
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazio Batuen 1948ko Eskubide Unibertsalen Adierazpenak bizitzarako eskubidea, lanerako 
eskubidea, osasunerako eskubidea eta etxebizitza duinerako eskubidea gizaki guztien 
funtsezko edo ezin kenduzko eskubidetzat aldarrikatzen ditu. 
 
Planteatzen dugun lehendabiziko gaia da Konstituzioak aldarrikaturiko berdintasun hori ez 
dela existitzen, eta soldatapeko pertsonentzat (jendartearen gehiengoa) tratu 
ezberdintasuna arau bihurtzen da iruzur sozialaren garaiotan, boteretsuek eta 
enpresaburuek krisi ekonomikoa edo atzeraldia deitzen dutenaren garaiotan. 
 
Gizakiok ez dugu berdintasun trataerarik guztioi aitortutako eskubideez benetan baliatzeko. 
Aitzitik, gizakiok ez gara berdinak jaiotzen, ez gara eskubide berberen eramaileak, zuzenbide 
formalaren munduak behin eta berriz aurkakoa aldarrikatzen duen arren (hori egiten baitu) 
 
“Krisi ekonomikoaren” aterabidea enplegu baldintzen prekarizazio handiagoaren bizkar 
egiten ari da, eta, aldi berean, bizitza baldintzen bizkar, langilea osasun ona izateko 
funtsezkoak diren zerbitzu publikoen babesik gabe utzirik: langabezi prestazioak, bizitzeko 
gutxienekoa bermatzen duten oinarrizko errentak, etxebizitza eta bizitoki irisgarria oinarrizko 
elementuekin (ura, energia elektrikoa, etab.), sarbidea zainketa eta osasun aski eta 
eraginkorrerako, hezkuntza librerako  
 
sarbidea; eta, noski, osasun arloko kosteak handiak dira eta izanen dira. 
 
Langile prekarioa, non bere kontratuaren aldi baterakotasuna ezaugarri baita eta lanaldi 
osoko kontratu finkoa anomalia bihurtu den, erasotzen errazago langilea da, lan baldintza 
txarragoak dituen lanpostua maizago betetzen duena, “lan egitea helburu” “edozein gauza 
pairatzera” beharturik dagoena. Osasuna babesteko duen eskubideaz baliatzeko ahalmena 
gutxitua du, ezeztatua ez badu.  
 
Ondorioen kateak, kontratuaren segurtasun juridiko hauskorrarengatik zein hura 
deuseztatzeko erabateko askatasunarengatik, langilea diziplinatzeaz gain, edozein 
baldintzatan lan egiteko kontzientzia ere sortzen dio: laneko istripu-tasa, antsietatea, 
disoziazioa, ezbehar-tasa, osasun mental sozial eta biologikoaren kontrako erasoak… Uste du 
garrantzizkoena lan egitea dela eta bere segurtasun fisikoa, bere osasuna, “kausalitatearen” 
planora iragaten dira, ea zorte dudan eta ez zaidan niri tokatzen. 
 
Krisiaren ondorioei dagokienez, erasotzen errazago diren kolektiboak joan den mendeko 80 
eta 90eko hamarkadetan sorturiko langile gazteak dira, gaurko abagune ekonomiko 



bezalakorik ez baitute inoiz pairatu.  

Ez daude presiopean bizitzera ohituta eta lana, bizitza soziala eta familiarra batera eraman 
ahal izatearekin oso sentiberaturik daudenez, “etorkizunik eta dirurik gabeko” nahasmenean 
murgildurik ikusten dute bere burua. Disoziazioak, oldarkorkeria, antsietatea, depresioak …   

Langile etorkinak, jeneralean lanbide kualifikazio baxuko lanpostuetan, aldi baterako 
kontratuekin edo, besterik gabe, langabezian nagusiki eta “errefusatze sorekin". Beren 
herrialdeetatik urruti egonik, emozio-sostengua, laguntza emozio mailan eta beste mailetan, 
ematen dien familia sarerik ez dute. Zirkulazio librerako eta osasun laguntzarako duten 
eskubidea ukaturik, haien osasun mailak erabat andeatu egiten dira. 

 
45 urtetik gorako langileak, bereziki erretirotik hurbil daudenak. Enplegua galtzeko 
posibilitateak eta, lana galduz gero lan merkatura ez dela itzuliko jakiteak galera horretatik 
eratorriko ondorioak agerrarazten ditu: osasun mentala, antsietatea, depresioak, disoziazioa, 
etab. Horrekin batera, gizarte kotizazioetako jaitsiera eta, hortaz, dagokion pentsiokoa. 
Errealitatea mehatxu gisa hauteman eta bizi dute, bere borondatea geldiaraziz.  
 
Tratu ezberdintasunak okerrera jo du dramatikoki Estatu Espainiarrean gobernu eta 
boteretsuen “krisiaren aurkako" politikekin. Pobreak (soldatapekoak, baztertuak, 
pentsiodunak, gazteak, emakumeak…) gero eta pobreagoak gara, eta aberats eta 
boteretsuek (Estatu Espainiarreko populazioaren %10 baino gutxiago) ez dituzte “bere 
krisiak” nabaritu eta populazioaren gehiengoari lan, gizarte eta adimen osasun txarragoa 
helarazi diote. 
 

 

 


