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ekintza soziala

T

alaiaren 13. alea duzu esku artean,
gogoetarako gunea; argitalpen bat
ez ezik, hausnarketa eta eztabaidarako
espazio ere izan nahi duena. Talaia, LAB-eko Ekintza Sozialeko egiturak eta Ipar
Hegoa Fundazioak formazio sindikal, politiko eta sozialerako egiten duten eskaintzaren parte da.

-USB sindikatuko kide den Angelo Fascettik etxebizitzaren problematika ekintza sindikalean barnebiltzeko egin duten
prozesua kontatu digu. Eta Leonor Canadasek Global Climate Jobs-en baitan
etxebizitzen errehabilitazioari begira duten kanpainaren nondik norakoak azaldu
dizkigu.

Ale honetan etxebizitzaren gaiaren
inguruan jardungo gara, langileen bizi
baldintzetan izugarrizko eragina izaten ari
den problematikaz, hain zuzen ere. Hasteko, Alemanian bizi den Jonan Lekuek iaz
Berlinen egin zen erreferenduma aztertu, eta aurrera begira aurreikusten diren
erronkak laburbildu dizkigu. Nazioarteko
esperientziekin jarraituta, Italiako ASIA-

Horrez gain, etxebizitzaren problematika Euskal Herrian langileok nola bizi
dugun aztertu dugu, Irune, sektore feminizatu bateko emakume* langileari,
Xabi, gizarte langilea den gazte donostiarrari, Angel, Santurtzin alokairuan bizi
den pentsiodunari eta, Soledad, duela 3
urte Perutik Bilbora etorritako emakume*
migratuari ahotsa emanez. Gainera, gure

hirietara iristen ari den gentrifikazio fenomenoaz hitz egin digute Maddi Arrieta
eta Eihar Egañak, Lisa Vollmeren Estrategias contra la gentrificación liburuari erreseina eginda. Eta, horiei, azken hilabeteetan eztabaidagai diren etxebizitza legeen
inguruko analisi bat gehitu diegu.
Bukatzeko, sindikatuan gai honen
inguruan garatzen ari diren dinamiken
inguruko hausnarketak ere jaso ditugu.
Alde batetik, Argitxu Dufau Ipar Euskal
Herrian martxan den etxebizitza eskubidearen aldeko dinamikaren egungo
egoeraz mintzatu zaigu, eta, bestetik,
Iratxe Delgadok Ekintza Sozialetik etxebizitzaren gaiaz duten gogoeta luzatu
digu.
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ienes entre manos el número 13
de la revista Talaia, publicación
en la que hemos reflexionado entorno
al tema de la vivienda desde diferentes
puntos de vista. Primero, hemos tratado
de acercar diversas aportaciones que se
están desarrollando en el plano internacional. Además, hemos tratado de anali-

zar cómo afecta esta problemática a los
trabajadores y trabajadoras en Euskal
Herria. Y, por último, hemos debatido
en torno a los desafíos socio-sindicales
vinculados a este tema. Compuesto de
diferentes visiones, esperamos que este
trabajo nos ayude a entender y dar salida a los retos que tenemos por delante.
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TALAIA > ELKARRIZKETA

«Jendea atera da
karrikara esateko
biziki zaila dela
Ipar Euskal Herrian
bizitzea»
Argitxu Dufau
LAB sindikatua
lab sindikatua | cc by sa

ARGITXU DUFAU Ipar Euskal Herriko
LAB sindikatuko arduraduna da
Joan den urteko azaroan 8.000 pertsona elkartu zituen manifestazioa
egin zen Baionan, “Vivre et se loger
au pays! Espekulaziorik ez!” lelopean,
etxebizitza eskubidearen defentsan.
Nola azaltzen da manifestazio horren
arrakasta?
Esango nuke indar metaketari esker izan
duela manifestazio horrek izan duen
arrakasta. Lortu dugu eragile ezberdinak elkartzea, gure berezitasunekin, hori
izan da gure indarra. Alde batetik, egoera salatzea nahi genuen, eta, bestetik,
mahaigainean jartzea alternatiba batzuk
edo proposamen batzuk.
Bada egiazko haserre bat jendearen
artean. Jendea atera da karrikara esateko biziki zaila dela Ipar Euskal Herrian
bizitzea, bai kostaldean, baina baita barnealdean ere. Eta lortu dugu haserrea
bilakatzea proposamen. Era berean,
bazen gogo bat bertako hautetsiak zuzenki interpelatzeko beren ardurak har
ditzaten, jende aunitz atera da karrikara

hori esateko ere bai. Momentua biziki
larria baita, eta okertzen doa.
Bada izugarrizko arazo bat, baina ez
du zertan horrela izaten jarraitu behar.
Eraiki behar dugu sistema berri bat, denok izan dezagun etxebizitza duin bat.
Momentuz lortu dugu 32 eragile elkartzea manifestazio hori antolatzeko, hori
ez da askotan ikusi. Gai honetan inoiz
ere ez.
Mugimendu honek orain eztanda egin
izana ez da kasualitatea, etxebizitzarena Ipar Euskal Herrian aspaldidanik
datorren problematika den arren,
pandemiaz geroztik are eta gehiago
larriagotu baita.
Bai, azpimarratzekoa da hau ez dela
arazo berria Ipar Euskal Herrian. Denok
oroitzen gara zer nolako mugimenduak
izan ziren 80ko hamarkadan, 90ekoan,
2000 inguruko urteetan etab. Alta, egia
da ez genuela espero egoera hainbeste
okertuko zenik. Pandemia aurretik ere

biziki zaila zen gure herri eta hirietan
bizitzea, baina pandemiak, gure gizarteren beste arazo aunitzekin bezala, aurretik zetorren arazo hau ere azkartu eta
agerian utzi du.
Konfinamendu garaian frantses estatuko hirietatik jende aunitz etorri zen
hona konfinatzera, beraien bigarren
etxebizitzetara edo alokatzen zituzten
pisuetara. Telelanak baimentzen du aukera hori, beraien enpresetatik urrun lan
egitearena. Egoera horretan, prezioak
berehala igotzen hasi ziren. Eta iritsi
gara momentu batera non etxebizitzen
eskaera altuagoa den eskaintza baino.
Eta hori momentu oparoa da prezio
altuetan saltzeko. Izan dira kasu batzuk
biziki adierazgarriak. Konfinamendu garaitik hona egoera gehiago okertu da,
gainera.
32 eragile izan ziren Baionako manifestazioaren deitzaileak. Ezaugarri
oso ezberdinetakoak gainera. Nolakoa izan da sentsibilitate ezberdin
horien arteko batasuna josteko prozesua?
EHBai alderdiak proposatu zuen manifestazio handi bat egitea Ipar Euskal
GOGOETARAKO GUNEA

Zeintzuk izan dira eragile guzti horien
artean adosturiko aldarrikapenak?
Hasteko, egoeraren argazkia egin dugu,
eta argazki hori da gure herrian ezin
dugula gehiago bizi. Eta, hori esanda,
denok ados ginen horrek eragiten zigun
haserrea karrikara eramateko elkarrekin
jardun behar genuela, baita aldarrikapen batzuk mahai gainean jartzeko ere.
Aldarrikatzen duguna da alokairuak
arautu behar direla. Bestalde, esaten
dugu etxebizitza sozial gehiago behar
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direla. Horrek ez du esan nahi gehiago
eraiki behar denik, agian toki batzuetan
bai, ados, baina beste toki batzuetan ez.
Leku askotan etxe hutsak daude edo
zaharkituak, eta, beraz, berriztu behar
dira. Horretarako egin behar dira argazki batzuk herrietan jakiteko zenbat etxe
huts, zenbat etxe berrizteko... dauden.

«

Eraiki behar dugu
sistema berri bat,
denok izan dezagun
etxebizitza duin bat

Pandemiak aurretiko
arazoa azkartu
eta agerian utzi du
Adimen kolektibo bat
sortuz eraman dugu
aitzinera prozesua

«

Herrian, eta haien hautua izan da kolektiboki antolatzea. Eta manifestazioa
izatea abiapuntu bat. Ez bakarrik manifestazio salatzailea, baizik eta dinamika
berri baten abiatzailea. Lehen bilkura
bat deitu zuten haiek, eta, gero, horren ondotik, kolektiboki pentsatu dugu
den-dena. Esan duzun bezala 32 eragile, eta baita 32 egiteko manera ezberdin
ere. Eta, hala ere, lortu dugu funtzionamendu egoki bat. Adimen kolektibo bat
sortuz eraman dugu aitzinera prozesua.
Azpimarratu behar da kultura politiko,
sindikal edo militantzia eredu ezberdinak ditugula, eta gure indarra izan da
horiek batzea. Lortu dugu bakoitzaren
gaitasunak, bakoitzaren baliabideak,
bakoitzaren ezagutza... saski kolektibo
batean jartzea. Batzuen artean egia da
ohitura genuela elkarrekin gauzak antolatzekoa, horren "kultura" bagenuen,
baina beste batzuekin ez batere, eta
hori izan da ere gure arrakasta, erakustea zinez mugimendu zabala ginela,
eta bakoitzak bagenuela gure tokia,
bai dinamikan eta baita manifestazioan
ere. Baditugu ezberdintasunak, eta, batzuetan, baita desadostasunak ere. Hori
sanoa da, normala, puntu amankomunak adostu eta defendatu ditugu. Ez
da erreza izan, baina modu positiboan
diot, eragile guztiok aunitz ikasi dugulako dinamika horretan. Elkar ezagutzeko,
besteen militatzeko ereduak ulertzeko...
funtzionatu du. Ikasi dugu aunitz bakoitzak gure buruaz ere. Baikorki baloratzen dugu prozesua.

Beste aldarri bat bigarren etxebizitzen ingurukoa da. Bigarren etxebizitza
aunitz dira eta hor ere muga bat ezarri
behar da. Eta, baita ere, Airbnb eta antzeko plataformak kontrolatu behar dira,
zeren jende batek erosten ditu pisuak
bakarrik modu horretan alokatzeko, eta
hori ez da onargarria. Lehenetsi behar
dena da bakoitzak etxebizitza bat izatea, ez gutxi batzuk bigarren etxebizitza
bat edukitzea.
Arazoari aterabideak badira, beraz.
Euskal Elkargoak onartu berri du ekainetik aitzina konpentsazio neurria
ezarriko zaiela turismorako bizitegiei.
Nola baloratzen duzu neurri hori? Eta
zer gehiago egin daiteke?
Joan den martxoaren 5ean elkargoko
hautetsiek araudi berezi bat onartu zu-
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ten, konpentsazio neurria. Araudia labur
esplikatuta, jabe batek etxebizitza bati
erabilera turistiko iraunkorra eman nahi
baldin badio, baldintza bat bete beharko du: beste etxebizitza bat sortu edo
eskaini beharko du, tamaina berekoa
eta herri berean. Neurri hori martxan jarriko da Ipar Euskal Herriko 24 herritan,
nahas-mahas Donibane Lohitzunen, Ziburun, Hendaian, Uztaritzen...

Nahiz eta ez den aski, zinez positiboki baloratzen dugu ere hautetsiek
neurri hori hartu izana, askotan entzun
baititugu esaten eskumenik ez dutela
etxebizitzaren alorrean. Erabaki honek
frogatzen du benetako borondate politikoa dagoenean, tresna batzuk sortu
ditzakegula. Eta, zergatik hartu dute
neurri hori orain? Ba presio herrikoi bat
egon delako, mobilizazioak egon direlako eta mugimendu sozialek indar harreman positibo bat sortu dutelako. Hori
argi utzi behar da. Karriketan egon diren
aldarrikapenek eragina izan dute hautetsien erabakietan. Neurri hori eraman
dugun borrokari esker ere izan da onartua. Horrenbestez, segitu behar dugu

Martxa itxi zuen ekitaldian elkarrekin
aurrera egiteko nahia gailendu zen.
Zein urrats aurreikus daitezke, eta
zein norabidetan, hemendik aurrera?
Lehenago esan dudan bezala, manifestazio hori ikusten genuen abiapuntu bat
bezala eta ez dinamikaren bukaera bat
bezala. Ez genuen manifestazioa bere
horretan utzi nahi eta dinamikak jarraitzen du. Elkartu gara berriz eragileak eta
orain artekoari segida bat eman nahi
diogu. Esan dudan bezala, zinez haserre
gara, baina saiatzen gara haserre hori
bilakatzen proposamen ere bai.

«

Lortu dugu
bakoitzaren gaitasunak,
bakoitzaren baliabideak,
bakoitzaren ezagutza...
saski kolektibo
batean jartzea
Aldarrikatzen duguna da
alokairuak arautu behar
direla

Hurrengo hilabeteetan
berriz karrikara
aterako gara

«

Egun Ipar Euskal Herrian 11.000
etxebizitza turistiko daude. Beraz, hartu den erabakiak zinez eragin handia
izango du gure lurraldean. Horregatik,
berri on bezala ikusten dugu. Horrek
erakusten du borondate politikoa badenean gauzak egitea posible dela.
Noski, badakigu ere nahiz eta urrats
garrantzitsua izan, neurri honek ez dituela arazo guztiak konponduko. Urrats
bat da, urrats positibo bat, baina hala
ere etxebizitzen eskaerak biziki handia izaten jarraituko dugu. Horregatik,
araudi berri gehiago ere sortu beharko
dira, hala nola, alokairuei tope bat jartzea, zaharrak diren etxeak konpontzea
edota horiek etxe sozialak sortzeko
baliatzea. Eta, noski, bigarren etxebizitzen lege mugatzaile bat, herri askotan
etxeen erdia baino gehiago bigarren
etxebizitzak baitira, eta hori ezin dugu
gehiago onartu.

borrokatzen, presioa handitzen eta indar harremana hobetzen.

Ekintza sozio-sindikalaren ikuspegian
jarrita, nola borrokatu daiteke etxebizitzaren gaia sindikalki, lan zentroetan...? Nola uztartu gero eta indar
gehiago hartzen ari den problematika
soziala borroka sindikalean?
Alokairuak edo etxeak erosteko aukera
lan-sariarekin lotua dago zuzenki. Eta
gu zubia egiten saiatzen gara arazo hori
enpresetara eramateko eta alderantziz,
enpresetatik karriketara. Aldi berean,
alokairuak mugatu nahi badira, horretarako hartuko diren erreferentziak lan-sariak izango dira. Gure aldarrikapenetan
esaten duguna da lan-sariak igo behar
direla, zeren orain dauden bezala ez dute
hemen duin bizitzea permititzen (eta hori
ez sektore pribatuko diru-sariek bakarrik, ezta sektore publikokoek ere). Era
berean, alokairuak apaldu behar dira,
posibilitatea emateko jendeari hemengo
lan-sariekin etxebizitza bat edukitzeko.
Bestalde, konturatzen gara, geroz
eta gehiago, langileak enpresetatik,
lan-zentroetatik, urrun bizi direla. Eta
hori ere ez da onargarria (salbu hautu
pertsonala baldin bada). Zure lan-sariak
zure lan-zentroaren ondoan edo hurbil
bizitzen ez uztea ez dugu normala edo
onargarria ikusten. Ez da bateragarria
ongi bizitzearekin, ezta ekologismoarekin ere.
GOGOETARAKO GUNEA
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«Nos hemos planteado el reto de adaptar el
sindicato al cambio en el mundo trabajo»

Angelo
Fascetti
ASIA-USB

ASIA se fundó en los años 90 como
asociación de inquilinos para defender
y aplicar el derecho a la vivienda de
la clase trabajadora en Italia. ¿En
qué contexto nació y cuáles son sus
antecedentes históricos?
En los años setenta, el milagro económico llega a su fin en Italia, en parte
debido a la crisis energética de 1973,
y comienza una fase de recesión. Esto
provocó un fuerte conflicto social que
involucró a toda la sociedad. El tema del
derecho a la vivienda no quedó excluido
de él. La concentración del sistema de
producción de las grandes fábricas en el
norte y, en parte, en el centro del país,
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ANGELO FASCETTI
es miembro de la Ejecutiva
Confederal de la USB y
miembro del
Ejecutivo de ASIA

sobre todo en las grandes ciudades,
que luego se convirtieron en verdaderas
áreas metropolitanas, provocó la migración de la población del sur, que vivía
principalmente de la agricultura, hacia
las ciudades industrializadas. Roma, la
capital del país, donde además de las
pequeñas y medianas fábricas se sitúa
sobre todo el sector terciario (la ciudad
de los ministerios), era uno de los lugares de atracción, especialmente para los
que trabajaban en el sector de la construcción.
Pero, a pesar de la crisis económica, fue en la capital donde se produjo
un boom de la construcción. En pocos
años surgieron nuevos barrios de la
nada. Es en aquella época cuando nace
el fenómeno de los “palazzinari” y se
vislumbra el inicio de la financiarización
del mercado inmobiliario. La vivienda
pasó de ser un bien social primario a un
bien de consumo capitalista. La primera contradicción evidente fue el hecho
de que las decenas de miles de familias
que habían emigrado a Roma, cuyos
cabezas de familia trabajaron en gran
medida en la construcción de casas, se
vieron obligadas a vivir durante décadas
en barrios de chabolas, entre barro y suciedad, porque no podían alquilar una
vivienda, debido a los altos costes, pero
también porque se les prohibía obtener
la residencia.
La crisis de la vivienda, que afectaba
a las clases sociales más débiles, a las
parejas jóvenes obligadas a compartir
vivienda, a las familias que vivían en barrios de chabolas... generó una mezcla
explosiva que estalló y dio lugar a un
fenómeno, inicialmente espontáneo,
que en 1973 dio lugar a la ocupación de
unas 5.000 viviendas en Roma, mantenidas vacías para la especulación.
Nuestra experiencia nació en este
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«

La vivienda
pasó de ser un bien social
primario a un bien de
consumo capitalista
ASIA nació en los años 90
para defender el derecho
a la vivienda como
salario indirecto

«

contexto. Ya para entonces habíamos
creado el Comité por la Vivienda. Organizamos durante los años siguientes
muchas luchas por el derecho a la vivienda, incluida la ocupación de miles
de casas que se mantenían vacías por la
especulación.
Y el mercado de la vivienda seguía
produciendo crisis. Decenas de miles
de familias eran desahuciadas y nosotros respondíamos con piquetes para
detener los desahucios, ocupando los
pisos vacíos si se llevaban a cabo, manifestándonos para conseguir planes de
construcción de viviendas públicas para
la gente que estaba sin casa. A lo largo
de los años hemos conseguido mucho.
Miles de familias trabajadoras, precarias, jubiladas y desempleadas obtuvieron una vivienda social. Muchas de estas
personas fueron ubicadas en viviendas
sociales construidas en los nuevos barrios periféricos, edificios públicos que
prepararon el camino para los nuevos
asentamientos privados. Estos barrios
carecían de servicios y la gestión de las
viviendas sociales se dejaba a la deriva.
Para dar estabilidad a la relación con
los sectores sociales implicados en las
batallas por el derecho a la vivienda, para
dar continuidad a la lucha por una mejor
calidad de vida de los trabajadores, para
imponer los servicios necesarios para los
barrios obreros, para defender el derecho a la vivienda como salario indirecto,
nació en los años 90 la Associazione Inquilini e Abitanti (ASIA), federada primero con la RdB (Rappresentanze di Base)
que se convirtió en 2010 en la Unione
Sindacale di Base (USB).
Se fundó en Roma, pero ahora su actividad, llevada a cabo en gran parte por
jóvenes activistas, se desarrolla en más
de treinta provincias italianas, en grandes ciudades pero también en pueblos
más pequeños. La elección de ASIA de
formar parte del proyecto de la Federación Social USB ha actuado como motor
para el crecimiento de las luchas en los
distintos territorios y de los miembros
de la asociación.

La relación con el sindicalismo
ha estado muy presente en esa
trayectoria. Al principio mediante
una relación federal con Rdb, luego
con USB, hoy como parte orgánica
de USB. ¿Cuál es vuestra lectura
sobre la relación entre sindicalismo y
vivienda? ¿Cómo y por qué confluyen
ambas luchas?
Tanto la vivienda como el trabajo son
dos pilares esenciales para los trabajadores. Del mismo modo, es fundamental luchar por salvaguardar el poder
adquisitivo de los salarios o por los ingresos de los desempleados.
Esta lucha se lleva a cabo en los territorios organizándose contra el aumento
del coste de la vivienda, de los servicios
esenciales (sanidad, transporte), de las
tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas, agua) y del elevado coste de
la vida.
En las metrópolis, donde las actividades de producción se han deslocalizado
y se han convertido en el nuevo paradigma de la acumulación capitalista, el
trabajo es cada vez más fragmentado,
precario y mal pagado, y el sindicato del
puesto de trabajo no tiene razón de ser.
Ante el trabajo que cambia, nos hemos
planteado el reto de adaptar el sindicato a ese cambio.
USB respondió a ese cambio en su
último congreso de 2017 con la creación
de la Federación Social, tercera pata de
GOGOETARAKO GUNEA

la estructura confederal del sindicato,
junto con el sector público y el privado,
dando lugar a una nueva forma de representación sindical con el nacimiento
del SLANG (Sindicato de Trabajadores
de Nueva Generación), estrechamente
relacionado con el sector privado, pero
con un ámbito de actuación ubicado en
el territorio, junto con ASIA y el sindicato de pensionistas.
A través de los numerosos sportelli1
abiertos de ASIA-USB, especialmente
en los barrios obreros, hacemos un seguimiento de los problemas vinculados
a la vida cotidiana de los trabajadores/
ciudadanos, de quien tiene problemas
de vivienda, de acceso a los servicios,
de falta de mantenimiento de las viviendas públicas, pero también de los trabajadores precarios a los que sus jefes no
pagan sus salarios o que se mantienen
en el mercado negro. Cuando es necesario, organizamos acciones legales o
conflictivas, que son la base constitutiva
de nuestra asociación y de USB: es precisamente con estos casos cuando nace
la relación directa con la F.d.S. de USB.

«

Nos oponemos,
llegando incluso a
ocupar edificios o pisos
vacíos, a los procesos de
gentrificación

Organizamos
piquetes contra los
desahucios y ejecuciones
hipotecarias

«

¿Cuáles son las principales demandas
de ASIA en relación con el problema
de la vivienda en Italia?
Los objetivos de nuestra iniciativa de
movilización permanente, que también
hemos llevado a cabo con manifestaciones nacionales, regionales y municipales, incluso durante el confinamiento,
frente a las instituciones locales y gubernamentales, son los siguientes: un plan
nacional extraordinario para la construcción de un millón de viviendas sociales,
que se lleve a cabo impidiendo el consumo de nuevo suelo y recuperando el
patrimonio inutilizado; la refinanciación
de las políticas públicas de vivienda (un
nuevo Gescal, que existía hasta 1994); la
modificación de la ley de alquileres privados, que se han vuelto insostenibles
debido a la liberalización del mercado

de alquileres, que en los últimos cinco
años ha producido más de 300.000 mil
solicitudes de desahucio (el 90% por
morosidad inocente); detener los procesos de privatización y desmantelamiento de viviendas públicas y la de las
instituciones de seguridad social y seguros; un plan de vivienda para los trabajadores agrícolas obligados a vivir en
chabolas inhumanas para poder trabajar
en el campo; el cese de los desahucios,
desalojos y embargos de viviendas para
quienes no pueden pagar sus hipotecas; medidas de seguridad para el parque de viviendas y el territorio italiano,
que a menudo se ve afectado por inundaciones o terremotos; la intervención
directa en materia de vivienda para los
jóvenes y el desarrollo de residencias
de estudiantes públicas en defensa del
derecho al estudio.

1 Sportello: se podría traducir como “ventanilla” o “mostrador”. Puestos que se habilitan para que la gente con diferentes
tipos de problema pueda acudir para comunicar su situación, realizar consultas, pedir asesoramiento, etc.
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Y, ¿cuáles son las líneas de actuación
concretas de ASIA?
Como he dicho, organizamos iniciativas
conflictivas con las instituciones, denunciando la falta de soluciones a la emergencia habitacional, alimentada por la
falta de políticas que garanticen el derecho a la vivienda de los trabajadores y
sectores sociales cada vez más pobres.
Nos oponemos, llegando incluso a ocupar edificios o pisos vacíos, a los procesos de gentrificación que favorecen las
rentas inmobiliarias y alejan a la clase
trabajadora de la ciudad consolidada.
Organizamos piquetes contra los
desahucios y ejecuciones hipotecarias,
estamos impidiendo el desalojo de edificios ocupados, en su mayoría por trabajadores inmigrantes, y estamos imponiendo una solución habitacional digna
para estas familias.
Aunque estemos reconocidos por el
gobierno italiano como sindicato representativo a nivel nacional, no firmamos
acuerdos que van en contra de los intereses de los trabajadores, acuerdos que
en cambio son firmados por otros sindicatos de concertación y cómplices (Sunia-Cgil, Sicet-Cisl, Uniat-UIL y otros).
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Galdeketa eta gero zer?
Etxebizitza Berlinen
J

oan den irailaren 26an egindako erreferendumean berlindarren
%56,4ak Berlingo Senatuari eskatu zioten
lege bat egin dezala 3.000 etxebizitza
baino gehiago dituzten «irabazi asmoko
higiezin enpresa handien» 240.000 etxebizitza desjabetzeko, eta horiek jabego
publikora pasatzeko.

Garaipen politiko baten sustraiak
Galdeketaren emaitza oso argia izan
zen. Berlindarren gehiengo zabal batek
(%56,4ak) baietza eman zion enpresa higiezin handien desjabetzeari. Parte-hartzea %73koa izan zen eta desjabetzearen aldekoek milioi bat bozkatik gora
batu zituzten. Garaipen politiko itzela
eta eztabaidaezina.
Emaitza hori urte askotako lanaren
ondorioa da, eta Berlinen etxebizitza
duin bat izateko dauden arazo larrien
ispilu. Gehiengo handi bat (%80tik gora)
alokairuan bizi da eta azken hamarkadan hainbat etxe finantza kapital enpresa handien eskuetara pasa dira. Espekulazio operazioen ondorioz alokairuen
prezioen gorakada izugarriak egon dira
eta milaka lagunek beraien alokairuko
etxebizitzak utzi behar izan dituzte.
Arazoak ez die soilik errenta txikienei
eragin baizik eta biztanleen gehiengoari. Auzo edota eraikin zehatzen karira
sortu dira etxeen alokairuen egoeraren
kontrako protesta mugimendu asko.
Ekimen ezberdin berri horiek guztiek
mugimendu zabal eta bizi-bizi bat gorpuztu dute. Iniziatiba berri horiek 80 eta
90eko hamarkadetan etxeen okupazio
eta espekulazioaren kontrako mugimendu indartsuari gehitzen zaizkio.
Alderdi politiko eta instituzioak behin

JON ANDONI LEKUE EGUREN
(Gernika, 1974). Abokatua.
2004tik 2014ra Ezker
Abertzalearen nazioarteko
harremanetarako lan taldeko
kide. Berlin eta Bruselatik
egin izan du bere jarduna.
2010etik Berlinen bizi da
eta bertako mugimendu
sozialean parte hartzen du.

eta berriz izan dira interpelatuak etxebizitzaren arazoari aurre egiteko. Horrela,
dagoeneko 2016ko Berlingo Landerrereko hauteskundeetan alderdi guztiek
bazituzten proposamen politikoak etxebizitzaren inguruan. Ezkerreko alderdi
eta mugimenduetatik hasiko da urte
hauetan legezko “alokairu-prezioaren
balazta” edota agentzia higiezin handien boterea mugatzeko neurriei buruz
eztabaidatzen.

Galdeketa egin arteko testuinguru
politiko-instituzionala
2016ko Berlingo Landerrerako hauteskundeak eta gero Senatu (Gobernua)
berria aukeratu zen hiru alderdik osatua:

SPD, Sozialdemokrata; Die Linke, ezkerrekoa; eta Alderdi Berdea. Egia esan,
mugimendu sozialek ez zuten berotasun
handiegiarekin hartu zentro-ezkerreko
gobernu berri hori. Are gehiago, Die
Linke-ren barruko sektore esanguratsu
bat gobernu koalizioan sartzearen guztiz kontrakoa zen.
Eszeptizismo eta ezkortasun horren
arrazoia 2001-2011 urteen arteko SPD-Linke gobernua da. Gobernu horrek,
zor erraldoien aitzakiapean, neurri oso
eztabaidagarriak hartu zituen. Horien
artean mingarriena, jabego publikodun
milaka etxebizitzen pribatizazioa. Ezker eraldatzailearen ikuspegitik, 10 urte
horiek ondorio politiko positibo gutxi
ekarri zituzten. Lorpen bakarrenetarikoa dugu galdeketak egiteko legeriaren
onarpena eta ezarpena.
Beraz, 2016an, etxebizitza duin baten
aldeko mugimenduaren partetik gobernu berriarekiko mesfidantza handia
eta itxaropen eskasak zeuden. Hala ere,
hirukoaren gobernu akordioan “alokairu-prezioaren balazta” ezartzea adostu
zen eta Die Linkek Etxebizitza sailaren
ardura hartu zuen.
Instituzioek eta mugimendu sozialek
ibilbide paraleloak baina nahiko independienteak jorratu zituzten. Alde batetik, Parlamentu eta Senatu berlindarrean
“alokairu-prezioaren balazta” legea aztertu, adostu eta ezartzeko bide malkartsuari
ekin zitzaion, eta, bestetik, etxebizitzaren
aldeko mugimenduan higiezinen agentzia handiak desjabetzeko galdeketa bat
antolatzeko ideia garatzen hasi zen.
“Alokairu-prezioen balazta” legea
adostea urteetako lan neketsua izan zen.
Legezkotasunaren eztabaida luzeek eta
gobernutik bertatik SPDk izan duen jarrera hotzak, prozesua atzeratu zuten. Azkenik, 2020ko urtarrilean indarrean jarri zen
lege hori, ordea, 2021eko martxoaren
25ean Konstituzio Auzitegi Federalak legez kanpo utzi zuen, Berlingo LanderraGOGOETARAKO GUNEA

ren eskumenetatik kanpo zegoela argudiatuta. Kolpe gogorra izan zen hori Die
Linke-rentzat, mugimendu sozialentzat
eta batez ere milaka maizterrentzat.

oinarri hartuta, eskatzen zaio Berlingo
Senatuari beharrezko neurriak har ditzala 3.000tik gora etxebizitzaren jabe diren
enpresa higiezin handiak desjabetzeko.

Paradoxikoki, bide juridiko-instituzionalean jasotako kolpe horrek desjabetze
galdeketaren aldeko dinamika indartu
zuen. Higiezinen agentzia handiak desjabetzeko galdeketaren ideia 2017/18
urteetan hasi zen garatzen, eta legalki betebeharrezkoak diren baldintzak 2019tik
aurrera hasi ziren egikaritzen. Lehenengo
fasean, eskaera formalki aztertzeko 20.000
sinadurako bilketa; bigarren fase batean, Berlingo bozka eskubidea dutenen
%7a(170.000 mila inguru) baino gehiagoren sinadura; eta, azkenik, galdeketa bera.

Horrek esan nahiko luke 240.000 etxebizitza inguru jabego publikopean geratzea, baina, batez ere, Berlin ez izatea
inbertsio fondoentzat “hain” erakargarria.
Merkatuaren logika apurtuko luke erabat.

Desjabetzearen aldeko galdeketaren atzean mugimendu zabala eta oso
anitza dago. Kanpainak egiteko modu
berri, irudimentsu eta erakargarriak
milaka gazte batu ditu. Askorentzat
beraien lehenengo borroka politikoa.
Jakina, urteetan etxebizitza duin baten
aldeko lanean ibili diren sindikatu edo
ezker alderdietako kide, auzotar elkarte,
etxe autogestionatuetako lagunak eta
hainbat norbanakok ere parte-hartze
aktiboa izan dute. Oso inportantea eta
estrategikoa izan da ezker mugimendua
oso ahula den barrutietan egindako inurri lan eta atez-ateko komunikazioa.
Alderdi politikoen galdeketaren inguruko posizioak argiak izan dira: Die
Linke, desjabetzearen aldeko jarrerarekin; Berdeak ere, baina legezkotasuna aztertzeko baldintzarekin; eta, SPD,
kontrako jarrerarekin (eskuinarekin, liberalekin eta eskuin muturrarekin batera).
Landerrerako hauteskunde kanpainaren
gai nagusia izan da.

Zer da zehatz-mehatz
galdeketan erabaki dena?
Alemaniar Konstituzioaren 15. artikulua
(larritasun egoera batean lurra, zorua
eta produkzio-bideak birkomunalizatzeko eskubidea kalte-ordain baten truke)
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Orain arte Berlinen egin diren galdeketa gehienak lege testu artikulatu bati
lotuak izan dira. Galdera izaten zen ea
Berlingo Senatuak lege bat (lege proposamen bat) martxan jarri behar zuen edo
ez. Desjabetzearen galdeketa honetan
ez da bide hori aukeratu eta horrek bere

Alderdi politiko eta
instituzioak behin
eta berriz izan
dira interpelatuak
etxebizitzaren arazoari
aurre egiteko
Etxebizitzaren aldeko
mugimenduan
higiezinen agentzia
handiak desjabetzeko
galdeketa bat
antolatzeko ideia
garatzen hasi zen
Desjabetzearen aldeko
galdeketaren atzean
mugimendu zabala eta
oso anitza dago

indargune eta ahuldadeak ditu. Alde
batetik, saihesten dira legezkotasunaren
inguruan egon daitezkeen interpretazio
ezberdin, duda eta trabak baina bestetik, baiezkoak irabaziz gero ez dago
ezarri behar den bideorri zehaztu eta itxi
bat. Gogoratu behar da ere galdeketek
Berlinen ez dutela behartzen derrigorrezko betearazpenera.
Egia esan, galdeketaren kanpainaren
bultzatzaileek ez zuten hasiera batean
inondik inora uste baiezkoak irabaziko zuenik. Hastapenetako asmoa zen
eztabaida politikoan eragitea eta mobilizazioa bultzatzea. Gogoratu alderdi
politikoen indar korrelazioa: gehienak
kontra zeuden eta daude oraindik ere.
Denborak aurrera egin ahala irabazteko itxaropen txikiren bat egon da eta
galdeketaren egunean bertan garaipen
estu-estu bat aurreikus zitekeen. Azkenean, duda-izpirik uzten ez duen garaipen erraldoia lortu da.

Berlingo gobernu berriaren
osaketa eta indar korrelazioa
Herritarren hitz eta mandatu argiaren
ondoren instituzio eta alderdien ordua
heldu da. Azken batean, beraien esku
dago galdeketaren emaitza aurrera eramatea edo ez.
Hauteskunde gauean bertan alderdi
guztiek galdeketaren parte-hartze eta
emaitza argiak onartu eta herriaren hitza
betetzeko konpromisoa adierazi zuten.
Esanguratsua, batez ere, SPD alderdi
irabazlearen jarrera, ezezkoaren aldeko
kanpaina egin baitzuen.
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Gobernu berri bat eratzeko negoziaketetan galdeketaren emaitza nola ezarri izan da eztabaida puntu oso bero bat.
Alderdi liberalarekin gobernu akordio
bat baztertu ondoren SPDk Die Linke
eta Berdeekin hasi zituen elkarrizketak.
2021eko bozketen emaitzek indar harremanak SPD eta Alderdi Berdearen
alde mugitu dituzte. Die Linke-k indarra
galdu du eta negoziazio mahaian pisua.
Argi denez, ez da mahai horretan soilik
etxebizitzaz negoziatzen eta beste arlo
garrantzitsu batzuk ere nahiko kritikoak
dira (adb. Lan eta Gizarte aferak).
Galdeketaren emaitza noiz eta nola
ezarri izan da hiru alderdien negoziaketa horietan zalaparta gehien sortu duen
kontua. Azkenean, gobernu akordioak
erdibide bat adostu du: urtebeteko
epean desjabetze prozesuak hasi behar
du eta bere ezarpenaren balizko arazo
legalak aztertzeko adituen komite bat
sortuko da. Akordioak ez du inor pozik uzten eta alde guztiek amore eman
behar izan dute neurri batean. SPDk,
ordea, bestelako karta batzuk ere bere
alde jarri ditu: Etxebizitza Saila bere kargu hartu du.
Die Linke-ren sektore handi batek
eta ezkerreko mugimenduak orohar urtebeteko epea oso luzetzat hartzen du
eta “adituen komite” hori prozesua gelditzeko estrategia hutsa dela deritzote.
Horien ustez, azterketa legalak eginak
dira eta berehala egikaritu behar dira
etxebizitzen birkomunalilazioak. Die
Linke-ren barne eztabaidan delegatuen
%30ak gobernu akordioaren eta Berlin-

go gobernuan sartzearen kontra bozkatu dute. Horien artean mugimendua
indartsua den barrutietako parlamentari
batzuk.

Desjabetzearen aldeko
mugimenduaren lan dinamika
Mugimenduaren barruan garaipen hain
garbia lortu izanak bat baino gehiago
ezustean harrapatu duela esan daiteke. Baina berehala erreakzionatu du eta
berkokatu da egoera berrira: herritarren
hitza bete behar da. Eta bete behar da
orain. Etxebizitzaren arazoak jarraitzen
du oso larria izaten.
Jakina denez, galdeketaren ezarpenaren nondik-norakoak alderdi eta instituzioen eremuan gauzatzen dira. Eta
mugimendua horretan eragiten saiatu
da. Alderdien arteko negoziaketa bilera guztietan protestak antolatu ditu.
Hiru alderdien barne mailako gobernu
akordioa onartzeko asanbladetan mobilizazioak egon dira, eta kanpainak maila
komunikatiboan indarrez jarraitu du.
Hala ere, mobilizazio horiek eragin
mugatua dute eta baiezkoa bozkatu
duten milioi bat berlindarrengana eraginkorki heltzea zaila da. Ez dago orain
galdeketa batek eragiten duen polarizazio eta ikusgarritasuna. Finean, mahai
gainean ere badago Berlingo Senatuaren bideorri adostu bat. Batzuentzat
okerragoa edo ez-nahikoa, baina bada
bide adostu bat.

Aurrera begira: sokatira
Hemendik aurrera sokatirak jarraituko

du. Alde askotako sokatira sozial eta
politikoak jarraituko du eta erantzunak
baino galderak dira nagusi.
Lortuko du SPDk “adituen komite”aren bitartez galdeketaren muina
eta erabakiaren ezarpena atzeratzea?
Edo, benetan urtebete barru hasiko da
Berlingo Senatua desjabetze prozesua
egikaritzen?
Nork osatuko du “adituen komitea”?
Komite honek desjabetzeak are gehiago atzeratzeko eskubidea izango du?
Zein kalte-ordain adostu eta ordainduko
zaie enpresa higiezin handiei? Nondik
aterako da diru hori?
Etxebizitzen desjabetze eta birkomunalizazioaren aldeko mugimenduak
jarraituko du mobilizazio indartsuen eta
interpelazio dinamikan? Nola egingo du
hori bidelagunik galdu gabe eta instituzioetako bere aliatuak(Die Linke, bereziki) gehiegi estutu gabe?
Zer egingo du Die Linke-k galdeketaren emaitza urtebete barru bide hil
batean sartzen bada? Gobernutik atera? Zein neurritan litzateke hori eraginkorra eraldaketaren ikuspegi integral
batetik?
Eta, garrantzitsuena, zer egingo dute
baiezkoa bozkatu zuten milioitik gora
lagunek? Aktibatu eta aterako dira kalera berriro ala prozesuaren ikusle hutsak
izango dira?
Ez dago erantzunik argirik. Batzuen
zein besteen mugimenduen eraginkortasun politikoak erabakiko du.
Berlinen etxebizitza duin bat izateko
zailtasunak ez dira aldatu eta alokairuen
prezioek jarraitzen dute igotzen. Antolakuntza eta dinamika politiko zabalekin
lortu dena ikaragarria da. Herritarren
hitza eta eskubideak betearazteko fase
berri batean sartu gara eta hori lortzeko
baldintzak ez dira txarrenak.
GOGOETARAKO GUNEA

TALAIA >LIBURU ERRESEINA

Gentrifikazioaren orena
LISA VOLLMERren “Estrategias contra la gentrificación. Por una
ciudad desde abajo” liburuak gentrifikazio prozesuen eta haren
ondorioen begirada zorrotza eskaintzeaz gain, prozesuok
itzularazteko esku-bete adibide dakarzkigu. Jarraian Maddi
Arrieta eta Eihar Egaña LABen ekintza sozialeko komunitateko
kideek idatzitako erreseina duzue.

G

entrifikazioaren fenomenoa azken hamarkada honetan Euskal
Herriko hainbat hirietan, besteak beste,
Bilbo, Donostia eta Iruñeako auzoetan,
ikusi eta bizi dugulako hasi zaigu ezagun
eta are gertukoago egiten.
Idazleak aztergai dituen Berlin, Hamburg eta Frankfurteko hiriek eta Euskal
Herrikoek ezer gutxi partekatzen badute ere, gure hirietan ere ematen hasiak
dira kapitalak bultzatzen dituen hiri eredu neoliberalaren ondorioak eta erresistentzia zein alternatiba esperientziak.
Alokairu merkeek erakarrita langile
auzoen berraurkikuntza, fabrika ohietan kultur eta sormen guneen irekiera,
ostatu eta komertzio moderno eta irudi-gaztekoena; auzoa fama hartuz joan
eta kapital kultural handiagodun langile emergenteentzat auzo erakargarri
bilakatzea; inbertsoreei auzoaz interesa
piztu, lurraren prezioak gorantz egin,
etxebizitzak birmoldatu eta garestitzean
bertako bizilagunak kanporatzea, herritarren artean segregazioa sortuz, auzo
batzuk getho bilakatuz.
Eraldaketa prozesuok bizi kalitatearen hobekuntza, nahasketa soziala eta
kohesioa baino, interes ekonomikoek
bultzatutako hiriaren zati baten, kulturaren eta harreman sozial lokalen birbalorizazioa dute helburu. Hau da, prozesu
gentrifikatzaileak administrazio publikoek sustatzen duten hiriaren produkzio
kapitalistaren parte dira: kapital handia-
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goa duten langileentzako bizimoduak
eskainiz klase baxuaren kanporaketa
prozesuak bultzatzen dituzte.
Hiriaren funtzio historikoa eraldatzean, Kapitala hiria negozioa egiteko
fabrika handi gisa irudikatzen hasten
da. Donostiak higiezinen merkatu eta
turismoaren sektorea sustatzean, betiko dendak desagertzen joan dira eta
turismoari begirako komertzioak irekitzen, harik eta Donostiako erdigunea
aire libreko zentro komertzial erraldoi
bilakatu duten; Alde Zaharreko taberna

ESTRATEGIAS CONTRA LA
GENTRIFICACIÓN (2019)
Jatorrizko izenburua:
Strategien gegen Gentrifizierung
Gaztelerazko edizioaren izenburua:
Estrategias contra la gentrificación
Idazlea: Lisa Vollmer
Itzultzailea: Gema Facal Lozano
Edizioa: Katakrak Liburuak

gehienek turistei zuzendutako eskaintza
besterik ez dute; azken urteetan 25 hotel
berri irekitzeko lizentziak eman dira eta
900 pisu turistiko baino gehiago dago.
Turistifikazio prozesu basatia ematen ari
da Donostian, Urola Kostan zein Lapurdiko kostaldean, eta, beste era batera,
baita Bilbon ere.
EHU-ko ikerlari talde batek pisu turistikoen eskaintzaren eta alokairuen igoeraren arteko harremana aztertzean, pisu
turistikoak alokairuaren igoera neurrigabearen eragile nagusienetakoak zirela
ondorioztatu zuten. Hala dela baieztatzen dugu bizilagunok: auzo turistifikatuenetako auzotarrak ondoko auzo eta
hirietara espultsatuak izaten ari gara,
alokairuaren prezioaren garestitzea inguruko herrietaraino iristen delarik horrela.
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Espultsioak etxegabetzeen bidez,
Azora bezalako funts putre edota pisu
turistiko eta hotelen irekiera masiboek
eragindako alokairuen igoera jasanezinak aplikatuz, edota prekarietatearen,
bizitzaren garestitzearen eta bizimodu
horren eskuragarritasun eza direla eta
ematen dira. Espultsioaren ondorioz
auzoan sortzen diren sareak desagertzen dira, eta, Donostian, gainera, erdigunetik kanporatutako herritar eta sare
horiek turista masa flotante batekin ordezkatuak dira.
Idazleak aktibismorako tresna sorta
iradokitzen digu liburuan. Estatua merkatuaren joeren aurkako planifikazio urbanistikoan eta etxebizitza politiketan
erabakigarria bada ere, bere kabuz ezer
gutxi abiatuko duelakoan, mugimendu
sozialen eta bizilagunen mobilizazioaren paperaren garrantzia gogorarazten
digu. Hiri neoliberala eta herritarrentzako hiriaren arteko talka azaleratu beharra, alegia, bizitza eta kapitalaren gatazka territorializatuz.

LISA VOLLMERrek
(Radolfzell, Alemania; 1987)
Institut für Europäische
Urbanistik de la BauhausUniversität Weimaren egiten du lan. Bere
doktore-tesia Berlingo eta
New Yorkeko maizterren
mugimenduei buruzko
ikerketa bat da. Gainera,
urteak daramatza Berlingo
maizterren mugimenduan
aktiboki parte hartzen.
Sub!urban. Zeitschrift für
kritische stadtforschung
aldizkariaren erredakziotaldeko kidea ere bada.

Kapitalismoaren baitan hiriak duen
funtzio berezia dela eta hiri eta herrietan ematen diren borrokak klase borrokaren parte aitortu ditugu. Langile
klasearen borroka ez da soilik lantegian
ematen; baita gure hiri, auzo eta herrietan ere. Hau da, Kapitalak lanarekin ez
ezik, bizitzak sostengatzeko oinarrizko
behar ororekin negozioa egin eta barauekin espekulatzen du, bizi baldintza
duinen aldeko borroka lantegiez gaindi hedatzen delarik horrela. Oinarrizko
bizigune geografikoetara hedatzen da
eta auzoek integrazio eta mobilizazio
gune gisa zentralitatea hartzen dute:
etxebizitza duinaren alde, auzo bizigarrien alde, komertzio hurbilekoaren
alde, turistifikazioaren eta gentifrikazioaren aurka. Bertatik askatzen da
bizilagunen ezinegona, eta horrela
abiatzen dira hiri eskubidearen eta
etxebizitza eskubidearen aldeko mugimendu herritarrak.
Auzo elkarteek egoera honen salaketa irmoa egiten dute, baita auzoko
nortasaunaren alderria eginez. Desagartzen hasiak ziren auzotarren sareak
mantenduz eta indartuz. Baita auzoetako gazteak eta feministak antolatzen
hasiak dira, ikuspegi intersekzionala
landu eta bertan bizi eta zahartzearen eskubidearen aldeko aldarriarekin.
Hutsik dauden eraikinak okupatuz eta
funts putreen aurrean erresistentziara
deituz. Auzoetako sareak batuz eta elkartuz, etxe kaleratzeen aurkako dinamika historikoetatik hasi eta maizterren
sindikatuetan antolatzeraino, turistifikazio basatiariari aurre eginez, ikuspegi
ekologistatik… alternatibak proposatzen ari gara alokairuen prezioak mugatzea, desazkunde turistikoari begira
jartzea, bizi duinaren aldeko ekimen
sektorialak abiatzean… Guzti honetan herri, auzo eta bizilagun sare gisa
prozesu emantzipatzaileak garatzen ari
gara, bizi garen lurraldetik abiatzen eta
gure bizitzako esparru ezberdinetan
burujabetzak berreskuratzeko beharretik igarotzen direnak.
GOGOETARAKO GUNEA

TALAIA > ERREPORTAJEA

TALAIA honetan etxebizitza eskubideaz
eta
problematikaz
aritu
gara.
Etxebizitzarena langile jendeak pairatzen
duen problematika zabala da, eta
kasu honetan ere, zapalkuntza ardatz
ezberdinen gurutzaketak hori sakondu

egiten du. Lanaren eta enpleguaren
eremuan emakumeen*, migratuen edota
gazteen prekarizazio egoera handiagoa
den bezala, etxebizitza problematikaren
ondorioak ere sakonagoak dira kolektibo
horietan.

Etxebizitza:

hitz potoloetatik bizipenetara
E

txebizitza problematikari buruz hitz
potoloak erabiliz aritu gaitezke,
baina langileon bizitzetan eragin konkretu eta espezifikoak ditu. Ertz hauek
ezagutzeko helburuarekin Irune, Xabi,
Angel eta Soledadi elkarrizketa laburrak
egin dizkiegu: Irune sektore feminizatu
bateko emakume* langilea dugu, Xabi
gizarte langilea den 29 urteko gazte
Donostiarra da, Angel Santurtzin alokairuan bizi den pentsioduna eta Soledad
duela 3 urte Perútik Bilbora etorritako
emakume* migratua.
Erreportaje honetan pertsona horiek
etxebizitzaren problematika nola bizi
duten ezagutu nahi izan dugu, jasaten
dituzten zapalkuntza espezifikoak aintzat hartuta eta bizipenetan arreta jarrita. Era berean, euren ustez arazo horri
aurre egiteko garrantzitsuak edo lehentasunezkoak diren neurriak ezagutu nahi
izan ditugu.

PREKARIZAZIOA AREAGOTZEN
DUTEN ZAPALKUNTZEK
ETXEBIZITZA DUIN BATERAKO
SARBIDEA ARE GEHIAGO
ZAILTZEN DUTE
Lan eremuko prekarizazioak etxebizitza
bat eskuratzeko oztopo handiagoak dakartza. Emakumeen* kasuan, esate baterako, soldata arrakala (%25ekoa), behin-
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-behinekotasun tasa handiagoa (%27,6a
gizonezkoen %19,4aren aurrean) eta
baita ere partzialtasun-tasa handiagoa
(%25,6ra iristen da emakume* landunen
kasuan, eta lanaldi partzialean lan egiten dutenen %78a emakumeak* dira)
etxebizitza duin bat eskuratzeko oztopo
izan daitezke. Irunek sektore feminizatu
eta prekarizatu batean egiten du lan eta
horrela azaltzen digu: «Eskola publiko
bateko jantokian lan egiten dut azpikontratatuta. Oso lan prekarioa da; izan
ere, nik aldizkako lan-kontratu finko eta
partziala daukat (fijo discontinuo esaten
zaiona). Bederatzi hilabetez zortzi ordu
eta erdi egiten ditut lan astean eta gero
hiru hilabete langabeziara noa; horrela
ikasturtean zehar lanaldi partzial bati
dagokion soldata jasotzen dut eta udan,
aldiz, langabezi prestazioa baino ez dut
jasotzen. Horiek dira nire diru sarrera
bakarrak eta ezinezkoa zait merkatu pribatuan etxebizitza bat eskuratzea. Horregatik jo behar izan dut Alokabidera
pisua lortzeko».
Gazteen kasuan ere enpleguaren
eremuan prekarietatea da nagusi. 2019
urtean 25 eta 34 urte arteko gazteen soldata bataz besteko soldatarekin alderatuta 6.000 euro txikiagoa zen, eta 35
urtetik beherako gazteen ia erdiari eragiten die behin-behinekotasunak. Ho-

rrek etxebizitzarako sarbidea nabarmen
zailtzen du Xabik kontatu digun bezala:
«Gaur egun bizitzeko baimenik ez duen
etxebizitza batean bizi naiz, azkenean
eskubide batzuk baztertu behar izan
ditut Donostiako egoera benetan larria
delako; gela xume bat alokatzeak 400€
inguru balio duelako Donostialdean.
Eta hori gutxi balitz, kasu gehienetan ez
dizute ez kontraturik ezta erroldarik egiten, “Gaztelagun” bezalako alokairurako dirulaguntzak jasotzeko eskubidea
galtzen dugularik horrela».
Xabik aipatu bezala, prekarietateak
sarri etxebizitzari berari loturiko hainbat eskubideri uko egitera eramaten
ditu hainbat pertsona. Etxebizitzaren
eta honi loturiko eskubideen merkantilizazioa gordinki bizi dute pertsona
migratuek. Etxebizitza, eta espezifikoki
errolda, beste hainbat eskubidetarako
sarbidea izateko gakoa da, baina egun
negozio hutsa da hau ere Soledadek
kontatu digun bezala: «Pertsona migratu askok, nik bezala, arazo larri bat
aurkitu dugu etxebizitzari dagokionez.
Kontratua eta errolda ezinbesteko dokumentuak dira, baina negozio hutsa
direla ikusi dugu. Logela baten bila nengoela, prezio bat jartzen zidaten kontratu eta errolda aukerarik gabe. Horiek
eskatzen nituenean, oso beharrezkoak
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Angel, Santurtzin
alokairuan bizi den pentsioduna

Soledad, duela 3 urte Perútik
Bilbora etorritako
emakume* migratua

Xabi, Donostiako
gizarte langile gaztea

Irune, sektore feminizatu bateko
emakume* langilea

nituelako, hemen bizi izana frogatu eta
egoera erregularizatzeko, hainbat tramitetarako edota bestelako eskubide
eta laguntza eduki ahal izateko, prezio
bat jartzen zioten. Etxebizitza kontratu
batek eta erroldak prezio bat zeukaten
etxebizitza bera gabe ere; horrela agerian geratzen da negozio hutsa dela.
Honen aurrean, gobernuek beste alde
batera begiratzen dute eta ez dute ezer
egiten».
Etxebizitza duinaz aritzeko lau hormaz harago bestelako hainbat gastu ere
izan behar ditugu kontuan (argia, ura,
gasa...). Bizitzaren garestitzeak ondorio
ekonomikoak izateaz gain pertsonen
ongizatean ere eragiten du, Angelek
adierazi bezala: «Nire pentsioa 795 eurokoa da, eta diru sarrera horrekin egunez egun konpontzea ez da erraza. Beti
agertzen dira gastu berriak, eta horrek
beti kezkatuta egotea dakar. Psikologikoki kezka iraunkorra da, etengabe pentsatzen egoteak zer eta nola erabiliko
dudan, elikadurari loturik hau bai baina
bestea ezin dut... derrigorrean konpontzen zara baina ez da erraza». Azken hi-

labetean pentsiodunen mugimenduak
salatu du KPIaren igoera eta horri loturiko eros-ahalmenaren galera, eta nola
horrek prekarietatean sakontzen duen
bizitzaren garestitzearen aurrean.

PERTSONEN BEHARREI
ERANTZUTEKO ETXEBIZITZA
POLITIKAREN NORABIDEA
ALDATZEA ALDARRI, NEGOZIOARI
MUGA JARRI ETA EREMU
PUBLIKOAREN PAPERA INDARTUZ
Elkarrizketaturiko kide guztiek etxebizitza politiken norabide aldaketan jarri
dute arreta, eta gobernuei eta instituzio
publikoei zuzendu diete interpelazioa.
Xabik gazteei zuzendutako etxebizitza
politikaren muina diren diru-laguntzen
eredua ez nahikotzat jotzen du, esaterako. «Egun Eusko Jaurlaritzak ulertzen
du gazteontzako 250 euroko diru-laguntzarekin eskubide hori bermatzen dela,
baina errealitatea da Donostian diru horrekin ez duzula ezta trastero triste bat
alokatzerik». Gainera, hainbat etxebizitza eragilek eta sindikatuk salatu duten

bezala, diru laguntza horiek zuzenean
etxe jabeen poltsikoetara doaz, egungo
etxebizitza merkatuan inongo aldaketa
sakonik eragin gabe.
Etxebizitza duin eta eskuragarri bat
bermatzeko ardura bere gain hartzea
beharrezko ikusten dute guztiek, Irunek adierazi bezala: «EAEko Etxebizitza Legeak dio etxebizitza eskubide
subjektiboa dela, baina hori paper
errea baino ez da. Nire ustez, gobernuak bermatu beharko luke, legeak
esaten duen moduan, etxebizitza duin
bat pertsona guztiontzat». Xabik uste
du etxebizitza merkatuan eragin zuzena duten neurriak hartu beharko zirela:
«Premiazkoa iruditzen zait, neurri zuzenak lehenbailehen aplikatzea etxebizitza merkatuan, hala nola, alokairu
sozialak sustatzea merkatuan nagusi
den klasismoarekin bukatzeko, edo
etxebizitza parke publikoan egiten
den inbertsioa handitzea».
GOGOETARAKO GUNEA

Irunek ere, aintzat harturik Alokabidera jo behar izan zuela etxebizitza eskuratzeko honakoa aipatzen du: «pisu
sozial gehiago eduki beharko lukete eta
horien alokairuaren prezioa bakoitzaren
soldataren arabera izan beharko litzake». 2019an Hego Euskal Herrian etxebizitza babestua alokairuan eskuratzeko
64.592 eskari egon ziren eta 1.049ri baino ez zitzaien erantzun (%1,62a). Horretaz gain, «pisu pribatuen alokairuaren
prezioa kontrolatu beharko litzatekeela»
uste du Irunek espekulazioa galarazteko.
Soledadek ere gobernuen parte hartze aktiboa galdegiten du problematika
honi aurre egiteko, baita ere erroldarekin eta etxebizitza kontratuekin egiten
den negozioaren aurrean: «pertsona

«

Ezinezkoa zait
merkatu pribatuan
etxebizitza bat
eskuratzea

Etxebizitza kontratua
eta errolda ezinbesteko
dokumentuak dira, baina
negozio hutsa direla ikusi
dugu
Gobernuak bermatu
beharko luke,
legeak esaten duen
moduan, etxebizitza
duin bat pertsona
guztiontzat

«
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migratu bezala gobernuei exijitzen diet
presente egon daitezela modu iraunkorrean eta interbenitu dezatela egoera
zaurgarrienean gaudenoi eragiten diguten abusu horien aurrean, eta ez dezatela beste alde batera begiratu, egun
egiten duten bezala». Gainera, arazo
honi aurre egiteko egun badituzten baliabideak erabiltzea beharrezkoa dela
uste du: «Bilboko udaletxeak eraikinak
ditu abandonaturik, eta zein beharrezkoak diren etxebizitza horiek, etxebizitza
beharra duten pertsonen artean banatzeko; etxebizitza eskubide bat delako».
Angelek aurrekoekin bat egin eta harago doan aldarrikapen bat ere gehitzen
du. Egoera zaurgarrienean dauden pertsonak pobreziatik ateratzeko eta ondo
bizitzeko neurriak hartu behar dituztela
gobernuek, menpekotasun egoerak ez
betikotzeko. Hor kokatzen du pentsiodunen mugimenduaren aldarrikapen
nagusia, 1.080 euroko gutxieneko pentsioarena. «Horregatik esaten dugu beti,
lanpostu duina, soldata duina, pentsio
duina, bizitza duina».
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TALAIA > ARTIKULU A

PREKARIZAZIOA LANTOKIETAN
ETA LANTOKIETATIK KANPO

L

ABen kapitalaren eta bizitzaren
arteko talkan arreta jarriz begirada zabaltzeko apustua egin genuen.
Prekarizazio eta desjabetze prozesuak
enpleguaren eremutik harago ere
ematen dira, eta gure bizitzako eremu
ezberdinetan pairatzen dugun prekarietateak beste guztietan eragina
dauka. Labur esanda, kapitalismoak
bizitzeko beharrezkoak zaizkigun baliabideez desjabetu gaitu langileok
eta beraz, oinarrizko behar horietara
sarbidea soldatapeko lanak eta merkatu kapitalistan dugun kontsumo gaitasunak ematen digu. Honek langileon
bizi baldintzak erabat baldintzatzen
ditu bai plano materialean (eskubidea aitortzeaz harago sarbide erreala
izatea) zein sozialean (ardurak indibidualizatuz eta gure beharrak bide horietatik asetzeko gai ez garenok estigmatizatuz).
Prekarizazioa eta muturreko desjabetzea kapitalismoaren fase honetako
ezaugarri nagusietakoak dira, eta horretarako bizitzako eremu ezberdinetan
artikulatzen den estrategia darabil kapitalismoak. Sindikatu bezala hurbilena
zaiguna lan baldintzen prekarizazioarena eta lan eskubideen ezabapenarena
da, kapitalismoarentzat produktiboa
den esferan plusbalioa maximizatzeko.
Baina honekin batera, zerbitzu publikoen eta oinarrizko beharrizanen edo
eskubide sozialen merkantilizazioan ere
jarri behar dugu arreta. Europa mendebaldeko gizarteetako kapitalismoaren
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IRATXE DELGADO
LAB sindikatuko Ekintza
Sozialeko kidea da.

fase honetan, aberastasunaren metaketa bilatzeko bizitzaren erreprodukzioaren esferako merkantilizazioa eta desjabetzea ezinbesteko elementu bihurtu
dira eremu produktiboan kapitalak aurkitzen dituen mugen aurrean (zaintza lanen prekarizazio eta familiarizazioarekin,
Hegoalde Globalaren espolioarekin eta
sarraski ekologikoarekin batera).
Horrela bizitzaren erreprodukzioaren
eremuan ere langileok sortutako balioa
xurgatzen du kapitalak, lanaren esferan

Etxebizitza eskuragarri
eta duina langile guztiontzat!
Langileon borrokarako lubaki (ez hain) berriak
GOGOETARAKO GUNEA

lapurtzen diguten plusbalioaren osagarri. Hau zuzenean loturik dago zerbitzu
publikoen pribatizazioarekin eta bizitzeko oinarrizkoak diren beharrizanen merkantilizazioarekin, zein horiekin ematen
den espekulazioarekin. Etxebizitzarena
eremu zentraletako bat da horri dagokionez. Etxebizitza eskubidea ezinbestekoa da bizi-baldintza duinak izateko,
baina erabilera sozialaren eta funtzio
sozialaren gainetik merkantilizazioa, espekulazioa eta aberastasunaren metaketa lehenesteak ondorio sozial larriak
eragiten ditu.

OINARRIZKO BEHARRIZANA,
URRATURIKO ESKUBIDEA ETA
PREKARIZAZIOAREN ZUTABE
Etxebizitza bizitzarako oinarrizko espazioa da, beste oinarrizko beharrizanen
asetzearekin lotura zuzena daukana:
elikadura, zaintza, osasuna, intimitatea...
Beste hainbat eskubide sozialekin lotura estua ere badauka, izan ere, errolda
ezinbestekoa da zerbitzu sozialetara,
osasun eta hezkuntza sistemetara edota
banku sistemara sarbidea izateko.
Baina egun erdigunean jabetza pribatua, merkantilizazioa eta espekulazioa jartzen dituen etxebizitza politikak oinarrizko beharrizan hori estrukturalki ukatzen
du. Ez hori bakarrik, etxebizitza eskuratu
eta mantentzeko baldintzek dominazio
eta biolentzia ekonomikoa suposatzen
dute langileontzat. Agerikoenak aipatuz:
etxebizitza ordaindu ahal izateko bestelako oinarrizko beharrei uko egin behar
izatea are gehiago pobretuz eta prekarizatuz, etxebizitza galtzeko beldurragatik
biolentzia egoerak jasatea (biolentzia
matxista kasu), edo etxebizitza ezin ordaindu eta galtzeko beldurrak langile
bezala lan baldintzak borrokatzeko posizio zaurgarriagoan kokatzea. Horrela,
etxebizitza problematika diziplina mekanismoa bat ere izan daitekeela esan dezakegu, kasu honetan ere zapalkuntzen
gurutzaketen ondorioz emakumeen*,

gazteen edo migranteen kasuan egoera
lazgarriagoa izanik.

Kapitalismoak
bizitzeko beharrezkoak
zaizkigun baliabideez
desjabetu gaitu langileok
Etxebizitza bizitzarako
oinarrizko espazioa
da, beste oinarrizko
beharrizanen
asetzearekin lotura
zuzena baitauka
Helburua etxebizitzaren
desmerkantilizazioa eta
sozializazioa da
Langile guztioi
etxebizitza eskuragarri
eta duina bermatzearen
alde egin
behar dugu

1 Artikulu honetako datuak Ipar Hegoak argitaraturiko Ikusmiran08 txostenetik ateratakoak dira.
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Hego Euskal Herrian 2019an etxebizitza babestuaren eskaintzak eskariaren
%8,24i erantzuten zion erosketen kasuan
eta %1,62i alokairuen kasuan1. Hortaz,
etxebizitza eskuratzeko merkatu pribatuan erosi edo alokatzea da langileok
dugun aukera ia bakarra, eta honela langileoi ordaintzen zaigun soldataren zati
oso handi batek berriz bukatzen du kapitalisten eskuetan, izan jabe-rentistenetan
edo eraikitzaile, promotore eta funts putreenetan. Etxebizitzaren inguruko problematika ez da berria. Urte luzetan zehar
Espainiar estatuan etxebizitza politikak
jabetza pribatua, lurzoruen liberalizazioa,
birkalifikazioa eta honekin espekulatzea,
etengabeko eraikuntza berriak eta etxebizitza eskuratzeko langileon zorpetzea
bultzatu ditu, higiezinen sektorearen
eta inbertsio funtsen pisua ekonomian
esanguratsua delarik. Espainiar estatuko
beste toki batzuetan bezain agerikoa ez
izanagatik, Hego Euskal Herrian ere dinamika horien menpe gaude eta azken
urteetan indartzen ari dira.
2008ko krisian etxebizitza politika
honen izaera kriminalaren gordintasuna agerian geratu zen, baita etxebizitza
eskubidearen eta negozioaren arteko
talka. Etxebizitzaren prezioaren igoera
eta eskuratzeko zein ordaintzeko zailtasunen edo ezintasunen areagotzea eta
etxegabetzeak langileok pairatzen dugun prekaritatearen, biolentzia ekonomikoaren eta desjabetzearen ezaugarri
bezala errotu dira geroztik. Etxebizitzaren problematika zabala da oso, baina
etxebizitzaren krisi berri baten hotsak
entzuten hasiak garelarik, batez ere alokairuaren eta etxegabetzeen inguruko
problematika izaten ari dira katalizatzaile
nagusiak, infravivienda deiturikoaren eta
kalean bizi diren pertsonen kopuruaren
igoerarekin batera. 2020an Hego Euskal
Herrian gutxienez 889 etxegabetze egon
ziren (ezkutuko etxegabetzeak kontuan
hartu gabe) “ezkutu soziala” aktibo zegoelarik, etxebizitza problematikaren
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aurpegi lazgarriena agerian utziz. EAEko
Etxebizitza Legean edo Espainiako Gobernua lantzen ari den etxebizitza legean
alternatibarik gabeko etxegabetzeen
aurka egiteaz hitz egiten da, baina mekanismo zehatzik ezean paperean geratzen
den asmo ona da.
Hego Euskal Herrian etxebizitzarako
sarbidea jabetzan ematen da nagusiki,
baina alokairuen problematika pisua irabazten ari da. Alokairuzko etxebizitzen
pisua ez da %14ra heltzen, baina egoera
prekarioenean dauden pertsonak dira
alokairuaren alde egiten dutenak batez
ere. Gainera, etxegabetzeen %80tik gora
alokairuen kasuan gertatzen dira. Oraindik 2008ko krisiaren ondorioak pairatzen
ari gara, eta etxebizitza bat erosteko
aurreztu edo zorpetzeko ezintasunaren
aurrean, egoera prekarioenean dauden
pertsonek alokairuaren alde egin behar
dute nahiz eta kostua handiagoa izan,
eta dinamika espekulatiboen ondorioz
igotzen eta igotzen joan.

ETXEBIZITZA ESKURAGARRI ETA
DUINA LANGILE GUZTIONTZAT!
Etxebizitza egungo prekarizazio prozesuetan zentrala den bezala, borroka
kolektiborako eremu bilakatu dezakegu

langile guztioi eragiten digun problematika den heinean (prekarioak, pentsionistak, gazteak, emakumeak*, migratuak...).
Jabetza pribatuan eta merkantilizazioan
oinarritutako ereduak talka egiten badu
etxebizitza eskubidearekin, helburua
etxebizitzaren desmerkantilizazioa eta
sozializazioa izango litzateke. Hau erroko aldaketa baten eskutik baino ezin
da etorri eta horretarako etxebizitza
problematika aldaketa sozialaren aldeko agendan kokatzeko erronkari heldu
behar diogu. Langile guztioi etxebizitza
eskuragarri eta duina bermatzearen alde
egin behar dugu, hitz politez harago
etxebizitza eskubide subjektibo erreal
bihurtzeko tresna zehatzak borrokatuz.
Norabide horretan interesgarriak izan
daitezkeen oinarriak bildu ditugu ABIATUren lehen kanpainan. Urgentziazko
neurri gisa alternatiba duinik ez duten
etxegabetze guztiak eraginkorki debekatzea beharrezkoa da, etxegabetzeak
errazten dituzten legeak ezeztatuz eta
baliabide publikoak garatuz. Bestetik,
sarbidea errazteko jabeen poltsikoetan
amaitzen duten diru-laguntzetan oinarritutako eredua gainditu eta etxebizitzaren prezioa mugatu behar da etxebizitzaren kostua diru-sarreren %30 izan

daitezen gehienez (%15 egoera zaurgarrian dauden pertsonen eta etxebizitza publikoen kasuan). Horrekin batera
espekulazioari ateak itxi behar zaizkio
hau errazten duen legedia bertan behera utziz eta baliabide publikoak honen
mesedetan jartzeari berehala utziz. Ereduaren eraldaketa sustatzeko gainera,
parke publikoa handitzeko estrategiak
beharrezkoak zaizkigu jabego handiei
eta funts putreei mugak jarriz eta etxebizitza hutsak mobilizatuz. Horrekin batera alokairu sozial arautuari lehentasuna
eman behar zaio, ez neurri subsidiario
gisa baizik eta etxebizitza politikaren oinarri gisa.
Lehen urratsak eman nahi ditugu, baina etxebizitza problematikari aurre egiteko borroka-mota, subjektu eta tresna
ezberdinen elkarrekintza beharko dira.
Euskal Herrian badira hau lantzen duten
subjektu ezberdinak eta azken urteetan
etxebizitza problematikari aurre egiteko
kolektiboen eta mugimenduen indartzea
eman da. Sindikatu bezala, nola kokatu
nahi dugu problematika edo erronka honen aurrean? Hori da erantzun nahi dugun galdera, etxebizitza eskuragarri eta
duinaren aldeko borrokari bultzada bat
emateko helburuarekin.
GOGOETARAKO GUNEA
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Erreportaje honetan Hego Euskal Herrian
etxebizitza eskubideari eragiten dion
marko juridikoa aintzat hartuta (bai
indarrean diren legeen zein eztabaidagai
jarraitzen dutenen analisia eginda),

etxebizitza eskubide subjektiboa errealitate
bilakatzeko dauden aukeren errepaso bat
egiten da. Azterketa alokairuen prezioei
mugak jartzeko dauden neurri posibleetan
zentratzen da batez ere.

Etxebizitza legeak aztergai
E

txebizitzaren gaiak zentralitate
handia hartu du azken hilabeteetan espainiar estatuan, etxebizitza eskubidearen aldeko hainbat eragile sozialen presio eta mobilizazioari esker
lege-aurreproiektu bat aurkeztu baitu
espainiar gobernuak, PSOE eta Unidas Podemosen arteko negoziaketen
ondoren. Estatuko lehen etxebizitza-legea onartzeko prozesua abian da,
beraz. Aurkeztu berri duten lege-aurreproiektu horretan, hiru politikaren
bidez aurreikusten da etxebizitza eskubidea eskubide erreal bilakatzea:
lehena, alokairuen prezioei kontrola
ezartzea; bigarrena, etxebizitza babestuaren parke publikoa handitzea;
eta, hirugarrena, bizitoki-alternatiba
gabeko etxegabetzeak debekatzea
(orain dekretuz debekatuak dauden
arren praktikan martxan jarraitzen dutenak).
Hiru helburu horiek definitu dituzten
arren, etxebizitza eskubidearen defentsan antolaturik dauden eragile sozialetako askok horiek inplementatzera begira lege-aurreproiektuan agertzen diren
neurriak eznahikoak direla ohartarazi
dute. Dena den, etxebizitza-legea ofizialki onartua izan aurretik tramite parlamentario osoa pasa behar du oraindik,
eta emendakinen bidez aldaketak txertatzea posible izango da, adosten diren
akordio parlamentarioen eta indar-harremanen araberakoak izango direnak.
Neurri anbiziosoagoak barnebilduko
dituen legea onartzeko aukera mahai-
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-gainean dago oraindik horrenbestez,
eta hurrengo hilabeteetako bataila politikoek determinatuko dute azken emaitza.
Hala eta guztiz ere, Hego Euskal Herrian, bai Nafarroan eta bai EAEn, etxebizitza-lege propioak ere badira. Eta
hiru lege horien (estatukoa, EAEkoa eta
Nafarroakoa) uztarketak markatzen du
Hego Euskal Herrian etxebizitza eskubidea eskubide erreal bilakatzeko edo-ez
dagoen aukera.

PREZIOEN KONTROLA
Estatuko etxebizitza lege-aurreproiektuan etxebizitzaren eskubidea eskubide erreal bilakatzeko ezarri den neurri
gakoetako bat alokairuaren prezioen
kontrolarena da; Batez ere, Hego Euskal Herrian, babestutako etxebizitzen
alokairurako zein erosketarako dauden
eskariak eskaintzen oso gainetik daudelako oraindik, eta, horrenbestez, etxebizitzarena eskubide erreal bilakatzeko
geratzen den aukera jabetza pribatuko
etxebizitzen alokairuei mugak jartzea
delako. Azken finean, etxebizitza parke
publiko sendorik ezean, jabetza pribatuan eragiten saiatzea da geratzen den
alternatiba ia bakarra, epe motzeko
perspektiban jarrita behintzat. Arazoa
da, kontrol hori aplikatzeko dauden mekanismo errealak oso mugatuak direla.
Estatuko legean aurreikusten diren aukerak aztertzen hasita, alokairuen prezioak
mugatzea benetan prozesu konplikatua

izango dela argi ikusten da. Hasteko eta
behin, hainbat baldintza ezartzen dira alokairuak mugatzeko neurriak hartu baino
lehen eman beharrekoak. Aurrenekoa,
azken urteetan prezioak neurriz kanpo
hazi diren eremuak (herri edo auzoak)
prezio tenkatuen gune deklaratu beharko
dira. Tenkatutako guneak deklaratzeko
ere, aurrez beste hainbat baldintza betetzea ezinbestekoa izango da, gainera. Horietan bat, hipotekaren edo alokairuaren
kostuaren batez besteko karga norberaren edo bizikidetza-unitatearen aurrekontuan, familien batez besteko diru-sarreren
edo batez besteko errentaren % 30 baino
handiagoa izatea. Beste baldintzetako
bat, eremu horretako etxebizitzen erosketa- edo alokairu-prezioa autonomia-erkidego horretako KPIaren gainetik %
5 baino gehiago hazi izana azken bost
urteetan. Prezio tenkatuen guneak hiru
urteko iraupena izango du, eta, ondoren,
urtez urte luzatu beharko da, behar izatekotan. Prezio tenkatuen guneak deklaratzeko eskumena autonomia erkidegoek
izango dute (eta alderdi popularrak abisatu du jada, beraiek gobernatzen dutenetan ez dutela halakorik egingo).
Behin prezio tenkatuen gunea deklaratua dela, alokairu prezioei mugak
jartzeko bi irizpide daude. Bata: tenkatutako gune batean alokairu kontratu
berri bat egitean ezingo da aurreko
kontratuaren preziotik gorako ezer sinatu, hots, aurreko kontratuaren prezioa
izango da alokairu berrien topea. Eta,
bestea: prezioen erreferentzia-indize
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bat sortzea aurreikusten du legeak, eta
indize horren bitartez ezarriko lirateke
alokairuen prezioen mugak. Adierazle
hori, ordea, ez dago sortua oraindik, eta
sortze prozesua 18 bat hilabetez luzatu
daitekeela diote gobernutik. Oztopo
horiek gutxi balira bezala, indize hori
soilik etxebizitza-jabe handiei aplikatzea
litzateke posible (10 etxebizitza baino
gehiago dituztenak eta pertsonalitate
juridikoa dutenak, ez pertsona fisikoei,
horiek libre geratuko lirateke). Ikus daitekeenez, elementu guzti horiek izugarri
zailtzen dute alokairuen prezioei praktikan mugak jartzea estatuko legea jarraituta. Hemen, hala ere, aukera hori Hego
Euskal Herriko lege propioekin harremanean aztertu behar da.

EAEN EZ AURRERA EZ ATZERA
EAEko etxebizitza-legea (PSE, EHBildu
eta UpyDk babestua) 2015. urtetik dago
indarrean. Formalki estatuan eztabaidagai
dagoen legea baino harago doan arren
(etxebizitza herritarren eskubide subjektibo deklaratzen du, eta botere publikoen
erantzukizuna da hori betearazteko mekanismoak jartzea), ez da aplikazio praktikoan aurrerapauso handirik eman (ez
alokairuen prezioei ezta etxebizitza parke
publikoari dagokionez ere). Alokairuen
prezioak mugatzeko mekanismoei dagokienez, etxebizitza pribatuak alokairuan
jartzea bultzatzeko kenkari fiskalen aukera
da ematen duena, baina datuei erreparatuta argi geratzen da efektu praktikorik
lortu ez dela. Alokairuen prezioek hazten
jarraitu dute 2015etik hona.
Egoeraz jabetuta-edo, pizgarri ekonomikoez gain, neurri hertsatzaileak
barnebiltzen dituen dekretua onartu zen
iaz, 2021ean. Hain zuzen ere, etxebizitza hutsei kanona ezartzea ahalbidetzen
duen dekretua. Kanonarekin etxebizitza-hutsen mobilizazioa bilatzen da, horrela
alokairuko etxeen eskaintza handitu eta
prezioak jaistea bilatzen delarik. Kontuan
izatekoa da udalerrien esku dagoela
etxebizitza hutsen zerrenda egitea, baita
kanona bera aplikatzea ere. Gainera, etxe

hutsen kalifikazioa nahiko malgua da, bigarren etxebizitzak kategoria horretatik
kanpo geratzen baitira. Horregatik, ez du
ematen neurri honek ere behar besteko
eraginik izango duenik alokairuen prezioei dagokienez. Dena den, dekretuak
muturreko egoeretan “nahitaezko alokairua” aktibatzeko aukera ere ematen
du, baita desjabetzeak egitekoa ere.

NAFARROAN LEGEA
GAURKOTZEN
Ezberdina da Nafarroako egoera. PSN,
Geroa Bai eta Podemosek orain arte indarrean zen etxebizitza-legea berriztea
adostu dute (azken urteetan onartutako
arau ezberdinak batzea asmo duena,
tartean etxebizitza eskubide subjektibo deklaratzen duena ere), horretarako
lege-proposamena aurkeztu dutelarik
jada. Lege-proposamen horren berritasun nagusiak hainbat dira. Horietan
bat, etxe-jabe handien erabilera gabeko etxeak desjabetzeko mekanismoak
definitzen dituela. Beste berritasun bat
da, alokairuen errenta arautzeko baliabide baten sorrera planteatzen duela:
alokairuen iraunkortasun indizea. Indize
horren bitartez alokairuen gehienezko
prezio bat finkatzea da asmoa, tokiz toki.
Alokairuen prezioen kontrola ezartzeko neurri nagusian zentratuz, alokairuen iraunkortasun indizean, nabarmentzekoa da erreferentziazko prezioen
topeak definitu arren, ondoren ez direla
hori aplikatzeko neurri zehatzak garatzen. Nahiz eta egia den oraindik legeak
tramite parlamentario osoa igaro behar

duela, eta, bertan, mekanismo zehatzak
txertatzea posible izango dela. Horri
lotuta, kontuan hartzeko elementua da
gobernuak gehiengo parlamentariorik
ez duela, eta legea onartzeko negoziazio prozesu bat ireki duela EHBildu eta
Izquierda-Ezkerra alderdiekin.

ZENBAIT ONDORIO
Legeen errepaso honek zerbait argi
uzten badu, etxebizitza eskubide subjektiboa eskubide erreal bilakatzeko
dauden zailtasunak dira. Hego Euskal
Herrian formalki hala onartua dagoen
arren, praktikan errealitatea izan dadin
mekanismo zehatzak sortzea, eta jadanik posible diren neurriak era ausartean
aplikatzea nahitaezkoa izango da. Horretarako, ezer baino lehen, borondate
politikoa behar da. Eta borondate politiko hori garatzeko zailtasunak egon badira. Batez ere, etxebizitzen alokairuen
errenta, higiezinen jabeek 2008ko krisia
eta gero beraien estatusa mantentzeko
izan duten sostengu ekonomiko garrantzitsuenetako bat, arriskuan jar daitekeelako. Horrek beldurra sortzen die
alderdi politikoei termino elektoraletan,
errenta horiek eskuratzea espero duen
bozkatzailearen perfila transbertsala
baita ideologikoki. Eta, aldi berean, elementu bat argi uzten du: jabetza pribatua bera zalantzan jarri gabe nekez hartu
daitezkeela arazoa konpontzeko potentzialitatea izan dezaketen neurriak. Horretarako bataila ideologiko-kultural oso
bat eman beharko da, etxebizitzen erabilera-balioa truke balioari gailentzeko,
interes partikularrari interes orokorra.
GOGOETARAKO GUNEA
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Vivienda pública
y empleos verdes
Leonor Canadas
Climáximo

L

as campañas por el empleo verde
(Climate Jobs) promueven la creación de empleo público orientado a la
reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera. La
Declaración de Lisboa sobre el Empleo
Verde y la Transición Justa de 2022 dice
así:
«La ciencia nos ha señalado que, si
queremos evitar el colapso climático,
debemos reducir de forma drástica
nuestras emisiones en un plazo relativamente corto. Para ello, es necesario
crear millones de puestos de trabajo
centrados en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
y demás sustancias contaminantes, a
fin de facilitar una rápida transición que
nos permita abandonar los sectores
económicos perjudiciales para el medio
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ambiente, a la vez que se les hace justicia a los sectores que más contribuyen
a esta transición o más afectados se verían por ella.
Este reto nos brinda la oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo orientados a la reducción de las
emisiones, en condiciones dignas, con
salarios justos y respetando las normas medioambientales, sanitarias, y
de seguridad y salud laboral. Aquí nos
estamos refiriendo al empleo verde,
es decir, al empleo relacionado con las
energías renovables, los sistemas de
transporte público, la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, la
protección de los bosques, la gestión
de los residuos, la formación y el reciclaje profesional y la agricultura respetuosa con los ciclos naturales de nuestros
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ecosistemas globales y locales. Este
cambio exige movilizar grandes sumas
de dinero y actuar sin la necesidad de
maximizar beneficios, sino de garantizar
el empleo, directo e inmediato, a las
trabajadoras y trabajadores que vayan a
perder sus antiguos puestos de trabajo
como consecuencia de esta transición.
Estos nuevos puestos deberán ser públicos y estar basados en la lógica del
servicio público, a fin de garantizar la
estabilidad de los trabajadores y los intereses del conjunto de la sociedad».
A través de los programas de empleo verde se pretende crear un organismo público que se ocupe de llevar a
cabo las tareas necesarias para garantizar la habitabilidad de nuestro planeta y
el acceso público a sus recursos.
Todo programa de empleo verde
debe formar parte de una transición justa
y buscar la creación de puestos de trabajo dignos que contribuyan a cambiar «el
rumbo de nuestra economía, para que
esta, deje de ser una marcha de la muerte
centrada en la extracción de beneficios y
apueste por poner la vida en el centro».
Esto se traduce en una sociedad en la que
el acceso a los bienes y servicios básicos,
como la alimentación, la educación, la sanidad, la vivienda, la energía y el transporte, esté garantizado para el conjunto de
la población, y en ningún caso puede dar
lugar a un aumento de las desigualdades
o de la pobreza.
Las campañas por el empleo verde
tratan de aunar las reivindicaciones y luchas contra el cambio climático, la crisis
medioambiental y las crisis sociales ligadas al desempleo y la precariedad, ya
que todas ellas tienen muchos puntos
en común. Pero los programas de empleo verde también pueden respaldar
otro tipo de demandas, como el acce-

so a la energía o a una vivienda digna y
asequible.
La creación de empleo se producirá,
en parte, en el sector de la construcción,
y aunque su volumen y tipología dependerá de cada territorio, podemos definir algunos rasgos generales de este
empleo.
En primer lugar, será necesario apostar por calderas eléctricas y sistemas de
calefacción eléctrica eficientes, a base
de energías renovables, al mismo tiempo que se reduce el consumo de energía gracias a la mejora de la eficiencia
energética de todo el parque inmobiliario. Para ello, habrá que aislar los áticos
y los muros laterales, colocar ventanas
de doble acristalamiento y aislar las ventanas1. Asimismo, la eficiencia energética de los edificios también mejoraría

con la instalación en los tejados de los
edificios de paneles solares fotovoltaicos combinados con cubiertas vegetales. Esta combinación da muy buenos
resultados, ya que la reducción de la
temperatura máxima del aire que proporciona la cubierta vegetal provoca un
incremento de la energía producida por
los paneles fotovoltaicos. Esta cubierta
vegetal ofrece otras muchas ventajas
para el ecosistema, como por ejemplo2:
• Mejora del microclima y control de la
temperatura.
• Retiene el agua de lluvia y reduce los
riesgo de inundación.
• Mejora la calidad del aire.
• Protege la biodiversidad y la dotación
de hábitats.
• Reduce el consumo energético gracias a la mejora del aislamiento térmico.
• Puede producir alimentos.

1. Neale, Jonathan. Fight the Fire: Green New Deals and Global Climate Jobs Resistance Books (Londres, 2021), The Ecologist (Devon), Alternative Information and Development Centre
(Ciudad del Cabo), International Institute for Research and Education (Ámsterdam).
2. http://empregos-clima.climaximo.pt/coberturas-verdes-e-biosolar-roofs-jessica-simoes-fogeiro-cristina-matos-silva-paulo-palha.
3. Folleto One Million Climate Jobs (Ciudad del Cabo, 2011).
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Este proceso deberá llevarse a cabo
en todos los edificios privados y públicos en funcionamiento, así como en la
rehabilitación de edificios abandonados. Está claro que será necesario realizar obras de rehabilitación en el parque
de viviendas existente, pero esto permitirá reducir las emisiones que supondría
la construcción de nuevos edificios.
En el caso de la construcción nueva,
deberá adoptarse una nueva normativa de edificación que garantice la reducción de las emisiones, velando, por
ejemplo, por que el diseño de nuevos
edificios incorpore la autonomía energética y la posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos, sistemas de calefacción y electricidad que utilicen energías
renovables y sean energéticamente eficientes. También sería necesario prohibir el uso del aire acondicionado a base
de gases fluorados (de efecto invernadero) y utilizar en su lugar refrigerantes
de hidrocarburos, como el propano (la
mejora del aislamiento térmico ya reduciría la necesidad de utilizar aire acondicionado). Por otra parte, la construcción
nueva y la rehabilitación de edificios
deberían contribuir a una reducción del
consumo del acero y el cemento, por
su alto nivel de emisiones. Así pues,
convendría imponer restricciones a la
construcción de edificios de gran altura,
puesto que estos utilizan grandes cantidades de acero, y, en su lugar, podría
investigarse e invertir en el uso de materiales naturales (que deberán adaptarse a las condiciones climáticas y a los
recursos naturales disponibles en cada
territorio), así como en técnicas de construcción ecológicas y respetuosas con el
clima. Según el folleto One Million Climate Jobs [Un millón de empleos verdes], publicado en 2011 en el marco de
la campaña sudafricana, la edificación
y construcción ecológica tendría estas
consecuencias: 3
4 Empregos para o clima. 200 000 Empregos para o clima, Empregos com dignidade para o clima e a
sociedade (2021)
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• Trabajo intensivo en mano de obra.
• Maximización y formación de la
mano de obra local.
• Utilización de maquinaria en la zona
de obras únicamente en casos absolutamente necesarios.
• Aprovechamiento máximo de los
materiales disponibles in situ o reciclados.
• Cubiertas diseñadas para captar el
agua de lluvia.
• Biodigestores que producen metano a partir de biomasa y residuos
sólidos animales y humanos, para
mejorar la eficiencia energética del
diseño.
Esta apuesta requiere muchísimo trabajo, por lo que hay un gran potencial
para la creación de muchísimo empleo.
Aquí me limito a citar los sectores más
destacados4:
• Construcción y edificación.
• Aislamiento térmico y eficiencia energética.
• Diseño y gestión de proyectos.
• Inspección.
• Instalación de paneles solares fotovoltaicos.
• Instalación de sistemas de calefacción
a base de energías renovables.
• Personal técnico de seguridad y salud
laboral.
La rehabilitación del parque inmobiliario existente por parte del Estado
permite reducir la demanda y las emisiones derivadas de la construcción de
edificios totalmente nuevos, crear puestos de trabajo justos y dignos y mejorar
y garantizar el acceso a una vivienda y a
una energía digna, segura y asequible.
La vivienda pública y social, protegida
de las presiones del mercado y de la
inestabilidad, es un elemento importante de todo Estado social justo, cuyo
objetivo sea proteger a la ciudadanía y
garantizarle el acceso a sus necesidades
básicas. En el caso de Sudáfrica, por
ejemplo, la demanda de vivienda pública es tan elevada que la campaña por el

empleo verde incluye este tipo de medidas en su programa.
En cualquier caso, los programas de
empleo verde deben concebirse en el
marco de un programa ecosocialista
más amplio, ya que este tipo de empleo contribuye a la reducción de las
emisiones, sin olvidar que existen otras
tareas de extrema importancia para la
transición a la que aspiramos y que, por
lo tanto, deben ser igualmente valoradas.

Todo programa de
empleo verde debe
formar parte de una
transición justa y buscar
la creación de puestos de
trabajo dignos
Las campañas por el
empleo verde tratan de
aunar las reivindicaciones
y luchas contra el
cambio climático, la
crisis medioambiental
y las crisis sociales
ligadas al desempleo y la
precariedad
Será necesario realizar
obras de rehabilitación
en el parque de viviendas
existente. Esto permitirá
reducir las emisiones que
supondría la construcción
de nuevos edificios

«Esta transición tendrá que incluir
también a sectores laborales considerados como no productivos por el capital.
Toda iniciativa destinada a la organización
de campañas por el empleo verde deberá implicar, organizar y movilizar a las
trabajadoras del sector de los cuidados,
compuesto mayoritariamente por mujeres y personas racializadas. Las labores
de reproducción quedan muy a menudo
invisibilizadas y al margen del movimiento obrero, pese a que las trabajadoras de
este sector –que sostienen los pilares del
sistema capitalista– representan el colectivo más marginado y, por tanto, más vulnerable de la clase trabajadora».
Por lo tanto, una mayor intervención
del Estado requerirá, sin duda, un aumento de la inversión, a fin de garantizar el acceso a una vivienda pública, a la sanidad,
los cuidados, la educación, el transporte,
la energía y a una alimentación segura y
nutritiva al conjunto de la población.
La crisis climática se agudiza y se
suma a la ya apremiante crisis social que
afecta a la clase trabajadora de todo el
mundo. Por lo tanto, los cambios productivos no pueden ser exclusivamente
de carácter técnico: deben contemplar
transformaciones radicales en las relaciones de producción y socioecológicas sobre las que se asienta el sistema
capitalista, puesto que esas relaciones
constituyen la base misma de la crisis.
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ETXEBIZITZA DUINA
LANGILE GUZTIONTZAT!

https://web.lab.eus/abiatu/etxebizitza-kanpaina/

BATU KOMUNITATERA!

EKINTZA SOZIALEKO

KOMUNITATEA

U
T
A
I
AB
ekintza soziala

Hego EHn
exekutatutako
etxegabetzeen

EAEn
soldataren

%50

Hego EHn babestutako
alokairuzko etxebizitzaren
eskariaren

%86

alokairura
bideratzen da

%1,62

alokairuan bizi zen
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bakarrik bermatzen da
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Etxebizitza eskubide subjektiboa

Etxebizitzaren merkantilizazioa

• Etxebizitza oinarrizko eskubidea da,
langileen bizi baldintzetan zuzeneko eragina duena.

• Etxebizitzaren merkantilizazioa aberastasunaren kontzentrazio,
metatze eta espekulazio iturri bilakatu da.

Etxebizitza politika publikoak

• Etxebizitza bestelako eskubide sozialetararako baldintza ere bada.

• Administrazio publikoek ez dute etxebizitza eskubidea bermatzen.
Babestutako etxebizitzen eskaria eskaintzaren oso gainetik dago.

• Azken hilabeteetan indartzen ari den IKP-aren igoerak eta
eros-ahalmenaren galerak arazoa larriagotu baino ez dute egin.

• Errolda, adibidez, osasun sistemara, zerbitzu sozialetara
edo hezkuntza sistemara sarbidea izateko baldintza da.

• Etxebizitzaren espekulazioa ahalbidetzen duten baldintza legal
eta administratiboak bultzatu dituzte (adibidez, funts putreei ateak irekita).

• Euskal etxeetan gastu nagusiak etxebizitzarena eta horri loturiko
gastuak dira (ura, elektrizitatea, gasa...).

• Etxebizitza sarbidean hainbat jendarte sektorek diskriminazioa
pairatzen dute. Diskriminazio sexu-generikoak, arrazagatik, adinagatik...

• Desregularizazio prozesua erraztu dute, indar judizial
eta polizialak espekulazioaren zerbitzura jarrita.

Zailtasunak etxeko gastuekin
ETXEBIZITZA NAGUSIKO GASTUEN
ORDAINKETAN ATZERAPENAK DITUZTE

EZIN DUTE ETXEBIZITZA TENPERATURA
EGOKIAN MANTENDU

%8,7
8

8

6

6

4

4

2

2

%71,9

Emantzipazio aukerak

%8,2

GAZTEEN
EMANTZIPAZIOA
ADINAREN
ARABERA
HEGO
EUSKAL HERRIAN
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%5

25-29

30-34

ERABILERA
IRAUNKORRA EZ DUTEN
ETXEBIZITZEN ARTEAN
DENBORALDIKOEN
ETA HUTSEN
ARTEKO PROPORTZIOA

Oinarrizko eskubideen sarbidea da
etxebizitza eskubidea izatea eta
beraz, sarbide unibertsalari uko
egitea, indarkeria estrukturala eta
instituzionala da. Ezin dira onartu
etxebizitza eskuratzeko inongo
diskriminaziorik (sexu-generikoak,
arraza, adina) eta hauek legez
zigortu behar dira.

2. ESPEKULAZIOARI EZ. ALOKAIRU
SOZIAL ARAUTUA LEHENETSI

Erabilera balioa lehenetsi behar da,
merkantilizazioari ateak itxiz.
Horretarako, alokairuaren prezioa
arautu behar da hiri/herriaren
araberako adierazle soziala sortuz.

Denboraldikoak

68

65

Hutsak

%

59

35

%

60

58

%

60

40

66

%

%

%

%

42

41

%

%

34

40

%

%

32

%

19

%

20
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1. ETXEBIZITZA ESKUBIDE
SUBJEKTIBO ERREALA

81

%

80

%43,9

20-24

Etxebizitza hutsak

3. GEHIENEZ
DIRU SARREREN %30a
Pertsona bakoitzak ez luke bere
diru sarreren %30 baino gehiago
bideratu behar alokairu/hipoteka
gastuetarako, larrialdi egoeran
dauden edo etxebizitza
publikoen kasuan, gehienez
%15a izanik. Horrela,
alokairuetan KPIaren igoera
debekatu soldata igoera bera
izan ez dutenentzat.

Araba

Gipuzkoa

Nafarroa
Garaia

Bizkaia

Lapurdi

Nafarroa
Beherea

Zuberoa
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* Ipar Euskal Herriko eta Nafarroa Garaiko datuak 2011koak dira

4. PARKE PUBLIKOA HANDITU,
JABEGO HANDIAK DESJABETU!
Eraiki aurretik, eraldatu:
etxebizitzak trantsizio
ekologikorako prestatu behar dira
eta jabetza publikoan dauden
kopurua handitu. Nola? Funts
putre eta espekulaziorako
darabilten jabego handien etxeak
desjabetuz.

5. ETXEGABETZEAK GELDITU
Hipoteka eta alokairuzko
etxegabetzeak debekatu eta
alternatibak bermatu behar ditu
instituzioak. Etxebizitza
eskubidea bermaturik ez
dagoen bitartean, okupazioa
despenalizatu.

EKINTZA SOZIALEKO

KOMUNITATEA

AABBIIAATTUU

