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4   SARETUZ

Ez gara uharteak.  
Izaki indibidualen eta sozialen arteko erdibidean gaude.  

Besteek pisu izugarria duten geure bizitzan.  
Espezie nagusiki soziala gara,  

eta, horrenbestez, elkarren mendekoa.  
 

Elsa Punset 

2018ko irailaren 14an eta 15ean, Cristina Eneako Ingurumen Balia-
bideen Etxean, #ConsumoCuidado jardunaldiak izan ziren. Publikoari 
irekiak ziren eta Saretuz kontsumo kontziente eta arduratsuaren Do-
nostiako sareak antolatu zituen. Jardunaldien helburu nagusia izan zen 
zainketen eta horiek gure bizi-azturekin eta kontsumoarekin duten lotu-
raren inguruan eztabaidatu eta gogoeta egitea. Hala, mahai-inguru bat 
antolatu zen eta ekimen zehatzak ezagutu ziren.

Guztiok badakigu zer eskatzen duen beste pertsona batzuk zaintzeak 
eta besteek geu zaintzeak ere. Egiten diren jardueren sorta zabal horrek 
helburu du gure familia- inguruneko pertsonek osasuna edo autonomia 
galtzearen ondoriozko beharrei erantzutea, funtsean, edota bizitzari eus-
teko oinarrizko bizi-zainketekin lotutako arazoei erantzutea. Pertsona ho-
riek bizitzara etorri berriak edo bizitzaren amaiera aldean daudenak izan 
daitezke. Bada, sarritan eta historikoki, zainketa-jarduerak ezkutatu eta 
etxearen esparrura zokoratzen dira, eta, gainera, batez ere emakumeen 
esku uzten dira. Gure espeziearen ezaugarri nagusietako bat da elkarren 
mendeko izakiak garela. “Mendebaldeko” gure gizarteetan nagusitzen 
den kulturan, izaki emantzipatuak garela ikusarazi nahi da, naturaren 
ziklo eta erritmoetatik bazter bizi gaitezkeela gorputz independenteetan. 
Alabaina, eguneroko errealitateak erakusten digu gure esku-hartzeekin 
haserre dagoen planeta bat daukagula, eta pertsona bakoitza bere bizi-
tza eta existentzia garatzeko mendekotasun-egoeran dagoela, batez ere 
bere bizi-zikloaren une batzuetan.
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Saioetan, asmoa izan da begirada zertxobait gehiago zabaltzea eta zain-
ketak bizi garen eredu sozioekonomikoan kokatzea, metaketan eta kon-
tsumismoan oinarrituta dagoen eta gizarte-desberdinkeriak sorrarazten 
dituen eredu horretan, hain zuzen. Zainketak bizitzarako funtsezkoak 
badira, zergatik ez daude gizartean aintzatetsita eta baloratuta? Zer 
dago horren atzean eta zein ateratzen da irabazten?

Egindako bi saioetan, helburua izan da galdera horiei erantzutea. Horre-
tarako, hainbat gizarte-esparrutan lan egiten eta ikertzen duten zenbait 
pertsonak parte hartu dute. Gizarte-esparru horien artean daude komu-
nitate inklusiboak, ekonomia feminista, zaintzailearen zainketa, udalerri 
hezitzaileak edo “atari solidarioak” proiektua.

Apunte Koaderno honetan, beren esperientziak eta ezagupenak zabal-
tzeko prest agertu ziren adituen ekarpen nagusiak biltzen dira, baita 
zainketetarako proposatutako esparru orokorraren ikuspegitik lantzen ari 
diren zenbait proiektu eta lanen deskribapena ere. Horiei guztiei es-
kerrak ematen dizkiegu jardunaldietan parte hartzeagatik eta, ondoren, 
hemen jasotzen ditugun testuak lantzen laguntzeagatik.
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Herritarren egitekoa  
Komunitate Inklusibo  

eta Ekitatiboak eraikitzeko  
garaian

AssumptA Ayerdi

Historialaria. Emaúseko Heziketa arloaren arduradun gisa, Bizi Hezi: komunitate 
inklusibo eta ekitatiboak prozesuaren koordinatzaileetako bat izan da. Gaur egun, 
Sorginlore - kultura eta pedagogia parte-hartzaileak elkartean ari da lanean. 
http://www.sorginlore.eus/
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Sarrera gisa, egokia iruditzen zait azaletik aztertzea zerk galarazten edo 
oztopatzen duen, egungo testuinguruan, ikuspegi komunitarioa izatea 
eta bizitza erdigunean jartzea.

Sistema kapitalistak irabazi material indibiduala bilatzera bultzatzen 
duen heinean, nahitaez sustatzen ditu lehiaren, metaketaren eta indi-
bidualismoaren balioak. Hortaz, zuzenean menderatzea eta zapalketa 
sorrarazten ditu pertsona, gizatalde eta herri jakin batzuen gainean, eta 
horrek berariazko eragina du emakumeegan: ezkutatzea, rolen naturali-
zazioa, indarkeria matxistak, lan-esplotazioa.

Aldi berean, nolabaiteko adostasuna dago esatean pertsonak komu-
nitatean, besteekiko harremanean, proiekzioan egiten garela; loturak 
funtsezkoak direla pertsonek baina, baita ere, gizarteek eta ekonomiek 
sostengua eta ongizatea lortzeko, eta erresistentzia eta hautabideak 
sortzeko. Horregatik, sistemak lotura horiek galbideratu egiten ditu: 

— Entretenitzen eta gogobetetzen gaituen kontsumismoa sustatzen du, 
identitate globalizatua eta taldekoa ematen digun kontsumismoa, 
objektu eta marka bihurtzen gaituena.

— Ezartzen duen familia- eta hirigintza-ereduak barreiatu egiten ditu 
familia-laguntzako sareak, komunitarioak, auzokoak. Zaintzak des-
lokalizatu eta merkantilizatzen ditu. 

— Sinetsarazten digu zientziak konponduko duela Lurrari ahitzen 
dioguna. Naturarekiko elkartasun/komunitate horretaz arduraga-
betzen gara.

— Sinetsarazten digu, baita ere, teknologiak konponduko duela gure 
hutsune espirituala eta lotura afektiboen gabezia.

— Hezkuntza-sistemak lagundu eta elikatu egiten du balio eta itxaro-
pen horiek dituzten pertsonen garapena.

— Komunitateak sortzen dira, bai, baina segregaziokoak, beste per-
tsona batzuekiko aurkakoak, errefusekoak. Edo esplotaziokoak, non 
emakumeak ez baitiren berez gizakiak, baizik eta sistema lotzen 
duten beste batzuentzako gizakiak.
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Testuinguru horretan, zergatik uste dugu Komunitate Inklusibo eta Eki-
tatiboen alde egin behar dugula?

Min egiten digutelako sistema hegemonikoak sorrarazten dituen agertoki 
horiek. Eta min hori ekintza bihurtu nahi dugu bizitzaren etikatik. Bizi-
tzan iragankor izan nahi ez dugulako, historiaren subjektu baizik, esku 
hartzeko eta sortzeko erantzukizunaz eta gaitasunaz. Baina ezin dugu 
hori bakarrik egin, gizabanako gisa, ezta neurri handi batean homoge-
neoak eta interrelaziorik gabeak diren taldeetan ere.

Hori komunitatean egiteak partaide izatearen zentzua, segurtasuna, eza-
gutza ematen dio pertsonari, eta indarra eta sostengua ematen du exis-
tentziaren eta borrokaren zentzuan; eta kausari agerian jartzea, inpaktua 
eta erresilientzia dakarzkio.

Nolanahi ere, une historiko jakin batzuetan, estatuek, kulturek eta erli-
jioek sortzen dituzten komunitateek —aipatutako elementuak ekar tzen 
badituzte ere— berekin dakarte kontrol soziala, hierarkiak finkatzea, 
jakintzak eta arauak erabakitzea zenbait kideren aldetik. Hortaz, helbu-
rua litzateke ikuspegi KOMUNITARIOA berriro definitzea, horri esanahia 
eta edukia ematea egungo testuinguruetan, idealizatu gabe, askatasun 
eta identitate indibidualaren eta kolektiboaren arteko tirabira positiboan. 

Ildo horretatik, inklusioan eta ekitatean oinarrituta ikuspegi komunita-
rioan pentsatzeak onura hauek ematen dizkio:

— Koherentzia bizitzaren eta solidaritatearen etikarekin: desberdin-
tasunaren bizipena desberdinkeriaren ez-legitimatzaile gisa (ezta 
inklusioa mendeko gisa, ezta kontrol-egiturak iraunarazten dituzten 
identitate-politikak); nork bere burua pertsonatzat ezagutzeko gai-
tasuna eta, hortik abiatuta, ezagutza eta enpatia gainerako pertsona 
eta gizataldeekiko.

— Potentziala: bideragarriagoa izango baita hainbat ikuspegi, bizipen, 
kultura, gaitasunetatik abiatuta hautabideak imajinatu eta eraiki-
tzea; kide diren pertsona guztien partaidetza esanguratsu eta soli-
dariotik, bakoitzak bere ibilbideak, ezagutzak, gaitasunak eta iden-
titate zehatz eta dinamikoa dituela. Bakoitzaren berezitasuna eta 
elkarrekikotasuna bultzatuta.
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— Egokitasuna: abiaburu izango dituelako ezagutza finkatuak, sub-
jektibitateak; batez ere, sistemaren aldetik behartuta, zapaldu-
ta, mespretxatuta, ezkutatuta egon diren edo dauden pertsona 
eta gizataldeena; bazterretan, mugetan irauten eta sortzen duten, 
dekons truitzen duten haiena. Historia bakarra sinetsi gabe, ezta rol 
eta posizio naturalizatuak ere.

Hala, komunitate inklusibo eta ekitatiboak aipatzean, honako hauei bu-
ruz hitz egingo genuke:

Pertsona taldeak, une/aldi jakin batean, inklusioaren eta ekitatearen 
parametroetatik, kolektiboan, ikasteko moduak eraiki eta bizitzeko, fun
tzionatzeko, izateko, erabakitzeko eta egiteko asmo politikoarekin lotzen 
direnak, zaintzak eta bizitza erdigunean jarrita, euren subjektibotasu
netatik abiatuta. Horrela, euren eta munduaren eraldaketarantz aurrera 
eginez.

Esperientzia bat: Bizi Hezi

Urtebete baino zertxobait gehixeagoz, 40 bat lagunek, Emaús Fundación 
Socialen lidergoaz eta Heziketa Herrikoiaren ikuspegiaz eta metodolo-
giaz, parte hartu dugu hasieran gainetik azaldu ditugun komunitateak 
eraikitzeko ibilbide-orria zehazten. Autoebaluazio-tresna bat da eta, ho-
rren bidez, talde bakoitzak bere diagnostiko-lana egin dezake inklusioa-
ren eta ekitatearen parametroak sartzeari dagokionez, landu beharreko 
arloak identifikatzeari, lehenetsi beharreko elementuak, erronkak… era-
bakitzeari dagokionez, etab. Aldi berean, ikasteko baliabide bat da. Izan 
ere, komunitateen plastikotasuna eta bizitasuna islatuta, ez du bide es-
tanko eta finkorik zehazten, ez da lineala, ez zorrotza; aldiz, helburu du 
inspiratzea, moldagarria izatea, berriz definitzeko, aurkitzeko… mugak 
izatea.

Ibilbide-orri hori prozesu senti-pentsalarian eraiki da, koherentzia etiko- 
politiko-pedagogikoaren bilaketak bultzatuta: 

— Bizitza- eta solidaritate-etika, bizitza erdigunean jartzen duena eta, 
horregatik, haren zaintza afektibotasunetik haratago ulertzen duena, 
izaera politikoaz. 
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· Zaintzak hartuta ugalketa-zeregintzat, deslokalizatutzat, prekari-
zatutzat, feminizatutzat, baliogabetutzat, ezkutatutzat. Balioa 
ematea, kontabilizatzea, birbanatzea, txandakatzea…

· Zaintza honela hartuta: sostengatzea, babestea, espazioa ematea, 
baldintzak sortzea, arreta egitea, prozesuari adi egotea, pertso-
nei, harremanei, inpaktuei.

— Politika: beste botere-modu batzuk eraikitzea, zeharkatzen gaituzten 
mugez-botereez-pribilegioez-zapalketez jabetuta; boterea zertarako, 
nondik, zerekin… erabakitzeko beste modu batzuk, aniztasunaren 
politizazioa.

— Pedagogia: pentsamendu kritikoa, jakintzen elkarrizketa… imajina-
tuko duten, eraikiko duten eta politika horri jarraituko dioten sub-
jektu gisa geure burua ahalduntzeko.

Prozesu horretan sortutako ikaskuntzak 4 dimentsio hauetan jaso dira: 

— IZATEA (identitatea, gure komunitatearekin amets egitea eta pen-
tsatzea, emozioak, espiritualtasuna, balioak). 

— JAKITEA (bilaketa, zeure burua eta zeure errealitatea ulertzea eta 
eraldatzea).

— ERABAKITZEA (boterea sortzea eta baliatzea, komunitatearen beha-
rrei, nahiei eta gatazkei beren testuinguruan erantzuteko).

— EGITEA (lanak, ondasun ukigarriak/ukiezinak, komunitatearen be-
harrak asetzeko sinergiak).
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Jakina, dimentsio horiek elkarri lotuta daude, eta horietako edozeinetan 
aldaketa bat izateak oreka berriak eta bestelako balioak sorrarazten ditu. 
Beraz, Saretuz lanaren esparruari (kontsumo arduratsua, kontzientea eta 
eraldatzailea) eta jardunaldi hauen gaiari (zaintzak) dagokienez, kontsu-
mo-ohiturak aldatzeak —EDUKITZEARI lotuta, EGITEA dimentsioaren 
barruan—, berekin ekar lezake, era berean, bizitzaren zaintza erdigu-
nean jarriko duen eredurantz aldatzea. Horretarako, beharrezkoa litzate-
ke gogoeta- eta dekonstrukzio-prozesu bat, eta horrek zerikusia du lehen 
aipatutako dimentsio guztiekin: IZATEA – Zeure identitatea eraikitzeko 
prozesua ulertzea: Zer behar dut? Zergatik? Zer gogobetetzen du? Nola 
gogobete nezake hori beste era batera? Zer eta nola kontsumitzen du-
dan; definitzen al du horrek ni naizena, balio dudana? JAKITEA – Mun-
dua ulertu nahi izatea: Zeinek produzitzen, banatzen, merkaturatzen du 
hura? Nola? Axola al zait? Zergatik? Guztia merkantilizatu daitekeela / 
behar dela uste al dut? Zein baldintzatan? Zer gertatzen da Planetare-
kin? ERABAKITZEA – Zer egiten dut? Nola kokatzen naiz? Zeinekin di-
hardut, elkartzen naiz, solidarizatzen naiz?  EGITEA – Nola erosten dut, 
erabiltzen dut, esku hartzen dut, parte hartzen dut, zaintzen dut nire 
burua, zaintzen ditut besteak (hurbilekoak, zapalduak…), Planeta? Jar-
duten al dut pertsona aktibo gisa, lotutzat eta agentziaz nire erabakien 
eta erantzukizunen gainean, kolektiboan?

Ibilbide-orri honek, beraz, zerikusia du testuingurua eta geure burua 
—pertsona gisa eta komunitatean— eraldatzen dugun moduarekin, bizi-
tzaren eta haren zaintzaren etikatik abiatuta.
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Zaintzen egitekoa  
ekonomia feministaren  

ikuspegitik

mArinA sAgAstiz AbAl

EHUko Soziologiako irakaslea. Ikerketa eta prestakuntza feministarako Emagin 
elkarteko kide da.
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Sarrera

Zeri buruz ari gara zaintzen inguruan hitz egiten dugunean? 

Etxeko lanaren eta zaintzen artean erabateko bereizketa egitea lehen 
munduko okerbide bat da, mendebaldekoak ez diren herrialde asko-
ren errealitatetik urruntzen dena. Zaintzez ari garenean, garrantzitsua 
da kon tuan hartzea, era berean, halaber egiten diren iraupeneko lanak 
(etxeko lana: elikadura, etxearen mantentze-lanak…). Orobat, garran-
tzitsua da amatasunarekin lotutako zaintza ez funtsatzea. Amatasuna, 
oinarrian, jarraibide kultural bat da, aldatu egiten dena testuinguru his-
toriko-kulturaletan, gizarte-klaseetan eta abarretan. Eta, gainera, beha-
rrezkoa da zaintzen testuinguruan ere dauden botere-harremanak mahai 
gainean jartzea. Dena ez da maitasuna edo harreman onak. Ez da lan 
guztia atsegingarria. Kontuan izan behar da zaintza-lanak ez duela eza-
gutza ez ekonomikorik, ez sozialik, ez politikorik, etab. Ez du osperik 
sortzen; baina, ezinbesteko lana da, biztanleria osoaren eguneroko be-
harrezko ongizatea dakarrena. 

Zaintzen analisian, zenbait dimentsio kontuan hartu behar dira. Dimen-
tsio materiala (zaintza medikoak, higienea, elikadura), subjektibotzat 
har dezakegun dimentsioa (alderdi emozionalak, segurtasun psikolo-
gikoa, afektua…) eta gizarte-dimentsioa (lan horren banaketa, lanaren 
zatiketa sexuala, etab.). 
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Izozmendiaren metafora

Nondik produzitzen dira ongizatea dakarten ondasun eta zerbitzu nagu-
siak?

Eredu ekonomiko nagusia izozmendi batekin irudika daiteke. Metafora 
horrek oinarrizko ideia hau jasotzen du: ikusgai dagoen ekonomiaren za-
tiari eusteko, beharrezkoa da hainbat eta hainbat jarduera ikusezin ego-
tea. Horiek guztiak ezinbestekoak dira gure espeziearen iraunkortasuna 
ziurtatzeko, bizitza ziurtatzeko. Ur gainean ageri den zatiak kapitala eta 
soldatapeko lana besterik ez ditu irudikatzen; eta, bestalde, ur-mailaren 
azpitik, emakumeen etxeko lana dago. Lan hori esparru pribatura bazter-
tuta geratu ohi da, eta ez da ordaintzen. 



Zaintzen egitekoa ekonomia feministaren ikuspegitik

SARETUZ 15   

Ikusgai dagoena, ezagutza duena, uretik kanpo geratzen den zatia bes-
terik ez da. Urpean dagoen zati osoa ezkutarazita dago, baina ezinbes-
tekoa da ikusgai dagoen zatiari eusteko. Ugalketarik gabe ezin zaio pro-
dukzioari eutsi. Sistema kapitalistak irauten du esplotazioari eta lanaren 
zati handi bat ezkutatzeari esker (ezkutuko ekonomia, informala), baita 
etxeetan doan produzitzen diren ondasun eta zerbitzuei esker ere. Sis-
tema kapitalistak gainbalioa lortzen du esparru horretan, eta horri ezku-
tuan eustea ezinbestekoa da desberdinkerian eta esplotazioan oinarritu-
tako sistema horrek iraun dezan

Etxeko produkzioaren kontu sateliteak

Kontuen Europako Sistemak (KES-2010) ez du kontuan hartzen etxee-
tan egiten diren jarduera jakin batzuen produkzioa, hala nola “azken 
erabilera propiorako etxeko produkzioa” izenekoa. Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako etxeko produkzioaren balioa eta bolumena kalkulatzeko 
beharra ikusi zen, kontabilitate nazionalari dagokionez produkzio hori 
baloratuta konparazioak egin ahal izateko. Bada, behar horrek Etxeko 
Produkzioaren Kontu Satelitea lantzera eraman zuen. Kontu horretan 
bereizi egiten dira zeregin produktiboak; adibidez, etxeko kideei etxebi-
zitza, nutrizioa eta zaintzak ematea. Etxeko Produkzioaren Kontu Sate-
litearen helburu orokorra da etxeek egiten dituzten jarduerek dakarten 
balio ekonomikoaren zenbatespen bat ekartzea, kontu nazionalen (KES) 
printzipio metodologikoei jarraituz. Etxeko lanaren eta zaintza-lanaren 
bidez barne-produktu gordinean egindako ekarpen osoaren zenbatespe-
na da (hurbilketa bat besterik ez da). Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 
etxeko Produkzioaren Kontu Satelitea 21.342 miloi eurotakoa izan zen 
20131. urtean, BPGren % 32,4. 

1.  Eustat, Etxeko lanari buruzko kontu satelitea http://eu.eustat.eus/estadisticas/tema_189/opt_0/te-

mas.html
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Zaintzen beharrezko sozializazioa

Gaur egun, zein estrategia nagusi erabiltzen dira gure espeziea ugal-
tzeko eta bizitza iraunarazteko egunero beharrezkoak ditugun zaintzei 
aurre egiteko? Esan dezakegu familiaren bitartez, batik bat, estaltzen 
dela behar hori. 

Zaintzaren diamantea

Etxeko lana eta zaintzak, funtsean, lau esparrutatik estaltzen dira (etxea 
edo bizikidetza-unitatea, komunitatea, merkatua eta Estatua edo zer-
bitzu publikoak). Gaur egun, familiak edo etxeak (eta, bestela, emaku-
meak) hartzen du bere gain lan horren zatirik handiena, ez ezagutzarik, 
ez osperik jaso gabe, zeregin horren arduradun nagusi emakumea bi-
hurtzen duen mandatu kultural baten bitartez. 

Garrantzitsua da gizarte-mailan eztabaidatzea nola antolatu nahi ditu-
gun etxeko lana eta zaintzak. Egun, banaketa hori ez da berdina eta 
botere- eta esplotazio-harremanetan oinarrituta dago. Nola banatu nahi 
dugu lan hori? Dena zerbitzu publikoek bere gain hartzea nahi dugu? 
Zati bat esparru komunitariotik gure gain hartzea nahi dugu? Zati bat 
etxeetatik gure gain hartzea nahi dugu, baina familia nuklear hetero-
sexualaren logikatik kanpo? Lan hori desmerkantilizatu eta profesionali-
zatu nahi dugu kalitatezko eta guztiontzako zerbitzu publikoen bitartez? 

Beharrezkoa da gai hori etxeen esparru pribatutik esparru publikora eta 
politikora ateratzea. Beharrezkoa da hori gure agenda sozial eta politiko-
etan jartzea (mugimendu sozial eta popularretatik eta instituzioetatik).

Ezinbestekoa da onartzea guztiok egin beharreko lana dela eta beha-
rrezkoa izango dela esparru honetan gizonak inplikatzea eta erantzu-
kizuna hartzea. Bestela, oro har, emakumeen artean ari gara lan hori 
banatzen, zaintzen kate globalen bidez. Kate horietan, generoko zapal-
keta-ardatzek bat egiten dute gizarte-klaseekin, jatorriarekin edo nazio-
nalitatearekin.
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Badira jardunbide egokiak. Esaterako, martxoaren 8ko greban, gauza 
interesgarriak egin ziren, adibidez: gizonek bere gain hartzea etxeko 
lana eta zaintzak egiteko ardura (kontuan hartu gabe seme-alabak ziren, 
bikotekideak nahiz dena delako familia mota). Hau da, beharrezko man-
tentze-lan ikusezina bere gain hartu zuten, emakumeak grebara, mani-
festazioetarako, batzarretara, etab. joan ahal izateko. 

Ikuspegi estrategiko eta orokorrago batetik, agerian da beste era batera 
antolatu behar dugula. Kapitalismoa zalantzan jarri behar dugu haren al-
derdi guztietan, eta bizitzaren iraunkortasun-prozesuak erdigunean ipini. 

Beharrezkoa da bizitzarako denbora bat izatea, moteltzea, merkatari tza-
produkzioa eta horri lotutako denborak erdigunetik kentzea. Ekonomia-
ren, gizartearen eta denboraren antolamendu feminista behar dugu (ez, 
ordea, kapitalista).
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Oinherri
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Sarrera

2012an Andoainen amets berdinaren bueltan genbiltzan 6 eragile el-
kartzen hasi ginen. Teoria eta praktika uztartuz, herrigintzatik, benetako 
parte hartzea bultzatuz eta balio hezitzaileak hedatzeko helburuarekin, 
hainbat urrats eman ditugu. Bide horretan taldea handitzen eta aberas-
ten joan da, eremu desberdinetako eragileak batuz. Lan-taldea: 

— Irrien Lagunak Kluba

— Lizarrako eta Iruñeko udal haur eskolen taldea

— Hik Hasi pedagogia ekimena

— Oarsoaldeko Garapen Agentzia

— Topagunea

— Sorguneak ikertegia (Huhezi, MU)

— Ikastolen elkarteko aisialdi taldea

— Tabakalera

— Amaraun

— Pil-pilean elkartea

— Arrasateko Txatxilipurdi euskara eta aisialdi elkartea

— Urtxintxa Bizkaia

— Ttakun Kultur Elkartea
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Herri hezitzailea

Zer da herri hezitzailea? Nondik dator? Nondik sortu?... 

— Herri hezitzaileak, komunitate osoa hezkuntzaren erantzule bihur-
tzeko bidea.

— Herri hezitzailea da herritar guztien bizitza barneratzen duen herria.

— Herri hezitzailearen helburu nagusia herritarren bizitza kalitateari 
eragitea da.

— Gurean bizi den herritar orok, bere lekua izan, sortu eta topatzeko 
aukera izan beharko luke herri hezitzailean.

— Herria berez da hezitzailea, beti da hezitzailea. Ezin da bestela izan. 
Komunitatea egunero egiten dugu eta komunitateak egunero egiten 
gaitu. kontua da hezitzaileago izan daitekeela eta horretan guztiok 
dugula zer esana eta zer egina.

— Haurren ikuspegitik, haurrek kalean jolastu, bizi eta hezi ahal izan-
go duen bestelako herri eredu bat eraiki nahi dugu.

— Hezkuntzak beti gainditu du eskolaren esparrua, heztea ez baita 
soilik eskolaren betebeharra, gizarte osoarena baizik.

— Hezkuntza prozesu iraunkor bezala planteatzen da gure bizitzetan 
eta honetan eragile ezberdin askok parte hartzen dute. Prozesu hori, 
herritarrak elkarbizitzen ari diren esparruan, herrian, ematen da. 
Beraz, herria eta herritarrak dira eragile hezitzaile eta hezkuntza 
proiektu komunitario baten partaide potentzialak.
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OINHERRI

LAN EREMUA ETA XEDEA: Giza garapenerako jolasa eta sormena fun-
tsezko tresnatzat dituen haurren cultura aitortzea, haurrei benetan par-
te hartzeko eta erabakitzeko ahalmena ematea, eurek eraikitako aisia 
hezitzaile eta euskaldunaren bitartez, aniztasunean berdin eta parekide 
izanez, eta ingurumen naturala eta kulturala zainduz, komunitate sarea 
eta auzolana indartzea eta pertsonen arteko harreman osasuntsu, justu 
eta asegarriak jostea.

Giltzarriak

1. Haurtzaroaren kultura: haurtzaroaren kulturaz hitz egiteak, zera onar-
tzea dakar: haurrek beraien modu etiko, estetiko eta poetikoa dutela 
mundua ikusteko eta gai dira euren bizitzari eta existentziari zentzua 
ematen dioten hipotesia, teoriak eta metaforak eraikitzeko.

2. Benetako parte hartzea eta erabakitzeko ahalmena: haurren benetako  
parte hartzea: dena haurrentzat baina haurrak kontuan hartu gabe. 
Ekintza puntual bat edo aparteko ekintza puntual bat izateari utzi behar 
dio, eta gizartea eraikitzeko eta bere identitatea definitzeko tresna izan 
behar da. Norberari eta komunitatea osoari eragiten dioten erabakietan 
komunitatea osoa hartu behar da kontutan. Haurrak partaide gisa erdi-
gunean ipiniz, ahulena indartuz.

3. Aisia hezitzailea: haur eta gaztetxoentzako aisiak, eta berdin helduen-
tzakoak ere, balio hezitzaileak ekarri behar ditu berekin, bai edukietan 
eta baita egiteko moduetan ere. Aisialdiak, tokian tokiko behar, nahi eta 
asmoei erantzun behar dio, bertakoek eta bertarako diseinatuta.

4. Euskalduna: euskara biltzeak ez du eskatzen beste hizkuntzak galtzea, 
kontrakoa baizik: hizkuntza txikiaren alde egiten den oro hizkuntza guz-
tien aldekoa da. Euskara, balio bat da bere baitan, balio hezitzaile bat, 
inklusiboa eta irekia delako.
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5. Aniztasun berdin eta parekidea: komunitategintza egiteko lehen oina-
rria aniztasuna onartzea da. Denok gara askotarikoak, denok gara ba-
nako eta bakar, denok gara gaitasundun eta eskubidedun, haurrak ere 
bai. Aukera berdintasuna bermatu behar da, eta hau erreala izango bada 
ahulena jarri behar da erdigunean: umea eta euskara, gure kasuan. Ber-
dintasunak komunitate-zentzua bermatzen du.

6. Ingurumen naturala eta kulturala zaindu: gure ingurumen naturala eta 
kulturala ezagutzea, zaintzea eta lantzea garrantzitsua da. Herria han-
ditzen joan den heinean haurra eta naturaren arteko harremana txikitzen 
joan da, honek ekarri dituen ondorioekin: gizentasuna, estresa, hipe-
raktibitatea… Ingurumenari sortzen dizkiogun kalteez jabetu eta kon-
tzientzia hartu behar dugu. Hizkuntza eta kulturen arteko erlazioa zain-
du behar da.

7. Komunitate sarea eta auzolana: Parte hartzea haur eta gaztetxoak an-
tolatzeko tresna baino ez da funtsean; Euskal herrian auzolanaren bidez 
bereziki egin izan dugun zerbait. Partaidetza-ekimen erreal batek bi sub-
jekturen elkarlana eskatzen du: herrigintzako eragileena eta herrierakun-
deena.
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Atari solidarioak1

mAider gonz ález gArmendiA

Osasuneko Lurralde Arduraduna
Gipuzkoako Gurutze Gorria
Psikologian lizentziaduna. Bere lanbide-ibilbideari ekin zion boluntariotzaren, 
prestakuntzaren, partaidetza instituzionalaren, elkarrekiko bizitzaren eta toki-
garapenaren esparruan. Esperientzia izan du osasunaren sustapenean, osasu-
nerako heziketan, gaixotasunaren prebentzioan partaidetza komunitarioan eta 
osasun komunitarioan.

1.  Testu honek bildu egiten ditu “Atari solidarioa” izenaz ezaguna den Gurutze Gorriaren elemen-

tu nagusiak. Irizpide sozialaz herritarren partaidetza-eredua deskribatzen duen hedapen-libu-

ruxkaren estraktua da. 
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Sarrera

Norbait auzokideekin bizi denean, ondoen baloratzen duena bizikide-
tasun egokia da. Une horretatik aurrera, bizikidetasun hori asaldatzen 
duen edozer gauza arazotzat bizi da, gatazka pertsonal eta auzokideen 
artekotzat bihur daitekeena. Era berean, horrelako gatazkek eraginpeko 
pertsonen osasunean eragina izan dezake eta izan ohi dute. Horrek on-
doeza sorrarazten du, eta, denboran iraunez gero, gaixotasunak ere ekar 
ditzake berekin. Gainera, ondoez horren ondorio “ikusezinak” izan ohi 
dira auzotarrekiko mesfidantza, urruntzea eta adiskidetasuna galtzea.

Baina, auzotarren komunitateetan bizikidetasun egokia dagoenean, hau-
teman daiteke solidaritate-egoerak azaleratzen direla. Horrek elkarrekiko 
laguntza, segurtasuna eta, beraz, ongizate banakakoa eta kolektiboa 
bultzatzen ditu.

Esan dezakegu gizartea krisialdian badago, atariak ere egoera horretan 
daudela. Gizarte baten gauza onak eta txarrak atarietan islatzen dira.

Auzo-elkarteen ahultasuna akatsetatik ikasteko aukera bilakatuko balitz, 
ikaskuntza horrek eragina izango du gizarte bidezkoagoa eta solidario-
agoa eraikitzeko garaian. Horregatik, gure ustez garrantzitsua da geure 
balio, jarrera eta portaeren arteko koherentzia indartzea. 

Auzokoen bizikidetasun egokia osasun iturri da  
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Justifikazioa

Osasuna dugu zoriontsu izateko eta bete-betean bizitzeko balio nagu-
sietakoa. Horregatik, garrantzitsua da geure gorputz, arima eta ingurune 
hurbilenekoa zaintzea. Zu ondo bazaude, lagundu ahal izango duzu. Zu 
gaizki bazaude, laguntza eskatu beharko duzu. Baina, zeinek erakutsi 
digu laguntzera edo laguntza eskatzera auzokideen arteko eguneroko bi-
zikidetasun-egoeretan? 

Gipuzkoako Gurutze Gorriaren “Atari solidarioa” proiektuak auzoko 
bakoitzarentzat eskuragarri uzten ditu bitartekoak bizikidetasun egokia-
ren eta auzokideen laguntzaren aldeko irtenbidea eta jarduera zehatza 
bilatzeko. Horren helburua da pertsonen sufrimenduari aurrea hartzea 
eta hura arintzea. Sentimenduen hizkuntzari esker, ekimen hau edo-
nori hel dakioke, edozein adinetakoa dela ere. Pertsonengandik gero 
eta hurbilago egoteak aukera ematen digu komunitatea zer-nolakoa den 
ikusteko, haren beharrak zehazteko eta irizpide sozialaz herritarren par-
taidetzaren bidez konponbideak proposatzeko.

Mendeko jaiotzen gara, elkarmendeko gara, beste pertsona batzuekiko 
harremanetan bizi gara. Hala, beharrezkoa dugu herritarren partaidetzan 
entrenatzea, adin-bereizketarik gabe, bizi garen familiarekin eta ataria-
rekin hasita.

Partaideak

Gure herri eta hirietako hiri-egiturak eraikuntza-parke baten bidez itxu-
ratu dira. Horretan, atari bakoitzean, pertsona eta familia guztiak dau-
de sartuta, eta horrek bizipen-esperientziako ukaezinezko balioa duen 
ahalmena irudikatzen du. Ahalmen hori minimizatu egin da Jabetza 
Horizontalari buruzko Legean (JHL)2 oinarritutako antolamendu-egitura 
gaizki erabiltzeagatik. Izan ere, lege hori aplikatzean, ez dira pertsonen 
beharrak aintzat hartzen, eta ez da, ere, auzokide guztien partaidetza 

2.  49/1960 Legea, Jabetza Horizontalarena. Helburu du jabetza horizontal deritzon Kode Zibilaren 

396. artikuluan ezarritako jabetza-modu berezia arautzea. Araua 8/2013 Legeak, ekainaren 26koak, 

birgaitzeari eta hiri-berroneratze eta -berrikuntzari buruzkoak aldatu zuen. 
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ahalbidetzen. Hala ere, dagoen ehun komunitarioak, zenbaitetan, per-
tsonak babesten ditu ekintza indibidualen bidez. Auzotasun egokiak eta 
elkarrekiko laguntzak elkarrekin diraute “besteen” arazoengatik harra-
patuta geratzeko beldurra dela-eta; hori, eta, baita ere, sarritan gogortu 
daitezkeen eta sumin eta sufrimenduen iturri izan daitekeen ezjakinta-
suna hoberen ebazteko moduaren ondorioz.

Gurutze Gorriaren proiektuak bultzatu egiten ditu Jabetza Horizontalari 
buruzko Legetik haratago doazen ekintzak, eta gabezia horietako askori 
irtenbidea eman diezakete ekintza horiek. Ildo horretatik, kasuak kasu, 
deitutako pertsona bakoitzari dei egiten zaio esku har dezan eta lagundu 
dezan esperientziari heltzen dioten bizilagunen komunitatean. Hiru mo-
tatako pertsonak dira, eginkizun osagarriekin prestatutakoak: 

Pertsona boluntarioak, “Osasun Komunitarioa”ren sustatzaileak, beren 
gain hartzen dutenak erreferente izatea atarietan. Horrela, auzotasun 
egokiaren euskarri bilakatzen dira arazo sozialak jorratzeko garaian. 
Pertsona proaktiboak dira, auzotasun egokia dagoeneko abian jarri du-
tenak, eta konpromisoa hartu dutenak jarrera solidarioen erreferente 
izateko. Horrez gainera, gazte hauek proiektuan inplikatzen dira, eta, 
horretarako, eskuratu egiten dituzte ezagupenak, gaitasunak, jarrerak, 
etab. Hain zuzen, balio horiek komunitatearen zerbitzurako ekintza bi-
hurtzen dituzte.

Euskarriak

Aipatutako Jabetza Horizontalari buruzko aipatutako Legea oinarri har-
tuta, auzokideak berme dituen antolamendu-egitura bakarra Jabekideen 
Batzordea da. Horren ordezkaritza pertsona batek baino ez du bere gain 
hartzen. Hortaz, auzokideen gehiengoa erabakia hartzeko prozesutik 
kanpo uzten da. Funtsean, arauaren egitekoa da eraikinaren mantentze- 
lanekin eta espazio komunak erabiltzearekin lotutako gaiak aztertzea.

Gure ustez, araudi hori ez da nahikoa konfiantza, elkarrekiko laguntza 
eta auzotasun egokia sustatzeko. “Atari Solidarioa” proiektuak irtenbide 
berritzailea eskaintzen du, eta auzokoen arteko komunitate-estilo berria 
sustatzen eta finkatzen du. Horretarako, sustatu egiten da jabekideen 
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batzordeak eralda daitezen edo Auzoko Komunitate gisa ere funtziona 
dezaten; legezko erantzukizunari (Jabetza Horizontalari buruzko Legea) 
pertsonen gaineko erantzukizun etikoa eta morala (bere osotasunean) 
gehituta.

Ildo horretatik, proiektuak eman egiten du antolamendua garatzeko 
prozesua, euskarri hauetatik abiatuta:

Gizarte beharren behategia dago. Horrek aukera ematen du datuak jaso-
tzeko eta analizatzeko; eta horri esker boluntarioak kontzientziatu egiten 
dira hurbileneko beharren inguruan. Gainera, indartu egiten dute euren 
konpromisoa “errealitatea eraldatzeko gizarte-beharrei erantzuten die-
ten jarduera eta proiektuen bitartez.

 Informazioko eta Bideratzeko Agentzia bat dago, auzoko komunitateek 
eta boluntarioek hautemandako arazoei erantzuteko tresnatzat. 

Gurutze Gorriak sustatu eta garatzen dituen Sareak eta Aliantzak dira, 
antolatzaileen arteko konpromisoan oinarritutako elkarrekiko eta etenga-
beko harremanaren sistematzat. Helburua da xede komunak lortzea gai-
tasunen eta baliabideen koordinaziotik abiatuta, sinergia berriak sortuta.

Zuzeneko jarduerak

“Atari solidarioan”n sartuta dauden pertsonek eginkizun ugaritan lagun-
tza jasotzen dute auzokideen aldetik, eta ekimenean parte hartzen duten 
boluntarioen aldetik: hasita osasun-arretarekin zerikusia duten gaiekin 
—esaterako, farmaziara joatea sendagarrien bila, sendagarriak kontrola-
tu eta ematea…, jaikitzeko, oheratzeko, janzteko, dutxatzeko, pixoiha-
lak aldatzeko, ahoa garbitzeko, begiak garbitzeko, etab.—, aurreikusita 
dago, baita ere, aisialdian eta denbora librean laguntzeko zeregina, sola-
sean aritzeko, prentsa irakurtzeko, irtenaldiak egiteko, gertakari eta fes-
ta patronaletan parte hartzeko, lagun zaharrekiko topaketak eta bilerak 
bultzatzeko, etab.

Litezkeen laguntzen beste esparru batek zerikusia du etxearen man-
tentze-lanekin. Zeregin horien artean daude erosketa egitea, janaria 
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prestatzea, jaten laguntzea, zaborra jaisten laguntzea, josten laguntzea, 
arropa lisatzen laguntzea edo elektrizitateko konponketa txikiak egiten 
laguntzea —entxufeak berrikusi eta konpontzea, telebistako kanalak 
sintonizatzea, bonbilla edo pilak aldatzea—. Gainera, laguntzen dugu 
brikolajean —aulkiak edo ateak konpontzea—, baldak konpontzen, koa-
droak eta apalategiak zintzilikatzen; iturgintzan —itoginak aztertu eta 
konpontzen, txorrotak aldatu edo aldatzen. Lorezaintzan ere laguntzen 
dugu: inausten, ongarritzen, ureztatzen, birlandatzen, etab.

Gainera, garrantzitsua da zaintzaileari atseden ematea. Horretarako, 
proiektuan aurreikusita daude zaintzailea ordezkatu ahal izateko balia-
bideak —kudeaketa pertsonalak egiten dituen bitartean edo merezitako 
atsedenaz gozatzen duenean—. Ildo horretatik, lagundu egiten zaio, bai-
ta ere, dituen beste familia-betebehar batzuei erantzuten. Hala, lagundu 
egiten zaio etxeko lanetan edo denetariko kudeaketak egiten zaintzai-
le-lanak egiten dituen bitartean..

Bestelako jarduerak

“Atari solidarioa” ekimen bakoitzean jasotako laguntzan, barne hartzen 
dira, baita ere, gai hauekin lotutako arazoak: istripuen eta lehen lagun-
tzen prebentzioa; zauri, erorketa, kolpe, erretze eta abarretarako lehen 
laguntzak; larrialdietarako zerbitzuak —112— abian jartzen dira ere, eta, 
beharrezkoa izanez gero, senidekoekin edo bizilagun diren bestelakoe-
kin harremanetan jartzen dira, etxean gerta daitezkeen arrisku- egoerei 
arreta egiten zaie: alfonbrak, entxufeak, gas-instalazioak, su-ontziak, su-
kaldea, garbigarriak, etab.

Zeharkako beste helburu bat da esku hartzen deneko komunitatearen 
litezkeen beharrak hautematea: urritasun- eta uzte-seinaleak; utzikeria 
norberaren garbitasunean edo irudian; korrespondentzia metatzea, per-
tsianak ez mugitzea, etab..
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Jarduera osagarriak

Proiektu integrala eta berritzailea den heinean, berori bultzatu eta ga-
ratzen dutenek prestakuntza jasotzen dute eta hainbat alderditan es-
pezializatzen dira; hala nola: osasunaren sustapena komunitarioa, di-
namizazio kolektiboa edo garatu nahi den auzokide-komunitateari estilo 
berria erraztea. Proiektuan zehar gauzatutako dinamikek eta metodolo-
giek aukera ematen dute ikaskuntza parte-hartzailerako, Behar sozialen 
behategian, eta aurrera eramaten diren lantaldeetan eta topaketa komu-
nitarioan.

Jarduera komunak eta elkarrekikotasuna

Sozializazio- eta finkatze-espazioak dira jarduerak antolatzen direneko 
topalekuak: ataria bera, auzoko lokalak edota bertako espazio publikoak. 
Bertan, prozesuan egindako topaketek aukera ematen dute gizarte-tre-
betasunak, eskukoak, etab. trukatzeko; komunitateko lagunen eta bo-
luntarioen nahasketa horretan. Elkarrekiko aberastea da, bizikidetasun-
modu “berrien” sortzailea.

Zenbait ondorio

2005ean hasi zen itxuratzen kultura osasungarria eta solidarioa sus-
tatzeko ekimena: auzoko esparruetan, etxeen eta etxebizitza-eraikinen 
inguruetan. Garai hartan, mundu osoa aberats eta indartsu sentitzen zen 
(ez zegoen krisialdirik) Gurutze Gorriaren proiektuak egun duen garran-
tzia baloratzeko.

Gehienek “balio-galera eta auzotasun onaren gabezia” aipatzen zituzten. 
Mundu osoa kexu zegoen; baina, gutxik egiten zuten zerbait hori alda-
tzeko. Gipuzkoako Gurutze Gorriak erabakia hartu zuen herritarrek parte 
hartzeko eredu berritzaile bat garatuko zuen proiektua sortzeko: “herritar 
aktiboak sortzea”. Auzotarrentzat euskarriak eman behar dira eta haien 
egitekoa aintzat hartu behar da.
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Egin dezagun gogoeta txiki bat: edonor gaizki portatzen denean, ez digu 
atentzioa deitzen: “zergatik ondo portatzea normala den”. Hala eta guz-
tiz, norbait gaizki portatzen denean, berehala horretaz ohartzen gara, eta 
zabaldu egiten dugu; “publizitate negatiboa” egiten dugu.

Inkontzientetik kontzientera pasatu behar dugu gure arreta-fokua, eta 
pertsonen laguntzeko aurrejoera “baliarazi” behar dugu. Hau da, “publi-
zitate positiboa” egin behar dugu eguneroko bizitzan.

Baina, ezin dugu hori egin gazteek erakusten ari garen auzo-komuni-
tateko estilo berri horretan parte hartu gabe. Belaunaldi berrientzako 
jaraunspen hoberena izango da gizarte gizalegezko eta solidario bat 
eraikitzeko zereginean sartzea.

Garrantzitsua da, baita ere, begiak irekita izatea prebentzioa egiteko; 
horrela, arazoei aurrea hartzeko
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Saretuz elkartea Donostia edo/eta Gipuzkoako 15 ekimenek eratutako 
Sarea da, Kontsumo Kontziente, Arduratsu eta Eraldatzailea landu eta 
sustatzera bideratua. 

Kontsumo kontziente eta eraldatzailea, eraikitzen duen kontsumo bat 
dela pentsatzea gustukoa dugu, era berean amesten dugun gizartean 
bizi ahal izateko oinarrizkoa den estrategia eta tresna bat da: bizitza er-
digunea den eta ekonomia bere zerbitzura dagoen gizarte bat, justizian, 
emakume eta gizonen arteko eta herrien arteko berdintasunean, solida-
ritatean, naturarekiko orekan, konpromisoan, lankidetzan… oinarrituta, 
zaintzak banatuta dauden gizartean oinarrituta.

Sarearen helburu nagusiak dira:

1.  Kontsumo Kontziente, Arduratsu eta Eraldatzailea garatu eta susta-
tzea, giza garapen jasangarriago baten ikuspegitik gizartearen eral-
daketa-proposamen kolektiboak sendotuz, jasangarritasunez, arduraz 
eta elkartasunez erosteko tokian tokiko aukerak bistaratuz, bultzatuz 
eta kontzientzia sortuz.

2.  Giza beharrizanak asetzea eta komunitatearen eta haren ingurunearen 
zerbitzuko kontsumitzeko moduak sustatzen dituzten edozein forma ju-
ridikotako esperientziak eta erakundeak koordinatzea, horretarako jus-
tizia-, zuzentasun- eta jasangarritasun-printzipioetan oinarrituz. Beraz, 
sare-lana, egitasmo bateratuak eta beste erakunde, sare sozial, insti-
tuzioetan eta, oro har, gizartean ordezkaritza kolektiboa sustatzen ditu.

Gure estrategiak bi lan-ildori erreparatzen dio:

Alde batetik, sareko ekimenen partaidetzaz Kontsumo Kontziente, Ardu-
ratsu eta Eraldatzaileko irizpideetan oinarritutako sentsibilizazio, bista-
ratze eta ikasketa-prozesuak. Bestetik, ahalduntze- eta ikasketa-prozesu 
kolektiboak sustatzea, Sarean bultzatzen ditugun balioak praktikan ja-
rriz: gardentasuna, parte-hartzea, ekodependentzia, lankidetza, entzu-
keta aktiboa, zuzentasuna, horizontaltasuna, zainketak, dibertsitatea, 
komuni kazio ez-bortitza, konfiantza, talde-lana, atzeraelikadura, herria-
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ren heziketa, ikuspegi kritikoa eta autokritika, umorea eta disfrutatzea.  
Saretuz Sareak barnetik zein kanpotik lan egiten du hezkuntza eralda-
tzailearen arloan, Donostiako herritarrei zuzenduta. Ondorengo jarduke-
ta-ildoak nagusitzen dira:

Kontsumo Kontziente, Arduratsu eta Eraldatzailean (KKAEn) hezi eta 
sentsibilizatu. Gai jakin bati buruzko urteko jardunaldi bat, gogoetara-
ko mahai-inguruak, sare-ekimenen arteko elkarte kolektiboak, tailerrak, 
mintzaldiak eta abar egin. 

KKAErako tresnak eta materialak sortu: Donostiako KKAEren kale-izen-
degi bat (Mapasaretuz), ekitaldi jasangarrien gida, heziketa- eta sentsi-
bilizazio-bideoak, Donostiako kontsumoari buruzko azterketa, etab.

KKAE integratzeko aholkularitza, materialen berrikuspena, KKAE jar-
dueretan, ekimenetan eta abarretan sartzeko lan-taldeetan parte hartzea. 

Donostian Kontsumo Arduratsuaren inguruan ekimen, jarduera eta el-
karte ugari egon dira urtetan;  Saretuz sortu da Kontsumo Arduratsua 
sustatu edo/eta lantzen dituzten askotariko ekimenak ezagutu, koordina-
tu, indarrak bateratu eta haien arteko sinergiak sortzeko. Hasiera-hasie-
ratik lotura zuzena izan dute beren ingurunearekin eta komunitatearekin, 
elkarte, auzo, denda eta saltoki txiki, herri-administrazio eta herritar ak-
tiboekin, askotariko partaidetza-maila eta -espazioren bitartez.
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