Propiedad privada
se vende

A
O
K
I
T
GIDA DIDAK
www.kcd-ongd.org

info@kcd-ongd.org

Tel. 946 024 668

KCD GGKEREN INFORMAZIOA
Kultura Communication y Desarrollo KCD Garapenerako Lankidetzako Gobernuz Kanpoko Erakunde
bat da, zeinaren helburua baita Komunikazio Soziala eta Kulturala sustatzea garapenerako tresna gisa.
KCD-GGKE onura publikodun izendatu dute, eta EAEko administrazio-erregistroan AS/B/14091/2008
kodea darama.
KCD GGKEaren oinarriak
1. Herritar global eta konprometituak.
2. Komunikazio demokratiko eta anitza.
3. Baztertuta egon ohi diren kolektibo eta komunitateen integrazioa.
4. Genero-berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea.
5. Aniztasun kultural, etniko, erlijiozko, politiko, sozial eta sexu-joerazkoa.
6. Giza Eskubideak, bai norbanakoenak, bai taldeenak.
7. Naturarekiko harreman iraunkorra.
8. Bake-kultura positiboa.
9. Berdintasunean oinarritutako harremanak, bai pertsonen artean, bai herrien artean.
10. Migrazio-prozesuak gizatiartzea.
KULTURA eta KOMUNIKAZIOA funtsezko osagarriak dira edozein pertsona,
komunitate edo herriren GARAPEN prozesuan.
KCD GGKEak gizarte hobe baten sorreran bere alea jarri nahi du. Bertan, izatea gailentzen zaio edukitzeari, kultura eta naturaren aniztasuna daude oinarrian eta baztertuta dago edozein bortxakeria eta
botere-gehiegikeria.
KCD GGKEak genero arteko berdintasunaren alde dihardu, aukera-berdintasunik ezak eragindako bidegabekeriak desagerrarazteko. KCD GGKEk premiazko deritzo txirotasuna, bereizkeria, kalteberatasuna eta gerrak bukaraztea; izan ere, milioika pertsonari eragiten diote mundu mailan, eta giza garapen
iraunkorra galarazten dute.
KCDren lerro estrategikoa, Gizartea eraldatzeko hezkuntzan
1) Kultura eta gizarte-komunikazioa sustatu eta zabaltzea, lanabes garrantzitsu eta baliotsuak diren heinean
Tokiko Giza Garapena lortze aldera.
2) Giza eskubideen, genero-parekidetasunaren, kultura artekotasunaren eta garapen iraunkorraren zabalkunde eta promoziorako espazioak indartu eta hedatzea.
3) Kulturaren, komunikazioaren eta garapenaren inguruko egitasmoen eztabaida, elkartruke, hausnarketa
eta sustapena garatzeko guneak indartu eta hedatzea.
4) Hainbat sektoretara bideratutako formazio- eta ahalduntze- guneak sortzea, batez ere emakumeek osatuta, garapenerako komunikazioan parte-hartzaile moduan.
5) Zinema-sektorean parekidetasuna sustatzea, batez ere gizarte-eraldaketari begira egindakoan.
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KCD GGKEREN INFORMAZIOA
Jarduerak
• Bilboko “Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdia.
• Kultura, Komunikazio eta Garapenerako Nazioarteko Topaketa.
• Komunikazioa eta Garapenerako Eskola.
Beste batzuen artean…
KCDren garapenerako kooperazio-egitasmoak gauzatzeko ildo estrategikoak
1) Munduan zehar garapenerako komunikazioan diharduten pertsona eta erakunde sareak sustatu eta laguntzea.
2) Txirotutako herrialdeetan giza eskubideen sustapenerako lanak garatzea, kultura- eta gizarte- komunikazioaren bitartez.
3) Genero-parekidetasuna eta emakumeen ahalduntzea bultzatzea garapenerako kulturaren bitartez.
Jarduerak
• “Mexikoko herri indigenen eta emakumeen eskubideen defentsarako komunikazio-eraldatzailea”. (Ojo
de Agua, Mexiko)
• “Nikaraguatik Erdialdeko Amerikarainoko genero-indarkeria aurreikusteko komunikazio soziala” eta
“Loma Verde” telesaio soziala. (Fundación Luciérnaga, Nikaragua)
• “Emakume anitzak, beren eskubideak garapenerako komunikazioaren bidez defendatzen. Egiptotik
mundura”. El Cairoko Emakumeek egindako Nazioarteko Zinema Jaialdia, “Cairo Internationa Women’s
Film Festival”. Sareko ekintzak mugimenduan diren zinema-karabanetarako eta minutuko bideo-tailerrak, bai Euskal Herriko eta Egiptoko zenbait herritan, bai Latinoamerikako eta arabiar herrialde batzuetan. (Klaketa Árabe, Egipto)
Beste batzuen artean…
Hitzarmenak
• CIFP Tartanga LHII (Erandio)
• IES Mungia BHI (Mungia)
• IES Ballonti BHI (Portugalete)
• CIFP Txurdinaga LHII (Bilbao)
• CIFP Elorrieta Erreka Mari LHII (Bilbao)
• CIFP Iurreta LHII (Iurreta)
• IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao)
• IES Artaza –Romo BHI (Leioa)
• IES Aixerrota BHI (Getxo)
• CIFP Nicolás Larburu LHII (Barakaldo)
• Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
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1. FITXA TEKNIKOA
Izenburua: Propiedad privada se vende
Urtea: 2016
Herrialdea: Espainia
Hizkuntza: gaztelania
Azpidatziak: frantsesa eta ingelesa
Errealizazioa / Ekoizpena: Carmen Quijada
Generoa: fikzioa
Saila: Giza Eskubideak

2. SINOPSIA
Carlos 10 urteko mutikoa da, eta ordaindu ezin dezaketen etxean bizi da haren amonarekin, etxea Simonena
da, aberastasuna kontu korronteko zeroen bidez zenbatzen duen gizona. Hark etxea giltzarrapoz itxi nahi du,
baina horretarako hutsik egon beharra du. Hortaz, egunak plazan ematen ditu, etxe parean, amona-biloben
mugimenduen zelatan. Simonek, ordea, ez zuen espero haurra hurbildu eta harekin esertzea. Nork zelatatzen du zelataria? Nor da ehiztaria eta nor harrapakina? Zenbat kostatzen da kontzientzia piztea?
3. PELIKULA AZTERTZEN
i. Zer kontatu digu pelikulak? Zer sentitu duzu film laburra ikustean?
ii. Azken urteotan zer gertatu da Espainian pelikularekin erlazionatuta?
iii. Pelikula honetan hainbat interes dituen gatazka aurkezten da. Zein dira atal horiek? Zer dela eta
egiten dute talka?
iv. Ezagutzen al duzu inor halako zerbait jasan duenik, eta familiarik?
v. Uste al duzu gatazka hau konpontzeko aldeetako batek irabazi behar duela eta besteak galdu ala
bietarako konponbide positiboa dago?
vi. Zer gertatzen da auzoko bizilagunak ageri diren azken eszenan?
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4. ETXE-KALERATZEEN ARAZOA: INPLIKAZIOAK ETA DATUAK
Azken urteotan, hedabideetan askotan entzun eta irakurri izan dugu “etxe-kaleratze” berba; arazo, pobrezia,
sufrimendua eta tristura bezalako hitzekin erlazionatuta. Bere esanahiak dituen inplikazioak hobeto barneratzeko, azter dezagun hitz horrek hiztegian duen adierarik ezagunena.
Etxe-kaleratzea: Etxe edo lursaila okupatzen duen jendea kaleratzeko legezko ekintza.
Legezko ekintzak berez esan nahi du etxe-kaleratzea Estatuak baimendutako instituzioek egindakoa dela,
indarrean direlako hori bermatzen duten legeak. Kasu honetan, honako instituzio hauek dira:
- Epaitegi batek pertsona horien kaleratzea agindu behar du.
- Poliziak jendea etxetik ateratzeko ahalmena du.
Etxea okupatzen duten pertsonak esan nahi du, kasu askotan, bertan bizi direla, izan:
- Alokairuan, kontratua indarrean dutela; haren bidez etxearen erabilera bermatuta dute denbora tarte batez,
hilero, etxearen jabeari diru kantitate zehatza ordainduta.
- Jabetzan, jabetza-idazkia deritzon legezko dokumentuan pertsona horiek ageri direlarik etxearen jabe.
Etxea erosi ahal izateko diru-partida handiak behar direnez gero, batzuetan jendeak kreditua eskatzen du
bankuan eta, hilabeteetan edo urteetan zehar, apurka-apurka, eskatutako diru hori epeka itzuli.
ARIKETAK
4.1. Jabetza-eskubidea
Eztabaida ezazue taldeka honako planteamendua oinarri hartuta:
Zor den dirua ez ordaintzea da epaitegi batek etxe-kaleratzea agintzeko duen arrazoirik handiena. Alokairuen kasuan, ordea, etxe-kaleratzea gerta daiteke etxean bizi denak denbora batez hilabetero ordaindu beharrekoa ordaintzen ez badu. Baina, etxearen jabea bertan bizi bada? Zelan kalera dezakete bere etxetik,
bizilekua jabetzan badu?

4.2. Etxe-kaleratzeen zenbakiak
Taldeka, saia zaitezte asmatzen zentzuk diren hutsuneetan falta diren zenbakiak, zuen usteak argudiatuta eta, horrela, Espainiako Estatuan den etxe-kaleratzeen arazoaren dimentsioa ikusiko duzue.
Ondoren, erka itzazue datu horiek errealitatearekin eta komentatu zifra horiek zer iradokitzen dizueten.
2015ean, Amnistia International GKEak plazaratutako txostenaren arabera, batez ere langabezia-datu
erraldoiek eragin dute 2008tik aurrera izan diren etxe-kaleratzeen kopuru handia gertatzea; diru-sarrera
murritzak izatea baita familiek hitzartutako hipoteken gastuei aurre egin ezin izanaren arrazoia. Txostenak
datu esanguratsuak ditu:
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- Espainiako Bankuak, 2012ko urtarriletik 2014ko ekaina bitartean, ohiko etxebizitza zirenen
____________ etxe-kaleratze hipotekario baino gehiago zenbatu zituen.
- 1998tik 2005era bitartean, lurrak ____________ aldiz handitu zuen bere prezioa, etxebizitzarenak
%____________ handitzea izan zuen eta hipoteken guztizko balioak ____________ aldiz handitu zuen
prezioa.
- 2007an, langabezia-tasa %8an zegoen eta 2013an %____________-ra heldu zen.
- 2013an, familien % ____________-an, ekonomikoki indarrean ziren kide guztiak (lan egiteko adina zuten eta horretarako ahalmena) zeuden langabezian.
- Urte horretan bertan, Espainian ____________ etxebizitza huts baino gehiago zeuden, Europan zeuden
guztien %____________.

5. BAINA… NOLATAN HELDU GARA HAIN EGOERA LARRIA IZATERA?
2008. urtea baino lehen, etxe-kaleratzeak existitu egiten ziren, baina askoz era isolatuagoan egiten ziren.
Urte horretan eguneroko kontu bilakatu ziren, aurreko ariketan ikusi legez. Zenbait urtetan zehar, hori eragin
eta posible bihurtu zuten elementu sozialak, ekonomikoak eta kulturalak konbinatzen joan ziren.
Hainbat dira, interes desberdinekin eta batzuetan elkarren kontra, etxe-kaleratzeen arazoan era batean zein
bestean parte hartu duten eragileak, azken egoera horretara heltzea eragin duten diskurtso eta ekintzekin.
Batetik, gizartea: etxe-kaleratzeek eta beren baitako arazoek larriki kolpatu dituzte biztanleak. Era berean,
gobernuek, fidantza-erakundeek, higiezin-agentziek, hedabide handiek… ere paper garrantzitsua izan dute.
ARIKETAK
5.1. Nork esan zuen zer?
Taldeka, lotu gezien bidez aurreko paragrafoan aipatutako etxe-kaleratzeen arazoan zerikusirik duten
eragileak eta 2012 aurretik zeuden argumentuak hobeto islatzen dituzten testuak, eta etxe-kaleratzeen arazoa gizarteratutakoan izandakoak.
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5.2. Zer diote hedabideek?
Bila ezazu Interneten etxe-kaleratzeen arazoari perspektiba desberdinetatik heltzen dioten bi notizia
gutxienez (jarrera politiko ala botere-ikuskera desberdina). Azter itzazu taldeka, saiatu elkartzen urte
desberdinetako notiziak jaso dituzten kideekin; hartara, gaiaren denbora-perspektiba zabalagoa izango duzue. Egin berba prozesu honetan hedabideek hartu dituzten eta hartu ahal zituzten erabaki eta
iritzi-ildoei buruz.
6. ETXE-KALERATZEEK GIZA ESKUBIDEAK URRATZEN DITUZTE
Hainbat hitzarmen, deklarazio eta nazioarteko itunek osatzen dute giza eskubideen araudia. Espainiako
Estatuak, sinatu dituen heinean, bete egin behar ditu. Araudi honek zenbait eskubide biltzen ditu, etxebizitzarako eskubidea barne, jarraian azaltzen den moduan.
Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren 25.1 artikulua: Pertsona orok du berari nahiz familiari osasuna, ongizatea, bereziki elikadura, arropa, etxebizitza, osasun-zerbitzuak eta beharrezko gizarte-zerbitzuak
asetzeko adinako bizi-maila izateko eskubidea; halaber, langabezia-, gaixotasun-, desgaitasun-, alarguntze- nahiz zahartzaro-aseguruak izateko eskubidea ere badu, baita norbere borondatetik kanpo dauden
arrazoiak medio bizirik irauteko baliabideak galdutako kasuetan ere.
Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna-ren 17. artikulua: Ezin da inoren bizitza pribatuan, familian,
etxebizitzan edota postan legez kanpo esku-hartu, ezta haren ohoreari edo ospeari eraso ere. Pertsona
orok du eraso edo esku-hartze horien aurka babesteko eskubidea.
Espainiako Konstituzioak ere, estatu mailan gailentzen den lege-araua izanik, etxebizitzarako eskubidea
biltzen du. Estatuko gainerako legeak bertan oinarritu behar dira, eta hura betetzea sustatu.
Espainiako Konstituzioaren 48. artikulua: Espainiar orok du etxebizitza duin eta egokiaz gozatzeko eskubidea. Botere publikoek beharrezko baldintzak sustatuko dituzte, eta arau aproposak ezarri, eskubide hau
egikaritu ahal izan dadin, lurrazalaren erabilera interes orokorraren mesedetan eta espekulazioa bazterte
aldera arautuz.
Hala ere, Espainiako Estatuan hipoteka-maileguak arautzen dituzten legeek banketxeei ahalbidetzen diete
kontratuetan zehaztea zorpetutako pertsonak, behar bezala ordaindu ezean, etxea itzultzeaz gain, berau ordaintzen jarraitu behar duela, hipoteka erabat ordaindu arte. Hau da, etxebizitza itzultzea ez da nahikoa zorra
kitatzeko. Etxeen balioaren gainbeherak eta kredituen baldintzek familia asko etxerik gabe eta zorpetuta utzi
ditu, egoera ekonomiko ezin larriagoan.
Bizitza duinerako etxebizitza
Etxebizitza giza eskubidea da, bizitza duina egin ahal izateko oinarrizko baldintza baita. Honela azaltzen du
Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Behatokiak.
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Etxebizitza duinerako eskubideak, pertsona orok babesa emango dioten lau pareta eta sabaia izateko
eskubidea duela adierazteaz gain, bakean, duintasunez eta osasun fisiko nahiz psikiko egokiaz bizitzen
utziko dion etxebizitza eta komunitate segurua izateko eskubidea ere baduela zehazten du.
Giza Eskubideen arteko elkarrenganako mendekotasunaren erakusgarri, etxebizitza egokirako sarbidea
ezinbestekoa da familia izateko eskubidea, norbere bizitza pribatua esku-hartua izan ez dadin dugun eskubidea, segurtasun pertsonalerako eskubidea, osasunerakoa eta, oro har, bizitzeko eskubidea egikaritzeko.
Gauzak horrela, etxebizitza ez da luxuzko ondasuna, salneurri altua izan eta gutxi batzuen esku egon daitekeena. Badaude, noski, luxuzko etxeak, telebistako eta aldizkarietako jende famatuak dituenak, baina pertsona orok eskuragarri izan beharko luke horren mendeko diren gainerako eskubideak egikaritu ahal izateko
gutxieneko baldintzak dituen etxebizitza.
ARIKETAK
6.1. Badira etxeak eta etxeak…
Taldetan, komenta itzazue honako etxe-mota hauen arteko aldeak, eta eztabaidatu zeinek betetzen
duen etxebizitza izateko eskubidea. Bilatu ezagutzen dituzuen etxebizitza ezberdinak, eta aztertu zein
den nahikoa, zein gehiegizkoa eta zein egokia.

6.2. Etxebizitza zergatik da eskubidea?
Bete gurutzegrama falta diren hitzekin.
2007 bukaeratik, euskal eta espainiar familia askoren bizi-kalitatea nahiko era esanguratsuan okertu da. Hala,
etxebizitzaren _______________ altuari ezin izan diote aurre egin. Lanpostuen galerak, ____________ -adierazle altuek, ______________ ekonomikoek, _____________ -tasaren igoerak eta ______________ igoera
dira horren adibide. Etxebizitzetako diru-sarreren gutxitzeak ______________ -kalitatea txikitzea eragin du,
baita etxeko baldintzen eta elkarbizitzarena ere. Horrek ere eragin zuzena du haurren ______________ eta
aisialdian. Familia ugari euren etxebizitzetatik kaleratu dituzte eta gizarte-______________ hartu behar izan
dituzte
Pertsona zaurgarrienak dira beti kaltetuenak. Hainbat probintziatan beharrezkoa izan da urte batzuetan zehar, udan, eskoletako ____________ zabaltzea, adingabe bakarrak ez zezan goserik izan. 12 urte zituela,
Lúa Todó katalanak bere bizi-esperientzian oinarritutako “ ____________ galdutakoan” kontakizuna idatzi
zuen, hasiera hauxe duena: “Gaur da eguna, baina badakit azkenean zer jazoko den. Etxe-kaleratzea izena du eta ____________ deitutakoaren ondorioz kaleratuko gaituzte etxetik, sorgina baino txarragoa eta
____________en laguna dena.”
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1. Babesteko etxea.
2. Lantokirik aurkitzen ez duelako lanik gabe dagoen pertsonaren egoera; horrelako egoeran dauden pertsonen
multzoa, gizarte-fenomeno gisa hartua.
3. Diru zor bat kitatuko dela bermatzen duen kontratua,
ondasun higiezinen gainean ezartzen dena.
4. Pobretasuna, behartasuna.
5. Gastuak gutxitu nahi direnean diru asko gastatzeagatik
6. Erakunde edo pertsona batek bere gain hartutako
ordainketa-betebeharrak, dagokien epemugan ordaindu
beharrekoak.
7. Elikagaiak edo janariak eman edo hartzeko ekintza eta
horren ondorioa.

8. Gizakia, bere ahalmenak garatuz eta gizabidea erakutsiz, gizartean bizitzeko prestatzea eta gaitzea, eta horretarako erabiltzen
diren bideak edo sistemak.
9. Etxebizitza edo lurrak okupatzen edo alokatzen duen pertsonak kanporatu egiten ditu ekintza legalak.
10. Etxe batean, bazkaltzeko eta afaltzeko prestatua dagoen gela; jatetxe batean, bazkaltzen edo afaltzen den gela edo aretoa.
11. Beldur larria eta bizia, berezk. zerbait egitea eragozten duena.
12. Diruaren eta diru ordekoen merkataritza.

7. BATZEN GARENEAN INDARTSUAGOAK GARA
Espainiako Estatuan etxe-kaleratzeen arazoaren handitasuna eta horrek bere baitan zuen eskubideen urraketa publikoki ezagutzen hasitakoan, apurka-apurka puzten hasi zen beren etxeetatik kaleratuak izateko
arriskuan zeuden familiei laguntzeko elkartasun- eta sumintze-uholdea. Jada ez zeuden bakarrik.
Hala, 2009an, Bantzelonan sortu zen Hipotekak Erasandakoen Plataforma (PAH), Espainiako geografia
osoan zabaldu zena etxebizitza duina izateko eskubidearen aldeko mugimendu sozial bezala. Sorreratik,
jada 2.045 etxe-kaleratze gelditu ditu eta 2.500 bizilaguni etxebizitza eskaini, bere elkartasunezko eta doako
gizarte-laguntzari esker.
ARIKETAK
7.1. Azkarrago edo urrunago?
Taldeka, komentatu etxe-kaleratzea bizi izan zutenek (erakunde baten babespean edo bakarka/familian) agertu zituzten sentimenduen arteko aldeak.
BAKARKA…
Pentsatzen duzun lehen kontua da hanka sartu
duzula...
Lehen-lehenik errua etortzen zaizu burura, errua
hipoteka ordaindu ezin izateagatik, baina baita
seme-alabei jatekorik eman ezin izateagatik ere...
Ama txarra nintzela sentitzen nuen, ez nintzelako
seme-alabekin jolasten, nire atsekabera eramaten
nituelako... Azkenik, mugara ailegatzen zara, borrokatzeaz nekatuta. Borrokatu, borrokatu, borrokatu... Bizirik irauten saiatzeko, besterik ez.

ERAKUNDE BATEN BABESEAN…
Gure erakundean, etxe-kaleratzea bizitzeko arriskua duen edonor laguntzen saiatzen gara. Aholkua eta lege bidezko babesa eman dezakegu,
banketxeekin negoziatzera lagundu, eta mementoa
helduko balitz, etxean kontzentrazioa antolatu,
etxe-kaleratzea ekiditen saiatzeko. Ekintza horien
guztien bidez, prozesuan bakarrik ez zaudela jakitea nahi dugu. Orain etxe-kaleratze prozesuan bazaude, zalantzarik baduzu, edota lagundu edo batu
nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan.

Iturria: “La infancia y sus derechos en los deshaucios de Gipuzkoa” txostena. Joana Miguelena
Torrado.

Iturria: Kaleratzerik Ez: PAH Bizkaia Stop Desahucios-en webgunea.
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8. ETA ZUK ZER EGIN DEZAKEZU?
Gizarte zibilaren parte garen aldetik, hainbat gauza
egin ditzakegu giza eskubideak babesteko eta eskubideak urratu zaizkien pertsonei laguntza emateko.
- Hiritar gisa, gure eskubide eta betebeharrak ezagutu, baita gobernuarenak ere.
- kastetxean sentsibilizazio-kanpaina antolatu mural,
erakusketa, zine-foruma edo bestelako ekintza batzuen bidez.
- Lagun eta senideei ekintza horien berri eman.
- GKEetan edo biztanleriaren eskubideak babesten dituzten elkarteetan parte hartu. Horien artean, etxebizitza duinerako eskubidea, edota eskubideak urratu zaizkien pertsonak edo gizartetik baztertuak izateko
arriskuan dauden pertsonak babesten dituztenetan.
9. WEBGUNE INTERESGARRIAK
- Hipotekak Kalteturikoen Plataforma -PAH-: hipoteka ordaintzeko arazoak dituzten pertsonak, hipotekaren betearazpen-prozesuan daudenak edota arazo horrekin sentsibilizatuta daudenak batzen dituen elkartea. Zerbitzu osoak eta babesa guztiz doan eskaintzen ditu.
http://afectadosporlahipoteca.com
- Amnistia International: mugimendu globala da, 7 milioi pertsonak baino gehiagok osatzen dute, 150 herrialde eta lurralde baino gehiagotan. Giza eskubideen aurkako erasoekin bukatzeko egiten dute lan.
https://www.amnesty.org/es/
- Caritas Bizkaia: irabazi asmorik gabeko erakunde katolikoa da. Lan egiten du gizarte-bazterkeria pairatzen
duten edo pairatzeko arriskua duten pertsonekin; lehentasuna ematen die gizartean laguntza eta babesik
topatzen ez duten pertsona ahaztuenei. Bizkaian hainbat aterpetxe eta jantoki sozial kudeatzen ditu.
https://www.caritasbi.org/
- Gizarte-Eskubideak eta Eskubide Ekonomiko eta Kulturalen Behatokia -DESC-: 1998an sortutako
erakunde eta pertsonen plataforma da. Helburu du erakustea honako hauek direla pertsona guztien oinarrizko eskubideak: eskubide zibil eta politikoak (adierazpen-askatasuna, bizitzeko eta bozkatzeko eskubideak,
besteak beste); eskubide sozialak, ekonomikoak, kulturalak eta ingurumenari lotutakoak (etxebizitza-, lan-,
hezkuntza-, osasun-, elikadura-eskubidea, esaterako).
http://observatoridesc.org/es
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IRAKASLEARENTZAKO GIDA
3. PELIKULA AZTERTZEN
Pelikula Espainia hegoaldean dago girotua, eta etxe-kaleratze baten egoera erakusten du. 2007. urtearen
bukaeran, Espainian “higiezinen burbuila” lehertutakoan eta “krisi ekonomikoa” deitutakoa hasi zenean indarra hartu zuen egoeraren erakusgarri txikia baizik ez da.
Pelikulak aztergai duen kasuan, amamarenean bizi den umea ageri da, jada ordainketei aurre egin ezin dioten etxean. Ikusgai da familia beldurrez bizi dela, bereziki amama. Egun batean, heldu bat hurbildu da etxera, umea bakarrik dagoela, etxera sartzeko asmoz eta familia kaleratzeko nahiarekin; pelikularen amaieran
lortu du, azkenean, familia etxetik kaleratzea.
Adibide horretatik abiatuta, helburua da ikasleek, ikuskera globala barneratuta, etxe-kaleratzeen arazoaren
arrazoietan sakontzea. Hau da, ez erreparatzea soilik jabe txikiengan, baizik eta arazo larri hau eragin duten
eragile eta benetako interesetan. Gizartearen talde-ikuskeran hedabideek duten eraginean jarriko da indarrik handiena, interes eta helburu positiboekin erabiliz gero, hedabideek duten indar eraldatzailearen berri
izateko.
Planteatutako ariketa eta testuen bidez, helburua da ikasleak ulertzea “krisi sistemikoa” dela halako etxekaleratze kopuru handia gertatu izanaren arrazoia. Hala, krisi ekonomikoa “iceberg” handiaren atal txikia
baizik ez da, maila guztietako eskubideetan atzerapauso erraldoiak egitea eragin duena, tartean interes
ekonomikoak pertsonen eta beren giza eskubideen gainean kokatuta.
Bide batez, babeserako gizarte zibilaren antolaketak eta etxe-kaleratzeak jasan dituztenek izandako laguntzak ikusaraziko diete beste sistema-mota bat posible dela: pertsonengan oinarritutakoa.
4. ETXE-KALERATZEEN ARAZOA: INPLIKAZIOAK ETA DATUAK
4.1. Jabetza-eskubidea
Banketxeen rola argitzera bideratutako hausnarketa da. Bankuek dirua uzten diete etxea erosteko nahikoa
diru ez duten bizilagunei; erosketa egin ahal izateko beharrezkoa dutena aurreratzen diete. Mailegua edo
diruaren aurrerapena, etxea erostera bideratutakoa eta “hipoteka” izena hartzen duena, bankuarekin sinatutako kontratuan adierazi bezala, hilabeteroko diru kantitatea ordainduta itzuli behar da. Utzitako diru kopuru
horri “interesak” deituriko beste kantitate bat ere gehitu behar zaio, aparteko hori bankuak bere “lanaren”
truke ezarritakoa da, ekonomia-faktoreen arabera ezartzen den balioa eta hipoteka kontratatu duenak kontrolatu ezin duena.
Hala, askotan, etxearen “jabetza-idazkian” jabe bezala ageri diren biztanleak ez dira etxearen benetako jabeak bankuarekin hartutako zorra kitatu artean. Hau da, etxebizitzaren jabeak dira, bankuari eta atzerapenik
gabe, legezko kontratuaren bidez ezarritako hilabeteroko kuota ordaintzen dioten bitartean. Halakorik egin
ezean, arazoak hasten dira, etxe-kaleratzea eragin dezaketenak; hau da, “erositako” etxetik kaleratua izatea.
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4.2. Etxe-kaleratzeen datuak
		

98.000 - 5 - 150 - 10 26 - 1.800.000 - 3.000.000 - 30

5. BAINA… NOLATAN HELDU GARA HAIN EGOERA LARRIA IZATERA?
5.1. Nork esan zuen zer?
LEHEN
Etxea erosteko memento ona da,
prezioa ez da murriztuko.
Probestu mauka! Interes txikiko

ERAGILEAK
Gobernua

ONDOREN
Jende asko bizi izan da bere

Bankuak

aukeren gainetik.
Ezin baduzu ordaindu, ez da

hipotekak!

nire arazoa. Arriskua onartu egin

Jende garrantzitsua etxe-jabea

Hedabideak

zenuen.
Etxe-kaleratzeak arduragabeek

Herritarrak

eginak dira
Orain ezin ditugu zorrak kitatu.

da.
Mundu guztiak hipoteka badu,
normala da! Nik ere badut!
5.2. Zer diote hedabideek?

Ezin da orokortu hedabideek etxe-kaleratzearen arazoa piztu baino lehen eta ondoren izan zuten iritzi-bideen
kontura; ikasleari transmititu behar zaio hedabide guztiek ez zutela etxe-kaleratzeen mezua modu berean
hedatu. Horrela, ikusarazi nahi da mass-media hedabide asko interes ekonomiko eta politikoen mendean
daudela, eta gizartearen iruditegian mezuak txertatzen dituztela egia beteak bailitzan.
Adibidearen kontrara, helburua da aztertzea hedabideak eta komunikazio-erramintak bide positiboak lortzeko ere badaudela, adibidez: gizarte baketsuak sortzeko; bortizkeria, arrazakeria edota homofobia ekiditeko;
genero-berdintasuna; giza eskubideen sustapena eta exigentzia; kontsumo-patroi edo portaera eta gizartearazoen arteko erlazio kausa-efektuen analisia... Hau da, oro har, duten eraldatzeko gaitasuna erakustea.
Horretarako, aztertutako pelikula bera erabil daiteke, irrati komunitarioak, irrati libreak, zinema soziala, baloratzea merezi duen zenbait prentsa idatziren iritzi-bidea...
6. ETXE-KALERATZEEK GIZA ESKUBIDEAK URRATZEN DITUZTE
6.1. Badira etxeak eta etxeak…
Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordeak, bere 4. Jakinarazpen Orokorrean, etxebizitza duin eta egokia
zer den definitzen eta argitzen du, etxebizitza-eskubidea ez delako izan behar babespean izatearen kontzeptu hutsala, segurtasunez, bakean eta duintasunez bizitzea baizik.
Etxebizitza duina eta egokia izatearen kontzeptuak esan nahi du leku duina izatearen eskubidea, segurtasun egokia, argiztapena eta aireztatze egokiak, azpiegiturak eta tresneria egokiak... Hortaz, etxebizitza duin
eta egokiaren eskubidea etxebizitza horiek ondo “jantzitako” lekuetan egotearekin lotu behar dugu, udal
zerbitzu egokiak dituzten auzoetan, irisgarritasuna bermatuta izatearekin, auzokideen arteko komunikazioa
bermatzen duten harreman-bitartekoak… Oro har, gizarte garatuak eskatutako familia- eta pertsona-mailako
garapena posiblea den hiri eta herri biziei buruz ari gara.

KDC ONGD – Kultura, Communication y Desarrollo.
www.kcd-ongd.org e-mail: info@kcd-ongd.org Tel. : 94 602 46 68

13

6.2. Etxebizitza zergatik da eskubidea?

zorpetze -langabezia – murrizketa –
pobrezia – etxe-kaleratzeak – elikadura –
hezkuntza – aterpetxeak - jangelak –
Izua - hipoteka– banku

7. BATZEN GARENEAN INDARTSUAGOAK GARA
7.1. Azkarrago ala urrunago?
Irudi positibo eta itxaropentsuarekin amaitzeko, antolatutako gizarte zibilak duen ahalmenaren kontura hausnartzea proposatzen da, eta bere eskubideen defentsan pertsona bakar batek ala antolatutako kolektiboak
eremu emozionalean dauden ezberdintasunak ikusaraztea. Indarrean den norbanakokeriaren aurka akzioekintza komunitarioak erakustea; eta, horrela, egingarri ikusten dugun elkartasunean oinarritutako ekintza
sozialen bitartez, “beste sistema” gizakiago bat azaleratu. Pausuak eta indarrak batuz, urrunago helduko
gara.

Ikerketa, idazketa, zuzenketa eta

Aholkularitza

maketazioa
Cristina Alba Pereda

CIFP Tartanga LHII (Erandio)

IES Artaza –Romo BHI (Leioa)

Ana González Telleria

IES Mungia BHI (Mungia)

IES Aixerrota BHI (Getxo)

Joseba Villa González

IES Ballonti BHI (Portugalete)

CIFP Nicolás Larburu LHII (Barakaldo)

Greta Frankenfeld

CIFP Txurdinaga LHII (Bilbao)

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Leire Pascual Basauri

IES Elorrieta Erreka Mari LHII (Bilbao)

Rosa María Broncano Rodríguez

J. Carlos Vázquez Velasco

CIFP Iurreta LHII (Iurreta)
IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao)
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