiboei baino.
Hitz gakoak: euskal musika popularra, komunikazio musikala, sinboloak, euskal kultura

Abstract
The symbolism around flying is deeply rooted in the Basque culture. The main example of this is the
song “Txoria txori”, but there are many other popular songs in the Basque Country that use words
related to the wings or the birds in the lyrics to communicate. Based on the accessed lists of the radio
Gaztea, this article focuses on the importance of those symbols in the current Basque popular music. It
analyzes the songs whose titles include bird-related terms that have sounded on the radio from 2015 to
2020 (N=15). This shows that a tradition that comes from the New Basque Song in the 60s is still part
of the Basque imaginary. The analysis of the sample suggests that the use musicians make currently
about those symbols responds more to an individual perspective rather than to a collective one.
Keywords: Basque popular music, musical communication, symbols, Basque culture

1. Sarrera eta motibazioa
Artikulu hau euskal popari buruzko tesi baten lagina da. Tesia 1990etik 2020rako Euskal Herriko
musika popularraren mezuen analisian oinarritzen da, eta komunikazio-arloan bideratzen ari da. Ikerketa
diskurtsoaren analisi kritikoan datza, zehazki, Gaztea irratian 31 urte horietan zehar gehien entzun diren
abestien letren azterketan. Artxiboan sakontzen joan ahala, euskal kulturan garrantzia handia duen
sinbolo bat antzeman da: hegan egitea.
Hegaztien inguruko sinbolismoa hainbat lurraldeetako kultura popularrean ageri da. Hain zuzen,
euskal gizartean oso barneratuta dago. Horren adibide dira arrano beltza, abertzaletasunaren ikurretako
bat, eta HAKOBAko erakundeek 2016an abiarazitako Euskararen Txantxangorria1 ekimena. Musika
ospetsuan ere islatzen da euskal kulturak sinbolo horiekiko duen harreman estua. Joxan Artzek idatzi
eta Mikel Laboak 1974an argitaratutako “Txoria txori” abestia da erreferente, “Hegoak” izenburuarekin
ere ezagun egin dena (López, 2011), eta musikari askok bertsioen bidez bere egin dutena. Hainbestekoa
da abestiak euskal gizartean izan duen eragina non Gorka Urbizu musikariak dioen: “ez da ofiziala,
baina gure ereserkia da, ez?” (González, 2018: 0:35:33).
Badaude, baina, sinbolismo hau darabilten eta kultura popularrean eragina izan duten beste kanta eta
talde batzuk ere (López, 2011); hala nola, 1985ean Itoiz taldeak Bernardo Atxagaren letrekin
argitaratutako “Hegal egiten” (Barandiaran, 2018), eta Sorotan Beleren 1993ko “Uxo zuria”. Talde
hondarribiarraren izenak berak ere hegazti bat du. Gainera, euskaraz 50 abesti baino gehiago daude
izenburuan hegaztiei, hegoei edo hegan egiteari buruzko hitzak dituztenak2.
Artikulu honetarako, Gaztea-ren artxiboetan egindako kontsulta jarraituz, azken urteotako hainbat
abesti identifikatu dira. Zehazki, 2015etik 2020ra bitartean irratian entzun diren euskal bakarlari edo
1

Euskararen Txantxangorria: https://www.euskadi.eus/web01a2lingu/eu/contenidos/noticia/txantxangorria/eu_def/index.shtml
2
Spotify-ko zerrenda honetan jaso dira hainbat abesti:
https://open.spotify.com/playlist/3ShsmsvnPSggP8OQTLpVRi?si=ZmGfY-eXSu-kY9cl3Ef4QQ
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taldeen abestiak hartu dira lagin (N=15), edozein hizkuntzatan izanda ere. Hurrengo taulak abestizerrenda aurkezten du.
1. taula. Aztertutako abestiak urteka eta alfabetikoki ordenatuta.
Zenbakia Abestia

Talde edo bakarlaria

1.

Gauez hontza

Lenao

2.

Hegan

Enkore

3.

Phoenicoperus

Ken Zazpi

4.

Belatz

Passepartout
3

5.

Hegan II

Enkore eta La Basu

6.

Enarak

Nøgen

7.

Hegalak salgai

Onki Xin

8.

Hegan

Haxotz

9.

Mirlo blanco

Shinova

10.

Reggaean hegan

Vendetta

11.

Vuelo

Hakima Flissi

12.

Habiak ezpainetan

Serge

13.

Hegan

Bulego

14.

Hegan

Zetak

15.

Hegan edo hilik

Ezpalak

Argitaratze-urtea
2015

2017

2018

2019
2020

Lehenik eta behin, ikerketaren esparru teorikoa zehaztuko da; ondoren, artikuluaren helburuak eta
metodologia azalduko dira; horren ostean, analisiaren muina garatuko da. Azken ataletan, ondorio
nagusiak eta etorkizunerako planteamendua adieraziko dira.

2. Gaiaren esparru teorikoa
Atal honetan, alde batetik, musika popularraren gaineko azalpena emango da. Bestetik, bere
komunikatzeko gaitasuna aurkeztuko da. Azkenik, euskal musikaren definizioari buruzko eztabaida
mahaigaineratu eta garai esanguratsuenetan bereganatu dituen sinboloak eta diskurtsoak zeintzuk izan
diren adieraziko da.
2.1. Musika popularra
“Popular” latineko populāris hitzetik dator eta herriari dagokiona edo herritik datorrena izendatzeko
erabiltzen da, bi esanahi nagusirekin musikan. Batak folklorea edo kultura herrikoia aipatzeko balio du;
besteak, arrakastari erreferentzia egiteko. Ikerketa honetan bigarren esanahia hartu da aintzat; hortaz,
“popular” pop (Larrinaga, 2014), ospetsu edo ingelesezko mainstream hitzen sinonimotzat jo da; hau
da, gehiengoak entzuten edota gustuko duen musika. Goialdek azaltzen duenez, terminoak nahas ez
daitezen “musika popular urbanoa” erabil daiteke (2013); haatik, ikerketa honetan ez zaio “urbano”
kontzeptua gehituko.
Musika popularrak hainbat estilo barneratu ditu historian zehar eta gizartearen eraldaketari oso lotuta
egon da beti. Conell eta Gibsonen aburuz, abestiek musikarien zein entzuleen artean arrakasta
eskuratzen dute “pop abesti arketipikoek ‘irudizko identifikazioa’ sortzen dutelako” (2002: 71). Hala,
popak, identitate kolektiboen nahiz indibidualen sorreran parte hartzea ez ezik, komunitateei
ahalbidetzen die euren izaera musikan islatzea (Connell eta Gibson, 2002a). Horrez gain, musika
folklorikoa eta alternatiboa ere popular bihur daitezke zirkuitu komertzialetan sartzen badira (del Amo,
2019b; Mota, 2017b), eragina areagotzea dakarrena.
2.2. Musikaren komunikazio-balioa
Musikak komunikatzeko gaitasun handia du, are gehiago popularra baldin bada, bere irisgarritasuna
eta iritzi publikoa sortzeko aukera handitzen direlako. Soinuek, melodiek, musika-tresnek eta ahotsek
komunikatzen dute, letrek ez ezik. Hainbat helburu izan ditzake (zirrara, gozamena, gogoeta, etab.)
“Hegan II” abestia Enkorek La Basurekin egindako “Hegan”-en bertsioa da. Bertan, La Basuk estrofa batzuk
gehitzen dizkio eta, hortaz, abestiaren diskurtsoari eragiten dio.
3
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komunikazio-prozesu baten parte den heinean. Prozesu hori masiboa izan ohi denez, pop musikak
“esanahi partekatuak sortzen ditu, egoera kontziente batetik abiatuta, entzuleak musikarekin
identifikatzea lortzen duelako” (Chesebro et al., 1985: 116).
Komunikazio-helburuak bete daitezen, eta hortaz, prozesuak arrakasta izan dezan, musikariaren
intentzioak eta entzulearen interpretazioak (mezuaren kodifikazioak eta deskodifikazioak, alegia) bat
egin behar dute (Inskip eta MacFarlane, 2008). Hori gerta dadin, Philipp Tagg musika popularraren
autore nagusietakoak sinbolo bateratuen, arau soziokulturalen eta entzulearen erantzuteko gaitasunaren
garrantzia jaso zuen 1999an (Inskip eta MacFarlane, 2008). Igorleak (musikariak) eta hartzaileak
(entzuleak) kultura eta kode komunak izatea ezinbestekoa da (Chesebro et al., 1985; Connell eta Gibson,
2002; Inskip eta MacFarlane, 2008). Zentzu horretan, eta kontuan izanda ikerketa hau letretan
oinarritzen dela, hizkuntza-hautuak rol garrantzitsua hartzen du ulergarritasuna edo ulergarritasun-eza
ekar dezakeelako.
Kodifikazioak eta deskodifikazioak beti bat egiten ez dutenez, letraren interpretazio oso ezberdinak
egin ditzakete entzuleek. Idazteko moduak (esaterako, letra esplizitu edo inplizituak idazteak eta figura
erretorikoak edo sinboloak erabiltzeak) interpretazioan eta ulermenean eragin handia du. Horregatik,
analisi semiotikoa ezinbestekoa da letra batzuen esanahia azaleratzeko. Barandiaranen hitzetan, “gure
kantagintza, euskal arima elikatzen duten metaforez lepo dago” (2018: 58), literatura-baliabideek
ulermena zail dezaketen arren. Izan ere, musika-idazle batzuek nahita sortu izan dituzte kantak entzuleak
uler ez ditzan (Connell eta Gibson, 2002). Edonola ere, horrek guztiak abestien diskurtsoak osatzen ditu
eta, arestian azaldu denez, interpretazioa partekatua denean izaera kolektiboan eragina izan ohi du.
Horrela, abesti batek esanahi globala hartzen du, nahiz eta ez egin bat letraren idazleak zuen
intentzioarekin4.
2.3. Euskal musika popularraren testuingurua
“Euskal” adjektiboa ere hainbat modutan uler daiteke; sarritan eztabaidatu dute adituek euskal
musika osatzen duten soinu, instrumentu, hizkuntza eta estiloen gainean (Sánchez, 2009). Ez dago
guztizko adostasunik, baina Ibarretxeren aburuz, ez da ez beharrezkoa ez eta posiblea ere, etengabe
aldatzen ari delako (Ibarretxe, 2004).
Historikoki, euskal musikak ikuspegi nazionalista izan du. XIX. mendean, musika herrikoiak euskal
balioak sustatu zituen euskal komunitatea “babesteko, hainbat dikotomien bidez: landakoa hirikoaren
aurka, tradizionala modernoaren aurka eta propioa kanpokoaren aurka” (Ruiz, 2010: 156), etnizitateak
pisu handia izan zuen-eta (Ibarretxe, 2004). Arrietak azaltzen du “euskal nazionalismorako, musikak
ezinbesteko rola izan duela identitate nazionalaren sorreran” (2013: 25). Tradiziozko musikan herria eta
aberria ziren sinbolo esanguratsuenak, ideologia sortzeko eta identitate kolektiboa, nazionala alegia,
eratzeko erabiltzen baitziren (Arrieta, 2013; Saenz del Castillo, 2016).
60. eta 70. hamarkaden bueltan, Euskal Kantagintza Berrian norbanakoaren nahiz taldearen
askatasun-mezuak eta salaketa politikoa nagusitu ziren (Aurtenetxe, 2013; Sánchez, 2010). Arestian
aipatutako “Txoria txori” abestiak hegaztia askatasun kolektiboaren aldeko mezua zabaltzeko eta
injustiziak salatzeko darabil. Gotzon Barandiaranek azaltzen duen moduan,
“Euskal kantagintza berriak nazio kontzientzia sortzeko ahalmena erakutsi zuen. Sinboloak sortu zituen eta
sinbolo horiek gure imajinario kolektiboa elikatu dute, gogoan iltzatu zaizkigu, gure diskurtso politikoaren
oinarria ere izateraino. Horra adibide goren Artzek idatzi eta Laboak musikatutako Txoria txori,
askatasunaren eta bakearen sinbolo noranahikoa” (Barandiaran, 2018: 95).

Besteak beste Laboak, Iriondok eta Letek Frankismoaren zentsurari aurre egin behar izan zioten
(López, 2011). Testuinguru horretan, metaforen erabilerak gora egin zuen musikan, baina, Bernardo
Atxagak dioen bezala, idazle eta musikariek esplizituki helarazi nahi zuten mezua bidaltzeko aukerarik
ez zutelako izan zen (González, 2018: 0:34:26).
Frankismoa amaitutakoan, garai berria iritsi zen Euskal Herriko gizartera Trantsizioarekin batera.
80. hamarkadan, Euskal Rock Erradikalean taldeek aberriarekin hautsi nahi izan zuten, aldez aurretik
barneratuta zeuden sinbolo horien interpretazio ezberdina egiten baitzuten (Saenz del Castillo, 2016).
Musikala ez ezik soziala ere izan zen mugimenduan, sistemaren aurkako mezuak nabarmendu ziren,
Mikel Urdangarinen “Non geratzen den denbora” abestiaren kasua da. Oro har, maitasunarekin lotu izan dute
entzuleek eta ikertzaileek (Álvarez, 2012), baina intentzioa Felix Iñurrategiri omenaldia egitea zen, Jon Maia
abestiaren letren idazleak azaldu zuen bezala: https://twitter.com/maia_jon/status/1260855419305680898
4
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ezker abertzalerako joerarekin (del Amo, 2019b; Mota, 2017a, 2017b). Sorreran kontrakulturaren
mugimendua bazen ere, taldeetako asko zirkuitu komertzialetan sartu ziren gizartean izan zuten
arrakastagatik; horregatik, egun, horiek musika popularraren arloan koka daitezke (del Amo, 2019b;
Mota, 2017b).
Euskal Rock Erradikaletik kanpo badago ere, garai hartakoa da Itoizen “Hegal egiten”,
txantxangorriaren eta hegan egitearen bidez barne gatazkez mintzatzen dena. Taldeko abeslariak azaldu
zuen 2016an Radio Euskadiko Boulevard irratsaioan5 abestiak ez zituela irrati-formulak eskatzen zituen
ezaugarriak betetzen, eta, hala ere, arrakasta handia lortu zuela. Abestiak askatasun indibidualaren afera
islatzen du, “Txoria txori”-k aurkezten duen askatasun kolektiboarekin talkan. Izan ere, Euskal
Kantagintza Berriko nahiz Euskal Rock Erradikaleko abestiek gizabanakoari erreferentzia egiten zioten
arren, identitate kolektiboak garrantzi handia zuen eta, batez ere bigarren mugimendu horretan,
esplizituki komunikatu ohi zen (autodeterminazio-eskubidea, askatasun grina, etab.).
Ondorengo garaia, 1990etik gaur egunera, dibertsitatearen eta poparen garaitzat jotzen da. Askotan
eztabaidatu izan dute adituek azken hamarkadetako euskal poparen diskurtsoen sendotasunaren eta
hutsalkeriaren gainean. Del Amoren aburuz, egungo musika komertziala, oro har, ez da “zentzua eta
identitatea transmititzeko gauza” (2019b: 280) eta “identitate sendoak sortzeko gaitasuna” galdu du
(2019b: 289). Zentzu horretan, balio-galeraz hitz egiten da; hori dela eta, musika popularrari “musika
arin” ere esaten zaio, diskurtso eza duelakoan. Larrinagak dio euskal popean “indar identitarioa eta sen
kolektiboa galtzen doan jite hedonista berezi bat gailentzen ari dela; baina, […] nahasten duen soinuaz
aparte, beste berezitasuna letretan dago, edo, hobe esanda, letrek erakusten duten jarrera ideologikoan”
(2014: 249). Hain zuzen ere, “Euskal Herriak bizi izan duen egoera sozio-politiko berezia beti egon da
oso loturik euskal pop musikan zabaldu diren joerekin” (Larrinaga, 2014: 249).
Mezu eta esanahiekin jarraituz, Álvarezek (2012) gazteen artean arrakastatsu izandako abestien
genero-diskurtsoa ikertu zuen. Bertan jaso zuenez, pop abesti batzuek sexu-harremanekiko mezu
positiboak bidaltzen dituzte; harreman erromantikoei dagokienez, aldiz, tristuratik eta bakardadetik
bideratzen dira. Hortaz, gazteek mezu kontrajarriak jaso ditzakete, alde batetik, harreman sanoen
ereduak dituztelako, baina, bestetik, maitasun ideala eta posesiboa normalizatzen duten abestiak iristen
zaizkielako (Álvarez, 2012). Hala, Barandiaranek musikaren komunikazio-balioa azpimarratu du, izan
ere, dioenez, euskaldun askok “hizkuntza, lurraldetasuna, askatasuna, aberria, borroka, justizia, klasea
eta antzeko kontzeptuei buruzko gure diskurtsoaren zatirik handiena kantuetatik elikatu” dute (2018:
35). Beraz, abesti popular batzuen diskurtsoek diskurtso sorrera ekar dezakete, hizkuntza eta musika
baliabide boteretsuak baitira (Eskisabel, 2012).
Diskurtsoez haratago, egungo euskal musika popularrak estilo andana bereganatu ditu, hala nola,
popa, rapa eta trapa; eta batzuk fusionatu ere, esaterako, triki-popa. Gainera, helburu ugariri erantzuten
dio; Eskisabelen aburuz, “lirikarako zein aldarrikapen sozial eta politikoetarako, olgetarako zein
engaiamendurako, tradizio zaharren berreskurapenerako zein berrien sorrerarako” (2012: 11) balio izan
du.
Dibertsitatea dela-eta, erakunde bakoitzak “euskal musika” ulertzeko modu bat du. Badok atariak
euskarazkoa lehenesten du; Eresbil musikaren euskal artxiboak, ordea, euskal adierazpidearekin lotzen
du eta euskal konpositoreen sorkuntza oro hartu; Gaztea irratiak, azkenik, Euskal Herrian edo euskal
sortzaileek egindako musika hartzen du barne, betiere euskarazkoa lehenetsita. Artikulu honek Gaztearen irizpidea jarraitu du abestiak identifikatzerako orduan; alegia, Euskal Herrian edozein hizkuntzatan
egindako musika hartuko da aintzat.

3. Ikerketaren helburuak eta metodologia
Testuinguru horretan, egungo musikan hegan egitearen gaineko mezuak aztertzeko beharra ikusi du
ikertzaileak, identitate kolektiboan izan dezakeen eragina azaleratzeko asmoz. Hala, artikulua
ikertzaileak Gaztea-ren artxiboan sakondu ahala planteatutako iker-galdera batzuetatik ateratzen da:
Zein esanahi dute sinbolo hauek egungo musika popularrean? Zer mezu zabaltzeko erabiltzen dituzte
sortzaileek sinbolook? Zer nolako sinboloekin uztartzen dira?

5

Juan Carlos Pérezi elkarrizketa Radio Euskadiko Boulevard saioan: https://www.eitb.eus/es/radio/radioeuskadi/programas/boulevard/audios/detalle/3998014/txantxangorria-itoiz-juan-carlos-perez-musica-radioeuskadi/
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Galderak erantzuteko, hiru helburu ezarri dira:
1) Hegan egitearen inguruko sinbologiaren erabilera ezberdinak mahaigaineratzea
2) Sinboloek bidaltzen dituzten mezu edo diskurtsoak adieraztea
3) Sinbolo-laguntzaileak identifikatzea
Metodologiari dagokionez, arestian aipatu da artikulua Euskal Herriko musika popularrari buruzko
tesi batetik abiatzen dela. Gaztea irratian, euskal musika popularraren erreferente (del Amo, 2019a),
azken urteotan entzun diren hainbat abestik hegaztiei eta hegan egiteari erreferentzia egiten dietela ikusi
ondoren, izenburuan sinbolo horiek dituzten kantak aukeratu dira azterketarako. 2015etik 2020ra (sei
urte guztira) hautatu dira abestiak (N=15). Letretan ageri diren sinboloen bilaketa eta mezuen
azaleratzea, semiotika ardatz hartuta, kodifikazioan oinarritu da. Ikerketa kualitatiborako Atlas.ti
softwarearen laguntzaz, kodeen identifikazioa eta haien arteko korrelazioa landu dira. Kodeak bi
multzotan antolatu dira; alde batetik, sinboloak; eta, bestetik, sinboloek nahiz mezuek (esplizituki, figura
erretorikoen bidez, etab.) adierazten dituzten ideiak (sentimenduak, sentsazioak, etab.).
2. taula. Identifikatutako kodeak
Sinboloak
Denbora
Gorputz atalak / Fisiologia
Hegan / Hegoak / Hegaztiak
Harremanak
Hiria
Musika
Natura

Islatutako ideiak
Askatasuna
Beldurrak / Kezkak / Arazoak
Elkartasuna
Maitasuna
Zoriona

Sinbolo batzuk behin baino gehiagotan ageri dira abesti berean, esanahi berarekin. Kasu horietan,
behin besterik ez dira kodifikatu, ez baita bilatu balio kuantitatiboa, kualitatiboa baizik. Hau da, kodeen
arteko loturen adiera hartu da batez ere kontuan. Esaterako, “Phoenicoperus”ek hiru aldiz dio
“zaurietatik hegan egin”, baina kodea behin gehitu zaio soilik.

4. Ikerketaren muina
Laginaren analisiak hainbat alderdi argitu ditu. Gehien ageri diren sinboloak natura (60), denbora
(54) eta gorputzaren (45) gainekoak dira; hegaztien sinboloak baino gehiago dira (30). Sentsazio edo
sentimenduei dagokienez, beldur edo arazoak dira gehien errepikatzen direnak (57) eta, ondoren,
askatasuna (45). Oro har, abesti hauek barne-gatazkez hitz egiten dute eta askok erabiltzen dute hegan
egitearen unea askatasun indibidualaren metafora gisa.
Aztertutako 15 abestiek izenburuan hegaztiei lotutako hiztegia duten arren, sinbolo horiek ez dira
nagusi. Esaterako, 2., 5., 13. eta 14. abestiek behin eta berriz errepikatzen dute “hegan” hitza, baina
testuinguruak ez du bere esanahia aldatzen. Aldiz, “Belatz”-ek ez du hegaztiekin lotutako sinbolo bat
bera ere izenburutik at. Hurrengo taulan ikus daitezke abesti bakoitzak hegan egitearen gainean
darabiltzan sinboloak.
3. taula. Hegan egitearen inguruko sinboloak abestika
Zkia. Abestia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gauez hontza
(Lenao)
Hegan (Enkore)
Phoenicoperus
(Ken Zazpi)
Belatz
(Passepartout)
Hegan II (Enkore
eta La Basu)
Enarak (Nøgen)
Hegalak salgai
(Onki Xin)

Hegan egitearen sinboloak

Sinbolo-motak
Hegan HegazHegoak Besteak
egitea tiak

Hontzak, hegan doa

X

Hegan noa, hegan
Hegoak astindu, errautsak gorantz altxa,
hegaldia, hegaztia, hegan egin

X
X

X

X

X

X

Hegan noa, hegan

X

Enarak, hego-haizeari itxoiten
Hegalak ematen dizkio, hegalak ematen
zizkion, lumak
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8.

13.

Hegan (Haxotz)
Mirlo blanco
(Shinova)
Reggean hegan
(Vendetta)
Vuelo (Hakima
Flissi)
Habiak ezpainetan
(Serge)
Hegan (Bulego)

14.

Hegan (Zetak)

9.
10.
11.
12.

Hegan, hegan noa

X

Mirlo blanco

X

Arranoa, hegan hastera doa, (arranoaren)
magalean

X

Yo vuelo, y vuelo

X

Enarak itzuli dira, habiak
Hegan hasi naiz, hegan
Hegan, egin genuen hegan, arrano bat,
hego-haizearen esanetara

Hegan edo hilik
Hegalak moztea
(Ezpalak)
Sinbolo-mota bakoitza agertzen den abesti kopurua

X

X

X

X

X

X

X
X

15.

X
9

7

3

5

Gehienetan, subjektu bakarrak laguntzen ditu hitz horiek; hots, gizabanakoari egiten diote
erreferentzia. Hitzon artean, gehien errepikatzen dena “hegan” da (hegan noa, hegan doa, hegan hasi
naiz); singularraren salbuespenetako bat Zetaken abestia da. Hain zuzen ere, Gaztea irratiaren omenez
idatzi zuen Pello Reparazek, 2020an bai irratiak bai hark 30 urte betetzen zituzten-eta (“90eko bi bala”)6.
Alabaina, kanta COVID-19aren pandemia erdian argitaratu zutenez, askok konfinamendu-osteko
askatasun grinarekin lotu izan dute.
Naturari dagokionez, abesti gehienek itsasoari eta zeruari egiten diete erreferentzia. Erabilerak
zentzua du hegaztien gune naturalak direlako. Itsasoa bost abestitan agertzen da; horietako batean,
Zetaken “Hegan”-en, “Kantauri itsasoa” zehazten da, gainera. Horrek lurraldetasunarekin lotzen du
abestiaren esanahia. Zerua, bestalde, lau abestitan agertzen da. 7.ak “lumak zerutik erortzen dira” dio
injustiziaren metafora egiteko; 2. eta 5. abestiek “zerua zeharkatuz” eta “zoru azpitik zerurantz” diote
zerua askatasun-gunetzat jotzeko. Zeruan aurkitzen diren bestelako elementuak ere behin baino
gehiagotan errepikatzen dira, hala nola hodeiak eta ortzi-muga.
Bestelako guneek ere rol garrantzitsua dute letra hauetan: amildegia, belarra, basamortua, leizea eta
hondartzak aipatzen dira, esaterako. Haatik, mendiak, euskal kulturaren sinbolo garrantzitsuak direnak
ere, ez dira behin ere aipatzen. Horrez gain, haizea, behe-lainoa eta mundua hirutan agertzen dira.
Bestelako fenomeno metereologikoak ere erabiltzen dira sinbolo moduan (euria, haizetea, ekaitza,
elurra). Naturaren gaineko sinboloekin amaitzeko, esanguratsua da beste animalia batzuei letretan
ematen zaien lekua: otsoak, arrainak, lukiak eta saguzarrak aipatzen dira.
Abesti gehienek denborari garrantzia handia ematen diote; askok iraganaren eta orainaren arteko
ezberdintasunak azaltzen dituzte. Esaterako, 8., 13. eta 14. abestiek denboran bizitako nortasun-aldaketa
aurkezten dute. Izan ere, “letrek […] iraganeko, orainaldiko eta etorkizuneko munduei eta bertatik
ateratzeko moduei buruzko gogoetak eskaintzen dituzte” (Connell eta Gibson, 2002: 83). Aipatutako
abestietan, hegan egiteko unea aldaketa horrek dakarren baretasunarekin lotzen dute. Preseski, 8.ak
hegan egitea arazoen eta ongizatearen arteko talkaren metafora egiteko erabiltzen du. Gaitzetatik eta,
dirudienez, gizartetik edo inguruko pertsonengandik, urrunduta, hegan egiteak lasaitasunera darama.
Horri lotuta, Ken Zazpiren “Phoenicoperus” abestiak birsortzearen ideia dakar. Fenix hegaztiaren
sinboloaren bidez, Gernikako taldeak askatasun eta eraldaketaren metafora egiten du. Horrela, hegan
egiteari esker, hots, su eman ostean errautsetatik berriz jaiotzeari esker, “eztarri erdiko aingura
trabatuak” desagerrarazi ahal izango dituzte.
Gorputzari buruzko sinboloak ere adierazgarriak dira kanta hauetan. Gorputz-atalak (begia,
bizkarrezurretik, ezpainetan, hestea, zainetan) eta erreakzioak (algara, arnasa, izerdi hotza, malkoa)
beldur, arazo eta kezkei erreferentzia egiteko erabiltzen dira batik bat, hegan egitearen pertsonifikazio
gisa. Zoriona (ametsak, barrea, bizitza gozatzeaz) eta harremanak (junto a mí, lotura latzenei,
zuengandik urrun) ere ageri diren arren, arestian aipatu da orokorrean norberaren arazoez mintzatzen
direla abestiak.
Zetak taldearen “Hegan” abestia eta Gaztea irratia:
https://www.eitb.eus/eu/gaztea/musika/osoa/7339965/hegan-zetakek-gazteari-30-urteurrenean-oparitutakoabestia/
6
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Haatik, abestietako batzuek maitasun erromantikoaren gaineko mezuak bidaltzen dituzte. Hakima
Flissiren “Vuelo” pertsona zehatz bati zuzentzen zaio esateko balitekeela bere bihotza irekita egotea
baina hark erabaki beharko duela ea ausartzen den berarekin batera hegan egitera. Honek maitasunharremana gauza dadin askatasun indibiduala eta norberaren izaera mantendu behar direla adierazten
du. Lenaoren “Gauez hontza”-k amodioak sortzen dion frustrazioa azaltzen du: “Zure hitz goxoenak
gordetzen dituzu niretako. Zutaz ahaztu egin nahi dut, ez zaitut aurkitzen”. Modu inplizituago batean,
badirudi Nøgenen “Enarak”-ek pertsona bati esaten diola ez dela haren zain geratuko, malkoa irentsi
du- eta leihoak hausteko prest dago-eta.
Aztertutako abestien artean, kolektibotasuna eta elkartasuna esplizituki agerian uzten dituen bakarra
Onki Xin-en “Hegalak salgai” da. “Beldurrak ausardiari hegalak ematen dizkio” esaldiarekin hasita eta
abestiaren amaiera aldera datorren “ongi etorri errefuxiatuak”-ekin, hegoak errefuxiatuek lurretik ihes
egiteko erabakiaren metaforaren parte dira. Gainerako sinbolo, metafora eta bertsoek ere, errefuxiatuen
testuinguruan kokatzen dute abestia: “Lumak zerutik erortzen dira bizitzak itsaso geldoan. Itsasontziak
bihotzetatik amildegia isilik zeharkatuz”. Sergen “Habiak ezpainetan”-ek enarekiko nolabaiteko
begirunea transmititzen du. Letrak esaten du trena iritsi bezain laster ireki dituztela linea berriak baina,
aldiz, egunkariei ez zaila nabarmentzekoa iruditu enarak itzuli izana. Horrela, metaforen bidez hiriaren
eta naturaren arteko talka jorratzen du. Alabaina, azken esaldiarekin, “zure ezpainetan habiak egiten
utzidazu”, diskurtsoa nahasten da eta ez da guztiz esplizitatzen nori zuzentzen ari zaion.
Azkenik, eta musikaren sinboloek paper nagusirik jokatzen ez duten arren, aipagarria da “Txoria
txori”-ren presentzia agerian geratzen dela letrak aztertu ostean. Zetaken “Hegan”-ek, harmoniari
dagozkion sinboloak ez ezik (akorde minor bat), Mikel Laboa aipatzen du “deskarte bat, deskarte zikin
bat, Laboaren orrietan” bertsoan. Gainera, Ezpalaken “Hegan edo hilik”-ek zera dio, “hegalak moztea
edo hiltzea” berdina dela, eta Artze eta Laboaren abestiak hori zioen, hegoak moztu izan balizkio ez zela
txoria izango.

5. Ondorioak eta etorkizunerako planteamendua
15 abestiren lagina nahikoa handia ez den arren, egungo euskal musika popularraren sinboloen
erabilerara gerturatzeko aukera ematen du. Preseski, hegan egitea, hegoak eta hegaztiak gizabanakoaren
barne-gatazkak azaltzeko erabiltzen dira batez ere. Honek “Txoria txori” abestiaren sinbolismoaren
erabilerarekin hausten du eta “Hegal egiten”-en eta “Uxo zuria”-ren iruditegia bereganatzen du, non
gizabanakoaren arazoak azpimarratzen diren. Horrela, badirudi sinbolo hauen balio kolektiboa ez dela
Euskal Kantagintza Berrian bezain nagusi, aditu batzuek balio-aldaketaren gainean duten tesiarekin bat
egiten duena (del Amo, 2019b; Larrinaga, 2014). Horren adibide da lagineko lau abestik sinbologia hau
harreman erromantikoak lantzeko erabiltzea.
Hala eta guztiz ere, laginak erakutsi du egungo euskal popean sinbolo hauek askatasunari lotzen
zaizkiela, libertate indibiduala bada ere. Aurreko atalean aipatu bezala, hegaztiek aldaketa sinbolizatzen
dute eta hegan egiteko uneak aske izatea dakar, minetik urrundu eta lasaitasuna edo ongizatea
eskuratzeko aukera baita. Hori dela eta, analisiak adierazten du txorien inguruko iruditegiak errotuta
jarraitzen duela euskal kulturan eta musikagileengan, nahiz eta gizartearen balio berrietara moldatu den.
Aurretik azaldu bezala, esanguratsua da azpimarratzea sinbolo horiei naturaren (itsaso, zeru),
denboraren eta gorputzaren gaineko hitzek laguntzen dietela.
Etorkizunari begira, eta tesiari lotuta, interesgarria izango litzateke sinbolo hauen erabilera 1990etik
2020rako garai osora zabaltzea, bilakaera azaleratze aldera. Tesiaren asmoa, preseski, hegan egitearen
gaineko nahiz euskal kulturan errotuta dauden bestelako sinboloek (itsasoa, mendia) euskal popean
duten papera ezagutzea da. Baita alderantziz ere; hau da, mahaigaineratzea sinboloek musikaren bidez
izan dezaketen eragina. Horren bidez, euskal popak euskal tradizioarekin duen lotura zer nolakoa den
ezagutu ahalko da.
Era berean, ikertzaileak diskurtso- eta sinbolo-analisiari bi aldagai nagusi gehitzeko premia antzeman
du: hizkuntza eta generoa. Hortaz, lagin honek eskaintzen duen informaziotik abiatuta, sinboloen
esanahia eta erabilera nahiz diskurtso nagusiak hizkuntzaren eta sortzailearen generoaren arabera
aldatzen diren ala ez aztertu nahi du. Hala, plazaratu ahal izango da, esaterako, ea Euskal Herriko
tradiziozko sinbologiak presentzia bera duen euskaraz edo erdaraz eta emakumeek edo gizonezkoek
egindako abestietan.
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Laburpena
Literatura gehienaren arabera, kooperatibaren tamaina bere sistema demokratikoari bereziki
eragiten dion degenerazio-iturria da. Aldi berean, tamainak askotan ukaezina den biziraupen-aseguru
bat ematen die kooperatiba askori. Mondragon Korporazioko kooperatiba baten kasu-azterketan
oinarrituta, kooperatiba handien gobernantza-sistema demokratikoa aztertu eta haren ahultasunak
identifikatu dira. Diagnostiko honetatik abiatuta, tamainak sortutako endekapen demokratikoari
irtenbidea emateko oinarriak planteatzen dira.
Hitz gakoak: Kooperatibak, Mondragon, Gobernantza Demokratikoa, Degenerazioa, Antolamendu
Industriala, Gizarte Ekonomia.

Abstract
The size of the cooperative is, according to most of the literature, a source of degeneration that
especially affects its democratic system. At the same time, size provides many co-operatives with an
often undeniable survival insurance. On the basis of a case study of a cooperative belonging to the
Mondragon Corporation, the democratic system of governance of large cooperatives has been
analysed and its weaknesses identified. From this diagnosis, the basis for a solution to the democratic
tendency of degeneration generated by size is proposed.
Keywords: Cooperatives, Mondragon, Democratic Governance, Mission Drift, Industrial
organizations, Social Enterprises.

1. Sarrera eta motibazioa
2008ko krisi globalaren eta egungo sistema ekonomikoaren porrotaren ondorioz, enpresa eredu alternatiboekiko interes akademiko eta soziala berpiztu zen. Kategoria horren barruan,
kooperatibaren figura nabarmentzen da, eraginkortasun ekonomikoa eta ikuspegi sozial a
uztartzen dituen nortasun hibridoa duelako. Nahasketa hori formula juridiko baten emaitza da
non kapitala "xede" izan beharrean "bitarteko" den, lana subirano gisa utzita. Horren ondorioa
enpresaren jabetza komunitarioa da: bazkide langileek beren jardueraren arriskuak eta onurak
lanaren arabera banatzen dituzte eta “pertsona bat, boto bat” printzipioaren arabera,
erakundearen oraina eta etorkizuna erabakitzen dute.
Covid-19ren pandemiak lehen planoan jarri du berriro enpresa-eredu hau. Enpirikoki frogatua
izan denez, kooperatibek krisiei aurre egiteko duten gaitasun handiagoa izateagatik, zenbait
alderdi politikok eredu kooperatiboa proposatu zuten joan den urtean Espainiako
parlamentuaren “berreraikuntza ekonomiko post-pandemikoaren batzordean”, etorkizuneko
krisiari irtenbidea emateko. Krisiaren gorabeherak jasateko gai izango ez ziren enpresa asko
lan-kooperatiba bihurtzea planteatzen zen lanpostuak babestu ahal izateko. Mekanismo hori
arrakastaz eman da askotan, Argentinako enpresa berreskuratuen kasua erreferentzia nagusitzat
har daiteke.
Lehen kooperatiba 1844an Ingalaterran sortu zenetik, hauek interes handia sortu dute hainbat
espazio sozial, politiko eta akademikotan. Marxentzat adibidez, erakunde hauek "eskala handiko
ekoizpena, zientzia modernoaren eskakizunen arabera, klase patronalik gabe posible dela"
frogatzen zuten (Monzón, 1989). XIX. mendearen azken laurdenean, lan-kooperatibei buruzko
mundu akademikoaren ikuspegia luzaroan baldintzatuko zuen tesi bat sortu zen :
degenerazioaren tesia. Teoria horren arabera, kooperatiba gehienek sistema kapitalistaren
presioa jasaten dutenez, ekonomikoki porrot egitera edo gainerako enpresetatik ia bereizezinak
diren erakundetan bilakatzera kondenatuta daude. Tesi horren aurrean, degenerazioa
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saihestezina dela uste dutenen eta ez dutenen artean banatu da literatura. Hala ere, gaur egungo
ia azterlan guztiak bat datoz gai honetan: tamaina eta hazkundea faktore degeneratzaileak dira ,
batez ere hauen printzipio demokratikoarekiko (Kim, 2012).
Aldi berean, tamainaren garrantzia eta potentziala kontuan hartu behar dugu: alde batetik,
tamainak aukera ematen die kooperatibei askotan lehiakortasun arbuiaezina eskuratzeko.
Bestalde, dimentsionamenduak kooperatibismoaren efektu eraldatzaileak biderkatzeko ahalmena
du, hala nola aberastasunaren banaketa ekitatiboa, ekoizpen-harremanen demokratizazioa edo
lurraldearekiko konpromisoa, besteak beste.
Horrek guztiak pentsarazten digu ea posible den kooperatiba handiak partehartze
demokratikoaren bidez gobernatzea. Gaiari buruzko ikerketarik ezak zein horren inguruko
interes akademikoak justifikatzen dute arloa egokia izatea (Cheney et al., 2014). Honek
garrantzi handiagoa hartzen du Euskal Herrian dagoen lan-kooperatiba handi eta ertainen
dentsitate handia kontuan hartzen badugu, batik bat, ikerketa honen emaitzen onuradun izan
baitaitezke.

2. Arloaren egoera eta ikerketaren helburuak
Mundu akademikoan, lan-kooperatibak ikuspegi ezkorretik ikusi izan dira luzaroan. Ikuspegi
hori gaur egun ere nolabaiteko nagusitasunarekin dirauen degenerazioaren tesiak babestu du
(Storey et al., 2014; Bretos eta Errasti, 2018). Degenerazio tesiaren jatorria XIX. mendearen
amaieran hainbat sozialistek lan-kooperatibei egindako kritiketan aurkitzen dugu.
Azpimarratzekoa da hauen kritika lan-kooperatibaren figuran oinarritu beharrean, hauen
jarduera garatzen zen baldintzetan ardaztu zela. Izan ere, sistema kapitalistak eta haren
dinamikek presio handia eragiten zutela argudiatzen zuten, lan-kooperatibak haien kudeaketamoduetara egokitzera edo porrot egitera behartuta geratuko zirelarik (Cornforth, 1995; Bretos
eta Errasti, 2018). Degenerazio tesiek ñabardura berri bat hartu zuten Potter eta Webben
ikerketekin (1921). Bi egile hauek, Europan zehar egindako ikerketa enpirikoetatik abiatuta,
degenerazioaren faktore nagusia barnekoa zela ondorioztatu zuten. Langileak kontrolpean
egoteak diziplinarik eza, merkatuari buruzko ezagutzarik eza eta berrikuntzan inbertitzeko
errezeloak sortzen zituela argudiatzen zuten. Tesi hauek Miyazakik (1984) eta Meisterrek
(1984) aurrerago aberastuko zituzten beren ikerketekin.
70eko hamarkadatik aurrera, teoria horien baliozkotasuna zalantzan jartzen duten ahotsak
entzuten hasten dira. Kritika nagusiak hauen determinismo obsesibora bideratuta zeuden; izan
ere, iradokitzen dute kooperatibak ez daudela erabat determinatuta kanpoko eta barruko
mugengatik, eta hauek beren autonomia mugatzen duten arren, oraindik ere badutela beren
printzipioak eta balioak denboran zehar mantentzeko gaitasuna. Ikuspegi hau birsorkuntzaren
tesian kokatzen da (Bernstein, 1976; Batstone, 1983; Cornforth, 1995; Bretos eta Errasti, 2018) .
Horren defendatzaileen arabera, degenerazioa saihestu eziniko amaieratzat baino, kooperatiba
baten bizitzako etapa posible baina gaindigarritzat ikusi behar da.
Degenerazio-prozesuari dagokionez, literaturak hainbat adierazle identifikatu ditu
tradizionalki: Potter eta Webb (1921) egileek langileen parte-hartze eskasa, boterekontzentrazioa esku gutxitan egotea, etekinak gizarte helburuak asetzearen aurrean gainjartzea
eta bazkide langileen proportzioan soldatapeko pertsonen gehikuntza ematea aipatzen dute. Ildo
horretan, literaturak joera degeneratibo horien faktore detonatzaile edo handitzaile gisa tamaina
eta hazkundea identifikatu ditu (Rosner, 1984; Cornforth, 1995; Bretos et al., 2018). Hala eta
guztiz ere, kooperatiba askoren bizirauteko aukera bakarra hazkundea izan da, batik bat azken
hamarkadetako globalizazio-prozesuak sortu duen lehiakortasun basatiak bultzatuta (Bretos eta
Errasti, 2018). Gaiari buruz egin diren ikerketa enpirikoek agerian uzten dute estrategiak
funtzionatzen duela (Storey et al., 2014), baina, lehen aurreratu den bezala, hau ez da
kaltegabea izan: antolamenduaren dimentsionamendua eta ekoizpenaren sakabanatze
geografikoa degenerazio egiaztagarriak gauzatu dute erakunde horien gobernantza sistema
demokratikoetan (Stryjan, 1994; Cornforth, 1995).
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Tamainaren eta kalitate demokratikoaren arteko alderantzizko harremana Platon,
Montesquieu, Rousseau eta Derrida filosofoek landutako fenomeno klasiko bat da. Horiek
guztiek garatu zituzten kontzepzioen aniztasunaren barruan, bat egiten dute demokrazia
berdinen artean bakarrik gerta daitekeelako planteamenduan. Premisa horren arabera,
adiskidetasunak eta konfiantzak garrantzi berezia hartzen dute haien eskemetan, harreman
horien bidez lortzen baita batzarreko kideen arteko elkarrekikotasuna eta berdintasuna. Beste
pertsonarengan konfiantza izateko, oro har, elkar ezagutzeko denbora behar da (Derrida, 1997);
faktore hori, zalantzarik gabe, mugatua da gizaki baten bizitzan. Hala ere, gai honetan, badirudi
denbora ez dela faktore mugatzaile bakarra. Ikerketa batzuen arabera, giza garunaren tamaina
muga bat da nolabaiteko sakontasunez ezagutu dezakegun pertsona -kopuruari dagokionez, eta
beraz, konfiantza izan dezakegun pertsona kopuruarekiko. Muga hau 150 norbanakoen inguruan
ezarri zuen zenbait ikerketatik abiatuta Dunbar ikertzaile ospetsuak (Aiello eta Dunbar, 1993).
Hau izango litzateke, hedaduraz, demokrazia zuzen garbienaren muga. Elkarrekiko konfiantza
ez da soilik demokraziaren praktikarako funtsezko faktorea, baita lankidetzarako ere. Ildo
horretan, ikerketa askok erakusten dute duela 70.000 urtera arte gure espeziea kopuru hori
gainditzen ez zuten talde sozialetan antolatu zela (Hill eta Dunbar, 2003). Tesi batzuen arabera,
fikzioa eraikitzeko gaitasuna izan zen 150 pertsonen atalase hura gainditzen ahalbidetuko
ziguna. Taldekide guztien elkar ezagutza pertsonalaren ezean, kontakizun, mito eta fikzio
batzuk partekatzeak ezezagunengan konfiantza izatea eragin zuen (Harari, 2014).
Fikzioa, beraz, 150 pertsonatik gorako talde bat kohesionatzeko eta hortaz haien lankidetza
ahalbidetzeko aliatu handietako bat da. Literaturak, ordea, planteatzen du kohesio berri horrekin
batera erakunde-antolaketa jakin bat egon behar dela nahitaez, eta, beraz, aurreko antolaketa
espontaneoa eragotzi behar dela. Honen arabera, balore eta ideia bateratzaileak sortzea eta
gizarteratzea funtsezkoak dira erakunde demokratiko handientzat. Helburu hori lortzeko,
literatura bat dator hezkuntza kooperatiboa ezinbesteko tresnatzat hartzen (Azkarraga et al.,
2012; Heras, 2014; Bretos, 2018). Hezkuntzarekin batera, komunikazioa ere funtsezkoa da
tamaina handiko erakunde demokratiko baten iraunkortasunean. Lehen aipatutako kohesioa
gauzatzeko elementutzat ere har daiteke (Heras eta Basterretxea, 2016; Bretos et al. 2019).
Azkenik, lanaren kudeaketan parte hartzearen garrantzia kontuan hartu behar dugu (Bernstein,
1976). Izan ere, hainbat ikerketaren arabera, lanean autonomia izatea laneko asebetetze aren
faktore nagusietako bat da (Pink, 2011).
Lan honen helburua, beraz, lan-kooperatiba handien egungo gobernantza-sistema
demokratikoaren ahulguneak eta indarguneak identifikatzea eta ulertzea da. Ikerketaren
ondorioak diagnostiko integral baten oinarri izango dira lan-kooperatiba handien degenerazio
demokratikoari irtenbidea aurkitzeko.

3. Ikerketaren muina
Kooperatiba baten kudeaketaren parte hartze demokratikoa aztertzeak metodologia
kualitatiboa erabiltzea eskatzen du. Hain zuzen ere, gaia hain gutxi aztertu dela kontuan hartuta,
kasu-azterketa batetik abiatutako analisi induktiboa da egokiena (Eisenhardt, 1989; Bretos et al.,
2018). Horretarako Fagor Arrasate kooperatiba aukeratu da, Mondragon Korporazioko
(munduko lan-kooperatiba talde handiena) kide eta biziberritze demokratikoan erreferentzia.
Erakundeak nolabaiteko ziurgabetasuna bizi du gaur egun, neurri batean Covid -19aren krisi
ekonomiko-sanitarioaren ondorioz, baina, batez ere, automobilismoaren krisiagatik. Hortaz,
fabrika kooperatiboetako soldatapeko langileak ABEEn jarri dituzte, eta 250 bazkide inguruk
ordu-murrizketak jasan dituzte. Gainera, bazkideak beste kooperatiba batzuetan birkokatzea
baloratzen ari dira.
3.1. Gobernantza-sistema
Korporazioko gainerako kooperatibak bezala, Fagor Arrasateren gobernantza-sistema batzar
nagusian oinarritzen diren bi zutabetan egituratzen da. Azken hau, erakundearen organo
subiranoa da, horretan sortu eta eskuordetzen baitira botere guztiak. Aipatutako bi zutabeak
enpresaren bi aldeak irudikatzen dituzte: tekno-egitura eta giza-egitura.
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Batzarrean kooperatibako erabaki garrantzitsuenak hartzen dira: kudeaketa-planak, plan
estrategikoak eta kontuak onartzen dira, eta hautetsiak aukeratzen edo/eta berresten dira.
Bazkideek osatzen dute batzarra; horien artean, iraupen mugatuko bazkideak (85), iraupen
mugagabekoak (575) eta ez-aktiboak eta birkokatuak (120) bereiz ditzakegu. Bakoitzak boto bat
emateko eskubidea du, kooperatibismoaren oinarririk oinarrizkoenetako bat aplikatuz. Bazkide
ez diren langileek (21) ez dute botoa emateko eskubiderik, baina batzarrera joatera gonbidatzen
dituzte. Txinako lantegiko 128 langileak kontuan hartzen, 149 soldatapeko langile daude
guztira, hau da, langile guztien % 18,4.
Aurretiaz aipatutako lehen zutabeari dagokionez, erakundearen alde tekniko-administratiboa
irudikatzen du honek. Gerentziak, zuzendaritza kontseiluak eta erdi-mailako agintariek osatzen
dute, besteak beste. Kontseilu errektorea izango da gerentea aukeratuko duen organoa,
Mondragon Korporazioak proposatu ohi dituen hainbat hautagaitzen artean. Honek zuzendaritza
kontseiluko kideak izendatuko ditu eta horiek erdi-mailako agintariak izendatuko dituzte.
Giza-egiturari dagokionez, kooperatibaren ordezkaritza, kudeaketa, kontrola eta gobernantza
funtzioez arduratzen da hau. Beraz, eginkizun horietako bakoitza gauzatzeko gai diren hainbat
organoz osatuta dago: kontseilu-errektorea kooperatibaren gobernu, administrazio eta
ordezkaritza organoa da. Gutxienez kideen bi herenek kooperatibako bazkideak izan behar dute.
Kontseilariak eta lehendakaria batzar nagusiak aukeratuko ditu zuzeneko eta isilpeko
bozketaren bidez. Sozietate-kontseilua, aurrekoa ez bezala, organo berri samarra da, 1993ko
Kooperatiben Legearekin batera sortu baitzen. Organo hau funtsezkoa bihurtu da gaur egungo
kooperatiba handi eta ertainen funtzionamendurako. Izan ere, Cheney (Cheney et al., 2014)
ikertzaileak, kooperatiba handien osasun-egoera ezagutzeko organo honen behaketaren
garrantzia aipatzen du. Azken urteotan, sozietate-kontseilua kooperatiben gobernantza-sisteman
garrantzi handieneko erreforma baten oinarri izan da, hain zuzen ere, nukleo kontseilu
direlakoen sorrera. Hauek, lan-gune bakoitzeko langileak1 eta haiek aukeratutako ordezkari bat
osatutako foro txikiak dira. Azken horrek taldea ordezkatuko du aipatutako sozietatekontseiluan. Ordezkariekin batera, lehendakariak eta gerenteak osatuko dute sozietatekontseilua (E. lehendakaria eta E. sozietate-kontseilaria). Nukleo kontseiluak eta sozietatekontseilua teorikoki hilero biltzen dira. Lehenengoen tamaina txikia konfiantza-giro pertsonal
bat sortzeko eta langileek beren iritziak erraz adierazteko aukera izan dezaten pentsatuta daude;
elkarrizketatu baten arabera, batzar nagusian 900 lagunen aurrean hau egitea oso zaila baita (E.
pertsonen arloko zuzendaria). Beraz, sozietate-kontseilariak funtsezko zeregina du langileen
informazioa goi-karguei helarazten, eta alderantziz. Fagor Arrasatek, gainera, bere zereginaren
garrantzia nabarmendu du nukleo kontseiluetako bilerak dinamizatzera adoretuz, langile guztien
parte-hartzea ziurtatuz eta gaiak proposatuz.
Nukleo kontseiluez gain, informazio-kontseiluak ere badaude, eta horien artean negoziokoak
eta batzarrak prestatzekoak bereiz ditzakegu. Batetik, bilerak urtean birritan egiten dira,
kooperatibaren negozio bakoitzean (siderurgia, etxetresna elektrikoak, automobila eta
administrazio eta finantza saila). Horietako bakoitzaren zuzendaria da buru, eta negozioko
langileei beren egoera ekonomikoari buruzko informazio guztia helaraztea du helburu. Bestetik,
batzarrak prestatzeko kontseiluei dagokienez, izenak berak dioen bezala, batzar nagusiak
prestatzea eta arintzea helburu duten bilerak dira. Bilera hauek kooperatibako fabrika
bakoitzeko (Markina, Zamudio, Donostia eta Arrasateko biak) langile guztien aurrean egiten
dira. Lehendakaria eta gerentea dira bileraren erakusleak. Hemen ebazten dira batzarrean
landuko diren gaiekiko zalantza guztiak, hau arina izan dadin. Pertsonen arloko zuzendariak
adierazi bezala (E. pertsonen arloko zuzendaria), batzarra lehenago hartutako erabakiak
formalizatzeko egintza bat da gaur egun.
Organo horien helburu nagusietako bat erakunde demokratiko handiek dituzten arazo
handietako bat konpontzea da: informazioa kide guztien artean modu eraginkorrean
transmititzea. Komunikazio-gabezia hauek organoen eta bazkideen arteko urruntzea eragin ohi
1

Soldatapeko langileak ere parte hartzen dute hauetan.
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dute, eta, proiektu komunaren partekatzea saihesten dute. Honek guztiak bazkideen arteko ezinegona
eta nortasun-galera sortzen du (E. bazkide-langilea).
1. irudia. Nukleo kontseiluen organigrama

3.2. Lanaren antolaketa
Fagor Arrasateren sektore industrialaren ezaugarriak direla eta, ekoizpen-sistema Taylorista
alde batera uzteko aukera izan dute. Elkarrizketatutako bazkide baten arabera, lanantolamenduan nahiko autonomia zabala dute. Lana proiektuetan oinarrituta antolatzen da eta
proiektu horiek epe jakin batean bete beharreko helburu zehatz batzuei jarraituz garatzen dira.
Proiektuak behar bezala koordinatzeko, lantaldeko kideak astean batez beste 4 ordu biltzen dira.
Gainera, lantalde guztien lana koordinatzeko hilean 1 edo 2 bilera egiten dira (E. bazkidelangilea). Kontuan hartu behar da elkarrizketatuak aipatzen duela lan antolamendu mota hori,
neurri handi batean, nagusi bakoitzaren estiloaren mende dagoela. Lehen begiratuan,
kudeaketako sistema erdi autonomo hauek ez lirateke gehiegi bereiziko Mondragon
Korporazioko beste kooperatiba batzuek abiarazikoetatik (Heras, 2014; Bretos et al., 2018;
Bretos eta Errasti, 2018). Ortegak (2013) kooperatiben izaera demokratikoaren eta hauetan
nagusi den kudeaketa-sistema hierarkikoaren kontraesana azpimarratzen du. Fagor Arrasateren
kasuari dagokionez, nahiz eta lana proiektuen bidez antolatuta egon, sailak ardatz nagusia izaten
jarraitzen du, eta, beraz, langileen autonomia oso espazio mugatuetan uzten du (Ortega, 2013).
Pertsonen arloko zuzendariari egindako elkarrizketatik ondorioztatzen da, halaber, plan
estrategikoen eta kudeaketa-planen egitean langileen parte hartze eza, zuzendaritza kontseiluko
kideek soilik parte hartzen baitute horrelakoen elaborazioan. Hala ere, zuzendariaren arabera (E.
pertsonen arloko zuzendaria) sail bakoitzeko buruek ere proposamenak egin ahal dituzte beren
laguntzaileekin batera. Horrez gain, erakundean erabiltzen den ekoizpenaren kudeaketa -sistema
Lean Manufacturing ospetsua dela aipatzen du zuzendariak. Sistema hau produkzio-prozesuan
beharrezkoak diren baliabide eta zeregin guztiak optimizatzen saiatzen d a eta enpresa
konbentzionaletatik zuzenean inportatua dago, beraz, bere helburua eraginkortasun
ekonomikora eta bezeroaren asebetetzera mugatzen da (Azkarraga et al., 2012). Bretosek (2018)
kooperatiba-balioen murrizketarekin lotzen du sistema mota horren inportazioa.
Azpimarratzekoa da nukleo eta sozietate-kontseiluen arteko komunikazio-ildoen buxaduraren
itxurazko ebazpena. Ortegak (2013) egindako diagnostikoaren arabera, langileak nukleo
kontseiluen bitartez lanean sortutako arazoak konpontzen saiatzen ziren arduradunarekin egin
beharrean, ondorioz beste informazio garrantzitsuaren hedapena saihesten zen . Lan honen
esparruan egindako elkarrizketek beste egoera bat islatu dute, sozietate-kontseilariak adierazten
baitu horrelako egoerak ezohikoak direla gaur egun (E. sozietate kontseilaria).
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3.3. Informazioaren transmisioa
Elkarrizketatutako bi goi-kargudunak bat datoz komunikazioa garrantzi handiko gaitzat
hartzean, eta, aldi berean, komunikazio sistemaren hobekuntzaren premia onartzen dute (E.
pertsonen arloko zuzendaria eta E. lehendakaria). Elkarrizketatutako beste biek oso
garrantzitsutzat jotzen ez badute ere, interesgarria da ikustea sozietate-kontseilaria eta
oinarrizko langilea nukleo kontseiluen maiztasun urria aitortzen dutela (E. sozietate kontseilaria
eta E. bazkide-langilea). Lehendakariak kooperatibaren gardentasuna langileek batzarretan
duten parte-hartze maila altuarekin lotzen du. Sozietate-kontseilariak ere antzera jokatzen du,
baina erakundearen tamaina handiak bata zein bestea murrizten dituela gaineratzen du. Bere
ikuspuntutik, Fagor Arrasate behar baino gardenagoa da, eta horrek erabakiak hartzeko
arintasuna galtzea eragiten dio.
3.4. Hezkuntza
Pertsonen arloko zuzendariak eta lehendakariak goi-kargudun izatera igarotzen den edozein
pertsonak buruzagitza ikastaro bat jasotzen duela aipatu du. Hauek kide guztiek jasotzen duten
finantza-prestakuntzaz ere hitz egiten dute, baina aipatzekoa da gainerako elkarrizketatuek
kontu hori ez aipatzea gaiari buruz galdetzen zaienean (E. sozietate kontseilaria eta E. bazkidelangilea). Denak bat datoz aldiz, bazkide berriak jasotzen duten prestakuntza kooperatiboko
ikastaroari buruz. Elkarrizketatutako bazkide-langilearen arabera, ordea, ikastaro horiek balioen
irakaskuntza baino, balioen aurkezpen gisa lantzen dira. Puntu horrekin lotuta, zuzendariak
aipatu du kideen artean gutxienez bi motatako portaera kooperatibo orokortuak identifikatzeko
eta indartzeko plan bat dagoela. Hala ere, onartzen du plan horiek kooperatibaren baldintza
ekonomikoen mende daudela, eta hauek gaur egun ez direla onuragarrienak (E. pertsonen arloko
zuzendaria).

4. Ondorioak
Ikerketak erakusten digun lehen aurkikuntzetako bat barne-komunikazioak kudeaketa
demokratiko eta parte-hartzaileari dagokionez betetzen duen funtsezko funtzioa da.
Metabolismo komunikatibo ona giltzarri da gardentasuna eta erakundeko kide guztien arteko
sinkronizazioa lortzeko, eta hori ez da beti erraza izaten. Fagor Arrasateren kasuan, badirudi
erakundeak gardentasuna lortzen duela erabakiak hartzeko arintasunaren kontura. Egia da
hobetu egin dela gatazkak konpontzeko sistema, agian sozietate kontseilariaren eginkizun
dinamizatzailearen ondorioz; baina agerikoa da oraindik ere komunikazio gabezia handiak
daudela, horren isla elkarrizketatutako oinarrizko langileak nukleo kontseiluen
funtzionamenduari buruz zuen ezagutza falta izanik. Komunikazio-urritasunaren sentsazioa
berresten da elkarrizketatutako bi goi-kargudunek sistema hobetzeko beharra azpimarratzen
dutenean. Ikerketak, bestalde, kideek balio kooperatiboetan duten hezkuntza eskasa egiaztatzen
du. Egoera horrek talka egiten du literaturak eta Mondragon Korporazioak berak aitortutako
hezkuntzarekiko gogoetarekin, funtsezko tresnatzat baitute kooperatiba nortasuna eta
partaidetza sustatzeko. Hezkuntza falta hori bazkide-langileak aipatzen duen bazkideen
inplikazio faltaren arrazoia izan liteke. Lanaren antolamenduari dagokionez, kooperatibak beste
edozein enpresa-ereduekiko sistema bereizi ezina du. Beste alde batetik, ikerkuntzak argi utzi
du aldaketa sozialen subordinazio ekonomikoa. Hau Mondragon Korporazioko kooperatiben
dinamika birsorkuntzaileak nola suertatzen diren ulertzeko balio handia du .
Hau guztiarekin ondorioztatzen da, alde batetik, arreta berezia jarri behar zaiela nukleo
kontseiluei, organo zentralak baitira informazioaren transmisioan. Antzeman dira Fagor
Arrasateren berrikuntzaren emaitzak, kontseilariari eginkizun dinamizatzailea emateari
dagokionez. Hala ere, sistema hobetzeko lanean jarraitzeko beharra ikusi da, eta informazioa
modu kualitatiboago batean maneiatzea izan daiteke lehenengo pausu interesgarri bat. Lanaren
antolaketa demokratizatzea da lan-kooperatiba handien erronka nagusietako bat. Ildo horretan,
nukleo kontseilua sistema hori egituratzeko ardatz posible gisa hartzea proposatzen da, eta,
horrela, antolaketa orokorrean zeregin garrantzitsuagoa izatea. Kudeaketa planak eta plan
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estrategikoak egiterako orduan parte-hartzea zabaltzea ere premiazkoa da. Azpimarratu behar da ere
ezinbestekoa dela hezkuntza kooperatiboa sistematizatzea eta kooperatibako kide guztiei zabaltzea.
Honek langileek parte hartzeko eta beren antolamendua etengabean hobetzeko behar duten motibazioa
eta kidetasun-sentimendua sustatuko luke.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Azterlan honen mugak kontuan hartuta, haren etorkizuneko garapena da, ezinbestean, sortzen
den lehen zereginetakoa. Horretarako, kasuaren azterketa abangoardiako ezaugarriak dituzten
beste kooperatiba handi batzuetara hedatzeaz gain, Fagor Arrasaten bertan sakondu beharko
litzateke. Horrek guztiak oinarri gisa balioko luke kooperatiba handien disfuntzio
demokratikoak azaldu eta ebatzi ditzakeen teoria bat eraikitzeko. Era berean, interes handikoa
izango litzateke kooperatiba balioak murriztu gabe lehiakorrak izan daitezkeen erakunde hauen
hazkunde alternatibak aztertzea.

6. Erreferentziak
Aiello, L. C., & Dunbar, R. (1993). Neocortex size, group size, and the evolution of language. Current
Anthropology, 34(2), 184-193.
Azkarraga, J., Cheney, G., eta Udaondo, A. (2012): Workers’ participation in a globalized market:
Reflections on and from mondragon. In M. Atzeni (arg.), Alternative work organizations,
Palgrave Macmillan, Erresuma Batua, 76-102.
Batstone, E. (1983). Organization and orientation: A life cycle model of french co -operatives, Economic
and Industrial Democracy, 4(2), 139-161.
Bernstein, P. (1976). Necessary Elements for Effective Worker Participation in Decision Making,
Journal of Economic Issues, 10:2, 490-522.
Bretos, I. (2018): Desnaturalización, transformación y regeneración en la economía social: Reflexiones
desde la experiencia cooperativa de mondragón en la era de globalización. In A.
Bengoetxea (arg.), Economía Social en el País Vasco, Euskal Erria - Universidad CLAEH,
Montevideo, 2, 211-242.
Bretos, I. eta Errasti, A. (2018). Challenges and opportunities for the regeneration of multinational
worker cooperatives: Lessons from the mondragon corporation—a case study of the fagor
ederlan group, Organization, 24(2), 154-173.
Bretos, I., Errasti, A., eta Marcuello, C. (2018). Multinational expansion of worker cooperatives and
their employment practices: Markets, institutions, and politics in mondragon , SAGE
Publications.
Cheney, G. (1999): Values at Work: Employee Participation Meets Market Pressure at Mondragón,
Cornell Univ. Press, AEB.
--------------, (2005). Democracy at work within the market: Reconsidering the potential. Worker
participation: Current research and future trends, Emerald Group Publishing Limited,
Bingley.
Cheney, G., Santa Cruz, I., Peredo, A. M., eta Nazareno, E. (2014), Worker cooperatives as an
organizational alternative: Challenges, achievements and promise in business governance
and ownership, Organization, 21(5), 591-603.
Cornforth, C. (1995), Patterns of cooperative management: Beyond the degeneration thesis . Economic
and Industrial Democracy, 16(4), 487-523.
Derrida, J. (1997).
Politics and friendship: A discussion with jacques derrida.
http://www.livingphilosophy.org/Derrida-politics-friendship.htm web orrialdetik aterata.
Eisenhardt, K. M. (1989), Building theories from case study research, The Academy of Management
Review, 14(4), 532-550.
Harari, Y. (2014): Sapiens. De animales a dioses, Debate, Madrid.
Heras-Saizarbitoria, I. (2014), The ties that bind? exploring the basic principles of worker-owned
organizations in practice, Organization, 21(5), 645-665.

297

IkerGazte, 2021

Heras-Saizarbitoria, I., & Basterretxea, I. (2016), Do co-ops speak the managerial lingua franca? an
analysis of the managerial discourse of mondragon cooperatives , Journal of Co-Operative
Organization and Management, 4(1), 13-21.
Hill, R. eta Dunbar, R. (2003), Social network size in humans. Human Nature, 14(1), 53-72.
Kim, J. (2013), Influence of group size on students' participation in online discussion forums , Computers
& Education, 62, 123-129.
Kokkinidis, G. (2012), In search of workplace democracy, International Journal of Sociology and Social
Policy, 32(3/4), 233-256.
Meister, A. (1984): Participation, Associations, Development, and Change, Transaction Books, New
Brunswick.
Miyazaki, H. (1984), On success and dissolution of the labor-managed firm in the capitalist economy,
Journal of Political Economy, 92(5), 909-31.
Monzón, J. (1989): Las cooperativas de trabajo asociado en la literatura económica y en los hechos ,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
Ortega, I. (2013), Diagnostico sobre la participacion institucional en las cooperativas , Unpublished
manuscript.
Pink, D. (2011): Drive: The surprising truth about what motivates us, Penguin LCC, AEB.
Rosner, M. (1984), A search for 'coping strategies' or forecasts of cooperative 'degeneration'? Economic
and Industrial Democracy, 5(3), 391-399.
Storey, J., Basterretxea, I., eta Salaman, G. (2014), Managing and resisting ‘degeneration’ in employeeowned businesses: A comparative study of two large retailers in spain and the united
kingdom, Organization, 21(5), 626-644.
Stryjan, Y. (1994), Understanding cooperatives: The reproduction perspective, Annals of Public and
Cooperative Economics, 65(1), 59-80.
Webb, S. eta Webb, B. (1921). The consumers' co-operative movement. England: Longmans, Green and
co., 1921.
Elkarrizketak. (Fagor Arrasaten 2020an otsailetik ekainera):
1. Lehendakaria (1:29)
2. Langile-bazkidea (0:49)
3. Sozietate-kontseilaria (0:56)
4. Pertsonen arloko zuzendaria (1:16)

7. Eskerrak eta oharrak
Alde batetik eskerrak eman nahi dizkiot Aitor Bengoetxea eta Ignacio Bretos-i, haien laguntzarik
gabe ezin izango nuke honelako lan hau amaitu. Bestetik, eskerrak eman nahi dizkiot ere Fagor
Arrasateko elkarrizketatutako kideei, arazorik gabe zabaldu baitzidaten haien etxeko atea pandemiako
momentu latzenetan.
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Autodeterminazioa eta erabakitzeko eskubidea Euskal Herrian.
Kontzeptuen eboluzioa mugimendu sozialen ikuspegitik
Vizán-Amorós, A.
Parte-Hartuz ikerketa taldea
ander.vizan@ehu.eus
Laburpena
Lurralde gatazkei soluziobide emateko modurik ohikoena biolentzia izan da historian zehar. XX.
mendetik aurrera, ordea, gatazka horiei modu baketsuan aurre egiteko mekanismoak sortzen dira,
autodeterminazio eskubidea saiakerarik arrakastatsuena izanik. Honen erabilera, ordea, egoera
kolonialetara mugatu eta nazio gutxituentzat oztopo ere bilakatu zen. Testuinguru horretan, erreminta
berri baten jaiotza bizi izan dugu: erabakitzeko eskubidearena. Hasieran lurralde gatazkak
konpontzeko gailu modura eta, ostean, aldarrikapen eta arazo ugari modu demokratikoan irtenbidea
aurkitzeko mugimendu sozialen partetik.
Hitz gakoak: autodeterminazioa, erabakitzeko eskubidea, mugimendu sozialak, demokrazia,
burujabetza

Abstract
Violence has been the most common solution to territorial conflicts throughout history. From the
XXth century on, however, mechanisms arise to deal with these conflicts in a peaceful way, with the
right of self-determination being the most successful trial. Nevertheless, its use was limited to colonial
situations and became an obstacle for minority nations. In this context we have experienced the birth
of a new tool: the right to decide. At first as a device for resolving territorial conflicts and,
subsequently, from social movements to democratically resolve many demands and problems.
Keywords: self-determination, right to decide, social movements, democracy, sovereignty

1. Sarrera eta motibazioa (Formatu orokorra eta bibliografia)
Azken urteetan, Europa Mendebaldeko zenbait naziok, Katalunia eta Eskozia kasu, egoera
juridiko-politikoa eraldatzeko prozesu politikoak gauzatu dituzte, autodeterminazioa edota
erabakitzeko eskubidea oinarri izanda. Euskal Herrian ere, nahiz eta beste maila batean izan,
mugimendu nazionalista indartsua dago, zeinak historikoki autodeterminazio eskubidea
aldarrikatu duen eta, berriki, baita erabakitzeko eskubidea ere.
Azken kontzeptu hau berri samarra da eta garapen akademiko mugatua izan du eta, era
berean, eztabaida soziala piztu du egungo gizartean. Horregatik, bereziki garrantzitsua da
autodeterminazio eskubidearen eta erabakitzeko eskubidearen kontzeptuez eta bere ondorioez
ikertzea. Lehenik, beharrezkoa da kontzeptu bat zein bestearen ezaugarri zein ezberdintasunak
jakitea, erabakitzeko eskubideak autodeterminazioaren aurrean dakartzan berrikuntza posibleak
aztertzea, bai eta bata edo bestea aldarrikatzearen ondorio juridiko-politiko (praktikoak) ikustea
ere. Finean, erabakitzeko eskubideak autodeterminazioarekiko paradigma aldaketa suposatzen
duen aztertzea.
Gainera, alderdi enpirikoan, Euskal Herriko mugimendu sozial soberanisten eboluzioa
aztertuko da, aldarrikatzen duten kontzeptuari erreparatuz, hau da, autodeterminazioa edota
erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duten ikusiz, modu horretan kontzeptu bat edo bestea
asumitzearen ondorioak ikusiz lurraldetasuna, sakontze demokratikoa eta burujabetzaren
alorretan.
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2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak (Azpiatalak eta zerrendak)
XX. mendeko hasierara arte itxaron behar dugu autodeterminazioaren kontzeptua esplizituki
jasotzeko. Lehenengo Europako esfera ezkertiarretan eta, ostean, Wilson Amerikako Estatu
Batuen presidentearen ahotan, autodeterminazio eskubidearen ideia babestuz.
Bigarren Internazionalaren baitan auzi nazionalaz emandako eztabaida ideologiko
garrantzitsuen ostean (akordiotara heldu barik), zenbait alderdi sozialis tek bere egin zuten
autodeterminazio eskubidearen defentsa, Londresen 1896ko uztaila eta abuztu bitartean
ospatutako Nazioarteko Langile Sozialistak eta Merkataritza Batasunaren Kongresuan ikusi
daitekeen bezala (Brownlie, 1970: 93). Gerora Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuneko
lider izango ziren Lenin, zein Stalin, autodeterminazioaren aldeko jarrerak defendatu zituzten
1913 eta 1914 urteetan. Stalinek “Marxismoa eta auzi nazional eta koloniala” 1 izeneko saiakeran
nazioek, autogobernuaz gain, sezesioa gauzatzeko eskubidea zutela defendatu zuen 1913an.
Leninek, bere aldetik, 1914an “Nazioek autodeterminaziorako duten eskubidea” 2 argitalpenean
ildo beretik jarraitu zuen.
Urte batzuk geroago, Amerikako Estatu Batuen Kongresuan, 1918ko otsailaren 12an, h aren
presidente Woodrow Wilsonek egindako diskurtsoan, bere Hamalau Puntuak defendatu zituen,
Europako nazioek gerra eten zezaten eta kontinentearen berreraikitzea hasteko. Proposamen
horien muinean autodeterminazio eskubidearen defentsa eta nazioarteko ba kearen bultzada
zeuden. Alta, Wilsonek diskurtso famatu horretan ez zion kontzeptuari berari aipu zuzenik egin,
nahiz eta bere diskurtsoan autodeterminazio eskubidearen filosofia antzeman zitekeen, modu
inplizituan.
Hamarkada batzuk pasatu beharko dira, ordea, nazioarteko legedian aipatutako eskubidea
jaso arte. Bigarren Mundu Gerra amaituta, 1945eko ekainaren 26an, San Franciscon Nazio
Batuen Erakundea sortzeko oinarriak ezarri ziren, Nazio Batuen Gutunaren sinaduraren bitartez.
Gutunak, lehenengo aldiz, nazioarteko estatus legala aitortzen zion autodeterminazio
eskubideari bere 1.2. eta 55 artikuluetan.
Alta, bere garapenean autodeterminazio eskubide hari mugak ezarri zitzaizkion eta,
praktikan, autodeterminazio-eskubidea testuinguru kolonialera eta Nazio Batuek proposatutako
esparru juridikora mugatu zen (Cassese, 1995; López-Jacoiste, 2019; Urrutia et al., 2012).
Kontraesankorki, ez dira urriak izan deskolonizazioaren testuingurutik kanpo sortuko Estatu
berriak. Hala eta guztiz ere, ez du ekarri nazioartean berrazterketa juridikorik, baina areagotu
egin ditu autodeterminazio-eskubidearen egokitasunari buruzko zalantzak, prozesu
deskolonizatzaileei soilik lotuta. Izan ere, XX. mendearen amaieratik aurrera, deskolonizazioari
lotu gabeko prozesu emantzipatzaileak teorizatzeko eta praktikara eramateko saiakerak egin
dira. Are gehiago, teorizatzen saiatu dira "autodeterminazio eskubidea erabili gabe ere, sezesio prozesu bat ezar daitekeela, printzipio demokratikoa oinarri hartuta". (Urrutia et al, 2012: 64).
Zentzu horretan paradigmatikoak dira Kosovo eta Canadá-Quebeceko adibideak. Quebec (1980
eta 1995eko erreferendumak eta Clarity Act) eta Kosovoren (bereziki, Nazioarteko Justizia
Gortearen Iritzi kontsultiboa Kosovoren aldebakarreko independentziari buruzk oa) aurrekariek
eduki teoriko garrantzitsuaren ekarpena egiten baitute autodeterminazio eskubidearen
aplikagarritasunaz egoera ez-kolonialetan.
Testuinguru horretan, hain justu, erabakitzeko eskubidearen kontzeptua agertzen da.
Autodeterminazioaren kontzeptuari ezarritako mugak ekiditeko, sakontze demokratikoaren
indarra baliatuz. Horrela, erabakitzeko eskubidea, lurralde-gatazkei soluziobide emateko
erreminta bezala, Euskal Herrian eman zen lehen aldiz, Ibarretxe lehen dakariaren eskutik
(Lopez, 2013). Geroago, informalki bere abizenez ezagutzen den Estatutu berrirako planean
(hots, Ibarretxe planean) formalki jaso zen erabakitzeko eskubidearen kontzeptu hori.

1
2

Vissariónovich, Stalin, I., «Marxismoa eta auzi nazionala», Prosveshcheniye 3-5, martxoa-maiatza 1913.
Ilich Ulianov, Lenin, V., «Nazioan autodeterminazio eskubideaz», Prosveshcheniye 4-6, apirila-ekaina 1914.
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Kontzeptuaren egiletza aitortzea baino, egokiago litzateke kontzeptuaren zabaltzea
errekonozitzea Ibarretxe lehendakariari. Izan ere, kontzeptuak aurrekari argiak ditu: Ipar
Irlandako akordioak, aipatutako Quebec eta Kosovoko kasuak… eta Euskal Herrian bertan
Lizarra-Garaziko Akordioa, Udalbitzak 2002an onartutako eskubideen karta, Loiolako akordio
politikoa… (Nikolas et al., 2016)
Erabakitzeko eskubidea eta autodeterminazio eskubidearen harremanaz aritzean, eztabaida
akademiko zein ideologiko garrantzitsua bizi izan dugu azken urteetan (ikus, tartean, Barceló et
al., 2015; Bengoetxea et al., 2015). Maila akademikoan, honako kontzeptualizazioak aurkitzen
ditugu, batik bat: autodeterminazioa berraipatzeko eufemismoa (Ezeizabarrena, 2017; Ruiz
Vieytez, 2015); “sezesio erabakitzeko (edo ez) eskubidea” (Zubiaga, 2014);
autodeterminazioaren “eboluzio estrategiko-diskurtsiboa” (Vilaregut, 2011: 190); eta badira
autodeterminazio eskubidetik bereizten dituztenak ere (bertan oinarria duela ukatu gabe), Jaume
López, kasu; finean, kategoria politiko berri bat, baita, “neologismoa” (López, 2011).
Interpretazioen artean, ordea, elementu komuna dago: garrantzitsuena “prozesuaren legitimazio
demokratikoa” da (Urrutia et al., 2012: 58). Sakontze demokratikoa da garrantzitsuena,
arradikalismo demokratikoaren printzipioan zentratuta (López, 2011).
Eztabaidagaiaren egoera ikusita, ikerketa honek galdera honi erantzuteko xedea du: Zer
ondorio ditu praktikan erabakitzeko eskubidea edo autodeterminazio eskubidearen
aldarrikapenak lurraldearen, sakontze demokratikoaren eta burujabetzaren ikuskerei
dagokionez? Euskal Herriko mugimendu sozialek kontzeptuen zer erabilera egiten dute euren
diskurtsoetan?
Galdera hauei erantzuna emateko bidean, honako helburu nagusiak agertzen dira:
1. Helburua: Erabakitzeko eskubidearen eta autodeterminazio eskubidearen arteko
antzekotasun eta ezberdintasunak aztertu, mugimendu sozial soberanistek euren diskurtsoetan
egiten duten erabilera aztertuta.
2. Helburua: Euskal Herriko mugimendu sozial soberanistek autodeterminazio eskubidearen
aldarrikapena erabakitzeko eskubidearen aldarrikapenagatik aldatu duten (eta, eman bada, zer
neurritan) konprobatu. Horretarako, Euskal Herriko mugimendu sozial nazionalista edo
soberanistako parte gisa har daitezkeen aktoreen diskurtsoak analizatu, bai euren praktika
politikoa aztertu ere.
3. Helburua: Demosaren kontzeptuan sakondu, komunitate politiko erakundetu gisa -eta
nazioaren zein soberaniaren kontzeptuekin harremanetan jarri-, mugimendu sozialek euren
diskurtsoetan auzi nazionalaz eta demokraziaz egiten dituzten loturak aztertuta.

3. Ikerketaren muina (Taulak, irudiak, formulak...)
Ikusi dugu erabakitzeko eskubidearen kontzeptua autodeterminazioaren kontzeptuari estuki
lotua jaio dela. Autodeterminazioaren interpretazio liberaletatik jaiota (teoria liberal
plebiszitario edo demokratikoetatik, hain zuen; ikus, adibidez Beran, 1984; Gauthier, 1994;
Philpott, 1995 edota Requejo, 2002), azkenean, erradikalismo demokratikoa deitu dugunaren
ezaugarriak hartzen ditu. Bilakaera horrek interes handia piztu du Euskal Herrian, bai euskal
nazionalismoaren ikuspegitik, bai parte-hartze demokratikoan sakontzeko interesa duten hainbat
gizarte mugimenduen partetik. Ikus dezagun nola mugitzen den gaur egun erabakitzeko
eskubidearen aldeko euskal mugimendua, Gure Esku mugimendua zein mugimendu feminista
eta ekologistaren parte diren eragileak aztertuz.
Hasiera batean, erabakitzeko eskubidearen kontzeptua lurralde-gatazka bati soilik lotuta
zegoen Gure Esku mugimenduan, nahiz eta berritasun batzuk agertzen ziren. Horien artean, bere
lelo nagusian (Herri bat gara; erabakitzeko eskubidea dugu; herritarron garaia da) herri
kontzeptuaren erabilera anbiguoa nabarmentzen da, nazio terminoa erabili Gabe. Baina are
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garrantzitsuagoa da, eta egungo jarrera politiko berri batzuekin lotuta, herri hori hiru demoi 3-tan
banatzen da, hiru lurralde-erkidegotan, eta horietako bakoitzari erabakitzeko ahalmena aitortzen
zaio.
Bere bilakaeran, eta erabakitzeko eskubidean sakontzean, Gure Eskuk beste mugimendu
sozial batzuen ekarpenekin egiten du topo, diskurtsoa edukiz betetzen dutenak. Mugimendu
feministak, adibidez, emakumeek beren gorputzen gainean erabakitzeko duten eskubidea
aldarrikatzen du; sindikatuek erabakitzeko ahalmen handiagoa aldarrikatzen dute beren
baldintza sozioekonomikoei dagokienez; mugimendu ekologistak hondakinen kudeaketari buruz
erabakitzeko eskubidea defendatzen du (besteak beste), eta abar. Herritarren parte -hartze
zuzenaren bidez erabaki daitezkeen gaiak zabaltzen doaz, eta, neurri batean, lurraldearekiko
lotura ia esklusibotik bereizten da erabakitzeko eskubidea.
Kontzeptuaren zabaltze hori nabarmena da Gure Eskun 2017tik aurrera. Hala egiazta
dezakegu urte hartako dokumentu batean, "Herritarron Ituna" izenekoan. Eta horrela jarraitu du
hurrengo urteetan ere, norabide horretako hainbat ekimenekin, horietako azkena "Hamaika
Gara" izanik, 2020an. Bertan, aipatutako ideiak azpimarratzen dira, bere adierazpenean jasotzen
den bezala: "Gure bizitzei eta gure komunitateari eragiten dieten gaiei buruz erabakitzeko
eskubidea dugu".
Kasu honetan, ordea, ez da Gure Eskuren ekimena bakarrik, gogoeta partekatu bera egiten
duten hainbat mugimendu eta eragilek babesten dute, hau da, herritarrek edo komunitate
politikoak tresnak behar dituzte eragiten dieten gai guztiei buruz erabaki ahal izateko, eta
erabakitzeko eskubidea da horietako bat. Horrela, erabakitzeko eskubidea subiranotasunak
gauzatzeko bide gisa ulertzen da, hau da, banakako zein taldeko emantzipaziorako tresna gisa.
Ikus ditzagun adibide batzuk.
Horien guztien artean, Euskal Herriko mugimendu feministaren teoria eta praktika
nabarmentzen ditugu. Ikuspegi horretatik, Bilgune Feministak subiranotasunaren -erabakitzeko
gaitasun gisa ulertuta-, lurraldearen eta herritarren kontzeptuak garatzen ditu. Subiranotasunari
dagokionez, honako hau dio:
"Subiranotasun feminista bizi nahi dugun bizitzaz erabakitzeko gaitasuna izatea eta
horretarako behar dugunaren kontrola izatea da; ekoizpenaren eta ugalketaren kontrola
gizarteratzea eta subiranotasunak hortik antolatzea."
Horrela, subiranotasuna prozesu indibidual zein kolektibo gisa ulertzen da, e z bakarrik
lurralde batean errotua, baizik eta:
"Lurraldeari erreferentzia egiteaz gain, gure gorputzak gurutzatzen dituen subiranotasuna
delako, gure buruaren jabe izateaz ari gara. Subiranoak izatea gure gorputzen eta harreman
afektibo-sexualen jabe izatea da, osasuntsu egoteko bideak lantzea, geure kabuz erabakitzeko
gaitasuna izatea. "
Era berean, herritartasunaz hitz egiten da, baina pertsonen beharrak eta zaintzak herritarren
betebehar eta eskubideen ardatz berri gisa kokatuz, eta horiek merkatuen pre mien aurretik
lehenetsiz.
Egungo beste mugimendu garrantzitsu bat aztertzen badugu, pentsiodunena, ikusiko dugu
pentsio publikoen sistemari, mendekotasunari, bakardadeari eta adinekoen zaintzari buruzko
legeen aldarrikapenen eta eztabaiden ondoren, sistema sozio-ekonomikoaren erdigunean bizitza
eta haren zainketak jartzeko ideia dagoela, eta ez kapitala (Fernandez, 2020). Elkarrekiko
zaintzan oinarritutako gizarte baten beharra onartzen da norbanakoaren subiranotasunaren muga
gisa, eta elkarrekikotasunean sakonduko duen subiranotasuna aldarrikatzen da.

3

Hiru erabaki-esparruen onarpen eta zilegitasun-aitorpen hori, ordea, urteetako eztabaida sortu du mugimendu
soberanistaren barnean eta, oraindik ere, horren aurka dauden sektoreak aurkitu daitezke. Eztabaida horrek
zerikusi handia du soberaniaren kontzeptuaren eztabaida gatazkatsuarekin, burujabetza nazional eta herriburujabetzaren artean (Zubiaga, 2017).
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Erabakitzeko eskubidearen kontzeptua ere bere egin du mugimendu ekologistak. Duela
gutxiko adibide bat jartzearren, Donostiako Zubietako erraustegiaren eraikuntzan izandako
erreakzioak ikus ditzakegu, "hondakinen kudeaketari buruz erabakitzeko eskubidea"
aldarrikatzen baitute. Ildo horretan, Erraustegia Erabakia plataformak herri -kontsultak antolatu
zituen 2016ko urriaren 23an, kaltetutako herrietan, erraustegia eraikitzeari buruz erabakitzeko.
Aipa ditzagun, azkenik, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Gutunak antolatutako
mobilizazioak, lehen aipatutako mugimendu asko biltzen dituen plataforma. 2020ko urtarrilaren
30ean, plataforma horrek greba orokorra antolatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoan eta
Nafarroako Foru Erkidegoan, eta bertan aldarrikatzen zen "Euskal Herriko langileen pentsio sistema publikoa eta pentsio duinak bermatzeko modurik onena erabakitzea" eta "gure lan harremanen eredua erabakitzeko eskubidea, baita negoziazio kolektiborako esparru propioa er e,
inolako esku-sartzerik gabe". Bestalde, Covid-19aren pandemiaren ondorioz sortutako osasunkrisiaren testuinguruan, plataforma horrek berak, 2020ko ekainean, Lehenik Bizitza izeneko
mobilizazio bat antolatu zuen, eta honako hau aldarrikatu zuen: "Gure erabakien jabe izan nahi
dugu, gure bizitzak sostengatzeko eta hemen erabakitzeko".
Mugimendu horiek guztiek badute zerbait komunean: gaur egungo praktika politikoak
ordezkaritza demokratikoko legezko organoentzat gordetzen dituen gaiei buruz zuzenean
erabaki ahal izatea aldarrikatzen dute. Guztien ustez, erabakitzeko eskubidea tresna
demokratiko bikaina izan daiteke arazo eta aldarrikapen anitz bideratzeko. Hau da,
autodeterminazioaren teorizazio liberal demokratikoa gainditzen dute, lurralde -arazoak
bideratzeko tresna gisa, eta teorizazio erradikal demokratiko zabalago batera bideratzen dute,
askotariko arazoak konpontzeko tresna erabilgarri gisa.

4. Ondorioak
Biolentzia izan da lurralde arazoak konpontzeko modurik ohikoena historian zehar. XX.
mendetik aurrera, ordea, horiek modu diplomatikoagoetan konpontzeko moduak sortu dira,
autodeterminazio eskubidea kasu. Alta, eskubide horrek baldintza oso murriztaileak ezartzen
ditu kolonialak ez diren kasuetarako, eta ez da egokia beste aldarrikapen batzuetarako.
Hain zuzen ere, juridikoki autodeterminazio-eskubidera jo ezin zen kasu horietan hasi ziren
teorizatzen
lurralde-gatazka
jakin
batzuk
konpontzeko
beste
formula
batzuk.
Autodeterminazioaren kontzeptutik abiatuta, eta demokraziaren kontzeptuan sakonduz, XXI.
mendean erabakitzeko eskubidea agertzen da. Eskubide hori kontzeptu berri gisa definitu dugu,
parte-hartze politikoari eta demokraziari lotuta.
Teorizazio berri hori arreta handiz jarraitu da Euskal Herritik, batez ere Kataluniako
adibidearen ostean. Han bezala, erabakitzeko eskubideak eboluzionatu egin du, eta hori argi eta
garbi islatu da Gure Esku mugimenduaren bilakaera berrian, beste mugimendu sozial batzuekin
batera: erabakitzeko eskubidea ez da soilik tresna liberal -demokratiko berri bat lurralde-arazoak
konpontzeko, baizik eta mugimendu nazionalistetako sektore batzuek prozedura erradikal demokratiko berri gisa erabiltzen dute euren interesekoak diren arazo anitzak konpontzeko.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Autodeterminazioaren ulerkera klasikoaren eta erabakitzeko eskubideak sortzen dituen
eskema berrien arteko eztabaidak ez dute amaierarik momentuz. Horrela, hurrengo urteetan bi
kontzeptuek duten eboluzioa bereziki interesgarria izango da zenbait arlotan. Tartean, hauek
identifikatu ditzakegu:
- burujabetzaren kontzeptua: parte-hartze demokratikoari lotuta agertzen da soberaniaren
kontzeptua eta espazio baten gainean egiten duen irudikapena zabaldu egiten da, espazio hori
lurralde zati bat izan daitekeelarik edo marko espazial txiki edo abstraktuagoak, hala nola,
elikadura, gorputza bera, etab.
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- lurraldearen kontzeptua eta erabakitzeko eskubidearen subjektua: lurraldearen
kontzeptualizazioa ere zabaldu egiten ari da, abstraktuago bihurtuz. Horrela, ulertzeko modu
klasikoagoan lurralde nazional bakar eta zatiezinetik (euskal zazpi lurralde historikoak),
administrazio-barruti autonomoak dituzten hiru lurraldeetara pasa gaitezke. Eta ulerkera
abstraktuagoan, gorputza bera edo erabakitzeko esparru zehatzak lurralde esparru berri bezala
identifikatu daitezke.
Eztabaida hauek gako izango direlakoan, erabakitzeko eskubidearen kontzeptualizazioak zer
bide hartzen duen ikusi beharko da.
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Estatuaren eta Konstituzio-Zuzenbidearen konkista neoliberala:
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Laburpena
Azken hamarkadotan garatu den paradigma neoliberala hegemoniko gisa aldarrikatu da eta giza
bizitzaren esparru guztiak gainezkatu ditu; tartean, Estatua eta konstituzio-zuzenbidearen kategorien
gain eraldaketa sakonak eraginez. Marko analitiko zabal batetik abiatuz, gaiaren hiru kategoria nagusi
ditugun neoliberalismoa, Estatua eta konstituzio-zuzenbidearen definizio alternatibo bat eskainiko dugu.
Definizio horiek zentzu bikoitzean jardutera gaitzen gaituzte: lehenik, neoliberalismoak Estatu eta
Konstituzioaren gain eragindako transformazio horiek prozesu desozializatzaile, desdemokratizatzaile
eta teknokratizatzaile gisa identifikatzera; gerora, konstituzio-zuzenbidea Estatu sozial eta
demokratikoaren hustearen aurrean balazta gisa erabili daitekeen tresna moduan irudiztatzeko.
Hitz gakoak: Neoliberalismoa, Estatua, Konstituzio-zuzenbidea, Eraldatzea, Kontrahegemonia.

Abstract
In recent decades, the neoliberal paradigm has been proclaimed as hegemonic and has inundated
each and every space of human life, promoting, in turn, profound changes in the State and constitutional
law. Starting from a broad theoretical framework, we could offer an alternative definition of the three
categories on which our work pivots: Neoliberalism, the State and Law. These definitions allow us to
discourse in a double sense: not just to understand that neoliberalism has transformed both the State
and Constitucional law in a desocializing, de-democratizing and technocratizing way; but to conceive of
Constitutional law as the brake on an emptying of the social and democratic elements of the State.
Keywords: Neoliberalism, State, Constitutional Law, Transformation, Counterhegemony.

1. Sarrera eta motibazioa
Betiko leloa dugu, neoliberalismoaren eskutik, Estatuak “Estatu minimoaren” kontzeptuari erantzuten
diola, hots, Estatuaren bertsio neoliberalaren arabera, Estatuak esku-hartzerik ezan eta desarautzea n
oinarrituko dela, gutxika Estatua bera —bere egiturak, funtzioak, helburuak, bitartekoak—
desagertaraziz. Orobat, ikuspegi bertsutik, Estatu garaikideari buruz hausnartzeko orduan topiko bat da
neoliberalismoak Estatua krisi organiko batean murgildu duenaz aritzea.
Egia da neoliberalismoa, bere burua hegemonikotzat aldarrikatuta, giza bizitzaren esparru guztiak
gainezkatu dituen paradigma gisa proiektatu dela, bidenabar, Estatuaren eta konstituzio-zuzenbidearen
konkistara oldartuz. Ordea, neoliberalismoaren ideologoek diotenaren kontra, iraultza neoliberalak ez du
gizarte-bizitzaren desestatizazioa bilatzen eta ez du konstituzio-zuzenbidearekin bukatu nahi. Aitzitik,
Estatuaren xedeen eta konstituzio-zuzenbidearen berregituraketa eraman du, kategoria biak bere
proiektuaren interes propioen alde jarriz; horrela, Estatuaren funtzio sozialak minimizatu ez ezik, gizarte
zibilaren demokrazia-eskaeren aurrean, hertsatze-funtzioak indartu ditu.
Horregatik, Estatuaren eta konstituzionalismoaren krisi gisa izendatu dena, ez da Estatuak eta
Konstituzioak kategoria gisa jasan duten krisi moduan ulertu behar, Estatua transformatu eta bere
interesen mesedetan kokatzearren, elementu konstituzional sozial eta demokratikoek pairatu duten eraso
gisa baizik. Hain zuzen, Estatuaren eta konstituzio-zuzenbidearen erakundeak desegin ordez, euren
izaera sozial eta demokratikoak birformulatu nahi direla ulertzeak, ahalbidetu egiten gaitu kategoriok
borrokaleku gisa irudikatzera. Neoliberalismoak konstituzio-krisi egoera batean murgildu bagaitu, ez
ditugu Estatua eta Konstituzioaren kategoriak akademikoki baztertu edo politikoki mespretxatu behar;
alderantziz, beharrezkoa izango da krisi egoera horretaz baliatuta prozesu konstituziogileak aktibatzea
edo, bederen, arrakala horretan sakontzea. Betiere, konstituzio-zuzenbide eta Estatuaren kategoriak
eraso neoliberalari aurre egiteko balazta eraginkor eta alde batera utzi ezinezko gudu-zelai direnaren
konbentzimendu partekatutik.
1
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2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Gaia mamitsua bezain interesgarria izanik, orriak eta orriak idatzi dira neoliberalismoaren,
Estatuaren eta zuzenbidearen elkarreraginaren inguruan, diziplina eta esparru zientifiko
ezberdinetatik. Alabaina, akademia juridikoak —salbuespenak salbuespen— lan honek biltzen
dituen ikerketa-objektuak modu isolatuan aztertu dituela hauteman daiteke, proiektu neoliberalak
XXI. mendean zehar indarrez aitzina egin duen arren.
Zentzu honetan, globalizazio neoliberalaren testuinguruak arazo konstituzionalei heltzeko
modu espezifiko bati ateak ireki dizkion aldetik, konstituzio-zuzenbideak bizi dituen eraldaketei
heltzeko konstituzionalismoaren oinarrizko kategoriak diren horien jadanekotasuna berrikusi eta,
kasuak kasu, birkontzeptualizatzeko beharra dagoela ulertzen dugu. Ezagutza juridikoa ezin da
legea aztertzera eta auzitegiek ebatzitako kasu partikularrak ezagutzera mugatu; aitzitik,
konstituzionalista arduratsu orok boterearen eraldaketa, subiranotasuna edo demokraziaren
kategorien analisi eguneratuak gauzatu eta Konstituzioak Estatua materialki artikulatzeko duen
gaitasuna kontuan hartu beharko luke.
Hala, konbentziturik gaude dimentsio juridikoa ez dela nahikoa, berez, Konstituzioak
pairatutako aldaketak behar bezala ulertzeko; aldiz, neoliberalismoa, Estatua eta zuzenbidearen
arteko elkarreraginari heltzearren, aldez aurretik, kategoria bakoitzari diziplinarteko definizio bat
eskaini beharko zaio. Ezingo da neoliberalismoaren eraginaren analisi juridiko on bat egin
Estatuaren eta, bidenabar, konstituzio-zuzenbidearen kontzeptualizazio on bat egin gabe.
Horregatik, zuzenbide positiboa egitura formal huts gisa hartzen duen metodoa eta perspektiba
zabalduz, arlo juridiko-konstituzionalean aldaketak sustatzen dituen fenomenoen balorazio
zabalagoetara iritsi nahi gara. Praktikatu nahi den metodologiak aukera ematen digu juridiko–ez
juridiko dikotomia alde batera uzteko eta, ondorioz, errealitate konstituzionala ikuspegi formal
hutsaren bidez azaldu ezin diren prozesu politiko, sozial eta juridikoen arteko erreakzioen emaitza
dela ulertzeko, alegia, harreman konplexu horren muinera hurbiltzeko.
Bada, behin arloko egoeraren gabeziak mahaigaineratuta, lanaren helburuak aurrera ditzakegu:
1) Marko teoriko gisa balia ditzakegun neoliberalismoa, Estatua
zuzenbidearen definizio integralagoak ematea.

eta

konstituzio-

2) Neoliberalismoak Estatu eta zuzenbidearen gain eragindako eraldaketen izaera
desozializatzaile, desdemokratizatzaile, teknokratizatzaile eta punitibistak ikertzea.

3) Konstituzio-zuzenbidea neoliberalismoaren aurkako bide kontrahegemoniko gisa ulertzea.

3. Ikerketaren muina
3.1. Marko teorikoa: neoliberalismo, Estatu (sozial) eta konstituzio-zuzenbidearen kategoriekiko
hurbilpen artikulatu eta integrala
Juridikoa—ez juridikoa dikotomiatik ihes egiten duen kategoria ezberdinekiko hurbilpen bat
osatzeko, oso erabilgarri zaigu Bob Jessopek darabilen Estatuaren teoriaren baitako ikuspegi
estrategiko-erlazionalaren marko analitikoa. Jessopek Estatua gizartearen gainetik edo gizartetik
kanpo dagoela berrestera eta naturalizatzera jo duten ikuspegi teorikoetatik aldendu eta Estatua
gizartean txertatuta dauden eta beste ordena instituzional eta praktika sozial batzuekin lotuta
dauden erakunde eta praktiken multzo gisa definitzen du. Historikoki garatu izan diren Estatuaren
teorizazio ezberdinen aurka —Estatua klase burgesaren interesak babesten dituen administraziokontseilua, gizartearen pluralismoaren isla hutsa, bizitza propioa duen erakunde autonomoa edo
klase agintariak erabat zehaztutako tresna da— (Monedero, 2018), Estatua “dena sozialean”
birtxertatu nahi du, gizartearekiko duen autonomia erlatiboa azpimarratuz, eta Estatu
modernoaren azterketan itxuraz bereiziak eta autoerreferenteak diren bi sistema instituzionalak –
Estatua eta merkatua– artikulatzeko irtenbidea eskainiz (Sandoval Ballesteros, 2004: 228). Hala,
autoreak berak erraztutako definizioari jarraiki, Estatua gizartean txertatua eta sozialki arautua
dagoen, modu estrategikoan hautatua den eta komunitate politiko batentzat kolektiboki lotesleak
diren erabakiak hartzearen inguruan antolatzen diren erakunde, instituzio, gizarte-indar eta
jardueren multzo gisa definituko dugu (Jessop, 2008: 7).
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Definizio horrek ondokoak aditzera ematen du: a) egituraren eta agenteen arteko dialektika bat
dago, eta Estatuak, selektibitate estrategikoa dela eta, Estatu-forma, indar sozial, estrategia edota
interes batzuk beste batzuen gainetik pribilegiatuko baditu ere, Estatuaren boterearen adierazpena
ekintza politikoan parte hartzen duten indar sozialen oreka aldakorraren mende egongo da
(Jessop, 1999: 15); b) egiturazko akoplamendua kontzeptuaren bidez, egitura ekonomikoaren eta
politikoaren arteko elkarrekiko mendekotasuna iradokitzen da, bi egituretako edozeinen
garapenak bestearen bilakaerari eragingo diolarik (Sandoval Ballesteros, 2004: 218); c) Estatua
ezin da esparru neutraltzat hartu, ezta harreman sozialen etengabeko fluxuaren gainetik dagoen
erakundetzat ere, dinamismo sozialaren eta negoziazio politikoaren eremutzat baizik (Jessop,
2007: 5). Ondorioak erradikalak dira: Estatua ez dago politikaren eta ekonomiaren arteko
etengabeko tentsioaren eremutik kanpo eta Estatu-aparatua eta bere esku hartzeko tresnak ez dira
neutralak, jokoan dauden interesen arteko gatazka eremu bat baizik (Jessop, 2017). Areago,
edozein proiektu politiko beti izan daiteke estrategia politiko egokien bidez Estatua inhibitzen
edo indartzen duten eraldaketen subjektu (Jessop, 2014: 8-9).
Ikuspegi horretatik tiraka, Estatua “harreman sozial” bat baldin bada, Konstituzioak gizartedinamikak, klase-aliantzak, estatu-proiektuak eta sistema politiko osoaren barruko borroken
garapena, oreka eta emaitza islatuko du. Konstituzioan gizarte jakin baten iraganeko bataila
politikoak eta botere-harremanak “kondentsatuak” eta “gauzatuak” izango dira (Jessop, 2007: 52).
Konstituzioa ez da izango gizarte sektore menderatzaileen interesa islatzen duen eta haien
boterearen bermerako balio duen tresna hutsa, Konstituzioa ez da bakarrik gizarte batean nagusi
diren balore batzuen isla izango, Konstituzioa ez da klase agintariak balio dezakeen tresna neutral
hutsa, ezta tresna autonomo bat ere. Aitzitik, Konstituzioak Estatu konkretu baten gatazka
historikoen garapena, indar-korrelazioen irudikapena eta, korrelatiboki, gizarte horren baitan
dauden sektoreen interesen talkaren, borroken, garaipen eta porrot historikoen irudikapen
juridikoa islatuko du, bidenabar, borroka eremu gisa ere jardungo duena (Monedero, 2018).
Estatu eta Konstituzioaren inguruan eman dugun definizioari so, Estatu soziala bere jaiotza
inguratu duten borroka eta indar-korrelazio horien fruitu izango da, ezinbestean (Poulantzas,
1970: 78). Bada, pintzelkada labur bat ematearren, jaiotza hau zentzu ezberdinetan ulertu da: a)
Bigarren Mundu Gerraren ostean, kapital-metaketa suspertzeko kapitalismoaren berregituraketa
eta ekonomiaren nazioartekotze klabeetan (Soriano, 2016: 447); b) Kontraesan sozialen tentsioak
arintzeko, enpresa kapitalista handien eta sindikatuen arteko “klase konpromezu” edo “paktu
sozial” gisa (Offe, 1990: 135; Hobsbawm, 1998: 270); edota c) Sobietar Batasunaren
komunismoaren hedapenaren aurreko beldurrarekiko erantzun moduan (Petras, 2001: 22).
Konstituzio-zuzenbidearen alorrean, gatazka politiko-sozialak edo indar-korrelazioak
Konstituzioan sartzeko daukan bokaziotik abiatuta, Estatu sozialaren jaiotza, sistema jasangarri
bihurtzekotan, Kapital-Lana binomioaren elementuon arteko talka konstituzionalizatu eta bertan
gatazka xurgatzen duen eredutzat ulertu da (De Cabo, 2010: 75).
Hain zuzen ere, izaera soziala eta demokratikoa daukan Estatu forma konkretu honekin
bukatzeko prozesua abiaraziko du neoliberalismoaren proiektu politikoak. Neoliberalismoak ez du
ez bizitza sozialaren desestatizazioa bilatzen, ezta konstituzio-zuzenbideare n amaiera ere,
Estatuaren eta konstituzio-zuzenbidearen xedeen berregituraketa eramango du, funtzio sozialak
minimizatu eta demokrazia-eskaeren aurrean, hertsatze-funtzioak indartuz (Ruiz, 2016: 9).
Edonola ere, Estatu sozialaren jaiotza kapitalismoaren berregituratze, klaseen arteko konpromiso,
edota komunismoaren mamuaren beldurraren erantzun gisa kokatu badugu, neoliberalismoaren
sorkuntza termino berdinetan irakurri beharko dugu, alegia, aurretiazko konstituzionalismo
sozialaren oinarrien iraulketan (Petras, 2001: 5).
Hala, ideologia neoliberalak sustrai ideologikoak pentsalari liberal klasikoetan bota baditzake
ere, egitasmo politiko gisa jasotzen duen proiekzioa 70. hamarkada bukaeran eta 80. hamarkada
hasieran ematen da, Thatcher eta Reagan euren Estatuetako gobernuetara heldu ahala. 1973ko
petrolioaren krisialdi ekonomikoa abiapuntu, ezkertiarren ahultasunaz bailatuko da edota
ezkertiar indar sozialekin bukatuko du modu gordinean, plano ezberdinetan bere proiektua
garatzeko. Gerora, Sobietar Batasunaren superpotentziaren gainbeherarekin, neoliberalismoa
ideologia garaile eta hegemoniko moduan egituratuko da (López, 2017: 177; Petras, 2012: 8).
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Alabaina, neoliberalismoa ez dugu politiken multzo bat edo ekonomia antolatzeko modu huts
bat soilik, Estatuaren, gizartearen eta merkatuaren arteko harremanak birdefinituz, merkatuaren
eragin esparrua handitu eta Estatuaren zein herri mugimendu ezberdinen gaitasunak kaltetu nahi
dituen paradigma antropologiko, sozial, politiko integral bat baizik (Sandel, 2012). Hartara,
neoliberalismoak giza bizitzaren esparru guztiak —Estatua eta konstituzio-zuzenbidea barne—
gainezkatu dituen iraultza suposatu du, eta sozialismo errealaren gainbeheraren momentutik,
eredu hegemoniko gisa aldarrikatu da, ideologien arteko gatazkaren ustezko amaieraz geroztik,
gizarte kapitalista garaikidea gaindiezina den eredu bezala irudikatuz (Bel l et al., 1993). Ikusiko
dugunez, bere tesiak kontrajartzeko gai den beste aukerarik ez dagoela sinetsita, Fukuyamak
aurreratutako “historiaren amaiera” edo Thatcherrek batailaturiko there is no alternative leloa
Konstituzioaren eremura eraman nahiko du; teknika politikaren gain gailenduz, konstituziozuzenbidearen muina den dialektikaren ideiarekin bukatzeko asmoz.

3.2. Neoliberalismoaren hazkundea eta konstituzionalismoaren krisia
Esan bezala, neoliberalismoarekin Estatuaren eta konstituzioaren kategoriek ez dute inolako
atzerapenik jasan, “Estatu-merkatu” gisa bataiatu duten forma politikoaren jaiotzarekin ebatzi den
birformulazio bat baizik. Birdefinizio hori Estatuak eta Konstituzioak jasan duten norabide
bikoitzeko hustean hezurmamitu da: demokraziaren des-susbstantziazioan eta konstituzionalismo
sozialaren tradizioaren eskubide sozialen desegitean (Monereo, 2016: 928). Estatu soziala beste
elementu batzuekin lotuta —Estatu demokratikoa, kasu— agertzen den heinean, Estatu sozialaren
krisiak beste elementu horiek jartzen ditu arriskuan. Pribatizazioek arlo publikoa pribatuaren alde
mendekotzeak, agerian uzten du Estatu sozialaren krisiak Estatu demokratikoan izan duen
eragina: gehiengoaren kalterako emandako aldaketek, demokrazia, gizarte-geruza guztien gobernu
inklusibo gisa, kolokan jartzea eragin dute (Soriano, 2016: 448).
Horretarako, neoliberalismoak arau-ekoizpenaren estilo berezi bat garatu du, izaera publiko eta
esku-hartzaileko arauen murrizketa, sektore pribatuen araugintza-autonomiaren sendotzea eta,
bidenabar, Estatuaren hertsatze funtzioen indartzea uztartzen dituena. Neoliberalismoak dakarren
desarautzea, beraz, ez da anomiarekin identifikatzen: egitura sozial eta ekonomikoak eragiteko
neurri politikoak hartzen dituen legeria interbentzionista bat ordezkatu nahi du, eragile
ekonomikoetatik datozen arauekiko tolerantea den, merkatu askeko joko-arauen indarraldia
bermatzen duen eta, bereziki, lehia askea edo subjektu ekonomiko pribatuen arteko aukeraberdintasuna goraipatu nahi duen legeria abstentzionista batekin (López, 2017: 179).
Zinez, Konstituzioa ordenamenduaren buru izateko eta Estatuko botereak lotzeko ezintasun
gisa adieraziko den deskonstituzionalizazio-prozesu oso bat gauzatzen ari da, Konstituzioaren
araugintzaren eta Estatu sozialaren arauen preskriptibitatearen galera moduan ematen dena
(Maestro Buelga, 2017: 771). Ikusiko dugunez, teknokratizazioak dakartzan gatazkaren ukapena
izango da desdemokratizazio eta desozializazio prozesu horiek aurrera eramateko giltzarria.
Desozializazio prozesuak
Gerraosteko indar-korrelazioaren isla, Konstituzio sozialek oinarrizko beharrak asetzeko eta,
horrekin batera, norberaren askatasuna hedatzeko ezinbestekoak diren eskubide sozial batzuk
bermatu zituzten, betiere, kapitalismoa eredu gaindiezina izango dela adostuta (Pisarello, 2012:
58). Haatik, desjabetze neoliberalaren eskutik, elite ekonomiko-finantzieroen klase boterea
berrezartzearen makropolitika jarri da abian: publikotasunaren desjabetzea, ondare kolektibo edo
komunaren birjabetze eta metaketa pribatuaren, zein eskubide sozialen eta zerbitzu publikoen
pribatizazio eta birmerkaturatzearen bidez eman da (Monereo, 2016: 932-933).
Konstituzioaren alor sozialean, ondasun eta zerbitzu publikoak merkantilizatu eta Estatuaren
rol birbanatzaileak desegiteko hautua egiteko, neoliberalismoak ordenamendu juridikoko partzela
osoak iragazi ditu, aginduzko zuzenbidetik xedapen-zuzenbide soilera aldatzeko proposamena
eginez, paradigmatikoki, lan-zuzenbidearen esparruan (López, 2017: 178-180). Sakonki aztertu
ezin badugu ere, Estatu eta Konstituzioaren desozializazio prozesuan lan-merkatuaren erreformak
garrantzia berezia izango du, Estatu sozialaren eskutik aurrenekoz Lana konstituzionalizatu egiten
bazen, erreformak Lana sistematik kanporatu eta gatazka merkantilizatuko duelako (Maestro
Buelga, 2017: 794-797; Cámara, 2016: 550). Orobat, Konstituzio politiko eta sozioekonomiko
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nazionalen mutazio infrakonstituzional- tazituetatik at, neutralizazio-prozesu paradigmatiko gisa
agertzen zaigu KE 135. artikuluaren erreforma; merkatuen interesak berariaz Estatu sozialaren
betetze-premiei gainjarriz, KE 1.1. artikuluan ezartzen den Estatu sozialaren arau tzea formalki eta
materialki urratuko dituen ekimen konstituziogabetzaile nagusitzat duguna (Soriano, 2016: 450).
Laburbilduz, liberalizazio- eta pribatizazio-politikek ekonomiaren sozializazio publikorako
tresnak desaktibatu eta neutralizatu dituzte, Estatu soziala desartikulatu eta bere legitimitatea
suntsituz (Martínez eta Ferrer, 2016: 582). Ondorioz, Konstituzioak bere arau-indarra galtzen du,
konstituzionalismo soziala husten duelako, eskubide sozialak debaluatu eta euren konstituziodimentsioa ezabatzen duelako (Maestro Buelga, 2017: 797).
Desdemokratizazio prozesuak
Konstituzionalismo sozialaren elementu bermatzaileenak minimizatzeak, printzipio
demokratikoa desitxuratzeko bide ere eman du (Pisarello, 2012: 62). Estatu soziala husteko
prozesu batek, jakina, ez dio boterearen kontrolari eta diziplinari laguntzen; aitzitik, Estatuaren
eta gizartearen oligarkizazioaren eta demokrazia politiko eta sozialaren existentzia- eta
biziraupen-baldintzen degradazio nabarmenaren lepotik baino ezin da jazo (Pisarello, 2001: 90).
Neoliberalismoaren ideologoek demokrazien gobernagarritasun-krisiaren arrazoi nagusietako
bat parte-hartze politikoaren “gehiegizko” hedapen demokratikoan kokatzen dute, gobernuengan
gainkarga sortu, gatazka sozialak areagotu eta sistemaren jarraipena arriskuan jartzen duelakoan.
Hala, demokrazia neoliberaletan erabakiak hartzerakoan herritarren parte-hartze gaitasuna
mugatzera eta desmobilizazioa sortzera bideratutako politikak eta mekanismo juridikoak
ezartzeko beharra ikusten da (Monedero, 2012: 300-306; Pisarello, 2012: 63). Helburu hori
lortzeko, neoliberalismoaren paradigmak parlamentuak organo aditu eta tekniko bihurtzen ditu,
gizarte-erregulaziorako ahalmenak ahuldu ez ezik, euren izaera ideologikoa suntsituz. Praktikan,
parlamentua lege- eta kontrol- funtzioetatik hustu egiten da, botere exekutiboa gailendu eta
kontrol politiko-elektoralekiko uzkur diren, ustez independenteak diren erakundeen (Banku
Zentralak) eta erabakiak hartzeko legezkoak ez diren beste zentro pribatu batzuen (zorra
kalifikatzeko agentziak) mesedetan erreformak abiatuz (Cámara, 2016: 553).
Beraz, proiektu neoliberalak, erreforma desozializatzaileak sustatzeko, espazio arautzaile
demokratikoetatik ihes egin eta bere jarduna inolako eztabaidarik gabe ematearren, informalak
diren eta askotan nazioz gaindiko eta nazioarteko erakundeen bidez jarduten duten esparruak
lehenetsiko ditu, argiki antidemokratikoak badira ere (Arjona, 2020: 36). Egungo panorama
politiko-konstituzionalean, herria eta nazioa ez diren botere faktiko subirano berriak ditugu
nagusi, erantzukizun politiko-juridikorik gabe konstituzio-testuetan erreforma esplizituak zein
isilbidezko mutazioak inprimatzen ari dituztenak (Monereo, 2016: 927; Pisarello, 2001: 90).
Europar Batasuna (EB, aurrerantzean) izango da desdemokratizazio neoliberalaren proiektu
honetan demokrazia pribatizatzeko ezinbesteko tresna (Goikoetxea, 2017: 42). EBren egitura
instituzionala dela eta, Estatu sozialaren desegitearen mekanismo arautzaile gisa funtzionatuko
du, Estatu kideen politiken zati handi bat zuzendaritza oligarkikoaren mende jarri eta Lana
Konstituziotik kanporatuz (Chofre, 2016: 567).

Teknokratizazio prozesuak
Neoliberalismoak bultzaturiko prozesu desdemokratikozatzaileak zerikusi estua du paradigma
beraren izaera teknokratikoarekin, gizartearen indar transformatzailea eta erabaki ahalmena
mugatzeko, politikaren eta erabakien teknifikazioa indartu beharko baitira. Ikuspuntu honen
arabera, auzi politiko, sozial edo ekonomikoek, itxuraz apolitikoak diren eta adituek eskaintzen
dituzten irtenbide teknikoak beharko dituzte, hurrerapen politiko-ideologikoetatik urrun
(Ruipérez, 2003: 139). Hala, ezagutza adituaren, despolitizazioaren eta teknikaren aitzakiapean,
neoliberalismoak Estatuaren esku dauden ekonomiaren palanka garrantzitsuenak hauteskundeprozesuen berezko gorabehera politikoetatik aldentzea bilatuko du, erabaki ekonomikoko
zentroak erabaki politikoko zentroetatik urrunduz. Adibide ona izango dugu EK 135. artikuluaren
erreformaren bidez dirua despolitizatzeko apustua (Arjona-Sánchez, 2020: 33).
Logika berri horretatik abiatuta, neoliberalismoak, halabeharrez, gatazkaren beraren ukapena
aldarrikatuko du, arazoei parametro politiko edo ideologikoetatik heltzea galaraziz. Konstituzio-
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zuzenbidea gatazkaren pentsamendutzat definitu badugu, neoliberalismoak there is no alternative
delakoa konstituzionalizatzea izango du erdigune, gatazkarekin bukatzean historiaren amaiera
burutuko delaren uste osoan (De Cabo, 2016: 21). Izan ere, desdemokratizazio-teknokratizazio
prozesuaren azpian datzana, neoliberalismoaren hegemonikotasunaren aldeko aldarria izango da.
Proiektu
neoliberalak,
Estatua
eta
konstituzio-zuzenbidea
arbuiatzetik
urrun,
konstituzionalismorako joera hartuko du, behar teknikoen babespean politika —posible dena eta
ez dena— estatus ia iraunkorrarekin birdefinituko duen erreforma-agenda mardul bati hasiera
emanez (Arjona-Sánchez, 2020: 30).
Prozesu punitibista
Neoliberalismoak abian jarritako konstituzio-zuzenbidearen elementu sozial eta demokratikoen
husteak eta Estatuaren hertsatze funtzioen indartzea txanpon beraren bi aldeak dira (Cámara,
2016: 554). Funtsean, demokraziaren des-substantzializazioak, eskubide sozialak desegitearekin
batera, herritartasun-eskubide guztiak zalantzan jartzea dakar, eskubide horien eta sistema
demokratikoaren artean interdependentzia logika baitago (Monereo, 2016: 934).
Gerraosteko konstituzionalismo sozialak, eskubide sozial eta demokratikoen hedapena ez ezik,
Estatuaren funtzio errepresiboaren nolabaiteko kontrola aldarrikatu zuen, zigor-zuzenbidearen
ultima ratio izaera edo helburu birsozializatzailea bezalako printzipioak faxismoak praktikatutako
totalitarismo penalaren ez-errepikatze berme gisa aurkeztuz. Ordea, politika neoliberalak
zorrotzagoak bihurtu ahala, laster ugaritu dira salbuespen-neurriak administrazio- eta zigorzuzenbidean, eskubide zibil eta politikoen murrizketari ekinez (Pisarello, 2012: 6).
Elementu sozial eta demokratikoen desartikulazioaren markoan sortutako premia
sozioekonomikoengatik sortutako arazoei, zigor-sistematik eta espetxe-sistematik emango zaie
bide, delituak eta haiei erantsitako zigorrak gogortuz (Larrauri, 2006: 16). Hortaz, aparatu penala
arlo sozial eta demokratikoen kontura hedatuko da, ez proiektu neoliberalaren ezarpenaren
ondorio huts moduan, baizik eta haren iraupenerako behar sistemiko gisa, desozializazio- eta
desdemokratizazio-prozesuak zuzenbide penalaren oinarrien bihurketa punitibista batekin
lagunduz (Antón-Mellón, et al. 2017: 16).

4. Ondorioak
Neoliberalismoak mugarik gabeko hedapen-ahalmena azaldu du: Kapitalaren logikak, hertsiki
ekonomikoak ez diren eremuak inbaditu eta, gaur egun, ekonomikoki ez ezik, juridikoki eta
juridiko-konstituzionalki ere existitzen dela esan dezakegu. Hartara, mendebaldeko
konstituzionalismoaren egungo egoera konplexua da: konstituzio-testu arau-emaileak Estatu
sozialaren formari erantzuten dio, bitartean, krisi progresiboan, desagertzen edo eraldatzen ari
den arren. Krisi hori pixkanaka konstituzio-azpiko mailako ordena juridikora eramaten ari da,
konstituzio-proiektua, proiektu sozial gisa, betetzeari utzi eta kapitalaren logika ekonomikora
aldatuz. Ordea, neoliberalismoak, Estatua eta konstituzio-zuzenbidearekin behin betiko bukatzetik
urrun, logika propioak esparru biak inbaditzea bilatu du, bere ideologia eta agenda sustatu eta
konstituzio-zuzenbidearen munduan agenda horri funtzionalak zaizkion aldaketak lortzeko .
Konstituzionalismoaren transformazio prozesu oso honen helburua, azken batean, Estatu
neoliberalaren eredua praktikatu daitekeen gizarte-eredu bakarra bihurtzea izango da,
paradigmaren hegemonikotasuna blindatzea.
Ildo honetan, gero eta zailagoa dirudi, egungo marko konstituzionalean, konstituzionalismoak
jasan duen krisiari erantzutea. Halere, neoliberalismoak abiarazitako prozesu desozializatzaile eta
desdemokratizatzaileek konstituzio-krisi egoera batean murgildu bagaituzte, konstituziozuzenbide eta Estatuaren kategoriak alde batera utzi ezinezko gudu-zelai direla ulertuta,
Latinoamerikan haustura agertokiak eta prozesu konstituziogile herrikoiak planteatu dituzte, hain
zuzen, elementu demokratiko eta sozializatzaileetan sakontzeko. Hala, erakutsi dute Estatua ez
dela gizarte sektore menderatzaileen interesa islatzen duten eta haien boterearen bermerako balio
duten tresna hutsa, gizarte-dinamikak, estatu-proiektuak eta sistema politiko osoaren barruko
borroken garapena, oreka eta emaitza islatuko dituzten harreman sozialen kondentsazioa baizik,
konstituzio-zuzenbidea eraso neoliberalari aurre egiteko balazta eraginkorrena den moduan.
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Neoliberalismoak sortutako ondorio desnormatibizatzaileak areagotzen ari diren testuinguru
batean ez diote Estatuaren baitako borrokari uko egin, aldiz, konstituzionalismorako hurbilketa
berritu bat gauzatu dute, konstituzionalismoa politikoki eta ekonomikoki eusteko, boteremetaketa moteltzeko eta gizarteko kide ahulenen arteko elkartasuna berreraikitzeko tresna gisa
ulertuko duena. Horrelako helburu batek, noski, konstituzionalismo sozial tradizionalaren
elementu arketipikoen baieztapen defentsibo soiletik harago, indarrean dagoen konstituzionalismo
sozialaren elementu eta printzipio batzuk sustatu eta birformulatzera garamatza.
Edonola ere, horrek argitara dakar Estatua eta konstituzio-zuzenbidea Akademia eta gizartetik
borrokatu eta bere egin behar ditugun kategoriak direla, indar-korrelazioak kondentsatu egiten
dituzten harreman-sozialak izanagatik, kontrahegemonikoki neoliberalismoaren erasoei aurre
egiteko borrokaleku utziezin gisa eraikiko direlakoan.

5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Ikerlan honek etorkizunean planteatzen dituen aukerak oso zabalak dira. Ez dugu bistatik galdu
behar
gure
azterketa
neoliberalismoak
eragin
dituen
prozesu
desozializatzaile,
desdemokratizatzaile, teknokratizatzaileak zein punitibistak identifikatzera mugatu dela. Bada,
horrek bidean uzten ditu ikerlanean zehar erreferentzia xumeak egin dizkiegun garrantzia
goreneko bestelako elementuen azterketak: batetik, Estatuaren barne mailan, Estatu eta
Konstituzio sozialaren fundatze-alderdi bat dugun Lana konstituzio-esparrutik kanporatzen duen
lan-erreforma, KE 2.2 artikuluko birgizarteratze eta berreziketararen mandatuak desitxuratzen
dituzten politika kriminal neoliberalpean sustatutako Zigor-kodearen erreformak edota
neoliberalismoaren eraginez Konstituzioak modu espresuan pairatu duen erreformarik sakonena
den KE 135. artikuluaren ikerketa; bestetik, nazioz gaindiko mailan datzaten botereek sustatutako
Estatu-formaren eraldaketak, zehazki, EBren erakundearen analisia, proiektu neoliberala
garatzeko eta demokrazia pribatizatzeko ezinbestekotzat agertu den makroegitura gisa.
Orobat, Estatua borrokaleku gisa baliatu duten esperientzia konkretuak lantzeko beharra
agertzen zaigu ere: Latinoamerikan konstituzio-paradigma berri bati eman diote bide, prozesu
teknokratizatzaile, desdemokratizatzaile zein desozializatzaileak bihurtzeko. Neoliberalismoak
hegemonikoki aitzina egiteko konstituzio-zuzenbidearen muinean dagoen izaera dialektikoa
ukatzen badu, Latinoamerikan konstituzio-zuzenbidea eraso neoliberalari aurre egiteko balazta
gisa erabili dute, gatazkaren kategoria berpiztu eta erdigunera ekarriz. Hain zuzen, globalizazio
neoliberalaren testuinguruan konstituzio-zuzenbideak bizi dituen eraldaketei heltzeko, historikoki
konstituzionalismoaren oinarrizko kategoriak izan diren horien jadanekotasuna berrikusi eta
birkontzeptualizatu egin dituzte, errealitate konstituzionala ikuspegi formaletik haratago
irakurriz; alegia, subiranotasuna, demokrazia, prozesu-konstituziogilea, Estatu-eredua, edota
Konstituzioen fundazioan dagoen subjektu historikoa bezalako kategoriak birpolitizatuz.
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Antzuola Herri Eskolako Hezkuntza Proiektua: ikasle-ohien bizipenak eta
euren parte-hartzea sustatzeko gako pedagogikoak
Basasoro, M.
Euskal Herriko Unibertsitatea – Hezkuntza eta Kirol Fakultatea
Didaktika eta Eskola Antolakuntza Saila
maitane.basasoro@ehu.eus
Laburpena
Lege esparruak eta hezkuntza kolektibo ezberdinek ikasleen parte-hartzea beharrezkotzat jotzen
dute; parte-hartze hau praktikara eramateko garaian, ordea, hutsunea nabaria da. Arrakala hori gainditu
eta balio demokratikoekin bat egiten duten hezkuntza eredu eraldatzaileak zabaltzeko burutu zen
ikerketa etnografiko hau Antzuola Herri Eskolan. Talde eztabaiden bitartez, eredu honen parte izan
diren 28 belaunalditako ikasle-ohien ahotsak jaso dira batetik, eta dokumentazioa, behaketak eta
irakasleekin egindako talde eztabaida bat erabili dira bestetik. Emaitzetan, ikasle-ohien Antzuolako
bizipenak partekatzeaz gain, eredu honetan parte-hartzea sustatzeko baliagarriak izan diren gakoak
identifikatu dira.
Hitz gakoak: eskola demokratikoa, parte-hartzea, ikasleen ahotsa, curriculuma, antolakuntza, eskola
kultura.

Abstract
Different legal frameworks and educational collectives consider student participation as necessary;
however, the gap is noticeable when it comes to practice. To overcome this gap and spread
transformative educational models that are in line with democratic values, this ethnographic study
was carried out at the Antzuola Public School. On the one hand, the voices of 28 generations of
alumni who have been part of this model were collected through group discussions; on the other hand,
we conducted documentation analysis, observations, and a group discussion with teachers. Results
show the experiences of Antzuola alumni and the keys that have been useful in encouraging
participation.
Keywords: democratic school, participation, student voice, curriculum, organization, school
culture.

1. Sarrera eta motibazioa
Hezkuntza demokratikoa, helburu bat izateaz gain, bitarteko bat ere bada. Asmoa ez da soilik
demokraziarako heztea, baizik eta hau aktiboki praktikan jartzea eta horretarako tresna eta baliabideak
eskaintzea (Bolívar, 2002; Haugen, 2019; Imnsen, et al., 2017). Ideia honek, ezinbestean, partehartzeaz hitz egitea eskatzen du (Fraser, 2012). Izan ere, baldintza sozialak justuak izan daitezen,
protagonista guztiek beren beharrak adierazteko eta beren askatasuna praktikara eramateko aukera
behar dute izan (Belavi eta Murillo, 2016).
Bide horretan, ikasleen parte-hartzea beharrezkoa da benetan hezkuntza komunitate justu eta
demokratikoak eraiki nahi baditugu, baina parte-hartzeaz ari garenean, zertaz ari gara? Partehartzerako prozesuak aktibatzeak ikaslearekiko dugun begirada edota zein hezkuntza mota nahi dugun
bezalako hausnarketak mahai gainera ekartzea dakar (Osoro eta Castro, 2017). Bambozzi-k et al.-ek
(2020) adierazten duten moduan, “demokrazia pentsatzeko modu bakoitzak, parte-hartzearen
kontzeptua ulertzeko modu desberdinak dakartza” (4. or.).
Parte-hartzeaz hitz egitea sinplea eta konplexua da aldi berean. Ikasleek eskolan parte-hartu behar
dutela dagoeneko zalantzan jartzen ez den arren, eztabaida handia dago hori ulertzeko moduen artean.
Hala, hitz horren inguruan demagogia eta erretorika huts asko egin daiteke (Trilla eta Novella, 2001).
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“Parte-hartzaile” izendatzen diren esperientzien barruan kutsu pasiboa duten ekintzak topatu
ditzakegu: askotan zerbait “entzun” edo “kontsultatu” izana parte-hartzea bultzatzeko estrategia
modura azaldu daiteke. Beste esperientzia batzuetan, ordea, ikasleak protagonista aktibo bihurtzen
dira; inplikatuen ahalduntzea bultzatu eta haien parte-hartzeak prozesuan eragina duela ziurtatzen da
(Sinclair, 2004; Rojas et al., 2012).
Azken esperientzia multzo honekin bat etorriz, ados gaude Cairns-en (2001) ikuspegiarekin
aipatzen duenean kontsulta prozesu antzua dela. Esperientzia honen oinarrian, boterea dutenek
(helduek) kontsultatu egiten dute eta botere gabeei (gazteak) kontsulta egiten zaie (Cairns, 2001);
“parte-hartzea” deituriko maskara baten azpian botere harreman hierarkikoak ezkutatzen dira.
Zentzu honetan, kontsultatuak izateaz haratago, haurrak gizarte-eragile gisa ikusten dituen partehartze erreal baten aldeko apustua egiten dugu. Demokraziatik eta demokraziarako parte-hartze batez
ari gara, non norberaren bizitzan eta bizi den komunitatean eragina duten erabakiak partekatzen diren
(Hart, 1993); non kidetza, autonomia, kritikotasuna eta elkarrizketa esperimentatzea ahalbidetzen den
(Lansdown, 2001); non ikasleek haien kabuz pentsatzeko eta jarduteko aukera duten (Tonucci, 2009;
Osoro eta Castro, 2017); non haurtzaroa heldu-ikuspegi batetik ikusteari utziko zaion eta haurren
eskubide eta gaitasunetan benetan sinistuko den.

2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Gaiaren garrantzia aspaldidanik onartu den arren, eta ikasleen parte-hartzeari dagokionean ibilbide
juridiko eta politikoa luzea izan arren, nabarmentzekoa da erabaki esparruen eta ekintza esparruen
arteko arrakala. Zenbait autorek baieztatzen dute eskubide horren egikaritzea errealitate izatetik urrun
dagoela (Fielding, 2004; Lodge, 2005; Mitra et al., 2013; Coiduras et al., 2016). Horrela, eskolako
bizitzan inplikatzen diren ikasleen esperientziak anekdotikoak eta bakanak dira. Izan ere, Trilla-k eta
Novella-k (2011) adierazten duten moduan, ikuspegi nominal batetik onartutako eskubidea den arren,
aitorpen hori ez da erabat burutu praktikan. Eskola demokratikoa ez da erretorika politikoaren bidez
sortzen, eguneroko praktikarekin baizik (Apple eta Beane, 1997); praktikatuz eta biziz. Horretarako,
garrantzitsua da hezkuntza komunitateak bere egiten dituen esanahiei eta horiek egunerokoan hartzen
duten formari erreparatzea (Belavi eta Murillo, 2020).
Horixe bera izan zen Fielding-en eta Moss-en (2011) ikuspegia argudiatu zutenean hezkuntzako
“alternatiba sozialetan” aurrera egin nahi badugu, hezkuntza proiektu berritzaile eta eraldatzaileen
praktikak berrikusi eta mikroistorioak eraiki behar ditugula. Mikroistorio horiei “aukeren kasu
azterketa kritikoak” deitzen diete. Desberdintasunak eta berezitasun propioak edukita ere, haiek
sortutako mikroistorio horiek baliagarriak izan ziren ereduek zituzten ezaugarri komunak
identifikatzeko, hala nola, komunitatearen konpromisoa, hezkuntza printzipio demokratikoak, balio
demokratiko eta kooperatiboetan oinarritutako antolakuntza, harremanen eta entzumenaren
pedagogiari ematen dioten garrantzia edota ezagutza eraikuntza kolektibo baten emaitza izatearen
ikuspuntua.
“Eskolak erregulazio eta normalizazio gune izateko arriskua izan du beti” (Fielding eta Moss, 2011,
15. or) eta sistema neoliberalaren eta ekonomia kapitalistaren interesak erreproduzitzeaz arduratu da.
Bestalde, aipatutako mikroistorioek edo kasu azterketek gogorarazten digute eskola beste zerbait izan
daitekeela eta gizarte demokratiko eta arduratsu bati ekarpen aktibo eta kritikoa egin diezaiokeela. Ildo
horretan egiten ari den ekarpena gero eta zabalagoa da eta ikasteko balio dezaketen ereduei
ikusgarritasuna eman die. Lan honetan hezkuntza demokratiko eta justu bati ekarpena egiten
diezaiokeen beste mikroistorio bati argia eman nahi diogu.
Antzuola Herri Eskolako Hezkuntza Proiektua eredu berritzaile eta demokratiko gisa eman da
ezagutzera maila nazional eta internazionalean, eta Hezkuntza Sailak ere hala berretsi du. Ugariak izan
dira Antzuolako eskola ikergai izan duten tesi eta artikulu zientifikoak. Herriko eskola bakarra izanik,
Antzuolako eskola publikoak 40 urte baino gehiago daramatza bere hezkuntza proiektua garatzen eta
gauzatzen (Hik Hasi, 2003). Esperientzia berritzaileei zein hezkuntza teoria ezberdinei erreparatuta,
haien proiektua eratzen joan dira. Eredu propio hau urteen poderioz eta gaur egungo erronketara
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egokitzeko etengabe aldatzen eta berritzen joan da, “saiakera-akatsa” bidez komunitatera ahalik eta
hobekien egokitzeko asmoarekin.
Esku artean duzuen lan honen aurrekari dira Xabier Arregiren (2015) eta Andoni Arguiñanoren
(2019) doktorego tesiak. Lehenengoan, Arregik (2015) Antzuola Herri Eskolako Hezkuntza Proiektua
ezagutu eta honetan sakondu nahi izan zuen, bertako esanahi pedagogikoei eta prozesu didaktikoei
ikusgarritasuna emateko. Limitazioei eta aurrera begirako ildoei dagokionean, ikasleen narrazioei
ikusgarritasuna ematea garrantzitsua litzatekeela aipatzen zuen, ereduari dagozkionak jasotzeko eta
haien ondorengo ikasketako egokitzapena biltzeko. Arguiñanok (2019), bere partetik, Antzuolako
berrikuntza prozesua hasteko eta hau denboran zehar mantentzeko aldagaiak identifikatu zituen.
Gainera, Antzuolako etapa amaitu eta Bigarren Hezkuntzan ikasleen errendimendu akademikoa zein
izan zen aztertu zuen, ISEI-IVEI azterketako emaitzekin analisi kuantitatibo bat eginez. Kasu honetan
ere, ikerketa kuantitatibo baten bidez arrakasta akademikoa frogatu bazuen ere, ikasleen biziistorioekin osatzea garrantzitsua izango zela argudiatu zuen. Gainera, azken ondorio gisa partehartzeak eta ongizateak hartzen duten garrantziaz ohartu zen eta honetan sakontzen jarraitzeko beharra
ere adierazi zuen.
Bestetik, gero eta gehiago dira komunitateko parte-hartzaileen eta zehazki ikasleen ahotsak eta
bizipenak ikerketarako eta hezkuntzaren eraldaketarako adierazgarriak direla adierazten duten lanak
(Bergmark eta Kostenius, 2009; Robinson eta Taylor, 2007; Rudduck eta Flutter, 2004). Charteris eta
Smardon-ek (2018) adierazten dute ahotsa izateak presentzia, boterea eta agentzia edukitzea dakarrela,
eta beraz, emaitzetan eragiteko aukera eskaintzen duela. Ildo beretik, Johnson-ek (2017) iradokitzen
du ikasleei entzutean, aldaketa eraldatzailea lor daitekeela, parte-hartzailearen bizitzan ez ezik,
belaunaldi artean eta maila sozialean ere. Ikasleen ahotsa entzutea ez da soilik beren ideiak eta iritziak
helarazteko aukera eskaintzea, baita hezkuntza eraldaketan laguntzeko izan dezaketen eginkizunaz
jabetzea ere (Sandoval, 2011).
Antzuolan hasitako nire ibilbide propiotik zein inguruan jasotako ikerketen ondorioetatik, ikasleen
ahotsari eta parte-hartzeari garrantzia ematea ezinbestekoa zela erabaki nuen. Gainera, aurkeztutako
marko teorikoak eskola demokratiko eta parte-hartzaileak eraikitzearen garrantzia agerian utzi du.
Ikasleen ahotsetatik abiatuz, Antzuolan parte-hartzea sustatzeko gakoak zein diren eta horiek
egunerokoan zein forma hartzen duten aztertu nahi da. Gako hauek identifikatzean, Antzuolako
Hezkuntza Proiektua sendotzeaz gain, eskola demokratikoen alde egiten duten hezkuntzakomunitateentzako eredu bati zabalpena eman diezaiokegu. Laburbilduz, ikerketa-lan honetarako
proposatzen diren helburuak honakoak dira:
•

Antzuola Herri Eskolako ikasle-ohien ikasketa ibilbideak, esperientziak eta gogoetak jasotzea.

•

Antzuola Herri Eskolan ikasleen parte-hartzea zein gakok ahalbidetzen eta sustatzen duten
identifikatzea.

Adierazitako helburuak betetzeko metodologia kualitatiboaren barnean kokatzen den ikerketa
etnografikoa erabili dugu. Joera kritikoko hezkuntzako lan etnografikoek hezkuntza praktiken
hobekuntza bilatzen dute, heziketa prozesuan parte-hartzen duten elementuen berrikuntza
ahalbidetzeko asmoz. Etnografiak hezkuntza fenomenoen konplexutasuna agerian uzten laguntzen du,
eta beraz, hezkuntzak bizi duen errealitatea hobeto ezagutzera eraman gaitzake.
Errealitate hau jasotzeko, kasu honetan, bi izan dira urratsak. Lehenengo 1974-2001 tarteko ikasleohien testigantzak jasotzeko talde eztabaidak burutu dira belaunaldika, 28 guztira. Ondoren, bertan
ateratzen ziren gako horiek eskolako eguneroko dinamikan zein forma hartzen duten aztertzeko,
dokumentazioa, behaketak eta irakasle eta irakasle-ohiekin egindako talde eztabaida bat hartu dira
kontuan. Azkenik, informazioa kategorizatu, kodifikatu eta analizatu da Nvivo 11 programa erabiliz.

3. Ikerketaren muina
3.1. Antzuola Herri Eskolako ikasle-ohien ahotsak
Lehenengo helburuari erantzuteko asmoz, ikasle-ohiekin burututako talde eztabaidetan ateratako
gakoak azaltzen dira hasteko. Kategoria emergenteen sistema batean oinarrituz lau atal nagusitan
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banatu dira azalpenak, bakoitza bere azpiatalekin osatua. Haien ahotsetatik ateratako gako guzti horiek
ikaslea dute protagonista, eta haien parte-hartzea izan da analisirako ardatza.
Lehenengo atala, ikasleek aipatzen eta baloratzen dituzten jarduera eta ekintza konkretuen
ingurukoa da. Talde eztabaida guztietan, gaiak eta bertan egindako jarduerak modu bizian eta ilusioz
gogoratu dituzte. Are gehiago, haien lehen oroitzapenak proiektuekin lotura zuzena dute: gaien
izenburuak, bertan egindako esperimentuak, sortutako maketak… Antzuolan ez dute ikasgairik ezta
testu libururik ere. Ikasleek aukeratutako proiektu globalak dira egunerokoan ardatz. Gainera,
adierazten duten moduan, haien aukeraketa batetik abiatzeak motibazioa areagotzen du eta lanean
jartzen den interesa eta gogoa bestelakoa da. Horrez gain, antzerkiak, psikomotrizitatea, asanbladak
edota irteerak oroitzen dituzte gehienbat. Jarduera guzti horietan taldean lanean asko aritu izana
baieztatzen dute, baita prozesu osoan zehar ardurak hartu izana ere. Ardura horiek zerikusia daukate
proiektuetan hartzen zuten protagonismoarekin, ordutegien kudeaketarekin, ikasbidairako dirua
lortzeko egiten zuten lanarekin edota eraikinen obra eta lekualdatzeetan lagundu izanarekin.
Bigarren atalak Antzuolako egunerokotik gordetzen dituzten sentsazioei egiten die erreferentzia.
Harrotasuna maiz aipatzen den kontzeptua da. Hasieran ez ziren konturatzen haien eredua desberdina
zenik, baina gerora, eta ondorengo ibilbide akademikoarekin konparatuta, konturatu ziren eredu
tradizionaletik aldentzen zela. Balioa ematen diote Antzuolako Hezkuntza Proiektuari, eta sentitzen
dute herria batzen duen zerbait dela. Gainera, eskolara pozik eta motibatuta joatea, askatasuna izatea,
praktikotasuna eta esperimentazioa, mugimendu askoko gunea, eskolaren eta herriaren arteko lotura
zuzena, presioetatik aldenduta, ondo pasaz konturatzeke ikasten zutela, iritzi eta erantzun guztiak
onartuak eta baloratuak zirela, esanguratasuna duen bizitzarako ikasketa prozesua dela… Horiek dira
dituzten pertzepzioak.
Bestetik, irakaslearen lanaren aitortza talde guztietan egiten da. Irakaslea, ikasle-ohientzako, bat
gehiago zen. “Familia” hitza ere maiz aipatzen da. Haien zereginaz, gainera, aitortzen dute lan handia
zegoela proiektuen atzean eta orain, atzera begira, ikusten dute ekintza bakoitzak bere helburu
pedagogikoa zuela. Antzuolako ereduaren eraginkortasunari dagokionean, aitortzen dute irakaslearen
zeregina ezinbestekoa dela. Izan ere, irakaslearen begiradak eta horiek praktikara eramateko dauzkan
tresnak baldintza garrantzitsua dira proiektuen arrakastarako. Etorkizunean etortzen diren
irakasleentzako ere, ereduan sinestea garrantzitsua dela aipatzen dute. Izan ere, esperientzia txarrak
tarteko egon direnean, faktore gisa Antzuolako ereduan kokatzen ez ziren irakasleekin sortzen zen
talka aipatzen dute.
Hirugarrenean, Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzarako saltoa nola bizi izan zuten jasotzen
da. Antzuolatik atera eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe ezberdinetara joan ziren eta aurrerago,
askoren kasuan, baita erdi eta goi mailako ikasketak egitea ere. Batzuek aldaketa hori gogoz egin
zutela adierazten dute, beste batzuek pena handiz. Edozein modutara, denak daude ados adierazten
dutenean aldaketa handia izan zela; bai antolaketari bai ikasteko prozesuei dagokionean. Hala ere,
adierazten duten bezala, orokorrean ez zuten egokitzeko zailtasun berezirik izan. Bestalde, bada maiz
aipatzen duten eta adierazgarria den kontu bat. Gaitasun aniztasunari dagokionean, Antzuolan denek
aurrera egiten zutela sentitzen dute. Bestalde, eredu tradizionalago batera salto egitean, ikasleen arteko
aldeak nabaritzen hasi zirela sentitu zuten. Etiketak hasi ziren. Antzuolan gaitasun ezberdinak
uztartzeko eta denen inplikazioa bilatzeko espazioa zegoela sentitzen zuten bezala, ondoren, Bigarren
Hezkuntzara salto horretan, batzuen ekarpena itzalean geratu zela sentitzen dute. Hori ebaluazio
sistemarekin lotzen dute, eta adierazten dute irizpide zehatz batzuekin ikasle guztiak ebaluatzeak ez
duela onurarik egiten.
Laugarren eta azken puntuan, Antzuolako ibilbideak zer eman dien biltzen da. Antzuolan ikasi
izanak zer ekarri dien edo zein estrategia eman dizkien galdetzerakoan, bi izan dira erreakzioak.
Batetik, adierazten dute gerora konturatu direla bertan irabazitakoaz. Bestetik, azaleratzen dute
norberaren izaerak eragina duela eta ez dakitela esaten aipatutako ezaugarri horiek Antzuolaren
erantzukizuna ote ziren. Bestalde hemen aipatzen diren gakoak generazioz generazio errepikatu dira,
eta beraz, adierazgarritzat hartu dira; hala nola, gaitasun hausnartzailea, kritikotasuna, arazoen aurrean
irtenbideak topatzeko gaitasuna, logika, segurtasuna, jendaurrean hitz egiteko gaitasuna, talde lanerako
gaitasuna eta ikasten jarraitzeko gogoa.
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3.2. Ikasleen parte-hartzea sustatzen duten gako pedagogikoak
Ikasle-ohiengandik jasotako testigantzetan adierazgarriak diren zenbait gako identifikatu ostean,
marko teorikoan aipatutako teoriaren eta praktikaren arteko arrakala hori gainditzeko asmoz, hurrengo
galdera erantzutea falta zitzaigun: zein forma hartzen dute parte-hartzerako gako guzti hauek Antzuola
Herri Eskolako eguneroko jardunean? Galdera hau abiapuntutzat hartuta, ikerketa lan honen bigarren
helburuari erantzutea izan da asmoa. Horretarako, ikasleek adierazten dituzten gako horiek praktika
errealean nola gorpuzten diren jaso nahi izan da, irakasle eta irakasle-ohien begirada jasota,
dokumentazioa aztertuta eta behaketak eginda.
Azterketa horretan, hiru gako handi identifikatu ziren: irakasleen begirada, curriculuma eta
antolaketa. Horietako bakoitza, aldi berean, azpi-gako ezberdinez osatuta.
Lehenengo gakoak irakasleen begiradarekin dauka zerikusia. Ikaslea eta ezagutza ulertzeko
moduak baldintzatzen du ezinbestean eguneroko jarduna. Antzuola Herri Eskolako irakasle eta
irakasle-ohiek adierazten dute ikaslea pertsona eskubidedun gisa ikusi behar dela, eta eskubide horiek
bermatzeko askatasuna eman behar zaiola haurrari, subjektu aktibo kontsideratuz eta beren nahi eta
ahalmenak kontuan hartuz. Haien kasuan, ideia horiek barneratuta eta ikasleei askatasuna emanda,
ikasleekiko begirada aldatzen hasi ziren. Irakasleak urrundu egin ziren ikasleei autonomia emateko,
eta urruntasun horretatik, ikasleen gaitasunez konturatzen hasi ziren. Testuinguru honetan kokatuta,
haurra erdigunean ipinita eta bere ekintzak behatuta, haiengan sinesten hasi ziren. Bi norabidetako
konfiantza giro bat kutsatu zen eta ikasleen parte-hartzea modu erreal batean sustatzen hasi ziren.
Ikasleengan sinesteak espazio berri bat ireki zuen, eta irakasleek haien buruei aukera ematen zieten
aske sentitzeko eta baita askatasuna emateko ere.
Begirada honek aukera eman die eskema tradizionalarekin hautsi eta praktika pedagogiko
berritzaileekin ausartzeko. Ildo beretik, ezagutzaren konplexutasuna ikusteko eta ulertzeko modu bat
ere izan da. Izan ere, Antzuolako irakasleek ikusi ahal izan dute ikaslearen ongizateak lotura estua
duela ezagutzarekin eta errealitatearekin eraikitzen duen harremanarekin. Eta harreman honetan,
desioek eta emozioek rol erabakigarri bat dutela. Beraz, harreman hori modu osasuntsuan eman dadin
baldintzak ezarri behar ditu eskolak. Ezagutzeko desio horretan, errealitatearekiko harreman bat
sortzen da, eta errealitatearekin daramazun jokabide hori da ezagutza. Irakasleen hitzetan, ezagutza ez
da norbaitek ematen dizun gauza bat, baizik eta harreman horretan eraikitzen den zerbait. Hortaz,
garrantzitsua da umeei ere eskubide hori ematea, ezaguera eraikitzeko aukera hori ematea. Ikuspegi
honetatik, ezaguera bere konplexutasunean eta modu globalean ulertzen hasi ziren; kontzeptu baten
barneratzeak baino, prozesuak hartzen du garrantzia. Egoerak eta ikasleek produkzioak aztertzea
garrantzitsua izan zen ezagutzara iristeko ikasleek zein ibilbide egiten zuten ulertzeko. Eta ibilbide
horretan errealitatearekin eta bertako problematikarekin harremanetan jarriz gero, eraikitzen diren
mapa mentalak askoz ere esanguratsuagoak zirela ondorioztatu zuten.
Bigarren gakoak, curriculum emergente eta global batean oinarritutako eredu honekin dauka
zerikusia. Izan ere, ikuspegi honek eguneroko dinamika eta curriculuma bera erabat aldatzea dakar.
Ikerketan horiek sakontasunean aztertzen badira ere, hemen aipatzen dira, laburbilduz, aldaketa
sakonenak:
-Ikasleek hautatutako proiektu globalak ezagutza eraikitzeko abiapuntu
-Ikerketa, esperimentazioa eta erronkak, errealitateko konplexutasunarekin harremanetan jartzeko
eta kritikotasuna bultzatzeko
-Talde lana, eguneroko errealitatea begirada ezberdinetatik behatzeko
-Rolen birplanteamendua eta ikasle-irakasle harreman horizontalen aldeko apustua
-Hizkuntzaren zaintza, erantzun anitzak jasotzeko eta akatsari tartea uzteko
-Materiala eta txokoak ikasleen garapen autonomorako pentsatuta daude
-Mugimendu askatasuna bermatzeko gela irekien planteamendua
-Adinen arteko nahasketa, harreman naturalak eta askeak eraikitzeko
-Komunitatearekin harremana, herritar kontziente eta kritiko gisa garatzeko
-Erabakiak hartzeko espazioen zabalpena
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Azkenik, hirugarren gakoak antolaketa ereduarekin dauka lotura; eredu honi etekina ateratzeko eta
haien balioekin koherente izateko jarraitzen duten antolaketa eredua hain zuzen. Ikasleen begiradak
zein irudikatutako hezkuntza proiektuak beste antolaketa eredu bat eskatzen zuen ezinbestean.
Helburua argi zuten: ikasleen ongizatea. Beraz, antolaketaren erdigunea ere hori izan zen, eta helburu
horri mesede egiteko estrategiak bilatu zituzten. Horrela, antolaketari dagozkion aldaketak beharrak
aztertu ostean etorri ziren eta ez alderantziz.
Ikasleei eta haien proiektuei protagonismoa emateko zenbait aldaketa egin ziren, hala nola,
espazioaren erabilera malguago bat egitea, denboraren kudeaketa zatikatua alde batera uztea, lidergo
kolaboratzaile batean oinarritutako antolakuntza baten alde egitea edota koordinatzailearen figura
sortzea. Azken figura hau, giza baliabideen berrantolaketa batetik sortu zen. Ordutegia ez denez
ikasgaika banatzen, musikako orduak irakasleak bere gain hartzen ditu eta sortzen den liberazio
horretatik rol berri bat sortu zen. Pertsona horren zeregin nagusia proiektuen garapenean irakasleari
aholkularitza eta laguntza eskaintzea da.

4. Ondorioak
Antzuola Herri Eskolak garbi izan du beti bere helburua: ikasleen ongizatea. Helburu hori lortzeko
eraiki duten eredu parte-hartzaile eta demokratiko honetan sakontzeko ikasleen ahots eta bizipenetara
jo dugu lehenengo, haiek izan baitira eredu honen ondorioak lehen pertsonan pairatu dituztenak.
Aurkeztutako emaitzen laburpen honek agerian uzten du ikasle-ohiek Antzuolako ereduari ematen
dioten balioa. Eta balio hori, gainera, denborarekin handituz joan da, beste eredu eta bizipen batzuekin
alderaketa egin ahal izan baitute. Haien kontakizunen zatirik handiena proiektuen eta hauetan egiten
zituzten gauzen inguruan izan da; are gehiago, gogoetak ilusiotik eta emoziotik egin dituzte.
Antzuolako ikasle-ohientzako ondo pasatzea eta ikastea bat zetorren. Haiek zituzten jakin-minak eta
interesak ardatz, ezagutza zentzu batekin eta errealitatearekin harremanetan eraiki dute.
Ikasleen ahotsetatik abiatuta, parte-hartzea benetan non eta noiz sentitzen duten identifikatu ahal
izan dugu. Hala, irakaslearekin sortzen den interakzioan, proiektuetan eta horien garapenean zein
hartzen dituzten arduretan askatasuna sentitu dute eta hartzaile baino, protagonista sentitu dira
etengabean. Hortaz, ikastetxearen diskurtsotik hasi baino, ikasleen ahotsetatik abiatzeak gako
garrantzitsuak definitzen lagundu du, ondoren behatu eta aztertu direnak.
Eredu honek erakusten digu eskola demokratikoak eraikitzeko eta ikasleen parte-hartzea sustatzeko
aldaketa eman behar dela irakasleen begiradan, curriculumean eta baita antolaketan ere. Koherentziaz
jokatu nahi badugu, batak bestea dakar ezinbestean. Kasu honetan, begirada horretan jarri nahi dugu
indarra, teoriak dioen moduan eta kasu honetan ikasle-ohiek baieztatu duten moduan, irakasleak ez
badu eredu eta balio horietan sinisten aldaketa ez baita erreala izango. Hala, Coiduras-ek et al.-ek
(2016) adierazten duten moduan, irakasleen begirada hori lantzeko formakuntza bitartekoak bideratzea
garrantzitsua da, ikaskuntza-irakaskuntza ulertzeko eredu berriak gehituz eta ikasleak hezkuntza
komunitateko bizitzan integratzeko formula berriak eskainiz. Horretarako, interesgarria litzateke
eguneroko errutina horiek ikuspegi berritu batetik aztertzea, gure errutinak desnaturalizatuz eta beste
modu batzuk egon daitezkeela aitortuz (Susinos eta Ceballos, 2012).
Ikasle-ohiek eskolan ardura bat zutela sentitzen dute; haien hitzek eragina zuten egunerokoan
eskolako bizitzak hartuko zuen dinamikan. Antzuolako ikasleek haien inguruan gertatzen denarekiko
ardura bat hartzen dute. Agente aktibo kontsideratzen dira eta haien parte-hartzeak eskolako
hobekuntza dakarrela sinisten dute. Eredu honen bitartez, ez iraganeko baizik eta orainaldiko herritar
aktibo izateko, eta beraz, gizarte demokratiko eta justuago bat lortzeko ekarpena egiten da (Rojas et
al., 2012).
“Norbanakoaren garapenean asko laguntzen duen hezkuntza eredu bat da, ezta? Eta nire
ustez, hori da garrantzitsuena. Haurrari haur izaten uzten zaio. Eta haurrari haur izaten
uzten bazaio, pertsona moduan garatzen doa. Eta basea hori denean, ume hori erabakiak
hartzeko geroz eta prestatuago dago. Eta orduan hasten zara zure bizitzaren riendak
hartzen eta hegan egiten. Eta hori da hezkuntza eredu batek eman dezakeen gauzarik
handiena. Zeren hori da zoriontasuna” (Antzuolako ikasle-ohia).
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5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Antzuolako ereduak erakusten digu eskola beste zerbait izan daitekeela. Ildo beretik jarraituz eta
Fielding-en eta Moss-en (2011) mikroistorioen planteamendua berriro ere gogora ekarriz, hezkuntza
proiektu eraldatzaileen praktikak berrikustea eta hauek lau haizetara zabaltzen jarraitzea ezinbestekoa
da. Bestalde, aldaketa esanguratsuenak hezkuntza komunitatetik bertatik hasten direla jakin badakigu
(Susinos eta Ceballos, 2012). Hortaz, ikerkuntza-ekintzaren bitartez eskolekin elkarlanean jardutea
urrats garrantzitsua izan daiteke eraldaketaren bidean. Egunerokoan eskolako bizitzan ematen diren
topaketak bertako parte-hartzaileekin aztertzea (Helgevold, 2016) eta berrasmatzea estrategia
garrantzitsua izan daiteke ez soilik hezkuntzako errealitatea aldatzeko, baita bertako parte-hartzaileen
begirada aldatzeko ere.
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7. Eskerrak eta oharrak
Hemen topatzen duzuen lana oraindik amaitze bidean dagoen nire doktorego tesiaren laburpen bat
da. Asko dira modu batera edo bestera orri gutxi hauetan laburtzen saiatu naizen ikerketa hau elikatu
dutenak. Eskerrik asko tesi zuzendariei eta beste ikerkideei tesiaren norabidea argitzeagatik eta hau
etengabean zuzentzeagatik. Eskerrik asko Universidade de Portoko ikerketa taldeari eta baita “La
democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la Justicia Social (EDU201782688-P)” proiektuko kideei ere beste ikuspegi batzuekin nire begirada aberasteagatik. Eta azkenik,
nire eskerrik zintzoenak Antzuolako komunitateari, haien ateak zabaltzeagatik eta bihotzetik eta
emoziotik nirekin batera bide hau egiteagatik.
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