Gizakia gizartean bizi
denetik, giza beharrizanei
aurre egiteko modu
desberdinak garatu
dira, elkarbizitzatik
eta ingurunearen
egokitzapenetik sortzen
direnak. Gizarte eskuhartzearen hartzaileak
izango diren pertsonak
identifikatzeko moduak,
beharrizanak eta
hizkuntza denboran
zehar eta momentu
soziopolitikoaren arabera
garatzen joan dira.
Ongizate gizarte
garaikideek, zuzenbide
estatuak eta gizarte
justu batean pertsonaren
garapenarekiko ardurak
gizarte esku-hartzearen
esparrua ezarri zuten.
Errealitatea bestelakoa
da ordea, gabezia sozial
eta ekonomikoak modu
samingarri batean

normalizatu dira.
Administrazioak nagusiki
eta jendartean orokorrean,
lotsarik gabe onartzen
da gaur egungo eredu
ekonomikoak sortutako
arrakalen eta egoera
bidegabekerien ondorioz
herritar asko bizirautera
behartzen dituela. Urak
bustitzen duela eta
neguan hotza egiten duela
onartzen dugun moduan.
Justizia eta
berdintasunaren
porrota onartuta, oreka
sentsazioa sortzeko
proposamena 1978ko
Espainiako Konstituzioa
da. Honek gizartea
zuzenbideko estatu
sozial eta demokrata
gisa definitzen du eta
Estatu Espainiarrean
ongizate estatua sortzeko
prozesuari ekiten dio,
zeina herrialde bateko

osasuna, hezkuntza,
bizi-kalitatea eta
segurtasun ekonomikoa
bermatu eta sustatzeko
estatutik eraturiko
instituzio publikoen
multzoa bezala definitzen
dena. Beraz, estatuak
ekonomian eta gizartean
esku hartzen du eremu
hauetako desberdintasunei
aurre egiteko eta
herritarren artean
onurak modu bidezkoenean
banatzeko. Baina ez
zuzenean, ez epe luzean,
ezta eraldaketarako
helburuarekin ere.
Esku-hartze hori, kasu
gehienetan, sare baten
bidez egiten da, GKEak,
enpresak, kooperatibak,
gizarte-ekonomiarekin
lotutako erakundeak,
etab. Hauek lehiaketa
publikoetara aurkezten
dira eta hitzarmenak

eta akordioak sinatzen
dituzte eta helburua
zerbitzu jakin batzuen
prestazioa irabaztea da,
baina hau administrazio
publikoek ez dute
zuzenean bermatzen eta
azpikontratatzea nahiago
dute, kostuak dramatikoki
murriztearen truke.
Kostu minimizatu hauek
gehienbat langileen
kontratazioetan edukiko
dute eragina. Langile
horiek gastutzat hartzen
dituzte Hirugarren
Sektore gisa ezagutzen
den hori osatzen duten
erakundeek. Arrastaka
daramatzazkigu
prekarietate-urteak,
pertsona merkeago eta
baldintza okerragoetan
nork kontratatze duen
ikusteko lehiatzen diren
plegu horiek protagonista
dituztela. Langile
prekarioena lortzen duen

erakunde horrek eramaten
du zerbitzua.
Administrazio-agiriak
ukatzen dizun duintasun
ekonomikoa balio
humanitario eta sozialez
betetako enpresak
ordezkatzen dizu,
eta, horren ondorioz,
esplotazioaren gurpilak
biratzen jarraitzen
du, beste alde batera
begiratzen dugun
bitartean; Ia gu bezala
dauden baina hilaren
amaieran justizia
sozialaren alde lan
egiteagatik ordaintzen
ez dioten pertsona
horiei guztiei arreta
ematen jarraitzen
dugun bitartean; gure
beharra duten pertsona
guztiengana iritsi ahal
izateko gure lanaldia
egunez egun zabaltzen
jarraitzen dugun

bitartean, ez dadila izan
gainera helburuak ez
betetzeagatik lanetik
botatzea. Bai. Helburuak.
Bai. Hirugarren sektorea.
Bai. Jendearen bizitza
hobetzea. Bai. Duintasuna.
Bai. Eskubideak. Bai.
Berdintasuna. Bai.
Kontraesanak, kontraesan
asko.
Kapitalismoak horixe
dauka, magia egiten du
eta GKEak kudeatzea
lortzen du, bankuak
kudeatzen diren bezala.
Bigarrenek bezeroak eta
bakoitzak zenbat diru
duen kontatzen dute.
Lehenengoek pobreak
kontatzen dituzte eta
urtero gehiago artatu
behar dira. Eta gehiago
artatzeko gutxiago izan
behar bagara lanean, hobe.
Ziur ratioa pixka bat
gehiago luza daitekeela

eta langileak murrizten
jarrai daitezkeela
hurrengo urtean plegua
irabazteko. Eta ikusten
badute oso justu
doazela, agian eskaintza
ausartegia egitea lepora
diezaieketela, ekintza
boluntarioko lanpostuak
justifikatzen dituzte eta
listo. Bai, hirugarren
sektore honetan, non
gizarte justuago baten
eraikuntzaren alde
lan egiten dugun,
borondatezkotasuna
lan-kontratuak baino
merkeago ateratzen da.
Gainera, perbertsio
handia dago herritarrek
gizartean duten partehartze solidarioaren
kontzeptupean eta
kontraesanak ere
oso agerikoak dira,
denak balio baitu
pobreak, egoera ahulean
dauden pertsonak

edo estigmatizatuak
artatzean. Zure etxeko
zirkuitu elektrikoarekin
inoiz egingo ez zenukeena:
borondate handiko baina
beharrezko ezagutzarik
gabeko pertsona baten
eskuetan uztea, egunero
egiten da erakunde
horietan. Ez dezagun
ahaztu aurreztea eta
gehitzea dela kontua. Ea
nola azaltzen zaion ohiko
administrazio publikoari
ez garela iritsi
pleguetan aurreikusitako
pobreen kopurura.
Uneren batean, ohiko
erakundeak planteatzen
badu esku-hartze propioko
ildo bat izan nahi duela,
finantzaketa publikoaren
mende ez dagoena, % 100
bere printzipioekin
bat datorrena eta,
kasurik onenean, lanbaldintzak apur bat

hobetzea ahalbidetzen
duena, orduan kalera
bidaltzen dituzte GKEen
rider-ak. Karpeta eskuan
eta dagokion koloreko
txalekoa jantzita,
euripean, eguzkitan,
hotzez, beroa pasatzen eta
beti irribarre handiak
eskatzen dizkieten
bazkideak harrapatzeko
helburuarekin.
Helburuengatik kobratzen
dute (ez badute lortzen
x diru-kopurua ematen
duen pertsonarik, ez
dute kobratzen). Kasu
gehienetan, negozioa
erakartzen duten
entitateek kontratatu
ere egiten ez dituzten
pertsonak; kanpoko
enpresa espezialistek
kontratatzen dituzte,
eta horiek negozioa
egiten dute horrekin.
Espezializatuta dago
lan hau. Era berean,

prekarizatuta dago
gurpila biratzeko behar
den sozietate batekin
harremanetan jartzeko
lehen lerroa, kontuak
atera daitezen. Eta batura
atera ohi da, atera egiten
da ordutegiak bizitzarekin
bateraezinak direlako,
bateragarri direnak,
berriz, hilabete amaierara
iristen uzten ez dizuten
lanaldi miserabledun
kontratuen kontura. Oreka
zaila. Kontratuan jartzen
duena eta azkenean egiten
bukatzen duzun hori
orekatzea bezain zaila.
Batzea da oraindik ere
kontua, eta zer behar
da txosten sozialak
egiteko? Bere lanbidea
esparru sozialean jarri
zuten pertsonen kode
deontologikoak ez dirudi
oso garrantzitsuak
direnik. Garrantzitsua

izaten jarraitzen duena
da plegua irabazteko
egiten dugun proposamena
ahalik eta txikiena
izatea. Garrantzitsuena
da abenduaren 31n
udalek, erkidegoek eta
ministerioek beste
urtebetez jarraituko
dugula esatea, zerbitzua
berritzeko. Jendearen
bizitza hobetzea helburu
duen prekarietatearen
gurpilak jarraitzea,
langile klasearen
eskubideak okertzearen
kontura bada ere. Azken
finean, joko bikoitz
horretan aurrezten dute
administrazioek baldintza
prekarioekin, eta GKE
enpresek eskaintzarik
baxuena lortzeko lehiatzen
dute. Beraz, jende guztiak
aurrezten du kalitatean,
eskubideetan edo
duintasunean. "Aurreztea
irabaztea delako".

Hirugarren sektorean
emakumeak dira nagusi.
Gehienak lan-baldintza
prekarioak jasaten
dituzten emakumeak:
lanaldi partzialak,
lanaldi murriztuak,
esku-hartze zuzeneko
zeregin handiagoak,
kontziliatzeko
zailtasunak, iraupen
mugatuko kontratuak.
Kapitalismoak
malabarismoak
egiten ditu berriro
berdintasunarekin, eta
hemen, emakumeok kopuru
aldetik presentzia
handiagoa dugun honetan,
erantzukizunetako
postuetan ordezkaritza
oso txikia dugu.
Guk, hirugarren sektorea
deiturikoan lanindarra ematen dugun
emakume eta gizonek,
gure lan-indarrarekin

desberdintasunari aurre
egiten eta etekinak
herritarren artean modu
bidezkoagoan banatzen
laguntzen dugula esaten
digute. Nori helarazten
diogu gure ahotsa
gure lan-baldintzak
duintzeko?
Nagusiari? Ministroari?
Kontseilariari? Edo
alkateari?
Beharturik gaude
eskizofrenia honetan
zalantzan jartzera
pertsona kalteberekin
lan egitea dela eta
GKE enpresek torloju
ordezkagarri gisa
tratatzen gaituztela.
Gu, nazkatuta
pertsonak zenbaki
gisa tratatzearen eta

benetako eraldaketa
sozialen arteko
elkarbizitza antinatural
horrekin. Guk zer
bide lortu nahi dugu?
Administrazio eta GKEak,
gu duintasunaren,
langileen eskubideen
defentsaren alde eta
lehiakortasunean, kostu
baxuan, doako eskulanean
eta prekarietatean
oinarritutako eskuhartze sozialeko ereduen
salaketaren bidean gaude.

