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Ongi Bizitzea “bizitza ongi bizitzeko delako
kulturaren paradigma komunitarioa” da,
horretarako oinarritzat hartuz eguneroko jardunean existitzen den
guztiarekin begirunez, harmoniaz eta orekaz bizitzeko
eguneroko ohiturak, pentsatzen bizitzan dena dagoela elkar konexioan,
elkarren mende eta elkarri lotuta.
Erakunde Indigenen Andeetako Koordinadora, CAOI

Azken hamarkadan, ekologismoari edo, funtsean, lankidetzari lotutako
gizarte-kolektiboek, baita mundu akademikoak ere, gogoeta bat darabilte
“Ongi Bizitzea”ri lotutako kontzeptu eta ideien inguruan. Mugimendu horrek Ande eta Amazonetako kulturetan ditu sustraiak, bertan ondorengo
adierazpenak aurki baititzakegu: suma qamaña aimaraz, sumaj kawsay
kitxuaz, ñande reko (bizitza orekatsua) guaraniz, teko kavi (bizitza berria), ivi maraei (gaitz gabeko lurra) edo qhapaj ñan (bide edo bizitza
zintzoa). Kontzeptu horiek Bolivia eta Ekuador herrialdeen Magna Cartetan agertzen dira.
“Ongi Bizitzea”, filosofia eta kultura (eta, esan dezagun, gizarte-politika)
arloko mugimendu gisa, bizia erdigunetzat duen pentsamendu batez
elikatzen da, gure espezieak Gaiarekin duen mendekotasuna berresten duena, eta komunitate eta pertsona pribatuen arteko harremanen
mundu-ikuskera sistemiko baten loturak josten. Elkarrekintza eta mendekotasun horrek, halaber, Hanna Harenten bizitza aktiboa eta “giza
kondizioa” ekarriko dizkigu gogora beharbada1, gure espeziearen bizia
gertatzeko kondizioak deskribatu eta zabaltzen dutenak, adieraziz “izaki
baldintzatuak [garela], kontaktuan jarritako gauza guztiak [espeziearen]
existentziaren baldintza bihurtzen baitira berehala”.
Testuinguru horretan, Koldo Uncetaren hitzetan2, “Ongi Bizitzea garapenari buruzko egungo hainbat eztabaidaren erdigunean kokatzen da,
erakartzen baitu hala garapen alternatiboetan saiatzearen zaleen inte1. Hanna Harent. La condición humana. Editorial Paidós.
2. Koldo Unceta. Desarrollo, postcrecimiento y buen vivir: Debates e interrogantes. Ediciones Abya-Yala.
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resa nola garapenaren alternatiben beharra defendatzen dutenena. Alde
horretatik, Acostak (2009) adierazi du Ongi Bizitzea, Andeetako bere
sustraietan oinarritutako proposamen baten adierazpidea den aldetik,
beste testuinguru batzuetatik datozen inspirazio-iturriekin eta askotariko kezka eta atsekabeen sorburuekin dagoela erlazionatuta. Nolanahi
ere den, garapenari eta haren krisiari buruzko eztabaidan Ongi Bizitzearen ideia sartzean, ez dira gutxi piztu diren zalantzak. Ondorioz, gaia
tentuz aztertu beharrekoa da, eta etorkizunean arreta erakarriko du zalantzarik gabe”.
Saretuz3 Donostiako Kontsumo Kontziente eta Eraldatzailearen Aldeko
Sarea da. Bere jardunbidea zuzentzen da “Ongi Bizitzeko” moduen kon
tzeptuan sakontzera (horri buruz ere hitz egiten digu Xavier Albók) eta
Ongi Bizitzeko proposamenak gauzatzeko aukerak aztertzera, Sarearen
jardunbidearen arloan. Bada, 2017ko irailean Jardunaldi batzuk antolatu zituen, bertan zoriona zerk eman diezagukeen eztabaidatzeko, kon
tsumo kontzientea eta arduratsua abiapuntu hartuta, eta esperientzia
eraldatzaileak ere aztertzeko, kasu horretan, etxebizitza-eredu alternatiboak ezagutzeko eta horien gainean eztabaidatzeko.
Jabetzen gara ekoitzi, kontsumitu eta erreproduzitzeko dugun forma nagusiak eraldatzeko ekimenak zailtasun berri eta itzelekin talka egiten
duela egungo globalizazio-testuinguruan, eta beharrezkoa dela tokiko
errealitateekin bat datozen ekimenak esperimentatzen jarraitzea. Oharren Koaderno honetan, Saretuz Jardunaldian sortutako material nagusiak bildu ditugu. Sare hau hobe bizitzeko alternatibak bilatzen saia
tzen da, justizia eta zuzentasunaren, pertsonen eta izaki bizidun guztien
zainketaren eta Planetaren kontserbazioaren etikan oinarrituz, betiere.

3. Saretuz: https://saretuz.eus/
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Ondo Bizitzea edo Sumak Kawsay (kitxuaz) Abya Yalako herri zaharren
xedea adierazten duen kontzeptu gisa nabarmendu zen. Ekuador eta
Boliviako Konstituzioetan 2008 eta 2009. urteetan sartu zenetik, haren
garrantzia hain da handia non eztabaida handia ere piztu zuen Garapeneko Ekonomia Politikoaren arloan (Hidalgo-Capitán 2011). Ekuadorren
kasuan, Konstituzioak naturaren eskubideak onartzen ditu, indigenen
kosmosaren ikuspegian eta bizitza onaren ideian inspiratua: gainditu
egiten ditu kontsumo materialaren mugak, alde afektiboak eta espiritualak berreskuratuz, baita kontzepzio holistiko bat ere, gizakien eta naturaren arteko elkarren dependentzia adierazten duena.
Ondo Bizitzearen proposamenak zuzenean auzitan jartzen du nagusi
den garapen-erregimena. Garapen deituaren askotariko teorien mugak
eta erroreak agerian utzi ez ezik, bestelako gizarte bat eraikitzeko alternatiba gisa aurkezten da, historiak baztertutako herrien kultura-balioak
aitortuz. Ondo Bizitzeak, “Mendebaldeko ongizateari” besterik gabe
lotu ezin denak, beharrezkoa da herrien eta nazionalitate indigenen kos
mosaren ikuspegia berreskuratzeko. Eginkizun horrek ez du esan nahi
uko egiten zaionik Ondo Bizitzearen logikan gizateriaren aurrerapen teknologiko baliotsuak sartuz modernizazioa hauspotzeari. Are, Ondo Bizitzearen inguruko planteamendu postdesarrollista batzuen asmoa da
jakituria eta ezagutza zaharrak pentsamendu unibertsal aurreratuenarekin etengabeko dialogo eraikitzailean jartzea, pentsamendua deskolonizazio-prozesu batera bideratzeko.
Indigenen kosmosaren ikuspegia holistikoa da, Ondo Bizitzea dakarten
ekintzak baldintzatzen dituzten elementuen dibertsitateagatik eta, beraz, ondasun materialak ez dira faktore erabakigarri bakarrak. Badira
beste elementu batzuk jokoan: ezagutza, gizarte- eta kultura-aitortza, gizarte eta naturarekiko erlazioan jokaera etikoen eta espiritualen kodeak,
giza balioak, etorkizunaren ikuspegia, besteak beste. Ondo Bizitzeak,
idealizazio nahasgarri batera heldu gabe, beste “jakituria” eta jardunbide batzuk geureganatzera garamatza, askotariko gizarteak eraikitzera gonbidatzen gaitu, norbere Ondo Bizitzearen aterpean bizi direnak,
Ondo Bizitzeak gizarte bakoitzean bakarrik hartuko baitu zentzua. Alde
horretatik, Ondo Bizitzea proposamen bat da, era parte-hartzailean
eta ekarpen intelektualen bidez oso askotariko erreferentzia-esparruak
eraikitzeko, eta ukatu egiten du herrialde guztiek jarraitu eta lortu behar
omen duten garapenaren metakontakizun unibertsalizatzailea. Beraz, ez
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da bilatu nahi beste garapen bat gehiago, baizik eta herri bakoitzaren
ikuspegitik isurtzen diren etorkizuneko askotariko estrategiak. Estrategia
horietako bat izango litzateke Ondo Bizitzea, era horretan “garapenaren
alternatiba” gisa eratua (Acosta, 2010), eta “garapenetik haraindi” gidatzen duen bide gisa (Gudynas y Acosta, 2011).
Ondo Bizitzeak aitortzera garamatza, herrialde bakoitzeko errealitatean
eta konplexutasunean oinarrituta, trantsiziozkotzat jo daitezkeen edo normalean merkatuko ekonomia kapitalista deitutakoa birpentsatzeko zutarri izan daitezkeen erakunde publikoak onartzeko dagoen premia. Ondo
Bizitzeak adierazten du ez dela kongruentea beste testuinguru batean
atzerriko esperientziek esperotako fruituak eman arte itxarotea; izan ere,
eskariak eta beharrizanak asetzeari begira merkatu bat sortu eta sendo
tzeko, ezin besteko alderdi bat gizarte horren kultura-arloa da. Bestalde,
beharrezkoa da askitasun-irizpideak sartzea, eta ez babestea metaketa
material gero eta lasterragoaren gisa ulertutako efizientziaren logika.
Ondo Bizitzeak, eraikitzen ari den bizimodu berri bat den neurrian, bere
kontzeptuak, adierazleak eta erremintak behar ditu, gizabanakoen eta
taldeen, gizartearen eta naturaren arteko bizimodu orekatu berri hori
errealitate bihur dadin. Horretarako, beharrezkoa da gizakia komunitatean gogobetetzen dela, beste gizakiekin eta haien arabera, natura menderatzeko asmorik gabe.
Kontsumoaren dimentsioan, Ondo Bizitzea ekintza politiko bat ere bada:
banaka edo taldean, askotariko merkaturatze-sareetan parte har dezakegu, adibidez, kontsumo-taldeetan, kooperatiba mistoetan, banatzaile
alternatiboetan, beste produkzio eta kontsumo mota batzuei lagunduz.
Ekonomiaren oinarrizko balioa, Ondo Bizitzearen aldetik, elkartasuna da.
Lehiakortasun ustez librea duen ekonomiaz bestelakoa den gizarte- eta
elkartasun-ekonomia bat bilatzen da, produkzio-, kontsumo- eta lankidetza-harremanak eraikitzeko asmoa duena; hark efizientzia zein kalitatea sustatuko ditu, elkartasunean oinarrituta.
Bizitza duineko aukeren bilaketa honek antzak ditu Mendebaldeko pen
tsamenduan bertan sortutako ikuspegi eta planteamendu kritikoekin,
ez bakarrik Aristotelesen bizi onaren ideiarekin, baizik eta ekonomiadeshazkunde eta bestelako kontsumoaren eredu berriko ikuskerekin ere.
Bizitza duina eramatean sortutako orekari erreferentzia egiten dioten
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ideien multzo oso bat da; hura agerian geratzen da egiten da kontsumo
arrazional neurritsu eta planetaren zaintzaren kontzientziaren arteko oinarrizko beharrizanak asetzeko orduan, ekosistemari egindako kalteak
arintzeko.
Garapenaren paradigma, Mendebaldeko munduan ulertzen den bezala,
ongizatearen sinonimo ez izateaz gain, gizateriaren beraren bizia arriskuan jartzen ari da. Ondasun eta zerbitzuen metaketa materialak arriskuan jartzen du biosferaren jarraipena ezagutu dugun bezala, baita gure
oinarrizko biziraupen-beharrizanak asetzeko duen gaitasuna ere. Egungo
testuinguruan, Ondo Bizitzearen paradigmatik abiatuta, beharrizanenei
buruzko ikuskera garrantzi erabakigarriko gaia da. Baldintza ekologikoak
larri hondatzen ari dira eta, horren aurrean, egokia da geure buruari
galdetzea gizateria gai izango ote den bere bizia birbideratzeko eta natur
ingurunearekin duen metabolismoa berrantolatzeko, haren biziraupen
zibilizatua segurtatu ahal izateko. Historian aurrekaririk ez duen dema
da, iraganeko beste gizarte batzuek hondoa jo baitzuten, baliabide ekologikoak gaizki kudeatu zituztelako, baina betiere tokian tokiko hondamendiak izan ziren. Egun, aldiz, hondamendi-mehatxua mundu osokoa
da, orokortu egin baita giza komunitateen arteko dependentzia.
Kontsumo arduratsu eta kritikoak bitartekaritza-lan bat egin dezake
ondo bizitzeko, norbanakoen eta taldeen beharrizanak asetzea iruditeria
eta itxurakerien gainetik (publizitateak eta masa hedabideek sortutakoetatik) kokatzen denean. Kontsumo mota hori elkartasunezkoa bihurtzen
da helburua taldea ondo bizitzea denean: natura iraunaraztea, baztertuak sisteman barneratzea, solidario eta bidezkoagoa den gizarte bat
sustatzea.
Kontsumo-era alternatiboek lagundu egiten dute elkarren dependentziasareak eta produkzio-sistema kapitalistaren atzean dauden botere-egiturak bistaratzen; sistema kapitalista horretan, egungo globalizazio-fasean,
nazioarteko korporazio handiak nagusitzen dira, hala produkzioan nola
banakuntzan. Salgaien fetitxismoa urratzea da kontua, bistaratuz kon
tsumoaren atzean beti daudela produktoreak, eta artean bizirik dirauela
(neo)kolonialismoak nazioarteko egungo lanaren zatiketan, Hegoaldeko
herrialde globalei “kanpo-efektuak” ordainarazten baitizkie (enpresek
beren balantzeetan kontabilizatzen ez dituzten ingurumen- eta gizarte-ondorioak).
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Egun krisian dagoen eredua, oinarri heteropatriarkal, antropozentriko
eta kapitalistetan eraikirik dagoena, zutik berriz jartzeko ahalegina egiten ari dira, nahiz eta oreka ekologikoak arriskuan jartzen dituen, bizia
egoteko modua ematen dutenak; gainera, eredu horrek zaildu egiten
ditu gizateria gisa eusten gaituzten elkarren dependentzia harremanak.
Horregatik, ezin bestekoa da hezkuntza-prozesuak abiaraztea, alderan
tzikatu nahi ditugun egoera horiek eragiten dituzten arrazoi eta ondorioetan sakontzeko eta kontzientzia kritikoa eta solidarioa sustatzeko.
Bizitzaren jasangarritasunari (ekologiko eta sozialari) buruzko eztabaida
metaforikoa guztiok ondo bizitzea defendatuko duen herritar bat edukitzean oinarritzen da, gutxi batzuk betiko hobe bizitzearen alde borrokatzen den kontsumitzaile baten kontrako aldean. Ondo Bizitzean,
herritartasun proposamen bat aurki dezakegu, kontsumoan oinarrituz
eraikiko ez duena, baizik eta parte-hartze demokratikoaren eta lankide
tza- zein elkartasun-kontzientziaren bidez loratuko dena, baldintzatzat
jarriz biztanleriaren oinarrizko beharrizanak asetzea. Gure egunerokotasunean, zainketak taldean eramatera laguntzen gaituzten alternatibak
sustatuko ditu, adibidez: bizikidetza-eredu alternatiboak (cohousing eta
erresidentziak), hazkuntzarako guraso-sarea, belaunaldi arteko zainketa-sistema, elkartruke- edo debalde-guneak, eta hezkuntza-esperientzia
publiko alternatiboak.
Unea heldu da gure produkzio- eta kontsumo-jardunbideei buruzko gogoeta egiteko, hainbat jardunbide abian jartzeko, adibidez, birziklapena,
zaharberritzea, berrerabilpena eta aurrerabidearen gure ideia moralki eta
espirituz borobiltzeko behinolako zibilizazioenarekin antzekoago egitea,
zibilizaziook beste paradigma batzuk erabili baitituzte, ondasun materialei buruz desikasiak, eta giza kondizioan zorion iraunkorra eta egituratua sortzen duten ondasun eta balio transzendenteen bidez arautuak,
giza kondizioa inoiz asegarri ez den kontsumo-ideiatik askatzeko.
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Maribel Gomez Sanjuan Izkali zentroko psikoterapeuta eta axiologoak
idatzitako artikulua, 2017ko irailean VI. Saretuz Jardunaldietan aurkeztutako ponentzian oinarrituta.
Kontzeptu esanguratsuak: balioak, kontsumoa, zoriona, ni kontzientea,
beharra, eraldaketa, organismikoa, holistikoa, erantzukizuna, arduratsua,
Gestalt Sozial eta Transpertsonala, Axiologia, garapena, publizitatea,
motibazioa, desioa, gogobete, erabilera, eraldaketa, taldea, gizartea.

Sarrera
“Ondo bizitzea”ri eta “zorion” egoera batera heltzeko esperientziari buruzko ideiak proposatzen dituzten oharpenak kontuan hartzen ditugunean, jabetzen gara horiek aspaldiko bizimodu zahar eta milenaristen
tradizioa dutela helduleku, natur baliabideen eta komunitateak bizipozera heltzeko sortutako bitartekoen erabileran oinarrituak. Denboraren
joanean, bazterrera gelditzen joan dira, haietatik urruntzen joan gara,
ahantzita geratu dira. Are, industrializazioa eta modernitatea heltzearekin batera, egungo gizarte-antolamendurako formek bizi-estilo berezi
batzuk eratu dituzte, atsekabea areagotu eta hizkuntza bihurritzeko jokaerara heldu dira, non kontsumoaz hitz egiten den, eta ez gizarte hauetako kide guztien beharrizanei arreta jartzeaz eta horiek asetzeaz.
Kontsumoaren sustapenean oinarritutako gizarte-antolamenduak talka
egiten du ondo bizitzearen ideiarekin, ondo bizitzea beharrizan naturalei
arreta jartzean oinarritzen baita. Bizitza garatzearen bitartez eta beharrizan naturalak asetzearen ondorioz, prozesu horrek zorion-esperientziak
eragingo ditu, askotarikoak eta desberdinak.
Balioen Psikologiak ematen duen ulermenak lagundu egin dezake kon
tsumoaren azpian dauden interesez eta jokaerez ohartzen, balioak desblokeatzeko eta benetako gogobetetze- eta zorion-egoeretara bidean
jartzeko.
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Zertan datza balioen psikologia?
Balioen psikologia XX. mende erdialdera sortu zen, giza garapeneko balioen eraketa aztergai hartu zenean. Une hori arte eta egun ere, pentsamendu joera jakin batzuetan, “balioak” eta “morala” berdintzat jotzen
ziren, alegia, gizarte bateko tradizioko adostasunean oinarritutako jokaera-ereduak bat datoz balio deitutakoekin giza joerei erreferentzia egitean.
Norbera kide den gizartean eskuratutako ohitura moralez gain, garapen
pertsonalean ondorengoek ere eragin egiten dute: motibazioa, sentitutako beharrizanak (desioak) eta, gizabanako izatearen aldetik, “ni”az dugun ustea eta “besteaz”, pertsona desberdina den aldetik, dugun abegia
(afektua). Faktore horiek erabilera- eta kontsumo-jokaerak baldintzatu
eta eratzen dituzte.
Balioaren ideia aldatzen doa bizitzan, desberdina da pertsonaren egoeren, beharrizanen eta pertsonak dauden inguruabarren arabera.
Balioak, existentziaren oinarriak arautzen dituen oinarrizko printzipio,
moral gisa, haurtzaroan hartzen dira; jaiotzatik familia-ingurunetik eskuratzen dira, eta hezkuntza- zein gizarte-inguruneak berresten edo itxuraldatzen ditu. Sei edo zazpi urte arte (arrazoia erabiltzeko adina) izaki bizidun guztiek eta inguruneko gauzek osotasuna bereiztezin bat osatzen
dute, komunitate itxuragabe bezalako bat, eta pentsamendu bakarra edo
“magikoa” gailentzen da, non errealismoa, fantasia eta fikzioa uztartuta
doazen, eta esanahi bera duten.
Sei edo zazpi urtetik aurrera, pertsonaren heldutasunaren arabera, ale
tzeko gaitasuna sortzen da, gauzak bereizteko funtzioa garatzen, eta loratu egiten da hautatzeko gaitasun arrazoitua. Pentsamendu magikoa
bigarren maila batean geratzen da, eta noizbehinka agertzen da bakarrik,
iraupen laburrez eta egoera zehatz, mugatu eta berezietan. Gainera, gidatutako ikasketa formalaren bitartez, informazio-edukiak eskuratzen
joaten dira, eta gainerako buru- zein organismo-funtzioak garatzen doaz,
baita pentsamendua erabiltzeko beste era batzuk ere.
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Gestalt psikologia eta psikoterapian, prozesu horiek guztiak errealitatea,
barneko mundua, kanpoko mundua eta organismoa hauteman, ulertu,
azaldu eta harekin erlazionatzeko pertsonek duten moduaren zatitzat
hartzen dira. Norbere burua guztiarekin bat izatea hautematea bat dator
egungo kultura-komunitate batzuek darabilten pentsamendu primitibo
edo magikoarekin, aspaldiko iraganean oso orokorra zena. Guztiarekin
bat izatea hautemateari, dimentsio horien osotasunari, pentsamendu
holistikoa deitzen zaio.
Bereizketa agertzen denean eta hezkuntza arautu, arau-emaile eta
masifikatuaren bitartez, gizarte-kontrolarekin batera, elkarte- eta holismo-hautemateen banakortasuna gertatzen da eta, beraz, ulermena
naturatik urruntzen da, eta pertsona bat izateko osotasun-sentimendua
diluitzen.
Garatzen garen eta beste exekuzio-gaitasun batzuk hartzen ditugun bitartean gertatzen den desnaturalizazio hori murriztu egin daiteke giza
izaera berreskuratzeko, baldin eta bilaketa horri ekiteko nahia, gogoa eta
orientazio irmoak agertzen baditugu. Egun, gure ingurunean, bilaketa
horren bideari ekiten dioten pertsonen kopurua txikia da eta, askotan,
trukean kidekoek ez dituzte ulertzen, eta estigmatizatu ere egiten dituzte, arazoak dituzten pertsonatzat joaz, ondoezak, atsekabeak jota daudelakoan. Are, boterea duten gizarte-klaseek adierazitako gaitz psikiatrikoak edukitzea leporatzen diete modu okerrean.
Egoera hori ikusita, eskasa da pertsona horiek baliozkoak, fidagarriak
eta gizarte-eraginekoak izatearren har dezaketen ospea. Hala ere, desberdintzeko gaitasuna hobetzen badute, beren buruarekin eta naturarekin berriz bat egitea lortzen, lagundu egin dezakete esperientzia horien
efektu onuragarriak azaltzen, orokortzen eta zabaltzen.
Balioen psikologiak lagundu egiten du garapen pertsonal hori ulertzen
eta egiten, familia-ingurune batetik balioak eskuratzearekin interesatzen
baita, gurasoen bidez eta teknologia-, hezkuntza-, gizarte- eta natura-ingurunean oinarrituta.
Laurogeiko hamarkadatik egindako ikerketek adierazten dutenez, umeek
eta nerabeek telebistak, ikus-entzunezko bitartekoek eta euskarri grafikoek proposatutako jokaera-ereduetatik hartzen dute neurri handi ba-
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tean niaren ikuspegia eta autoestimua. Beraz, publizitatearen, propagandaren eta masa-komunikabideen eragina oso handia da adierazten
diren bizi-estiloetan. Beraz, mugitzen garen gizarte- eta kultura-inguruneak zehazten ditu neurri handi batean kontsumoari buruzko jokaerak.

Nola egiten da kontsumo arduratsu baterako aldaketa?
Norbera naturaltasunean berregiteko, kontsumoa nahitaez aldatu behar
da, bakarrik benetako beharrizanek baitakarte kontsumo kontzientea.
Aldatzeko ahalegina zaila da, goian aipatutako gizarte- eta politika-arloko konnotazioak direla eta. Ahalegin handia behar da hartutako informazioari eta ematen duenari buruzko gogoeta egitea, zerbait aukeratu eta
erabaki aurretik.
Aginteak, pertsona igorleari egozten zaion aginte-mailak, oso handia behar du, informazio ugari edukitzeak bakarrik ez baitu egiten pertsonek
beren jokabidea aldatzea. Ondoez-sentimenduak, egoera desatseginak,
harreman barruko eta arteko gatazkak eduki arren, egon daitezkeen
erantzunak ezagutzeaz gain, beste erresistentzia asko agertu ohi dira
aldaketa bat hasteko; pisu handia du botere-posizioak, mezu berriaren
sorburuari egozten zaizkion agintaritzak eta balioak.
Horrek gizarte asko egun bizi dituzten egoeretara bultzatzen ditu: Naomi
Klein kazetariak laborategi-esperimentuetako saguen jokaeran behatutako “ikasitako indefentsio” egoera hartu du erreferentziatzat, eta bere
liburuetan azaldu du irakatsiak izan ondoren bizi aske baten atea ireki
tzen zaienean saguok ez dakitela entrenatu dituzten labirintotik irteten.
Hori atzera bueltarik gabeko puntua da, pertsona asko egon daitezke
ataka horretan: “kaiola ireki arren, jada ez dira ateratzen”, eta kasu
horretan dagoeneko tratamendu psikologiko pertsonal eta soziala behar
dute.
Bere liburuek aldaketa-prozesuak hasten laguntzen dute, bizi-izaera berreskuratzeko, erakusten baitute psikologia-azterketak baliatzen direla
horietatik isuritako ezagutza gutxi batzuen etekin materiala lortzeko, gainerako pertsonak atsekabean eta bizi degradazioan egon arren.
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Impasse egoera horretatik ateratzeko deliberoa hartzen badu, balioen
psikologiak, gizarte-psikologia adarreko bere azterlanen bitartez, eran
tzuna ematen du sinesmenen, iritzien, jarreren eta balioen arteko aldeei buruz, eta horien aldaketa-prozesuei buruz. Modu arruntean esateko, antzekoak balira bezala erabiltzen ditugu kontzeptu horiek guztiak,
nahiz eta gaitasun psikologiko, adimen-prozesu eta existentzia-etapa
oso desberdinei erreferentzia egin.
Sinesmenek erlijioetan dute sorburua, baita zuzentasunari buruzko orientabideetan, bizitzarako irakaskuntzetan, munduan dugun presentzia
azaltzen duten dogma eta paradigmetan, moraltasunean. Horiek fedea
dute euskarri; aldiz, jarrerek zalantza dute euskarri, filosofiaren garapenaren alderdiak biltzen baitituzte, giza kondizioari buruzko betiereko
galderetarako erantzunen etengabeko bilaketa.
Mendebaldekoa deitzen den kulturan, XV. mendeko kultur humanismotik hasi, Argien Mendearen ekarpenetik eta XIX. mendeko psikologiatik
pasa, eta Sigmund Freudek aztertutako zalantzaren kontzepturaino, gizakia zalantzaren izakitzat hartzen da, aukeratu behar baitu, posizioak
hartu inorekin bat etortzeko, erabakitzeko. Sei edo zazpi urtetik adierazten hasten den erabakimen hori, arrazoiaren erabilera sortzen denetik,
bizitzan erabakiak hartzeko jarrerak sortzen ditu.
Aukeratzerakoan malgutasuna, ausardia eta orientabide-zentzua eduki
ahal izateko, ingurunearen babes eta askatasunaren beharra dago hazkuntzan. Aukeraketak jaiotzatik bertatik ezagutu behar dira, babestuak,
naturaltasunez garatu daitezen, inguruneari, taldeei, pertsonei lotuta,
eta holistikotzat hartu behar dira.
Hirugarren alderdia balioen azterketa bera da. Filosofiaren arloari dagokio, eta axiologiak gauzatzen du, balioei buruzko ezagutzaren ikerketan
aritzen dena. Alde hori kontzeptualagoa da, ideien munduan ari baikara,
eta ez dago gorputzean hain errotua. Egun, lehenengo hurbilpen batean,
onartzen da gauzak berez duela balioa gauza edo objektu izateagatik eta,
beste joera baten arabera, gauzari edo objektuari ematen diogun balio
-atribuzioa dela. Beste teoria batzuek diote biak ere direla baliozkoak:
gauzak balioa du berez eta, gainera, haien iritziz, guk balio bat egozten
diogu ere.
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XX. mendeko berrogeiko hamarkadan, Robert S. Hartman matematikari
eta filosofoak Axiologia formalaren teoria garatu zuen eta, haren arabera,
balioaren azterketarako zientzia bat ezartzen da, gizakien balioen deskribapen zorrotz eta matematikoaren bidez. Sinesmenaren ideia urrun
batetik abiatzen da ere, eta balioa aukeraketa gisa definitzen du. Balioa
existitzen da aukeratzen delako, zerbaiti garrantzia ematen zaiolako. Beraz, balioa ematea giza gaitasun bat gehiago da, aukeratzeko funtzioa,
beste funtzio batzuk diren bezala: pentsatu, maitatu, zaindu, dibertitu,
izan eta abar.
Aukeratzean, erabakitzen dugu objektu bat, gauza bat, gertaera bat,
pertsona bat edo beste, eta balio edo desbalio bat egozten diogu. Beraz,
askotariko gauzen aurrean, aukeraketa mailakatu behar dugu, ezinezkoa
baita balio-atribuzio berdina ematea aldi berean erabaki behar dugun
guztiari. Lehentasun-ordena bat emango zaio aukeraketa horri, balioatribuzioaren bitartez. Beraz, aukeraketako gauzak bakoitzak garrantzi
maila desberdin bat izango du.
Horrek balio du giza beharrizanak beste ikuspuntu batzuetatik azter
tzearen garrantziaz ohartzeko, tradizio, kultura, moral eta printzipioetatik
haraindi. Gizarte-talde desberdinek askotariko balioak egozten dizkiete,
adibidez, janaria edukitzeari, ura eskuratzeari, energia-efizientzia hobea
izateari, komunikazioei eta abarrei. Beharrizan batzuei edo besteei balio
bat egoztearen arabera garrantzia desberdina hartzen dute.
Gainera, kontuan hartu behar da niari buruzko kontsiderazioa, nork bere
buruaz duena, norbere autoestimua, niak sentitzen baitu era subjektiboan bere beharrizana ase duela eta zorionez hori bizitzea. Zoriona
desberdina da pertsona bakoitzean, aukeraketa eta egoera bakoitzaren
aurrean.

Balioen, kontsumo kontzientearen eta zorionaren psikologia | SARETUZ

20

Nola eraikitzen dugu geure burua pertsona gisa kontziente iza
tearen bidez? Zeintzuk dira gakoak?
XX. mendearen erdialdera ere, Abraham Maslowk bere Giza Motibazioari buruzko Teoria proposatu zuen, psikologiako joera humanistentzako
bidea irekiz, humanismo moraletik desberdinak. Kontzeptu moralek
esanahi desberdinak hartzen dituzte kontzepzio psikologikoan, moral
eta erlijiokoez bestelakoak. Hala ere, bizitzarekin berrestekatzeko, bateratzeko, naturarekin batasun-esperientzia edukitzeko kontzepzioari buruzko eremu komun bat dute elkarrekin, bizitzeko gidak eta orientazioak
ematen dituztenak.
Bost beharrizan-kategoria definitzen ditu eta, beharrizan guztiak aldi berean hauteman daitezkeen arren, kategoria bakar batekoak ase daitezke
baldin eta aurreko kategorietakoak jada aseta badaude.
1- FISIOLOGIKOAK edo oinarrizkoak: jatea eta edatea, atsedena, barruak libratzea, mina saihestea, janzkera, eta giro beroa.
Beharrizan horiek, sortzean, falta gabe hornitu behar dira, eta haztean
autonomoak egiten hasten dira. Beharrizan horiek organismoaren garapenaren arabera asetzen dira.
2- SEGURTASUNA-BABESA, gorputzaren osotasuna, osasuna, bitarteko
materialak, babesa edo aterpea.
Oreka homeostatikoa lortzeko modua ematen dute: pertsonak ingurunean egonkortasuna edukitzea.
Idatzitako erreferentzia kapitalista batzuetan, etxebizitza-jabetza, lan
eta jabetza pribatuarekin nahasten dira.
3- JENDARTEKOAK-KIDETZA, pertsona arteko harremanak, gizarte-
onarpena.
Afektu-lotura izatearen sentsazioa edukitzea errazten dute, batasun-esperientzia edo alde holistikoa bizitzea, eta kontaktuaren muga bereiztea.
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4- ESTIMUA-AITORTZA, norbere buruarekiko, konfiantza, gaitasuna,
maisutza, lorpenak, independentzia, askatasuna. Gainerakoei buruz,
arreta, estimua, aitortza, erreputazioa, duintasuna, aintza, domeinua.
Norbere buruaren aitortza asetzeak, norbere burua argitasunez hautemateak, autoestimua garatzen du. Gainerakoen aitortzak, berriz, erabilgarri
izatearen eta lankidetzaren esperientzia garatzen du.
5- NORBERE GOGOBETETZEA: hazteko motibazioa, izateko beharra,
arazoen konponketa.
Asebetetzearen sentsazioa ematen du. Sormenaren adierazpidea da.
Zerbait sortzekoa premia da. Hortik aurrera, goi-balioak bizi daitezke,
adibidez, justizia, edertasuna, ordena, patxada, amodioa, izateko askatasuna, eta ondorengoak ematen ditu:
BIZITZARI ZENTZUA EMATEA. Eta NI ZORIONTSU NAIZ esperientzia.
Psikologia Humanistan eta Psikologia Transpertsonalean, terapia
garatzeko bideak eskaintzen dira, egoera horretara heldu ahal izateko.
Taldeentzat Gizarte Psikologiaren bitartez eta Balioaren Psikologiaren
bitartez, beharrizanekin eta horiek asetzearekin kontaktuan egotearen
esperientzia proposatzen du, baita atsekabea auzitan jartzea ere.

Zoriona existitzen da, berez dator?
Maslowren iritziz, zoriona emaitza bat da, beharrizan-multzo guztiak aldi
berean asebetetzearen ondorioa, etengabeko garapenean bizi, sormengaitasuna adierazi, garen pertsonaren gogobetetze-egoera baloratu eta
goi-balioetara bideratua izatearen ondorioa.
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Nolakoa da kontsumo kontzientea eta arduratsua, benetako
asebetetzea eragiten duena? Eta nolakoa era konpultsiboan
kontsumitzera daramana?
Ni kontzienteren kontzientzia bat edukitzera heltzeko, egiten ditugun
ekintzei buruzko erantzukizun osoz, ezin bestekoa da lehen zehaztutako alderdi guztiak aseta edukitzea; izan ere, beharrizan horiek guztiak
betez, izatearen kontzientzia hartzen baikoaz eta, beraz, pertsona norbanakoa bihurtzen.
Niaren kontzientziak, izatearenak, ez du mugarik; aldiz, zabalduz doa,
beharrizanak sofistikatzen joan baitaitezke, alegia, bizitza osoan horiek
gero eta konplexuagoak eginez, ez dago toperik, era horretan kontzien
tzia areagotuz doa, desberdina eta gero eta zabalagoa izanik. Bizitzan
garatzen da, denboraren joanean. Kontzientzia zabaleneko garapena eskuratzeko askatasuna izatea da eskura daitekeen handiena.
Kontsumoaren inguruan, arreta jarri behar zaio Estatu Batuetan berrogeita hamarreko urteetan eta Mendebaldearen eraginpeko herrialdeetan
gertatutakoari: kontsumo zurruntasunez sustatzen hasi ziren, enpresa
batzuetako pertsona batzuek besteei beren produktuak kontsumitzera
zirikatu zituztenean, batez ere publizitatearen bitartez. Publizitateak
biltzen du bere baitan ezagutza psikologiko osoa kontsumo selektibora
zirikatzeko.
Publizitate eta propaganda betiko ezinezko asebetetze batera bideratzen
dira, eta sendotu egiten dute erosi, eduki, lortu, erabili eta bestelako desio batzuk; desioa hauspotuz funtzionatzen dute, baina desioa ezinezkoa
da betetzen, mugagabea delako. Beraz, pertsonek beti zerbait lortzera
bidera dezakete beren bizitza, asetzen saiatzera, baina egoera hori inoiz
lortu gabe: bukaera gabeko kontsumoaren gurpilean sartzen dira.
Publizitatearen eragina saihesteko, beharrezkoa da manipulazio horretaz
jabetzea. Informazioa dirudien eta gisa horretan janzten dena, sarritan,
eskaintzen dena lortzera zirikatzeko desioaren akuilua da. Eta desio
dena eta beharrezkoa dena kontrastatzea, bat baitatoz koska benetako
asebetetzea lortzea denean.
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Publizitateak gizarteko arlo guztiak busti eta horietan eragiten du, zuzenean, zeharka edo era subliminalean, informazioarekin lehiatzen den
desinformazioa eraginez, informazio hori sentitutako beharrizana ase
tzen duenaren balioa bereizteko nahikoa izango zen arren. Beraz, ezin
bestekoa da benetako beharrizana zein den ezagutzea, erabilerara eta
erabilgarritasunera bideratutako zerbait lortzeko, eta ez metaketa hutsalerako. Asebetetze hori lortzen da erosketa edo sorrera erabili, digeritu,
kudeatu edo beste edozeren ondoren eraldatzen denean.
Kontsumoa prozesu horiei lotuta dago eta, beraz, beharrizanarekin
izandako kontaktuak eragingo du kontsumo kontzientea eta arduratsua.
Bestalde, metaketara bideratutako kontsumoa, edukitzeko eta ez erabiltzeko, jokabide konpultsibo bat eragin dezake, errepikakorra, eta sinetsaraz diezaieke pertsonei izan badirela eta balio dutela gauza horiek
eman edo ordezkatzen dutenagatik, asebete inondik ere ez duten arren.

Eraldaketa hori egiten ez bada zer gertatuko da?
Berriz ere atsekabea. Adibidez, norbaitek bizikleta erosten badu, hori
ondo ikusia da, modakoa da, eta askotariko gizarte-mailatan sustatzen
da, neurri batean karburazioko ibilgailuaren erabilera ordezkatzeko eta,
era horretan, berotegi-efektuko gasen igorpena murrizteko. Pertsona horrek ekologiarekin eta klima-aldaketarekin oso ohartuta, aldiz, garraio
publikorik eduki gabe joan behar da lanera eta, beraz, bizikleta jaiegunetan bakarrik erabiltzen du; azkenean, bizikleta geldirik dago denbora
gehiago erabiltzen baino, mantendu behar den garajean geratzen da, bizilekuan (txika baita) enbarazu egiten baitu. Objektu hori ez erabiltzean,
jada ez da lortzen asebetetzerik, biltegiratzearena bakarrik, eta denboraren joanean, atsekabea eragiten du mantentzeak dakarren zamagatik.
Erabiliko balu, asebetetzeak sentituko lituzke, beharrizan batzuei aurre
egiteko balio duen neurrian. Hori hala ez denez, berriz saldu edo opari
tzea beste aukerarik ez dago, eraldatzea.
Zorion-egoeretara heltzeko, beharrezkoa da nork bere beharrizanak ase
tzea, izatearen kontzientziaz, egiten dituen ekintzen ondorioekin arduratuz eta bereizi gabe kontsumora xaxatzen duen publizitatea baloratzek
gai izanez.
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Beharrizanei dagokienez, badago horiek asebetetzeko ordena
bat?
Bai, beharrizanak denak batera hautematen dira, eta maila batekoak
aseak izateko aurreko mailetakoak aseta behar dira, dinamika ordenatua
baitute.

Lankidetzaren zenbait arlotan, pertsona batzuek uste dute
egoista dela norbere burua gogobetetzen ahalegintzea, komuni
tatea eta taldea goi-mailakoagoak direlako. Zer egin dezakegu
nia ez itotzeko eta taldea ez abandonatzeko?
Bertolt Brecht antzerkigileak XX. mendean zioenez, “bukatu da sinesmenaren milurtekoa, eta hasi da dudaren milurtekoa”. Freudek, filosofotzat hartuak, “NI”a eta haren izaera osoki garatzeari arreta jartzearen
garrantzia adierazi zuen, eta nabarmendu zituen ere arazoak sortzen
dituela egozentrismoak, bakarrik ni umetua hazteak, unibertsoaren erdigune delakoan guztirako eskubidea duela uste duen “ego”ak, sortu
egiten baitu irizpidez erabakitzeko eta aukeratzeko bereizketak egin eta
aukeratzeko ezgai den pertsona.
Hazkundearen garapen naturalaz, pertsonak badakite haien izana non
amaitzen den eta noiz bestearena hasten. Gestaltean, mugak identifika
tzeko gaitasuna eta kontaktuaren muga hartzen dira kontuan, pertsonen
arteko harremanak, topaketak, elkartrukeak eta lankidetza gertatzen diren prozesuak diren neurrian.
Pertsonen askatasunak besteenak hasten diren tokian gelditzen dira,
kontaktu horretan adostasun inklusiboak gertatzen dira, eta nork bere
nia kontuan ez hartuz gero, nekez hartuko dira kontuan osoki beste
“niak” eta taldeen dinamikak gizarteen osotasunean.
Maribel Gomez Sanjuan
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SARRERA
Saretuz Jardunaldietan Tailer formatuko saio bat egin zen, etxebizitza
kolaboratibo edo Cohousing1 bat osatu eta eraikitzeko proiektu baten
hasierako garapen-prozesuen “simulazio azeleratu” bat egiteko helburuarekin. Parte-hartzaileak aurrez egindako elkarrizketan partekatutako
ideietatik eta beren bizipenetatik abiatu ziren tailerraren lehen faseari
ekiteko, eta honako galderei erantzun zieten: Nola bizi nahi duzu? Nolakoa izango litzateke bizitza-partekatu baten proiektua? Behin oinarriz
ko ideia pertsonalak zehaztuta, bateratze-lana egin zuten tailerraren
bigarren faseari heltzeko; bigarren fase horretan nola antolatu eta parte-hartzaile guztien artean egindako proiektu bat nola garatu landu zen.
Lau lantalde osatu ziren, gaika (gizartea, ingurumena, ekonomia eta espazio fisikoa), eta azken ondorioak elkarrekin atera zituzten.
Tailerrean, datu-ekarpen masiboari baino gehiago, partekatutako interesak aurkitzeari, lankidetzari, soluzioak pentsatzeari eta negoziatzeari
eman zitzaion lehentasuna. Horretarako modu praktikoan lan egin zen
proiektuaren fase bakoitzaren gakoen inguruan: bizitza-ideia eta talde
baten prestakuntza, antolatze-moduak eta jabetza, lekua bilatzea, erabilera pribatu eta komunen programa, intimitatea eta elkarbizitza, gai
legalak eta ekonomikoak, zerbitzuak eta alternatiba arkitektonikoak, aukera bioklimatikoak eta energia-aurrezpenekoak.

1. Zer da cohousing-a? Bizita pribatu eta komunaren arteko erlazioa ulertzeko moduarengatik kohesionatutako komunitatea da. Etxebizitza pribatuz eta zerbitzu komunen hornikun
tza handi batez osatua dago. Bizilagunek antolatu eta kudeatzen dute, eurek erabakitako
ereduaren arabera, eta horri esker, proiektua, euren egiazko premia espezifikoen arabera
definitzen dute. Etxebizitzen neurrizko kostua lortzeko, normalean ekipamendu osoa izanda ere, ohiko azalera murriztu egiten dute espazio komunei eskaintzeko. eCOHOUSING
Equipo Bloque Arquitectos-en http://ecohousing.es/ de web-etik ateratako definizioa.
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TAILERARREN EGITARAUA
1A FASEA
Nola bizi nahi duzu?
Hausnarketa pertsonala
— Bizimodua, norekin bizi nahi dudan, non, zenbat partekatu nahi dudan, nolakoa izango litzatekeen nire etxea, zein premia, zaletasun,
kapritxo… ditudan.
Bateratze-lana
— Hasierako taldeen prestakuntza

1B FASEA
Nolakoa da partekatutako gure bizitza-proiektua?
Bisioa: bizimodua eta taldearen printzipioak
— Norbanakoen nahiak eta talde-irizpideak bat etortzea
— Zerk definitzen du taldeak aukeratutako bizimodua?
Definizioa: nortzuk, non, zenbat, premiak, arauak
— Nola eragiten diogun elkarri
— Nola hartzen ditugun erabakiak
Bateratze-lana
— Taldearen indarguneak eta ahuleziak
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2A FASEA
Nola antolatzen gara?
Taldeak egin beharreko lanak
— Nola aprobetxatu guztion gaitasun eta ezagutzak
— Proiektua egiteko zer behar dugun: baliabide propioak eta kanpo-
asistentzia
Lan-batzordeak osatzea
Taldea, lekua eta ingurua eraikitzeko oinarriak
— Soziala: osasuna, zerbitzuak, elkarbizitza, komunitatea, kudeaketa,
zabalkundea.
— Ingurumenekoa: ingurumena, eraikitze jasangarria, energia eta baliabideak
— Ekonomikoa: kostuak eta kuotak, kontsumo kolaboratiboa, finantziazioa, lana
— Espazio fisikoa: espazio pribatuak eta komunak, kanpoaldekoak, antolaketa

FASE 2B
Proiektuaren garapena
Taldea eratzea
— Antolaketa, bazkide-kopurua, autokudeaketa, jarduerak, elkarbizitza,
osasuna, komunitatean sartzea, sinergiak, jasangarritasun ekonomikoa
eta soziala…
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Lekua eratzea
— Espazio komunak, etxebizitza-espazioak, espazio libreak eta ingurua,
eraikina, bioklimatika, elkarbizitza/intimitatea, zerbitzuak, instalazioak, gaitasuna, ingurumena…
Ingurua eratzea
— Eredu energetikoa, lana, tokiko komertzioa, kontsumo kolaboratiboa,
kultura…

TAILERREAN ADIERAZI ETA BILDUTAKO IDEIA NAGUSIAK
Tailerreko bi faseetan parte hartu zutenek idatzitako oharren laburpena
aurkezten dugu jarraian.

LEHENENGO FASEA
Banakako hausnarketak eta bateratze-lana
Proiektua non eraiki
— Hirian, ez zait inporta beste batera aldatzea
— Hiri-eremuan
— Hiri-erdigunetik gertu baina ez barruan
— Herrixkan
Antolaketa eta balioak
— Konpromiso-mailaren inguruan gutxieneko batzuk zehaztea beharrez
koa da, baina malgua izan behar da, egokigarria izan dadin.
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— Erabakiak hartzeko aldizkako biltzarrak egitea
— Komunitatea, komunitate-espazioekin eta gastuak partekatuz
— Erabilera-eskubidea, ez banakako jabetza
— Osagarritasuna. Elkarrekikotasuna, berdintasuna, solidaritatea
— “Ongi Bizitzearen” filosofia garatzea
— Erantzukizun mugatuko kooperatiba
— Garrantzitsuena komunitatea solidaritatetik egitea da: talde kohesionatu bat eraikitzea beharrezkoa da
— Erne egon proiektua definitzeko prozesuan gerta daitekeen desgastearekin
— Ez itsutu etxea izatearekin eta anbizioak neurtu
Mota
— Adin ezberdinak partekatzen baditugu hobe
— Belaunaldiartekoa
— Lagunak nahi ditut, ez bazkideak
— Jende anitza gustatzen zait
— Leku ezberdin askotako jendea
Neurria
— Ahalik eta pertsonarik gehien barne hartzeko modukoa. 20 etxebizi
tza-unitate gutxi gorabehera
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Gune komunak
— Lan-espazioak partekatzea
— Isiltasun-areto bat
Gune pribatua-etxebizitza
— Apartamentu txikia, espazio komun gehiago
— Gutxieneko espazio pribatua, egokitua
Kanpoaldeak
— Espazio irekiak egon daitezela. Lursail gutxi badago teilatuak gusta
tzen zaizkit
Jasangarritasuna eta energia
— Karbono-arrastoa murriztea
— Autolaborantza
Zerbitzuak
— Gutxieneko asistentziak izatea, adinekoetan pentsatuz

BIGARREN FASEA
Lantaldeak, proiektuaren antolaketa eta garapena
Alde sozialak
— Bilerak hilean behin eta ez ohiko bilerak
— Akordio-maila ezberdinak erabaki-motaren arabera
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— Boto bat pertsonako (botoa etxebizitzako edo botoa portzentajeko edo
parte-hartze kuotaren gainetik nahiago)
— Ondasun komunaren inguruko erabakiak hartzea %70eko gehiengoarekin, erabaki arruntak gehiengo sinplearekin
— Mantentze-lanen batzorde bat dago
— Komunitateak lan arruntak har ditzake bere gain. Lan komunak bana
daitezke. Ordu-trukaketa?
— Gatazkak konpontzeko moduak aintzat hartzea eta ezartzea. Aurreikustea hobe
Ingurumen-irizpideak
— Arkitektura ekologikoa eta bioklimatikoa
— Energia-eraginkortasunaren eta berriztagarrien ekoizpenaren planteamendua. Eguzki-panelen bideragarritasuna aztertu. Energia jaso eta
ekoizteko aukera
— Bioeraikuntzarekin lotutako materialak. Etxebizitzaren orientazioa.
— Baratzearen bideragarritasuna
— Ura: Autohornikuntza eta birziklapena
— Jatorri jasangarria duten eta toxikoak ez diren materialak
— Hondakinak: prebentzio-irizpideak, jatorrian bereizketa erraztea, autokonpostajea
Egitura eta bideragarritasun ekonomikoa
— Azalera-eskubideen aukerak aztertu
— Baja hartu duen bazkideak hasierako aportazioa jasotzen du
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— Espazio pribatuaren metro karratuen araberako aportazioa
— Taldearen solidaritatea baten batek ezin duenean, errentaren arabera
— Kuoten ordainketa errentaren arabera (utopia)
— Espazio pribatuaren neurria mugatzea
— Errentak elkarbizitza-unitateko errentaren edo metro karratuen araberakoak izan behar duten aztertzea
— Kuotak barne hartu behar ditu zerbitzuak, mantenimendua eta hipoteka edo mailegu komunaren ordainketa
— Erretserba- eta solidaritate-fondoa, soldataren arabera, balio kooperatiboak indartzea. Fondoaren laguntza noraino iristen den definitu.
Espazio fisikoaren ezaugarriak
— Urbanoa denez, altu dagoen blokea da
— Komunitateari irekia
— Neurrizko espazio pribatuak espazio komunei azalera emateko
— Intimitatea eta pribatutasuna graduatzea
— Kanpoaldearekin harremana graduatzea: plaza –parkea-arkupea
— Espazio komunak lehenengo solairuetan
— Azken solairuan terraza eta baratzea
— Unitate berdinak baina modularrak, etorkizunean handitu edo txiki
tzeko eta erabili gabeko espaziorik gera ez dadin
— Espazioak alokatzeko aukera
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TAILERRAREN ONDORIOAK
Tailerraren hasierako fasean taldekideen kidetasunak eta aniztasunak
ikusi ziren eta baita aurre-hizketaldiko informazioa nola prozesatu zuten
ere. Bat etorri ziren gai askotan, baina ikuspuntu, interes eta espektatiba ezberdinak ere antzeman ziren tailerrean parte hartu zutenen artean,
eta horrek hainbat bide ireki zituen eztabaidarako.
Gaika eta taldeka antolatutako lan-fasea izan zen biziena eta bertatik
irten zen ideia-kopuru handiena. Taldeak tailerreko lehen fasean ikusitako gaiak aztertzen hasi ziren eta taldean egindako lanak laster sustatu
zuen ideia-adierazpena inguru produktibo batean. Eztabaidatutako aukera bakoitzaren abantailak eta eragozpenak aurreratu ziren, etxebizitza
kolaboratibo baten proiektuaren garapenean dauden zailtasunak eta aldagai anitzak bisualizatuz. Parte-hartzaileek erabaki bakoitzak proiektuaren osteko faseetan duen ondorioa antzeman zuten, nola eragiten
duten batak bestearengan eta, batez ere, nola eragiten duten oraingo eta
etorkizuneko elkarbizitzan.
Rogelio Ruiz izan zen tailerreko dinamizatzailea; bere ardura izan zen eztabaida-aldagaiak txertatzen joatea eta lantalde bakoitza hartzen zihoan
erabakiak beste taldeei transmititzea. Taldeak zirriborratutako planteamenduak kolokan jar zitzaketen aldeak nabarmendu zituen, gai baten
ikuspuntu ezberdinen artean sor daitezkeen tentsioak simulatzeko.
Azkenean, talde bakoitzak, bere gaiaren lerro nagusiak biltzen zituen
dokumentua adostu zuen, ondorioen azken eztabaidarako. Ia parte-har
tzaile guztiek aukeratu zuten hiri-inguruko proiektu bat, baina ñabardura
batekin: gertu bai baina hiri-erdigunean bertan egon gabe. Belaunaldiarteko eta era askotako proiektuaren alde egin zuten baina hainbat interes
bateratzeko zailtasunak ere agerian gelditu ziren. Antolaketa sozial eta
ekonomikoaren eta erabaki-hartzeen inguruko eztabaida oso interesgarria izan zen; eredu kooperatibo eta asanblearioan eta banaketa zuzen
eta solidarioan oinarritutako aukerak irten ziren, komunitatearen lanen
zati bat partekatzeko aukera erantsiz. Bizi-espazioei dagokienez, espazio
komunak pribatuen gainetik lehenetsi ziren, baina, beti ere, intimitatea eta elkarbizitzaren eta barne eta kanpoko espazioen arteko oreka
mailakatuari eutsiz. Alde energetikoa, baliabideen berrerabilpena eta
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hiri-inguruarekin bateragarriak diren hondakinen kudeaketaren inguruko
ideia asko ere irten ziren.
Oso interesgarria izan zen egiaztatzea, beste leku batzuetan egindako
tailerretan parte hartu zutenekin planteamendu asko partekatu arren,
bertako beste gai asko ere irten zirela, eta ideia horiei esker, proiektu
bakoitza –proiektua burutzen dutenena eta garatzen den lekuarena dela
kontuan hartuta- bakarra eta bertan biziko diren pertsonekin koherentea
izango da.
Tailerrean planteatutako prozesuek, topaketan egindako ekarpenekin garatutakoak, ustiatzeko bide ugari utzi dituzte zabalik, baina bide horiek
ez datoz kokapen teoriko batetik baizik eta pertsona erreal eta zehatzen
esperientzia, premia eta nahietatik datoz. Horrela uste dugu egin behar
zaiola aurre etxebizitza-eredu berrien sorrerari. Tailer honek bizimodu
beteago, kooperatiboago eta sozialagoa nahi duenarentzat materiala sortuko zuela espero dugu, bereizten gaituenean baino partekatu dezakegun eta elkartzen gaituen horretan oinarritutako materiala, hain zuzen.
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ERANSKINA
Cohousing-etxebizitza kolaboratiboko proiektu bat garatzeko
eCohousing Equipo Bloque Arquitectos-ek Egindako oinarrizko prozesuaren eskema
Bizimodu zehatzentzat pentsatutako eredua: norberak nahi duen moduan
bizitzea possible da
Oinarrizko kontzeptuak
— Zer da cohousing-etxebizitza kolaboratiboa?
— Jabetza-eredua – Erabilera-lagatzea
— Pribatua-komuna oreka
— Taldekide kopurua
— Lursailak. Sarbidea, kalifikazioa eta egokitzapena
— Kostuak. Proiektua, mantenimendua eta zerbitzuak
— Finantziazioa
— Osasuna eta eskuragarritasuna
— Jasangarritasuna eta energia
— Iraunkortasuna eta eraginkortasuna
— Kultura kolaboratiboa
— Eredu arkitektonikoak
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Prozesu orientagarria
— Bizimoduaren ideia eta taldearen erapena
— Lanen antolaketa eta taldearen hedapena. Alde legalak, ekonomikoak
eta lursailaren bilaketa
— Plangintza integrala. Finantziazioa, lursaila eskuratzea eta teknikarien
kontratazioa
— Arkitektura-proiektua
— Eraikuntza
— Batera bizitzen hasi
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Zeintzuk gara Sostrecivic?
Sostre Cívic 700 bazkide inguru biltzen dituen kooperatiba da. Lankide
tzako espazio honek etxebizitza eskuratzeko eredu alternatiboa sustatzen
du, dibulgazioa, aholkularitza, finantziazioaren bilaketa eta etxebizitza
kooperatiboaren sustapena eta kudeaketa eskainiz, erabilera-lagatze
erregimenean. Etxebizitza-proiektuak garatzen ditugu baina etxebizitza
eskuratzeko eredu bidezkoago eta eskuragarriagoarekin, irabazi-asmorik
gabekoa, ez espekulatiboa eta eraldatzailea, eta horrez gainera, elkarbizitza-modu solidarioagoaren alde egiten dugu, ekonomia sozialaren
balioekin bat eginez: berdintasuna, solidaritatea, ekitatea, demokrazia,
autoantolaketa.
Sostrecivic-ek etxebizitza-proiektuak sortzeko esparrua eskaintzen du,
kooperatiba berri bat sortu beharrik gabe, eta proiektu bakoitza independentea eta autogestionatua da. Proiektuak ezingo du bere kontura
ondarea berpribatizatu, eta horrela, proiektuek denboran zehar irautea
lortuko dugu.
Erabilera-lagatze erregimeneko etxebizitza kooperatiboa sortu eta susta
tzeko xedez ondorengo jarduera-lerroak ditugu:
- Eredua gizarteratzea eta ezagutzera ematea hitzaldi eta ekitaldiak
antolatuz, material informatiboa landuz eta komunikazio-bideak kudeatuz.
- Erabilera-lagatze erregimeneko etxebizitza kooperatiboa sortu, bul
zatu eta sustatzea, pertsona eta talde aktiboei espazioak bilatzeko
–lurra edo eraikinak- babesa eta laguntza emanez , eta hirugarrenen
eskakizun eta lankidetza-proposamenei erantzuna emanez, udal
etxeei bereziki.
- Oinarri soziala indartu eta ahalduntzea, elkartu, prestatu eta kooperatibarekin trukeak egiteko espazioen bitartez.
- Ekonomia sozial eta solidarioaren esparruko erakundeekin sarean lan
egitea.
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Nola eskura daiteke lurraldea eta/edo ondarea?
Lurra edo ondarea eskuratzea da erronkarik nagusienetakoa. Ondarea
eskuratzeko hiru modu daude:
Erosi: Aukerarik garestiena da baina epe luzera mugarik izango ez duen
proiektu bat sortzea ahalbidetzen du.
Azalera-eskubidea: Jabeak ondasunaren erabilera proiektu bati uztea
erabaki dezake, gehienez 75 urtez administrazio publikoen kasuan eta
90 urtez jabe pribatuen kasuan. Normalean, jabea, administrazio publiko bat izan ohi da, eta proiektuari baldintza batzuk jartzen dizkio ondasuna lagatzearen truke, adibidez, bazkide guztiak BOE izan daitezela
edo udalerrian, gutxienez, 2 urtez erroldatuta egotea. Administrazio publikoak begi onez ikusten du eredu hau, etxebizitza soziala eraikitzeko
aukera eskaintzen duelako, lurraren jabetza galdu gabe eta inbertsioa
bere gain hartu gabe.
Hiri-masoberia: Jabe batek talde bati lagatzen dio jabetza bat ondare
hori berriztu edo birgaitzearen truke. Lagapenak ez dira 10 urte baino
gehiago luzatzen.

Nola kudeatzen dira proiektuak?
Autokudeaketa da ereduaren oinarri nagusienetako bat. Proiektu bakoi
tza independentea da, bakoitzak bere batzarra dauka eta kudeaketa ekonomiko eta finantzario bereizia. Ereduaren funtsezko gaiak besterik ez
ditu kooperatibak berak onartuko, adibidez, ondarearen pribatizazioa.
Proiektuaren fase bakoitzak gaitasun/ezagutza ezberdinak behar izaten
ditu, eta zenbait kasutan taldeak berak har ditzake bere gain. Taldeak
erabakiko du zeregin horiek azpikontratatzea edo talde barruan egitea,
adibidez lege-aholkularitza, arkitektoen lana edo gatazken kudeaketa.
Sostrecivic-etik sustatzen duguna da kanpo-hornitzaile guztiak ekonomia
sozial eta solidarioaren sareko kideak izatea, adibidez Fiare eta Coop57
finantziaziorako edo LaCol eta Celobert arkitektura-zerbitzuetarako.
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Nola egokitzen da proiektua denboran zehar?
Pertsonak, denboran zehar, aldatu egiten gara eta pertsonekin batera
taldeak ere bai. Familia-egituran aldaketak egon daitezke, seme-alaba
bat jaiotzen delako edo seme-alabak independizatu egiten direlako, lanean ere bai, lana galdu dugulako edo jubilatu egin garelako, eta aldaketa sozialak ere gerta daitezke, adibidez elbarritua edo menpekotasun-
egoeran geratzea. Beste aldaketa garrantzitsu bat pertsonen txandaketa
da, gaurko taldeak ez du zertan biharkoarekin bat egin.
Eredu guztiak, proiektu arkitektonikotik hasita hileroko kuoten kudeaketaraino, egoera guzti horiei konponbidea emateko prest egon behar du.
Eraikinek mugikortasuna murriztua duten pertsonei egokituak egon behar dute, eta gainera, logela-kopurua erraz aldatzeko moduko diseinuak
egiten dira.
Hileroko kuotatik portzentaje bat solidaritate-fondo batera doa; fondo
horri esker, kuota ordaindu ezin duten pertsonei laguntzen zaie.

Zein proiektu daude estatu eta nazioarte mailan?
Estatuan zein nazioartean erabilera-lagatze erregimeneko etxebizitza
proiektu asko egon arren, erakunde-aterkiak ez gara horrenbeste. Erakunde-aterkiok erabilera-lagatze erregimeneko etxebizitza-proiektuak
sortzea nahi dugu baina lege-egitura baten azpian, besteak beste berpribatizazioa ekiditeko, proiektu arteko solidaritatea errazteko, ereduaren
erreplikagarritasuna ahalbidetzeko eta espekulazioa ekiditeko.
Erakunderik handiena Mietshäuser Syndikat da; 127 proiektutik gora
ditu Alemanian. Beste txikiago batzuk ere badaude: Habitat (Austria),
Vrijcoop (Holanda) edo L’Air De Rien (Frantzia).
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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 erdigunea den eta ekonomia bere zerbitzura dagoen gizarte bat, justizian,
emakume eta gizonen arteko eta herrien arteko berdintasunean, solidaritatean, naturarekiko orekan, konpromisoan, lankidetzan… oinarrituta,
zaintzak banatuta dauden gizartean oinarrituta.
Sarearen helburu nagusiak dira:
1. K
 ontsumo Kontziente, Arduratsu eta Eraldatzailea garatu eta susta
tzea, giza garapen jasangarriago baten ikuspegitik gizartearen eraldaketa-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 juridikotako esperientziak eta erakundeak koordinatzea, horretarako justizia-, zuzentasun- eta jasangarritasun-printzipioetan oinarrituz. Beraz,
sare-lana, egitasmo bateratuak eta beste erakunde, sare sozial, instituzioetan eta, oro har, gizartean ordezkaritza kolektiboa sustatzen ditu.
Gure estrategiak bi lan-ildori erreparatzen dio:
Alde batetik, sareko ekimenen partaidetzaz Kontsumo Kontziente, Arduratsu eta Eraldatzaileko irizpideetan oinarritutako sentsibilizazio, bistaratze eta ikasketa-prozesuak. Bestetik, ahalduntze- eta ikasketa-prozesu
kolektiboak sustatzea, Sarean bultzatzen ditugun balioak praktikan jarriz: gardentasuna, parte-hartzea, ekodependentzia, lankidetza, entzuketa aktiboa, zuzentasuna, horizontaltasuna, zainketak, dibertsitatea,
komunikazio ez-bortitza, konfiantza, talde-lana, atzeraelikadura, herriaren heziketa, ikuspegi kritikoa eta autokritika, umorea eta disfrutatzea.
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Saretuz Sareak barnetik zein kanpotik lan egiten du hezkuntza eralda
tzailearen arloan, Donostiako herritarrei zuzenduta. Ondorengo jarduketa-ildoak nagusitzen dira:
Kontsumo Kontziente, Arduratsu eta Eraldatzailean (KKAEn) hezi eta
sentsibilizatu. Gai jakin bati buruzko urteko jardunaldi bat, gogoetarako mahai-inguruak, sare-ekimenen arteko elkarte kolektiboak, tailerrak,
mintzaldiak eta abar egin.
KKAErako tresnak eta materialak sortu: Donostiako KKAEren kale-izendegi bat (Mapasaretuz), ekitaldi jasangarrien gida, heziketa- eta sentsibilizazio-bideoak, Donostiako kontsumoari buruzko azterketa, etab.
KKAE integratzeko aholkularitza, materialen berrikuspena, KKAE jardueretan, ekimenetan eta abarretan sartzeko lan-taldeetan parte hartzea.
Donostian Kontsumo Arduratsuaren inguruan ekimen, jarduera eta elkarte ugari egon dira urtetan; Saretuz sortu da Kontsumo Arduratsua
sustatu edo/eta lantzen dituzten askotariko ekimenak ezagutu, koordinatu, indarrak bateratu eta haien arteko sinergiak sortzeko. Hasiera-hasieratik lotura zuzena izan dute beren ingurunearekin eta komunitatearekin,
elkarte, auzo, denda eta saltoki txiki, herri-administrazio eta herritar aktiboekin, askotariko partaidetza-maila eta -espazioren bitartez.
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Maribel Gómez Sanjuan eta Juan Marín

Jardunaldiko partaideak

SARETUZ

Babesle iraunkorra

Apunte Koadernoa

Patronoak

