DOSSIERRA
Gida dida ktikoa

Jarduerak
2010ko Iraila | 17 zk.

© Iván Se

rrano w

ww.pho
taki.com

Hondarrezko gazteluak

© Fernan

do Moler
es/Inter
món O

xfam

O

fia CCO

© Com

Jarduerak
1. Mintzagai dugun krisi ekonomikoa zein argazkik agertzen du nabarmenen, zure ustez?
2. Nolako loturak ikusten dituzu horien artean?
3. Krisiaren beste irudirik erantsiko al zenuke?
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Zer da krisia?
Krisia, zein krisi?

Krisia dagoela esaten da,
gauzak eta loturak mantentzea
garrantzizko egoera larri batek
arriskutan jartzen duenean.

Gure sistema ekonomikoarentzat
krisia hazkuntzarik eza da
edo, bestela, atzerapena,
hots, jardueraren gainbehera,
langabeziaren areagotzea eta
mozkinen urritzea. Horren aurrean,
ahalegin guztiak krisia gainditzera
bakar-bakarrik zuzenduko dira,

beste ororen gainetik, krisiak ugari
nozitzen ditugun arren.
Horietako batzuk izaeraz
iraunkorrak dira baina aipatu ere
ez zaizkigu egiten hala nola: energi
krisia, krisi ekologikoa, gizatasun
krisia eta krisi emozionala.

Nola iritsi ote gara honaino?
Zabor hipoteka
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Krisiaren lehergarria “zabor
hipoteka”1 ezagunak izan ziren,
horiexek agerian utzi baitzuten
munduko finantza-sistema
gehientsua sinesgarritasun

eta kapital-euskarri eskaseskaseko finantza-produktuz
josita zegoela. Horrela, bankuen
porrotak etengabe gertatu
eta beraien artean erabateko

IK
UTE ON
IK DIRA

mesfidantza finkatu zen, kredituak
suntsituz. Horrek, merkatuko
ekonomia (kredituak batik bat
euskarriturikoa) praktikan
geldiarazi egin zuen.
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4. Zein dira krisi honen arduradun nagusiak?
5. Zergatik agertzen da bankuen eta finantza-enpresa handien erabateko mesfidantza,
horietako askoren porrota ekarri arte?
Hipotekaren ordainketari aurre egiteko gutxieneko bermebaldintzak betetzen ez dituzten pertsonei emaniko hipotekak.
Hastapenean bi alderdientzat mesedegarri gertatzen ziren, horietako

1

interesak ohikoak baino handiagoak zirelako, baina aho biko ezpata
bilakatu ziren atzenean, interesak garestiturik, ordaindu ezinik
geratu zirenean.
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Krisiaren sustrai sakonak…

- 11:19

dutenak edota lan prekarioa
dutenak, erakundeen laguntza
ez badute, merkatu horretatik
kanpo daude eta ezin eskura
ditzakete kontsumo-ondasunak.
Krisiak sortzen dira kontsumi
daitezkeen baino kontsumoondasun gehiago ekoizten
direlako baina, teknologiaren
aurrerakuntzaren ondorioz, lan
indar gutxiago baliatuz, sistemak
berak ezartzen duen etengabeko
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hazkuntza-dinamikan. Ekoizteko
gaitasuna handitu eta langileek
erosteko ahalmena galtzen badute,
kredituaren bitartez zorretan sartu
behar dira, zor hori ordaintzeko
gauza ez izan arte eta, ondorioz,
kontsumoa gelditu arte, krisia
areagotuz. Horrekin batera badira
bestelako krisiak ere, hala nola
baliabideen eskasia geroz eta
larriagoa, ingurugiro alorreko arazo
larriak, etab.
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Sistema honetan krisia ziklikotzat jotzen bada
ere, iraunkorra da bere oinarria falazia bat delako:
kontsumoaren amaiera gabeko hazkundea gizaki
denentzat. Hazkunde hori ezinezkoa da, fisikoki
baliabideak mugatuak direlako eta, bestetik,
mugagabeko kontsumo-egarri horrek naturan izan
ditzakeen ondorioak frogatuak daudelako: horren
agerpenik nabarmenenak dira klima-aldaketa
eztabaidaezina eta energi baliabideen (petrolioaren,
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…sistema kapitalistan bertan
bilatu behar dira, sistema horren
oinarria hau delako: premia guztiak
ase eta produktu denak eros
daitezke merkatuan, diruari esker.
Kapitalik ez duten pertsonek, hots,
gehien-gehienek —Espainian
1.400 pertsonaren eskuetan
omen dago aberastasunaren
%85a—, bere lan indarra eskainita,
premiak ase eta nahi edo ahal
dutena eros dezakete. Lanik ez

etab.) gailurra. Sistema horrek, era berean, sorturiko
aberastasunak eskuratzetik kanpo gizateriaren hiru
laurdenak uzten dituen errealitate bakar gisa ezartzen
du; kanpoan utzi bai, baina esplotatu egiten du,
gizadi parte horretaz eta berak bizitoki duen lurreko
baliabide guztiez baliatzen da eta, horren truke,
pobrezia, miseria gorria, bortizkeria, bazterkeria eta
duintasunaren lapurreta ekartzen dizkie.
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6. Testu hau eta aurreko albisteak irakurrita, nolako lotura egon daiteke kapitala
gutxiren eskuetan biltzearen, familiak geroz eta zorpetze handiagoa nozitzearen eta
langabeziaren artean?
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Zer gertatzen ari zaigu oraintxe?
Jarduerak
7. Nola bizi ditugu krisiaren ondorioak? Etxean eta inguruan hauteman al ditugu?
Ezagutzen dituzuen kasuen adibideak eman ditzakezue.
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8. Orain zuen txanda da: imajina ezazue istorio honen jarraipena.
Honela ez gara
hil amaierara
iritsiko, gastuak
murriztu behar
ditugu!

Erregaien prezioa
izugarri igo zaigunez,
prezioak altxatu behar
ditugu. Aurrerantzean
inork ez digu deus
erosiko, ez baikara
lehiakor...

Ezin dugu txikien
eskola ordaindu. Nola
lortuko ote ditugu
niniaren botikak?

Erreka jota
gaude.
Konponbideren bat bilatu
beharko!

Eta oraino
zorretan nago
lehengusuarekin.
Gureak egin du!

EZ DUGU
KREDITURIK
EMATEN

Denak kaleratu
gaituzte; atzerrira
doazela diote,
hemen nahikoa
irabazten ez
dutelako...

Nola, horrela,
egun batetik
bestera?!

Senideen atzeneko
itxaropena neu
nintzen. Zer egingo
dugu orain?
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9. Ikus Espainia eta Nikaraguako datu hauek eta erantzun galderei:
• Zein da bien arteko SNGen aldea, laguneko?
• Kalkulatu bi herrialdeek zenbat gastatzen duten, denera, osasuean eta hezkuntzan.
• Krisiari modu berean egin ahal diezaiokete aurre Espainiak eta Nikaraguak? Zergatik?

Garapen-indizeak

Nikaragua

Espainia

SNG (Sarrera Nazional Gordina) 2008
(milioi dolarretan)

14.868 milioi $

1.404.400 milioi $

SNG laguneko 2008

1.080 $

31.930 $

BPG (US $ ) (2008)

6.592 milioi $

1.604.230 milioi $

BPGren gastua (2008)*

%20

%26

Osasuneko gastua, BPGaren % (2007)

%8,3

%8,5

Hezkuntzarako gastu publikoa BPGaren % (2007)

%8,3

%8,5

* BPGren gastua: gastuok, ondasunez eta zerbitzuez hornitzeko xedez, Gobernuaren jarduera operatiboengatik eginiko diruordainketak dira. Bertan sartzen dira langileen ordainsaria (jornalak, soldatak), interesak eta sorospenak, emakidak, onura sozialak
eta beste errenta eta zatikizunetatiko hainbat gastu.
Iturria: http://datos.bancomundial.org/tema

Jarduerak
10. Iparraldeko herrialdeetan krisiak izan dituen ondorioak komunean ipini eta,
komikiaren bitartez, Hegoaldeko herrialdeek nolakoak nozitzen dituzten imajinatu
ondoren, sailka itzazue batean eta bestean krisiak izan dituen ondorioen arteko
berdintasunak eta aldeak.
Aldeak

Berdintasunak
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Nola irtengo gara krisitik?
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du eta behin betiko krisiak geroz eta jende gehiago
harrapatuko duela dio eta, areago, baliabideak
agortuak egongo direnez, suspertzeko aukerarik
egongo ez dela.
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Orain, krisia interpretatu eta gainditzeko bi modu, oso
desberdinak, aurkeztuko dizkizuegu: bata, egokiena
krisiaren aurreko egoerara itzultzea dela dioena;
besteak, berriz, egoera hori ezin iraunezkotzat jotzen

Hazi edo ez

hazi
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Dezeleraziona?
Atzerapena? K
risi finkatua? A
prentsak egin di
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Doitze zurruna gastuan, zergak oraino ukitu gabe
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7873.html]

Espainiako Gobernuak, defizita
arintzeko, 15.250 milioi euroko
mozketa egitea onetsi du.
Aberastasunaren gaineko aparteko
zerga sortzea (garai egokian,
ordea) ere aztertzen ari da
[http://www.publico.es/espana/314393/ajuste/duro/gasto/tocar/aun/impuestos]

11. Aztertu eta argudiatu bi posizio horien aldekoak eta aurkakoak; esan zein iruditzen
zaizun martxan jartzeko egoki eta errealistena.
Aldeko argumentuak

Argumentuak aurkako

Jarduerak
12. Orain, jorratu ikasgelako taldearekin zuen iritzi eta argudioak eta idatz ezazu zein
ondoriotara iritsi zareten, krisitik irteteko praktikan jarri beharko genituzkeen
egintzetan denen artean adostuz gero:
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Nola lagun dezakegu egoera aldarazten?
Testu honetan Albert Einsteinek krisiaren adieretako bat zein izan daitekeen aztergai jarri digu:

“Alferrik da gauzak aldatu nahi izatea, guk
betikoa egiten segitzen dugun bitartean.
Krisia, gizakiek eta herrialdeek jaso dezaketen
benedikazio egokiena da, krisiak aurrerakuntza
ohi dakarrelako. Sormena larrialditik jalgitzen
da, eguna gau beltzetik jalgitzen den modu
berean. Krisian asmamena, aurkikuntzak eta
estrategia apartak pizten dira. Krisia gainditzen
duenak gora egiten du, ezerk gainditua izan
gabe. Bere porrot eta miseriak krisiari egozten
dizkionak bere talentua urratzen du eta arazoa
konponbidearen aurretik lehenesten du. Egiazko
krisia ezgaitasunaren krisia da. Gizakien eta
herrialdeen benetako arazoa irtenbideak eta
konponbideak bilatzeko nagia da. Krisirik

gabe ez da erronkarik; erronkarik gabe bizitza
errutina hutsa da, etengabeko hilzori luzea.
Krisirik gabe ez da meriturik. Norberaren
hoberena loratzeko lurrik aproposena krisia da.
Krisirik gabe haize guztiak laztan hutsa dira.
Krisiaz mintzatzea krisia sustatzea da eta krisian
isilik egotea konformismoa gorestea da. Horrela
jardun ordez, hel gakizkion lanari, gogor. Buka
dezagun behingoz benetako krisi gorriarekin,
krisia gainditzeko borrokatu nahi ez izate
horrekin.”

Albert Einstein

Jarduerak
13. Zer adierazi nahi digu Einsteinek, zure iritziz?
14. Iruzkindu denon artean testuaz egin dituzuen interpretazioak.
15. Krisiaren zergatiak eta ondorioak ikusitakoan, ausartuko al zarete krisitik irteteko
hartu behar diren neurriak planteatzera. Krisiak eskain ditzakeen aukerak ikusirik,
honelako krisirik berriro gerta ez dadin zer egin behar da, zuen iritziz?
16. Mugimendu batzuek aurreko galderaren enigma konpontzeko ahaleginetan, krisiari
alternatibazko irtenbideak planteatzen dituzte, egoera aldatzeko aukeraz baliatuz.
Bila ezazue hurrengo proposamenen inguruko informazioa eta jorratu dena taldean:
• Murriztea http://es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento
• Kontsumo kooperatiba http://www.ecologiablog.com/post/607/cooperativas-de-consumo-ecologico
• Banku etikoa http://www.fets.org/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=64&lan
g=es_ES.iso88591
• Denbora bankuak http://www.youtube.com/watch?v=dHIlvW0KDPM&feature=player_embedded
• Ekonomia solidarioa http://www.selba.org/economia.htm
• Robin Hood kanpaina http://www.QueNoPaguenLosDeSiempre.org

17. Jorratu taldean, egin proposamenak: zer egin dezakezuen gizabanako mailan,
familiarekin edota zentroan, aldaketa gerta dadin laguntzeko.
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