


IKAS DEZAGUN BIZIPENETATIK: BERMA DEZAGUN 
DUINTASUNEZ BIZITZEKO ESKUBIDEA.
Bizi izandakoa agerian utzi du erabakitasunez aurrera egin 
behar dela Oinarrizko Errenta Unibertsala martxan jartze-
ko bidean, bizitza duinak bermatzeko tresna baita.

ESKn argi daukagu gaur egungo egoeraren eta datozen 
hilabeteetan osasun-krisiak ekar ditzakeen ondorio sozialen 
aurrean, Oinarrizko Errenta Unibertsala (OEU) lortzeko 
borrokan aurrera egitea besterik ez dugula, zalantzarik gabe, 
justizia soziala bultzatzeko eta jendarte osoaren bizi-bal-
dintzak duintzeko tresna baita.

Izan ere, gure bizitzek merezi dute, beharrezkoa dute eta 
garai hauek hala eskatzen digute: OEUak aukera gehiago 
emango dizkie pertsona guztiei aukeratzen dituzten bizi-pla-
nak gauzatzeko.

Gaur egungo gizarte-prestazioek ez bezala, OEUak sinpleta-
sun administratibo handia dauka, baldintzarik gabea delako 
eta gizarte-bazterkeria prebenitzeko helburua duelako, hain 
beharrezkoa den gutxieneko segurtasun ekonomikoa ber-
matuta. Gainera, OEUaren bidez, estigma soziala saihestuko 
litzateke, herritar guztiek jasoko luketelako. OEUa bidezko 
modua da guztiok sortzen dugun baina gutxi batzuen esku 
dagoen aberastasuna birbanatzeko.

Hortaz, OEUa, klase borrokaren parte den tresna da, enple-
gu prekarioetan edozein baldintza irensteko beldurrik gabe 
borrokatzen uzten digun euskarria, eta negoziazio kolek-
tiboan eta langile-klasearen interesen defentsan indartzen 
gaituena.

Errentari esker, herritarren autonomia eta askatasun errea-
la areagotuko lirateke, lan eta formakuntza aukerei eta 
bizi-proiektuei dagokienez. Askatasuna ezinezkoa da ba-
liabiderik eduki ezean; askatasunak ezinbesteko baliabideak 
eskatzen ditu. OEUa gure buruak indartzeko modu bat da; 
aukera ematen digu zoriontsuago, askeago eta behingoz, 
guztiok berdinak garen kolektibo baten parte sentitzeko.
ESKn uste dugu OEUa tresna interesgarria dela krisi klima-
tikoaren ondorioz  jasan beharko dugun ekoizpen-eredua-
ren aldaketan; egungo kontsumo-ereduaren eta kapitalismo 
basatiaren ondorioz baliabide naturalak agortzean, hainbat 
enplegu desagertu daitezke, eta errenta horren alternatiba 
izan daiteke.

Gure ustez, soilik enpleguan oinarritutako trantsizio eko-
logikoa ez da konponbidea. Oro har, lurrak orain arteko 
ekoizpen-maila ezin badu jasan, zaila da pentsatzea enple-
gu kutsatzaile guztiak beste hainbeste enplegu berdeekin 

ordezkatu daitezkeela. Horren aurrean, ESKren erantzuna 
OEUa da, errenta eta eskubide sozialak eskuratzeko ele-
mentu egituratzaile gisa. 

ESKn, eraldaketa sozialaren bidean baliatzeko tresna gisa 
defendatzen dugu OEUa. Baina errenta ez da errezeta 
bakarra; OEUarekin batera lan guztiak banatu eta birbana-
tu behar dira (baita zaintza-lanak ere), zerbitzu publikoak 
indartu behar dira, politika feministak garatu behar dira 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasun erreala lortze-
ko, eta Atzerritarren Legea eta politika arrazista zein diskri-
minatzaile guztiak ezabatu behar dira.

Guztion bizitzak erdigunean jartzeko garaia da. Bermatu 
dezagun duintasunez bizitzeko eskubidea, eta egin dezagun 
OEUa bezalako tresna sinple bezain indartsua baliatuta.



EZ PRIBILEGIATUAK
EZ HEROIAK 
2008ko finantza-krisiak eztanda egin ondoren, sistema 
neoliberalaren erantzun argia harrapakari-grinarekin ja-
rraitzea izan zen, desjabetze estrategiaren bidez irabaziak 
areagotuta. Sistema kapitalistak lan-baldintzak are gehiago 
prekarizatzea erabaki zuen; hala, gizarte-babeseko sis-
temak erasotzeari ekin zion, Bigarren Mundu Gerraren 
amaieran herritar xehen borroka gogorren ondoren 
lortutakoak, hain zuzen.

Finantza-kapitalak eragindako krisialdi horretan, langile 
publikook gure aurkako kanpaina bortitza jasan genuen: 
pribilegiatuak ginen, insolidarioak, alferrak, etab. Lan-es-
kubideak eta lan-duintasuna pribilegio bihurtu zituzten. 

Kanpaina horrek, gainera, ezkutatu egiten zuen, hala nola, 
soldataren %5eko murrizketa, langile publikoen behin-be-
hinekotasun tasa %25etik gorakoa zela eta badela, eta 
zerbitzu publiko asko enpresen edo erakunde pribatuen 
bidez eskaintzen zirela hainbat formularen bidez. 

Diskurtso nagusiaren arabera, kudeaketa pribatua “era-
ginkorragoa” zen. Horrek, praktikan, zerbitzu publikoak 
gehiago suntsitu zituen, eta oso feminizatuta dagoen 
sektore baten lan-baldintzak prekarizatu zituen gainera. 
Ondorioz, soldata-arrakala eta pobreziaren feminizazioa 
areagotu ziren.

COVID19REN ERAGINA

Gure bizitzetan SARS-Cov-2 delakoa agertzeak eta era-
gin duen pandemiak “heroi” bihurtu gaitu zenbait sekto-
retako langileak; osasun-arloko langileak bereziki, baina 
baita bestelakoak ere. Nolatan ez gara “heroiak” izango, 
administrazio publikoa ez bada gai larrialdi horri aurre 
egiteko, iraganeko pribatizazioen ondorioz langile, baliabi-
de eta aurreikuspen falta dagoelako?

Langileek segurtasun-neurrien falta pairatzen zuten, azpi-
kontratatutako milaka langile ziurgabetasunean bizi ziren, 
arduradun publikoek sektore publikoaren ahalegina “es-
kertzen” zuten, pertsonak hiltzen edo ZIUn sartzen ari 
ziren. Eta egoera horretan, hainbat arduradun politikok 
“koma ekonomikoaz” hitz egiten zuten; beste behin ere, 
haien etekinak gure bizitzaren gainetik jartzen zituzten.

KOLEKTIBO IKUSEZINAK

Egoera horren aurrean, ESK-k aldarrikatu egiten du 
erdigunean jarri behar dela bizitza, eta baita hori posible 
egiten duten sektoreak ere, etengabe ikusezin bihurtze 
direnak. Nagusiki emakumeek osatutako kolektiboak 
dira, gutxietsiak eta prekarizatuak, funtsezkoak direnak 
krisialdi honi eta etorriko direnei aurre egiteko; izan ere, 
honakoa ez da COVID19-ak eragindako krisia, sistema 
kapitalista eta heteropatriarkalak eragindako krisia baizik.

Beraz, horren aurrean, defenda dezagun guztiona dena, 
berreskuratu dezagun zerbitzu publikoen duintasuna eta, 
beraz, langile publikoak, lan-baldintzak hobetuta eta pre-
karietatea eta behin-behinekotasuna ezabatuta.

Ezinbestekoa da sektore guztiak zuzenean kudeatzea  eta 
zerbitzu pribatuak, berriz ere, publiko bihurtzea.
ESKren ustez, bada garaia zerbitzu publikoak orain arte 
baztertutako sektoreetara zabaltzeko; zaintza lanen sek-
torera adibidez, eremu pribatuko lana delako eta emaku-
meentzako zama gehigarria delako.



FUNTSEZKOAK GARA
Zinez kezkatuta egon gara langileen egoerarekin, haien 
lan-egoerarekin eta osasunarekin, baina gutxi hitz egin da 
langileen egoeraz. Langile horietako gehienak emakumeak 
dira funtsezkoak izan diren zerbitzu eta enpleguetan. Jakina, 
ezin dugu ahaztu zer baldintzatan egin behar izan duten lan. 
Baina hori ez da dena: inork ere ez du hausnartu emaku-
me horiek egiten dituzten beste lan horiei buruz, ordaindu 
gabekoak eta, hala ere, bizitzari eusteko ezinbestekoak 
direnak. 

Aste asko daramatzagu haurrak eskoletatik kanpo; men-
dekotasuna duten pertsonak batez ere, emakumeen ardu-
rapean. Eta inork ere ez du egoera konpontzeko neurririk 
ezarri. Hori bai, funtsezko langileok lanera joaten jarraitu 
behar izan dugu, eta orain baita ERTErik izan ez duten edo 
krisialdian kaleratuak izan direnek ere. Administrazioaren 
ustez, familia guztiak berdinak dira: aita eta ama, familia 
nuklearrak, inguruan babes-sarea dutenak. Baina errealitatea 
ez da halakoa; guztiak ez behintzat.

ETXEKO LANGILE ETA ZAINTZAILEAK

Krisialdi hau hasi zenetik, gutako askok neurriak exijitu 
genituen, besteak beste etxeko langile eta zaintzaileent-
zat; azkenean, berandu eta gaizki ezarri zituzten. Sektore 
horrentzako neurriek, beharrezkoak izan arren, baztertu 
egiten dituzte emakumezko langile asko, kontraturik gabe-
koak, egoera irregularrean daudenak eta, beste behin, kon-
tuan hartzen ez dituztenak. Euren kabuz lortu ditzaketen 
baliabide bakarren bidez, administrazioaren babes, zaintza 
edo arretarik gabe. Osasun larrialdia egonda ere, adminis-
trazioak ez du proposamenik egin emakume horien egoera 
erregularizatzeko, gutxieneko berme legalarekin lan egin 
dezaten. Beste behin ere, ikusezinak baina ezinbestekoak. 

Hezkuntzari dagokionez hartzen ari diren neurrien ondo-
rioz, areagotu baino ez dira egin lehendik zegoen genero 
arrakala. Emakume askok lan-egoera berriari aurre egin 
behar izan diote ere, telelanaren bidez eta malabareak egi-
ten adingabeak eta zaindu beharreko pertsonak artatzeko. 
Hori guztia, ahaztu gabe baliabide gehien dituzten familien 
eta baliabiderik ez dutenen artean sortzen ari den arrakala. 
Telelana egiteko eskatzen digute, oinarrizko zerbitzuetan lan 
egiteko, pixkanaka gure lanpostuetara itzultzeko, baina ez 
dago inolako neurririk egoera honek sortutako zaintza-krisi 
larriari aurre egiteko.

Aspalditik ohartarazi dugun moduan, guk badakigu gure 
lana, egiten ditugun lan guztiak hain zuzen ere, bizitza-
ri eusteko beharrezkoak direla, eta iragan asteetan inoiz 
baino argiago geratu da hori. Gu gelditu izan bagina, dena 

geldituko zatekeen. Funtsezkoak gara, eta horregatik hain 
zuzen ere, gure aldarrikapenak eta gure borroka inoiz baino 
beharrezkoagoak dira gaur egun, ezin baita ezer aldatu gu 
kontuan hartu gabe.

Feministok eta sindikalistok Euskal Herriko mugimendu 
feministaren aldarrikapenak babesten ditugu, zaintza lana 
ikusarazteko eta balioesteko, ahaztu ez dadin. Zaintza krisia 
egiturazko krisia da. Horregatik, beharrezkoa da paradig-
ma aldatzea, inposatutako eredu neoliberala eraldatzea eta 
bizitza erdigunean jartzea. 

#EtorkizunaPiztu


