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Mugarik gabeko Ekonomialariak (MgE) Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da, 
1997an unibertsitate-esparruan sortua, eta gaur 
egun ekonomia bidezkoa, solidarioa eta iraunkorra 
eraiki nahi duten pertsonek osatua; erakundearen 
lehentasunezko asmoa pobrezia eta desberdintasunak 
desagerraraztea da.

Mugarik gabeko Ekonomialariak  erakundean uste 
dugu garapen-eredu berri bat behar dela, ekonomia 
gizakiaren zerbitzura jar dadin, eta ez, gaur egun 
gertatzen den bezala, milioika pertsona ekonomiaren 
zerbitzura egon daitezen.

Gure helburua da gizarte-arloan erantzukizuna hartuko 
duten herritarrak sortzen laguntzea, modu aktiboan 
jardun dezaten eta gizartea eraldatzeko premiarekiko 
konpromisoa har dezaten.

Erreferentziazko GKE bat izan nahi dugu bidezko 
ekonomiaren bilaketan, eta gizarte- eta ekonomia-
eragileen artean elkarrizketa errazten eta sareko lana 
sustatzen lagundu. Izan ere, gizartearen parte-hartze 
zabal baten bidez soilik lortu ahal izango dugu bidezko 
ekonomia bat.

Gure bazkideen ekarpenak funtsezkoak dira iraupen 
luzeko proiektuak planifikatu eta egin ahal izateko.
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AURKEZPENA: GIZARTE DIGITALA, ITXAROPENAK BERRERAIKITZEN

teknologikoetatik esportaturiko teknoutopismotik 
sendatu gaituzte, lehenengo faseetan. 

Ezin dugu ahaztu trantsizio digitalak eraldatu egin 
dituela dagoeneko munduko herritar gehienen 
kontsumitzeko eta harremanak izateko ohiturak; 
izan ere, 30 urte daramatza sektore osoak iraultzen 
(komunikabideak, kultura-industriak, turismoa, 
merkataritza, logistika… kontsumitzailearentzako 
zerbitzuen tipologiari dagozkionak). Eta, beraz, 
dagoeneko ezagunak dira lan-merkatuaren narriaduran 
eta ekoizpen-harremanetan eragiten dituzten 
ondorioetako asko. Ondorio horiek oligopolio global 
handiei mesede egin die eta enpresa-mendekotasunak 
hierarkizatu ditu prozesuak azpikontratatzearen 
bitartez.

Berez, etorkizuneko eraldaketa digitalaz hitz 
egiten dugunean, ekonomiaren sektore zentraletan 
(automozioa alderdi guztietan, eraldaketa-industriak, 
energia, material berriak, eraikuntza…) egingo duen 
behin betiko sarreraz ari gara, AArekin (adimen 
artifiziala) eta robotikarekin identifikatutako 
aurrerapen berriak ezarriko baititu. 

Txosten honen helburuak

Txosten honen helburua ez da eraldaketa horien 
alderdi tekno-ekonomikoetan murgiltzea, hainbat 
lanetan aztertu baitira, baizik eta gizarte digitalaren 
itxaropenak berreraikitzea, dagoeneko hainbat 
hamarkada daramatzagunean bidean. Eta hori egiteko, 
aldaketa horien inguruko hainbat alderdi landu behar 
dira, gaur egun eztabaida publikoaren parte direnak, 
bi arrazoiengatik: 

■■ Hainbat belaunaldiren bizimoduak, itxaropenak 
eta frustrazioak zehazten ari direlako. 

■■ Baita botere-logika berrien eraketan duen era-
ginagatik ere.

T eknologia digitalak hain daude presente gure 
bizitzan, non mugatzen gaituztenaren inguruko 

edozein gogoeta zarataz, mezu inplizituz edo enpresa 
teknologikoen eta beste botere-zentro batzuen 
aldareetatik eraikitako adostasunez josita baitago. 

Iturria Europako Batzordea bezalako erakunde bat 
denean ere gertatzen da. Hala, Next Generation funtsen 
helburua eraldaketa berde eta digitalera bideratuta 
dagoela adierazten digutenean, proiektatzen duten 
begirada modu erabakigarrian baldintzatzen duten 
elementu batzuk alde batera uzten dira.  

Esaterako, ziurtzat jotzen da bi eraldaketa horiek 
bateragarriak direla eta ez direla kontraesankorrak; 
hau da, IKTek eragiten duten garapen teknologikoak 
ingurumenaren jasangarritasuna, deskarbonizazioa eta 
berotegi-efektuko gasen murrizketa errazten dituela. 

Bestalde, aldaketa alderdi teknologikoetan eta erronka 
indar produktibo berrietara egokitzeko gaitasunean 
bideratu ohi dute, testuingurua eta beste eraldaketa 
paralelo batzuen eragina ahaztuz. Kasu honetan, 
aldibereko beste trantsizio baten ondorioak ahaztu 
edo lausotzen dira, demografiarenak. Trantsizio 
horrek etorkizun hurbileko konbultsio erabakigarriak 
eragin ditzaketen dinamika autonomoak dakarzki. 
Mendebaldeko gizarteen zahartzeari buruzko 
ondorioak, errealitate horri lotutako zaintza-eskaeraren 
leherketa esponentzialak eta genero-berdintasunaren 
aldeko borroka berriek, eta, batez ere, langile gazteen 
profila aldatuko duten migrazio-korronte handiek 
(Saharaz hegoaldekoen pisu nabarmenarekin) 
ondorioak ekar ditzakete (arrazismoa, aporofobia… 
hainbat bazterketarako joera), eta horiek eragina 
izango dute gizartean eta demokrazian. 

Azkenik, Batzordeak eraldaketa berdeak eta digitalak 
proposatzen dituenean, badirudi iniziazio-bide bat 
aurkezten digutela, baina trantsizio desberdinek 
ibilbide luzea egin dute dagoeneko, eta horrek ondorio 
eta balio handiko irakaskuntzak ekarri dizkigu. Ondorio 
eta irakaskuntza horiek Kaliforniatik eta enpresa 



José Bellver da lehen lanaren egilea, eta izenburu 
interesgarria dauka haren lanak:«Hazkunde berdearen 
eta salbazio teknologikoaren mitoa». Pentsamendu 
ekonomiko nagusiak planetaren muga biofisikoen 
ebidentzia gainditzeko duen modua aztertzen du, 
hazkunde iraunkorraren helburua aldatu gabe, 
«jasangarria» baldintza gehituz soilik. Horren 
ondorioz, mainstream-ak aurrerantz ihes egiteko 
narratiba sofistikatua garatu du, hazkunde-eredu 
baten proposamenean islatua. Eredu horren arabera, 
teknologiari eta berrikuntzari esker ekonomia 
desmaterializatu eta pixkanaka deskarbonizatu egingo 
da eta arazoa konponduko da.

Itxaropen hori argudio sendoekin indargabetzen du 
autoreak. Argi dago gailuak, banan-banan hartuta, 
gero eta gehiago oinarritzen direla softwarean, hodeian 
deslokalizatzen dira, eta energiaren ikuspegitik gero 
eta eraginkorragoak dira; kontua da haien kopurua 
biderkatu egiten dela, halako moldez non, maila 
globalean, hazkundeak gero eta material eta energia 
gehiago kontsumitzen jarraitzen baitu. Beraz, ezerk 
ez du adierazten «hazkundea berdeagoa egitea» 
bateragarria denik BPGaren etengabeko haztearekin 
eta ingurumen-helburuak betetzearekin. 

Txostenak iraultza teknologikoa onartzeko erabili 
ziren planteamenduen balantzea eta berrikuspena 
egiteko asmoarekin jarraitzen du, eta erakundeen 
zeregin berri bat berraztertzen du aldaketa-prozesuen 
kontrola har dezaten. 

Ildo horretan, Juan Zafra da bigarren lanaren egilea, 
eta bertan, hain zuzen ere, ezagutzaren transferentzia 
aztertzen du bizi garen gizartearen testuinguruan. 
«Informazioa, jakintza eta datuak gizarte digitalean» 
izenburu adierazkorrarekin, egileak galdetzen du zer 
aldaketa egin behar dituzten erakundeek, eta, bereziki, 
unibertsitateak, unibertso likido batean duten rola 
beren gain hartzeko, baldin eta ezagutzak, berrikuntzak 
eta adimenak etengabe, modu banatuan, dimentsio 
anitzetan eta globalean elkarreragiten badute. 

Irakasleek eta ikertzaileek esperientziak eta ezagutzak 
hedatzeko erabileren, arauen eta kanalen erabateko 
eraldaketa beren gain har dezaten lortzeko, zientzia 
irekiko ekimen europarra bere gain hartzea eskatzen 
du. Ekimen horrek antolaketa-funtzionamendu 
eraginkorragoa, gardenagoa eta eskuragarriagoa lortu 
nahi du. Azken finean, kultura tradizionaletan ohikoa 
den ezagutza propioa partekatzeko erresistentziak 
gaindituko dituzten mekanismoak ezarri nahi dira, 
programa bateko erabiltzaile bakoitzak erraz eskuratu 

ahal dezan bere ekimenari eragin diezaiokeen ezagutza 
sakabanatua. Helburu horrek lotura zuzena du 
herritarren parte-hartzean oinarritutako gobernantza 
instituzionalaren arloko azken eskakizunekin. 

Gemma Galdónek sinatutako hirugarren lanak 
aldaketa teknologikoaren elementu nagusietako bat 
zalantzan jarri eta desmitifikatzen du. Eta izenburutik 
bertatik hasten da, galdera gisa funtsezko gai bat 
planteatzen digu: «Adimen artifiziala, gizakiaren 
pobretzea?». Gai horri buruz irmoki azaltzen du 
AA (adimen artifizial) bezala ezagutzen duguna 
ez dela ez adimena ez artifiziala; nahiz eta gai den 
enpresen aktibismo komertzialetik sortutako ideia-
mitoak sorrarazteko, prentsa futuristaren komunikatu 
baten bidez iraultza teknologikoa edozein preziotan 
saltzeko.

Okerrena, egileak azpimarratzen duenez, giza 
gaitasunekiko mespretxuan oinarritutako aktibismo 
horren azpian dagoen logika da, gizakiok ez garela 
fidagarriak esaten baitu, «makinek» pertsonek 
baino erabaki hobeak hartzen dituztela. Premisa hori 
beste asmo faltsu batek sustatzen du: AAk zeregin 
sinpleetatik askatzen gaitu, sormen-lanetan jardun 
ahal izateko.  

Bistan da hogeita hamar urte hauetako esperientzia, 
oro har prekarietatearen eta lan-narriaduraren 
areagotzea eragin duena, nahikoa izango litzatekeela 
hura gezurtatzeko. Baina, horrez gain, errutinaren 
eta sormenaren arteko rol-banaketa horren onura 
ez da zientziaren ikuspegitik mantentzen. Kontua 
da sinplearen eta konplexuaren arteko ezinbesteko 
elkarrekintzak eta elkarrekiko menpekotasunak 
areagotzen duela giza esperientzia, eta, askotan, 
itxuraz mekanikoa eta errutinazkoa denak beharrezko 
elkarrekintzak ezkutatzen ditu, eta sormenari 
eta harridurari hegoak eta zentzua ematen dien 
plastikotasun neuronala elikatzen du. 

Laugarren lanak mundu digitalean lana zein baldintza 
zehatzetan garatzen den aztertzen du, gizarte-
harremana zenbateraino bultzatzen edo gutxitzen 
duten egiaztatzeko. Horretarako, Eva Rimbauk 
gaurkotasun handiko beste gai bat aztertzen du, 
aurrekoen osagarri: «Telelanak norbanakoaren 
ongizatean duen eragin konplexua». Xehetasunez 
deskribatzen du nola eragiten dion zereginei eta laneko 
gogobetetasunari, eta, ondoren, horrek dakartzan 
ongizate fisiko eta psikikorako arriskuak azaltzen 
dizkigu. Arreta berezia jartzen du teknoestresaren 
fenomeno berrian, isolamendu fisikoak eta gizarte-
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babesaren galerak asko baldintzatzen baitute. Azkenik, 
lanaren eta familiaren arteko bateragarritasunean 
dituen ondorioen azterketa xehea egiten du. Hainbeste 
egoerak eragiten dute bateragarritasun horretan, non 
ezin den behin betiko ondoriorik atera. 

Ondoren, aro digitalak ekarri dituen komunikazio-
aldaketa izugarriak eta, bereziki, sareek kontserbazio 
unibertsalerako tresna gisa duten nagusitasunaren 
ondorioak aztertuko ditu txostenak. Gai horri 
bosgarren artikuluak helduko dio «Sare sozialak eta 
polarizazioa. Algoritmoak giza emozioak handitzen 
dituenean», Raúl Magallónek eta Eva Camposek 
garatutako talde-lana. Egileek sareen bilakaera 
markatzen duten gertaera historikoen errepaso 
zehatza egiten dute. Sare horiek gero eta gehiago 
daude merkataritza-interesen mende, gero eta 
gehiago daude zaintza-kapitalismoaren jarraibide 
bertikalen baldintzapean, eta gero eta gehiago jartzen 
dira zalantzan desinformazioaren eta albiste faltsuen 
euskarri izateagatik. Egileek sare masibo bakoitzaren 
egungo rola berrikusten dute: WhatsApp, Telegram, 
Facebook, Twitter… 

Txosteneko seigarren lanak adimen artifizialaren 
areagotzeak gizarteak desegituratzeko dakartzan 
arriskuak sistematizatzea du helburu. Rafael Merinok, 
egileak, arrisku horien irismena ardazten eta zabaltzen 
duen izenburua aukeratu du: «Demokrazia eta giza 
eskubideak arriskuan: adimen artifizialaren eta 
algoritmoen eraginari buruzko ohartarazpena».  Etika 
sozial berri batek eragozten ez badu, edo, hobeto 
esanda, estatuak ez badu haren erregulazioan eta 
kontrolean esku hartzea erabakitzen, gerta daiteke 
algoritmoetan eredu diskriminatzaileak —klasistak, 
sexistak eta arrazistak— sistematikoki errepikatzea, 
eta Zuzenbide Estatua ezaugarritzen duen aukera-
berdintasunarekin amaitzea.

Horrela, teknologia digitalek ekarri dituzten mutazio 
harrigarrien inguruko gezurren eta arriskuen 
errepasoa egiten da. Nolanahi ere, ondorioa hauxe 
da: mundu honetako gehiengoaren bizitza erraztuko 
duen aurrerapen-faktore eraginkorra izan daitezen, 
funtsezkoa da erakundeek aldaketaren norabidea 
berrezartzea. Eta horretarako, beharrezkoa da 
aipatutako eremu bakoitzean, gaur egun alternatibak 
eskaintzen ari diren ahalegin kritiko ugariek bat egitea 
«gu» berri bati zentzua emango dion borondate 
kolektibo batean.

Aukera horri zentzua emateko, eta dosierra 
planteamendu praktiko eta baikor batekin amaitzeko, 
egokia iruditu zait nik neuk idatzitako azken artikulu 
bat eranstea. Artikulu horren izenburua «Sareko 
soziabilitatea: «gu» berri bat eraikitzen egiten duen 
ekarpena» da, eta subjektu kolektibo berri bat eratzeko 
sareak dituen bertuteak eta ahalmenak nabarmendu 
nahi ditu. Horretarako, sarea indibidualismoaren 
hedapenarekin identifikatzen dutenekin hitz egingo 
dut; soziabilitate-aldaketak aztertzen ditut, bai eta 
gizarte-loturak indartzeko izan duten eragina ere, 
baldin eta ekarpen horren berezitasunak ezagutzeko 
gai bagara. Amaitzeko, sindikalismo digital berriaren 
esperientzietatik eratorritako adibide praktikoak 
emango ditut. 

Plazer handia izan da deskribatu berri dudan 
txostenaren koordinazioan lan egitea. Mugarik 
Gabeko Ekonomistek garatutako ekimen bikain 
honetan aurrekoen mailan egotea espero dut. Plazerra 
izan da, halaber, nire ezagutzak aberastu dituzten 
autore baliotsu horiek aukeratu eta koordinatzea, eta 
espero dut haien ezagutzak ere aberastu izana. ■
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HAZKUNDE BERDEAREN ETA SALBAZIO TEKNOLOGIKOAREN MITOA

José Bellver Soroa

Hazkunde ekonomikorako muga ekologikoen 
existentziari buruzko ebidentzia zientifikoa izugarria 
da, eta ebidentzia hori duela bost hamarkada Erromako 
Klubak azaldu zuen, Donella Meadowsek4 zuzendutako 
txosten polemikoan. Txosten horren harira, Kenneth 
Boulding ekonomialariak, AEBetako kongresuan, 
zera adierazi zuen: «hazkunde esponentzialak mundu 
finitu batean betiko jarrai dezakeela uste duen edonor 
eroa edo ekonomialaria da»5. 

Iruzkin satiriko hori gorabehera, ekonomialariek, 
oro har, hazkundeak mugarik gabe jarrai dezakeela 
defendatzen jarraitu dute, gero eta aktibo ukiezin 
gehiago dituelako. Ekoizpenaren balio monetarioa 
(hazkundea) eta orain arte ekonomien euskarri 
izandako osagai materialak bereiztean, muga 
biofisikoen eremutik ihes egin beharko genukeela 
ondorioztatzen dute6.  Hipotesi horretan oinarritzen 
da, hein handi batean, hazkundea «berdea» izan 
daitekeen ala ez eztabaida7.

ce-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 
Bonn.

4. Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, 
W. W. (1972). Los límites del crecimiento: informe al Club 
de Roma sobre el predicamento de la humanidad. Fondo de 
cultura económica.

5. Jackson, T., & Victor, P. A. (2019). «Unraveling the claims 
for (and against) green growth». Science, 366(6468), 950 LP 
-951. https://doi.org/10.1126/science.aay0749

6. NBIP. (2011). Decoupling natural resource use and envi-
ronmental impacts from economic growth. Nairobi. https://
www.resourcepanel.org/reports/decoupling-natural-resour-
ce-use-and-environmental-impacts-economic-growth-tik 
berreskuratua. PNUMA-PIR. (2014). Decoupling 2: tech-
nologies, opportunities and policy options. Nairobi. https://
www.resourcepanel.org/reports/decoupling-2-tik berresku-
ratua.

7. Jackson, T., & Victor, P. A. (2019). ), op. cit. 

D iskurtso ekonomiko nagusiak beti saihestu izan 
du mugen nozioa. Aitzitik, bere DNAn ekoizpen-

aukeren mugen hedapenaren etengabeko bilaketa 
darama, eta muga bakarra du: ekoizpen-faktoreen 
konbinazio egokia eta ezagutza teknologikoak aurkitzea. 
Beraz, pentsamendu ekonomiko nagusiarentzat,  
muga ekologikoak daudela egiaztatzeak, Darwinek 
giza eboluzioari buruz egindako aurkikuntzek 
suposatu zutena bezalako zerbait suposatzen du, 
gizakiak Jainkoaren irudi eta antzera sortuak izan 
ginelako ustearen aurrean.

Pentsamendu ekonomiko nagusiak planetaren muga 
biofisikoak integratuta dituenik esan ezin daitekeen 
arren, muga horien kontzientzia dago Nazio Batuetako 
erakunde guztietan, gutxienez. Duela hamarkada bat 
baino gehiago, lan zientifiko bat argitaratu zen, eta, 
bertan, bederatzi muga planetario ezarri ziren. Muga 
horiek ez ziren gainditu behar segurtasun-atalase 
batean mantentzeko, eta, horrela, Lur sistemaren 
desegonkortasuna saihesteko. Horrek oinarri 
garrantzitsu bat ezarri zuen, eta muga horietako 
batzuk gainditu zirela ohartarazi zuen.1

Muga gainditze horiek dira, gaur egun, Nazio Batuen 
Ingurumen Programak planeta-larrialdi hirukoitza 
deitu duena, klima-aldaketak, biodibertsitatearen 
galerak eta kutsadurak markatutakoa2.  Bestalde, 
aldaketa klimatikoari, biodibertsitateari edo baliabideei 
buruzko nazioarteko zientzialarien txostenek krisi 
horien eta baliabide naturalen etengabeko erauzketaren 
eta erabileraren arteko erlazioa adierazi dute.3

1. Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, 
F. S., Lambin, E. F., … Foley, J. A. (2009). A safe operating 
space for humanity. Nature, 461(7263), 472–475. https://doi.
org/10.1038/461472a

2. NBIP. (2021). Hacer las paces con la naturaleza: Plan 
científico para hacer frente a las emergencias del clima, la 
biodiversidad y la contaminación. Nairobi. Red from https://
www.unep.org/resources/making-peace-nature-tik berresku-
ratua.

3. IPBES. (2019). Global assessment report on biodiversity 
and ecosystem services of the Intergovernmental Scien-
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Behar batetik obsesio batera

Hazkunde ekonomiko iraunkorreko tasa posible 
handienak lortzeko diseinatutako politiken sustapena 
izan zen ELGAren sorrera-gutuneko helburu 
nagusietako bat, 1960an. Era berean, Gerra Hotzaren 
garaian, Mendebaldeko ekonomia kapitalisten eta 
SESBren arteko lehia handia bloke baten eta bestearen 
hazkunde-tasengatik epaitu zen neurri handi batean.

Jarduera ekonomikoaren mailaren neurketak 
Depresio Handiaren garaian du jatorria, Estatu 
Batuetako gobernuak Simon Kuznets ekonomialariari 
ekonomian sortutako ondasun eta zerbitzu guztien 
balio monetarioa kontabilizatzea ahalbidetuko zuen 
sistema bat garatzeko agindu zionean. Emaitza 
Produktu Nazional Gordinaren sorrera izan zen, gaur 
egun erabiltzen dugun Barne Produktu Gordina (BPG) 
neurtzeko oinarria izango zena.

Bitxia bada ere, Kuznetsek ohartarazi zuen garai 
hartan BPGa ez litzatekeela erabili behar aurrerapen- 
eta ongizate-neurri gisa. Azken finean, jarduera 
ekonomiko monetizatuaren neurketak ez ditu jasotzen 
bizitzarako funtsezkoak diren beste jarduera batzuk, 
hala nola monetizatu gabeko zainketa-lanak edo 
ekosistemen funtzionamendu egokia. Ongizaterako 
edo jasangarritasunerako nahitaez positiboak ez diren 
jarduerak kontabilizatzen ditu, ostera; esaterako, 
kutsadura handiagoak eragindako ospitale-bisiten 
hazkundea edo egurra fabrikatzeko baso tropikal 
baten mozketa. 

Ohartarazpen hori gorabehera, aldaketa-balio 
abstraktuaren bilaketa (BPGren hazkundea) erabilera-
balioak (giza beharrak asetzea) neurtuko lituzkeen 
beste edozein balorazioren gainetik lehenetsi da. 
Hori guztia bigarren maila batera igaro da, justifikazio 
batekin: BPGren hazkundea da pobrezia murrizteko 
eta enplegua sortzeko modu bakarra. 

Sistema ekonomikoaren beraren egitura-logikak, non 
irabazia eta lehia bere oinarria baitira, giza premien 
asebetetzea erdigunean jartzea eragozten duela dirudi, 
bai eta muga ekologikoak integratzeko zailtasuna ere. 
Horren ondorioz, hazkunde «iraunkor» eta «inklusibo» 
baten proposamenean islatutako aurrerantz ihes 
egiteko narratiba gailentzen da8. Baina, hazkunde 
ekonomikoarekin batera baliabideen erabilera eta 
emisioen eta hondakinen sorrera areagotzen badira, 

8. Munduko Bankua. (2012). Inclusive green growth: The pa-
thway to sustainable development. The World Bank.

horrek arriskuan jar ditzake eraldaketa-helburu 
propioak lortzeko aukerak, jasangarritasunaren 
ikuspegitik9.

Hazkunde berdea eta banaketaren mitologia

Natur zientziek, eta, bereziki, ekologiak, behartu dute 
jada ekonomia elementu bereizi gisa ezin ulertzera, 
baizik eta sistema ireki gisa ulertu behar da, sistema 
handiago baten barruan, hots, eremu ekologikoaren 
barruan. 

Gaur egun, muga biofisikoekin egiten duten talka 
nabarmena da. Ebidentzia zientifikoak bermatutako 
nazioarteko adostasunak nazioarteko akordio 
handietan islatu dira, hala nola Agenda 2030 eta 
Garapen Jasangarrirako Helburuak, bai eta Parisko 
klima-akordioan ere. Berotze globala 1.5ºC-2,0ºC-ra 
mugatzeko eta biodibertsitatearen galera geldiarazteko, 
berotegi-efektua eragiten duten gasen (BEG) emisioak 
nabarmen murriztu beharko dira 2050erako, zerora 
iritsi arte, eta, horrez gain, munduko energiaren eta 
materialen erauzketa nabarmen murriztu beharko da.10 

Horregatik, sistema ekonomikoaren funtzionamendu-
modua babestu nahi dutenek, bere onuraz konbentzituta, 
teoria alternatiboak sortu nahi dituzte ekonomiak 
betiko hazten jarrai dezakeela defendatzeko eta, 
gainera, horrek ingurumen-arazoak konpon ditzakeela 
erakusteko. 

Tentsio hori konponduko duen eta hazkunde 
ekonomikoa ahalbidetuko duen formula teknologian 
eta berrikuntzan oinarritzen da. Teknologiak eta 
berrikuntzak arazoa konponduko dute ekonomia 
pixkanaka desmaterializatuz eta deskarbonizatuz. 
Joera horri esker, hazkundea «berdetuko» da, edo, 
bestela esanda, hazkunde ekonomikoa eta inpaktu 
ekologikoa «banandu» edo «bereizi» egingo dira. 

 «Banaketa» horren ideia politika ekonomikoaren 
etorkizuna markatu nahi duten dokumentu instituzional 
askotan aurki daiteke. Adibidez, Europako Itun 

9. Hickel, J., & Kallis, G. (2020). Is green growth possible? 
New Political Economy, 25(4), 469–486.

10. NBIPren 2019 Baliabide Globalen Ikuspegiak argi erakutsi 
zuen baliabide naturalak erauzteko eta prozesatzeko sekto-
reak, hala nola meatzaritza eta nekazaritza, biodibertsitate 
globalaren galeraren eta estrés hidrikoaren % 90 baino ge-
hiagoren erantzuleak direla, eta, gainera, berotegi-efektuko 
gasen emisio globalen % 50 baino gehiago eragiten dutela. 
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Estrategia horren helburua honako hau da: garapen 
teknologikoak aukera ematea metaketa ekonomiko 
globala eta naturan duen eragina bereizteko, bereziki 
BEGen emisioei (deskarbonizazioa) eta baliabide 
naturalen erabilerari (desmaterializazioa) dagokienez. 

Banaketa erlatibo eta absolutua 

Esparru honi dagokionez, hasteko, funtsezkoa da 
bereizketa bat egitea. Batetik, banaketa erlatiboa 
dago, hori materialen eta energiaren erabilera edo 
inpaktu ekologikoa jarduera ekonomikoa baino 
motelago hazten denean gertatzen dena da; eta, bestetik, 
erabateko banaketa, baliabide naturalen erabilera 
edo inpaktu ekologikoa hazkunde ekonomikoko aldi 
batean murrizten denean gertatzen dena da. (1. irudia).

cional de Largo Plazo. Dokumentu horrek berak Espainiak 
«hazkunde iraunkor eta lehiakorraren eredua izan nahi duela 
maila globalean» (41. or.) adierazten du.

Berdea, gure garaiko ingurumen-erronken erantzun 
gisa aurkezten dena, honela planteatzen da argi eta 
garbi: «hazkunde-estrategia berri bat, EB bidezko 
gizarte eta gizarte oparo bihurtzera bideratutakoa, 
ekonomia modernoa, baliabideen erabilera efizientea 
eta lehiakorra duena, 2050ean berotegi-efektua 
eragiten duten gasen emisiorik izango ez duena 
eta hazkunde ekonomikoa baliabideen erabileratik 
bereizita egongo dena»11. 

Estrategia horretan, teknologiak funtsezko zeregina 
izango duela espero da. Hala adierazten du Espainiako 
Gobernuak agindutako prospektiba-dokumentuak. 
Bertan adierazten denez, «teknologia berrien erabilera 
funtsezkoa da eta izango da jarduera ekonomikoa 
berotegi-efektuko gasen sorreratik, kutsaduratik eta 
baliabideen erabilera intentsibotik bereizteko».12 

11. UE (2020). Europar hitzarmen berdea. Bruselas
12. Prospektiba eta estrategia bulego nazionala. (2021). España 

2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Na-

1. irudia. Hazkunde ekonomikoaren banaketa erlatibo eta absolutua

Jarduera ekonomikoaa (PIB)

Baliabideen erabilera / Eragin ekologikoa

Baliabideen erabilera / Eragin ekologikoa

Banaketa absolutua

Banaketa erlatiboa

Hazkundea (Indizea = 100)
200

150

100

50

Denbora 
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Materialen aztarnaren bilakaerari eta mundu-mailako 
BPG-ari begiratu bat eman ezkero, ikus daiteke 
azken hamarkadetako dinamikak gehiago izan duela 
«birmaterializaziotik» «desmaterializaziotik» baino 
(2. irudia).

Ildo horretan, banaketari buruzko literaturaren 
azterketa sakona egindako lanek (honako parametro 
hauen arabera neurtuta: materialen kontsumoa, 
energia, ura, lurrak, kutsaduraren sorrera edo 
berotegi-efektuko gasen isurketa) erakusten dute, 
kasurik onenean, banaketa erlatiboko egoerak baino 
ez daudela, eta horiek aldi baterako eta/edo toki jakin 
baterako mugatuta egon ohi direla. 

Aldi nahiko laburretan, tasa oso txikietan eta 
baliabide edo inpaktu-modu jakin batzuei eta kokapen 
espezifikoei dagokienez, erabateko banaketa-kasuren 
bat baino ez da ikusten. Gai horri buruzko literatura 
aztertzeko lanik zehatzena, beharbada, Helmut 
Haberl austriarrak zuzendutakoa da. 835 argitalpen 
zientifikoren meta-analisia egiten du. Argitalpen horiek 
enpirikoki aztertzen dituzte izan daitezkeen banaketak 
amaierako energiarekin, exergiarekin, materialen 
erabilerarekin eta CO2 eta BEG emisio guztiekin13. 
Eta hau da azterketaren ondorioa: nahiz eta banaketa 

13. Haberl, H., et al., «A systematic review of the evidence on 
decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part 

erlatiboa ohikoa izan materialen erabileran eta BEGen 
isurian, aztertutako literaturak erakusten du ez dagoela 
ebidentzia enpirikorik hazkunde ekonomikoaren 
banaketa absolutu iraunkor, global eta behar bezain 
azkarra gertatzen ari denik ingurumen-presio kritiko 
guztietatik banatzeko eta, era horretan, hazkunde 
berdearen diskurtsoari balioa emateko. 

Gaur egungoa bezalako ekonomia globalizatu batean, 
ez du zentzurik lurraldean bertan gertatzen diren eragin 
ekologikoei erreparatzeak, jarduera ekonomikoak 
eragiten dituen eragin globalak hartu behar dira 
kontuan, gertatzen diren lekua alde batera utzita. 
Ildo horretan, balio-kate globalak eta nazioarteko 
merkataritza funtsezko elementuak dira jarduera 
ekonomikoaren eraginak aztertzeko. Horretarako, 
ezinbestekoa izan da produktuen bizi-zikloaren 
analisiak eta eskualdeko input-output analisiak 
garatzea, eta, hala, honako hauek kuantifikatu ahal 
izan dira: CO2 isuriak, zentro ekoizle bakoitzeko 
aztarna materiala eta ekonomia baten kontsumoari 
lotutako aztarna ekologikoa. Emaitzak erakusten 
duenez, hondamen ekologikoaren transferentzia 
botere ekonomikoaren arauetan eta nazioarteko 
hierarkia politikoetan oinarritzen da.14  

II: synthesizing the insights», Environmental Research Let-
ters, vol. 15, n.º 6, 2020.

14. Naredo, J. M. (2006). Raíces económicas del deterioro eco-
lógico y social. Madril: Siglo XXI.

2. irudia. Materialen aztarna eta mundu-mailako BPG (NBIPren eta Munduko Bankuaren datuak) 
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Ekonomia digitalaren arrastoa eta 
zerbitzuen dimentsio fisikoa

«Ezagutzaren ekonomia», «informazioaren gizartea» 
edo «ekonomia digitala» bezalako kontzeptuek, 
«zerbitzuak» kategoriarekin berarekin batera 
sektore gisa, garapen ekonomikoaren eta aurrerapen 
teknologikoaren etaparik «aurreratuenak» bezala 
irudikatzen dira, eta, beraz, irudikari kolektiboan 
industria-lantegi zaharren irudiaz (tximinietatik kea 
isurtzen edo hodietatik hondakin toxikoak kanporatzen 
ibaietara edo itsasoetara) oso bestelako ezaugarriekin 
ageri dira. 

Hala adierazten du Carlota Pérez ekonomialari 
schumpeteriarrak, honako hau dioenean: «IKTen 
iraultzak ahalmen handia du berrikuntza jasangarriak 
egiteko, materialen eta energiaren kontsumoa errotik 
murrizteko eta ekonomia suspertzeko. Zerbitzuen 
eta ukiezinen proportzioa nabarmen handitu dezake 
BPGan, bai eta bizimoduan ere».15

Hala ere, zerbitzuen ekonomia eta 
kapitalismo digitala ekonomiaren 
oinarri material baten gainean 
baino ezin dira existitu, eta ezerk 
ez du iragartzen guztizko energia- 
eta material-kontsumoak, bai eta 
horiei lotutako hondakinak ere, 
gutxitu egingo direnik etengabe 
hazten ari den testuinguru batean. 
Aitzitik, badirudi muga fisikoek 
berek eragin dezaketela, punturen batean, trantsizio 
digitalerako arazo bat; izan ere, arazoaren zati handi 
bat da, funtsean, urriak diren mineralen erabilera 
exijitzen dutela eta hura kontsumitzeak hondakin 
kopuru handia sortzen dituela16. Baina, gainera, 
tresna elektriko eta elektronikoen ugaritze handiak 
eta haien konektagarritasun gero eta handiagoak – 
hodeiko urteko trafiko globala zettabytetan17 neurtzen 
da dagoeneko – eragiten du gaur egun IKTen, beren 
bizi-ziklo osoan, elektrizitate globalaren kontsumoa 
% 5 eta % 10 artean egoteak, eta hemendik 2030era 
% 20 izatera irits daiteke. 

15. Pérez,  C.,«Teoría y políticas de innovación como banco móvil», 
en A. Erbes y D.Suárez, Repensando el desarrollo latinoa-
mericano: una discusión desde los sistemas de innovación, 
UNGS, Buenos Aires, 2016.

16. Bellver, J. (2018). Costes y restricciones ecológicas al capi-
talismo digital. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cam-
bio Global, 144, 59–77.

17. Zettabyte bat mila trilioi byte dira (1021 byte).

Azkenik, hau errebote efektuaren ohiko kasua da; 
horrek esan nahi du eraginkortasunean irabazitakoak 
hein batean edo osorik konpentsatzen direla 
kontsumoaren eta produkzioaren igoerarekin. Horren 
adibide klasikoa gure ibilgailuen eraginkortasunean 
ikus dezakegu, kilometroko gasolina gutxi 
kontsumitzen dute kilometro asko eginez gero. 
Beste kasu batzuetan, gasolinan aurreztutako dirua 
hegazkin-txartel bat erosteko erabiltzen dugu, 
oporretan munduko beste muturrera joateko.18 Gauza 
bera pentsa genezake gailu elektriko eta elektronikoei 
buruz: askoz eraginkorragoak dira gaur egun, eta 
gehiago erabiltzeaz gain, gailu gehiago erosten ditugu.

Eraginkortasunetik nahikotasunera

Ekonomiak hazi behar badu, baina hazkunde 
ekonomikoak bizitzaren euskarri diren oinarri 

materialak ahultzen baditu 
azkenean, zer egin dezakegu? 
Irtenbidea eraginkortasunean 
dagoela azaldu digute, baina, 
ikusi dugunez, ez du arazoa 
konpontzen. Zer aukera dago 
orduan? 

Eraginkortasunean hobekuntzak 
egiteko beharra ukatu gabe, 
berriki egindako berrikuspen 
batek iradokitzen du estrategia 

horiek nahikotasuna sustatzen dutenekin osatu ahal 
daitezkela19. Zalantzarik gabe, planeten mugek 
estrategiak bilatzera behartzen gaituzte, zeinetan 
banaketa (lanarena eta aisiarena, baliabide naturalena 
eta aberastasunarena) elementu nagusia izan behar 
baita berdintasunezko lurzoru sozialean ibiltzeko, 
sabai ekologikoa gainditu gabe. Hori da, hain zuzen 
ere, Kate Raworthek 20 gizartearentzako espazio 
seguru eta zuzena deitu duena. Bertan adierazten du 
eztabaidak ez lukeela izan behar BPGren hazkundea 
baliabideen erabileratik edo CO2 isurietatik bereizteko 

18. Hickel, J. (2020). Less is more: How degrowth will save the 
world. Londres: Random House.

19. Parrique, T., Barth, J., Briens, F., Kerschner, C., Kraus-Polk, 
A., Kuokkanen, A., & Spangenberg, J. H. (2019). Decou-
pling debunked. Evidence and Arguments against Green 
Growth as a Sole Strategy for Sustainability. A Study Edited 
by the European Environment Bureau EEB.

20. Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to 
Think Like a 21st-Century Economist. Vermont: Chelsea 
Green Publishing.

…eta ezerk ez du iragartzen 
guztizko energia- eta material-
kontsumoak, bai eta horiei 
lotutako hondakinak ere, 
gutxitu egingo direnik etengabe 
hazten ari den testuinguru 
batean.
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estrategien inguruan, baizik eta nola antola dezakegun 
guztiontzako ongizatea planetaren mugen barruan.21

Alde horretatik, baliabideak erauzteko murrizketak, 
azpiegitura energetiko fosil berriak edo garraio-
azpiegitura berriak sortzeko atzerapenak (batez ere 
errepideak eta aireportuak), ekologikoki kaltegarriak 
diren jarduerak debekatzea (fracking-a, meatzaritza, 
etab.) edo lanorduak murriztea eta fiskalitate birba-
natzaileagoa izatea eskaintzaren aldeko proposamenen 
oinarri garrantzitsua dira, «merkatuko konponbideak» 
direlakoen aldean. 

Proposamen horietako asko lagungarriak izan 
daitezke hazkundearen egiturazko mendekotasunari 

21. O’Neill, D. W., Fanning, A. L., Lamb, W. F., & Steinberger, 
J. K. (2018). A good life for all within planetary boundaries. 
Nature Sustainability, 1(2), 88–95. https://doi.org/10.1038/
s41893-018-0021-4

aurre egiteko (enpleguari eta zergen bilketari 
dagokienez), baina garrantzitsua da kontuan hartzea 
hazkundeak legitimitate politikoa ere mantendu 
duela kontsumoaren bidez. Beraz, kontsumitutako 
materialen eta energia-baliabideen bolumena murriztu 
behar da (deskarbonizazio sakon baterako funtsezkoa 
baita), baina, horrez gain, eskariaren aldetik gizarte-
ongizaterako ezinbesteko ondasun eta zerbitzuen 
hornidura bermatuko duten neurriak antolatzea 
ezinbestekoa da.22 ■■

22. Brand-Correa, L. I., & Steinberger, J. K. (2017). A frame-
work for decoupling human need satisfaction from energy 
use. Ecological Economics, 141, 43–52.Buchs, M., & 
Koch, M. (2017). Postgrowth and Wellbeing. Challenges 
to Sustainable Welfare. Cham: Palgrave Macmillan. 
Gough, I. (2017). Heat, Greed and Human Need. Climate 
Change, Capitalism and Sustainable Wellbeing (2017th 
ed.). Cheltenham (UK): Edward Elgar. Lamb, W. F., & 
Steinberger, J. K. (2017). Human well-being and climate 
change mitigation. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cli-
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hasi diren une horretan eta goragoko kontzientzia-fase 
bati begira dauden horretan. Fase horrek algoritmo 
bat eskaintzen du irtenbide gisa, desiratzen, irrikatzen 
eta bilatzen dugun hura lastertasun harrigarriarekin 
emateko alternatiba gisa eskaintzeko beti prest 
dagoena, oraindik ere zaila den arren proposatutako 
irtenbideen artean baliagarria eta beharrezkoa 
ez denaren artean bereiztea, egiazkoaren artean 
bidegabeko erabiltzea bereiztea. 

Horren ondorioz, adimen artifizialak auto-
ikaskuntzarako dituen gaitasun berriekin behartzen 
ari gaitu gizakiok aberasteko eta, eraginkortasun 
handienarekin, gure ezagutza partekatzeko dugun 
moduari buruz hausnarketa bizkortzera. Sormenezko 
leherketaren garaian bizi gara eta eragina izan dute 
horretan seguru asko ezagutza-goseak, erakundeek 
ezarritako exijentziak eta merkatuko eragileen 
anbizioak. Ugaritu egin dira argitalpen zientifikoak 
akademian, lorpenak laborategietan eta enpresa 
berriak ezaguna dugun guztia iraultzen duten negozio-
ereduekin eta horrek guztiak, oro har, orain arte 
ezagutzen ditugun ezagutzaren kudeaketari buruzko 
ereduen, tresnen eta arauen berrikusketa sakona 
egitera behartzen du. 

Ezagutzaren kudeaketa eta gizarte-eraldaketa 

Ezagutzen oparotasuna handia den ingurunean, horiek 
produkzio-eragileei transferitzea erabakigarria izango 
da aukerak zabaldu daitezen eta desoreka sozialak, 
ekonomikoak eta ingurumenekoak zuzentzen lagun 
dezaten. Bide horrek ahalbidetuko du etorkizun 
iraunkor baten itxaropena zapuzten amaituko duten 
bazterketa-arriskuak eta tentsioen ―banakoen, 
enpresen, nazioen eta baita gizadiaren beraren eta 
planetaren artean ere― eta lehiaren mehatxuak 
gainditzea. 

liburuaren egileak, berezitasun teknologikoa eta 2045. ur-
tean iritsiko dela iragartzen du.

INFORMAZIOA, JAKINTZA ETA DATUAK GIZARTE DIGITALEAN 

Automatizazioak, adimen artifizialak eta Gauzen 
Internetak aukera emango dute gizakiak ezagutza 
irekiari eta berrikuntzari dien erreparoa saihesteko.

E zagutzaren kudeaketa gizarte digitalean, bizi garen 
garaian, konplexutasunak, iturri eta diziplina 

ugaritasunak eta etengabeko berrikuntzak baldintzatuta 
dago, informazioa eta datuak prozesatzeko gero 
eta gaitasun handiagoa duten komunikazio-sareen 
hedaketa eragiten baitu, horiek ezagutza berriaren 
oinarriak izanik. 

Ez dago zalantzan jartzerik zer eskatzen duen 
ezagutzaren garapenean esku hartzen duten 
mekanismoen berrikusketa sakona egiteak gero eta  
handiagoa den ingurune automatikoan, robotek 
eginkizun erabakigarria duten ingurunean eta gizakiak 
jakintzen produkzio-kate guztian autonomia galtzen 
ari diren horretan, informazioa eskuratu eta aztertzetik 
hasi eta adimen bihurtzeraino, hori erabakiak hartzeko 
tresnatzat hartuta.

Artikulu honen helburua ez da ezagutzaren trans-
ferentziari buruzko analisi akademikoa izatea, ezta 
administrazio-legeriatik edo arauketa akademikotik 
prozesu hau arautu beharko luketen arauen inguruko 
oharpen bat izatea ere. Gero eta banatuagoa eta 
etengabe eta mundu mailan konektatuta dagoen 
gizartean ezagutzak, berrikuntzak eta adimenak 
elkarri eragiteko moduari buruzko hausnarketa bat da. 

Sormenezko leherketa eragin dute planetan hauek 
guztiek: informazioaren eta komunikazioaren 
teknologiek, makinen prozesu-gaitasunaren hazkunde 
esponentzialak eta horiek miniaturizatzeak eta banda 
ultrazabaleko azpiegituren hedapenak, Gauzen 
Interneterantz zuzenduta. 

Gizakiaren existentziaren jatorrian bertan dagoen  
jakiteko nahiak ez du mugarik topatzen singular-
tasunaren atarian1, makinak beren kabuz ikasten 

1. Adimen artifizialak giza adimena gainditzen duen une gisa 
definitzen du Ray Kurzweil-ek, La singularidad está cerca 
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Horretarako, ordea, transferentzia horri ikerketa, 
garapena eta berrikuntza modu linealean lotzen dituen 
prozesu jarraituaren zati gisa ikusteari utzi behar zaio. 
Industria-iraultza ―erregai fosiletan eta eskulan, 
kapital eta lur faktoreetan oinarritua― bukatzen hasi 
da. Faktore teknologikoa ekuazioaren erdigunean 
kokatzen den elementu gisa txertatzeak, marjinala 
izatetik urrun jada, kudeaketa-ereduak aldatzera 
behartzen du alor guztietan ―
enpresa, administrazio publikoa, 
erakunde akademikoak…― 
eta, era berean, gobernantza-
prozedurak eta banakoen eta 
gizarte-eragileen arteko harreman-
arauak egune-ratzera, bai haien 
artean, bai hirugarrengoekin. 

Ezagutzaren kudeaketa eta gizarte 
osoaren eskura jartzea jakintzen 
prozesu logikoa, antolatua eta 
sistematikoa da, egokitu egin 
behar dena garai bakoitzera eta  
une bakoitzeko beharretara, 
konbinazio harmonikoa ber-
matzeko egoera jakinetan pro-
duzitzeko, transferitzeko eta 
aplikatzeko moduan. 

Gardentasuna, lankidetza eta 
eskuzabaltasuna ezinbesteko 
premisak dira honako hauetan 
oinarritutako dinamika apurtzeko: 
hazteagatik haztea eta baliabide 
naturalen gehiegizko ustiapena 
edozein preziotan.

Asmo hori ordea, Davenport eta 
Prusak-en2 gisako autoreetatik 
datorren teoria klasikoa osatzen duena, erakundeek 
dakitena maneiatzeko moduari buruzkoa, zalantzan 
dago etengabe harikortasun-proben mende jartzen 
diren egituren unibertso likidoan (Bauman3), 
pandemiak edo zisne beltzak bezala (Nassim 
Nicholas Taleb4). Behartuta gaude nolabait kaosaren 
kudeaketara hurbiltzen gaituzten baldintzen mendean 

2. Conocimiento en Acción: cómo las organizaciones manejan 
lo que saben. Thomas H. Davenport eta Laurence Prusak, 
2001

3. Zygmunt Bauman soziologoa da «modernitate likido» 
kontzeptuaren egilea.

4. Zisne beltzaren teoria, ustekabeko gertakaria deskribatzen 
duen metafora, inpaktu sozioekonomiko handia duena eta, 
behin gertakaria pasatuta, atzera begiratuz arrazionalizat-
zen dena. Nassim Taleb filosofoak garatu zuen.

jartzera, adi egotera eta ikastera behartzen gaituzten 
baldintzak, Laszlo Bock-ek ―Googleko pertsonen 
kudeaketako arduradunak― azpimarratzen duen 
moduan, «gaur egun lanean galdera zailak erantzun 
eta egiazko adibideak eta bizitza errealekoak aurkeztu 
behar dituzten pertsonengandik»5 ikastera behartzen 
gaituzten baldintzak. 

Ezagutzaren transferentziak ego- 
kituta egon behar du testuinguru 
sozioekonomikora, testuinguru 
teknozientifikora eta testuinguru 
kulturalera. xxi. mendeko lehen 
laurdenean erronka horri aurre  
egiteko ezinbestekoa da hezkun-
tzaren esparruko iraultzarekin 
hastea, esparru horretako profe-
sionalen errotiko eraldaketa 
eskatzen duen iraultzarekin. 
Digitalizazioak eta globalizazioak 
ahalegin berri bat eskatzen 
die irakasleei eta ikertzaileei 
ezagutzak etengabe eguneratzeko 
beharrezko eginkizuna betetzeko 
eta ezagutzen erabilerak, arauak 
eta hedapenerako bideak errotik 
eraldatzeko. Irakasleek eta 
ikertzaileek ezagutza berriak 
eskuratzea premiazkoa da 
globalizazioaren eta konexio 
iraunkorraren aroan ―24 ordu 
egunean, 7 egun astean, 365 
egun urtean; leku guztietan eta 
une oro―, baldin eta erakunde 
akademiko tradizionalenek 
eginkizun erabakigarria izaten 
jarraitu nahi badute aurrerapen 
unibertsalerako. 

Erakunde arautuek onartu behar dute jardunbide 
tradizionalak berrikusi egin behar direla eta jabetu 
behar dute badirela erakundeak gai direnak berrikuntza 
irekiko formulak aplikatzeko, adimen kolektiboa 
garatzeko eta lankidetzaren eta partaidetzaren 
bitartez gizarte digitalean jakintza berriak 
bultzatzeko. Hainbatetan irrikatutako unibertsitate-
enpresa lankidetza horren konbinazioak gaur egun 
errealitate berri bati egin behar dio aurre oinarri 
teknologikoa duten startup-en agerpenari esker eta, 
ikuspegia hezkuntzan eta prestakuntzan jarrita, ohiko 

5. Block, L. (2015): La nueva fórmula del trabajo: Revelacio-
nes de Google que cambiarán su forma de vivir y liderar.

Digitalizazioak eta 
globalizazioak ahalegin berri 
bat eskatzen die irakasleei 
eta ikertzaileei ezagutzak 
etengabe eguneratzeko 
beharrezko eginkizuna 
betetzeko eta ezagutzen 
erabilerak, arauak eta 
hedapenerako bideak errotik 
eraldatzeko. Irakasleek eta 
ikertzaileek ezagutza berriak 
eskuratzea premiazkoa da 
globalizazioaren eta konexio 
iraunkorraren aroan —24 
ordu egunean, 7 egun 
astean, 365 egun urtean; 
leku guztietan eta une 
oro—, baldin eta erakunde 
akademiko tradizionalenek 
eginkizun erabakigarria 
izaten jarraitu nahi badute 
aurrerapen unibertsalerako.
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erakundeen hierarkiarekin eta araudi zorrotzarekin 
zerikusirik ez duten formatu berriekin. Hartu behar 
duten bizkortasuna erronka izugarria da eta erori egin 
daitezke bilaketa-historian, harremanetan eta sareko 
erabileretan oinarrituta erabiltzaile bakoitzari behar 
duena ―jakin ala ez― ematera bideratutako startup-ek 
eta plataformek dituzten gaitasunen aurrean.

Europa: zientzia irekiaren aldeko 
bultzada instituzionala

Oinarri teknozientifikoa duten enpresen ugaritzea 
paradigma guztiak aldatzen ari da eta tek-nologiaren 
erraldoiak nagusitzen ari dira 
alderdi guztietan: negozioan, 
talentu-bilketan, ezagutzaren 
hedapenean, iritzi publikoaren 
e r a k e t a n ,  k o n t s u m o - m o d u 
nagusietan... erregulatzaileen 
eta erakunde tradizionalen oso 
aurretik; horien jarraitasuna eta 
baliagarritasuna zalantzan jartzen 
dituzte sareko erakunde berriek.

GAFAM  (Google,  Amazon, 
Facebook, Apple eta Microsoft) 
buru dutela eta hedatze bidean 
dauden hamaika startup, adarbakar 
eta plataformez osatutako inperio 
teknozientifiko horien gero eta 
nagusitasun handiagoari aurre 
egiteko, gardentasuna, irekiera 
eta lankidetza dira baliabiderik 
onenak.  Ez dira aldebakarreko 
moduan ulertu behar ordea. Ez 
du ezertarako balio dei egiteak «algoritmoaren 
gardentasunari», kontsumitzaileei, erregulatzaileei 
eta ikertzaileei edukien ekoizle eta hedatzaile handi 
horiek nola funtzionatzen duten jakitea ahalbidetuko 
dienari alegia, unibertsitatea edo gobernua bezalako 
erakundeek ez badituzte printzipio berak edo 
erradikalagoak aplikatzen. 

Testuinguru horretan azalduta dago zientzia irekiaren 
Europako ekimena, funts publikoekin finantzatutako 
ikerketatik sortutako ezagutza partekatzeko 
praktikaren alde egiten duena, modu guztiz irekian, 
librean eta erabilera-murrizketarik gabe. Kontinente 
zaharrak modu horretan soilik ahal izango du, 
Europako Batzordearen ikuspegitik, zuhurtasunez 
jokatu ikerketaren alorrean eta zeregin esanguratsua 

bete gizarte digital teknozientifikoan, ezagutzaren 
transferentzia politika ireki eta kolaboratiboan 
oinarrituta.

Ekimena ez da digitalizazioaren iraultzaileen edo 
Bruselako burokraten gutizia. Nekez gaitzesgarria 
da ikerketa, hots, ezagutzarako irisgarritasuna, gero 
eta konplexuagoa eta multidimentsionalagoa denaren 
eta Big Dataren kudeaketan eta konputazio-gaitasun 
handietan oinarritutakoa denaren ebidentzia. Internet 
da hain zuzen ere banatutako lankidetza-sareak 
ehuntzeko aukera ematen duena eta prozesuak 
aberasteaz eta arintzeaz gain ―COVID-19aren 
aurkako txertoak errekorrezko denboran erdietsita 
agerian jarri den bezala, esaterako―, aurrerakuntza 

horiek berehala eta  modu 
masiboan transmititzeko aukera 
ematen du, atzeraelikadura 
sustatzen du eta erresultantea 
e t e n g a b e k o  h o b e k u n t z a -
mekanismoan aplikatzen du.

«Open Science edo zientzia 
i rekia delakoak erabateko 
aldaketa dakar ikerketa egiteko 
e t a  e m a i t z a k  z a b a l t z e k o 
moduan; garapen teknologiko 
izugarria eta irekieraranzko 
eta lankidetzaranzko kultur 
aldaketa bateratzen ditu, zientzia 
eraginkorragoa, gardenagoa 
eta irisgarriagoa sustatuz» 
baieztatzen du Eva Méndez 
ikerlariak6.  Lankidetzak eta 
ikerketako emaitzen berehalako 
hedapenak, zientzia irekiaren 
oinarrizko elementuak direnak, 

ikerketa gertatzen eta zabaltzen deneko mundu 
digitaleko oinarrizko alderdi logikoak ere osatzen 
dituzte.

Aldaketa sakonak, erresistentzia sozialak 

Ekimenak, ordea, aurre egin behar die komunitate 
akademikoaren errezeloei eta erresistentziari, 
ikertzaileen eta haien soldataz arduratzen diren 

6.  Eva Méndez Carlos III unibertsitateko Politika Zientifikoko 
errektoreorde laguntzailea da eta Europako Batzordearen 
Open Science Policy Platform taldearen High Level Advi-
sory Group taldeko kidea.

Oinarri teknozientifikoa 
duten enpresen ugaritzea 
paradigma guztiak aldatzen 
ari da eta teknologiaren 
erraldoiak nagusitzen ari dira 
alderdi guztietan: negozioan, 
talentu-bilketan, ezagutzaren 
hedapenean, iritzi publikoaren 
eraketan, kontsumo-modu 
nagusietan... erregulatzaileen 
eta erakunde tradizionalen oso 
aurretik; horien jarraitasuna 
eta baliagarritasuna zalantzan 
jartzen dituzte sareko 
erakunde berriek.
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zentroen artean, ikerketa ekoizteko, argitaratzeko, 
finantzatzeko eta ebaluatzeko modu tradizionalei 
eusten baitiete praktikan.  Industri aroa aurreko 
moduak, sekretuan oinarritutako boterearen 
kudeaketako antzinako praktikei erantzuten dietenak. 
«Gaur egun ez al da hobe influentzia ematen digun sare 
batean egotea, boterea ematen digun hierarkian egotea 
baino?» galdetzen dio bere buruari Niall Fergusonek  
La plaza y la torre: redes y poder: de los masones a 
Facebook liburuan.

Antzinakoaren eta etorkizunekoaren arteko 
norgehiagokan murgi l tzen gara ,  s inpleki , 
informazioa eta ezagutza 
kontrolatzeko borroka ere 
badena.  Kontzeptu berri 
ugari berekin ekartzen dituen 
kultur iraultza da. Méndez-ek7 
dio European Open Science 
Policy Platform (OSPP) 
taldearen «zientzia irekiaren 
elementu eta esanahiei» 
buruzko galdeketa batean 
«honelako deskribatzaileak 
sortu zirela: mugimendua, 
j a r r e r a ,  k o n p r o m i s o a , 
berrerabilpena, sortzekidetza, 
gardentasuna, sarbidea eta 
datu irekiak». 

Hori horrela, EBk esparru 
akademikoan egin duen 
apustuak lotura zuzena 
du azken eskakizunekin 
gobernantzaren esparruan ―herritarren partaidetza 
eta gardentasuna, herritarren zientziarekin lotu 
daitezkeenak―, enpresa-kudeaketaren esparruan 
―berrikuntza irekia, trebetasun eta gaitasun 
profesional berrien garapena― eta aniztasuna eta 
inklusioa bezalako alderdi orokorretan, «Garapen 
Iraunkorrerako Helburuekin (GIH) bat». Hortaz, argi 
al dago beharrezkoa dela ezagutzaren transferentzia-
prozesuak berrikustea?

Aldaketa azeleratuen eta eredu industrialak paradigma 
digitaletara aldatzeko garaian, beldurra adiskide txarra 
da ezagutzaren transferentzia egiteko. Informazioa, 
ezagutza eta datuak lehiakortasunerako tresna nagusiak 
bilakatu dira, bai erakundeentzat, bai banakoentzat. 

7.  Eva Méndez: «Open science por defecto. La nueva norma-
lidad para la investigación».

Ez al da beti hala izan? Egia esan bai. Aldaketarekiko 
erresistentziak ezaguna den berriari zaion beldurrean 
du justifikazio bakarra. Gizarte modernoaren elementu 
bereizgarria da iturrien ugaritasuna, lortutako 
informazioan oinarritutako erabakiak kudeatzeko 
beharrezko abiadura eta ezagutzak aplikatzeko eta 
azkenik prozesu kognitiboaren inpaktuaren berri 
emateko konplexutasuna.   

Xavier Marcet-ek8 dio orain «Zaila ez da ikastea. Zaila 
desikastea da». Baldin eta ikastea trebatua izatea baino 
gehiago bada, ezagutzak, gaitasunak eta esperientziak 
eskuratzea bada, ezezagunarekiko beldurrak 

ikaskuntza blokeatzeko balbula 
gisa jardun dezake. Botere-
maila ―dela izaera ekonomiko 
edo lanekoa, dela hierarkia 
akademikoan, ikertzailean 
eta/edo administratiboan― 
galtzeko beldurra dela-eta, 
erakundeak eta pertsonak 
beren bai tan  ix ten  d i ra , 
ezagutzaren transferentzia jada 
ez barne edo kanpoalderantz 
landuz, baizik eta esperientzia, 
trebezia edo gaitasun berriak 
eskuratzea ingurune sortzaile 
eta berritzailearekiko harreman 
hutsean oinarrituta, sare-
gizartean garatzen ari dena 
bezalakoarekin.

Hortik dator lidergo trans-
formazional berrien beharra, 

bai administrazioan, bai gobernu publiko eta 
pribatuetan; eskuzabaltasunean, gardentasunean eta 
lankidetzan oinarritutakoak. Enpresei dagokienez, 
aukerak honela sortzen dira: hierarkia redarkiarekin 
ordezkatuta; lankidetza ordezkaritzarekin; barne-
ekintzailetza bultzatuz informazio eta berrikuntza 
irekiko plataformak eta diziplina anitzeko ekipo arinak 
eta kooperatiboak txertatuta; eta ingurunearekin 
―hornitzaileak, bezeroak, unibertsitatea, ikerketa-
zentroak― loturak finkatuz eta mekanismoak ezarriz 
erakundea berrikuntzekiko irekitzeko.  

«Enpresa handi askok ETEak mespretxatu egiten 
dituzte edo ez diete arretarik eskaintzen, edo bestela 
haiekiko harremanak prezioak itota finkatzen 

8. Marcet, X. (2015): «Desaprender». Eskuragarri hemen: 
http://www.xaviermarcet.com/2017/06/desaprender.html

Botere-maila —dela izaera 
ekonomiko edo lanekoa, dela 
hierarkia akademikoan, ikertzailean 
eta/edo administratiboan—  
galtzeko beldurra dela-eta, 
erakundeak eta pertsonak beren 
baitan ixten dira, ezagutzaren 
transferentzia jada ez barne edo 
kanpoalderantz landuz, baizik eta 
esperientzia, trebezia edo gaitasun 
berriak eskuratzea ingurune 
sortzaile eta berritzailearekiko 
harreman hutsean oinarrituta, 
sare-gizartean garatzen ari dena 
bezalakoarekin.
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dituzte emaitza handiak jaso ditzaketen lekuetan 
berrikuntzari haztea eragotziz» dio Marcet-ek, 
estrategia, berrikuntza eta ekintzailetza korporatiboan 
kontsultaria denak. 

Barne- eta kanpo-ezagutza aprobetxatzea merkatuetako 
lehiakortasun-abantailari eta enpresaren antolaketari 
eta gobernantzari dagokio. Enpresetan beharrezkoa 
da mekanismoak ezartzea langile bakoitza hel dadin 
konpainian bertan eta stakehorlders-en (interesdunen) 
ingurunean sakabanatutako ezagutzara. Eskuragarri 
dagoen teknologia inoiz baino zabalagoa da gaur 
egun, erakundeak baliabideez hornitu daitezen 
jardueren analisirako, egungo eta etorkizuneko eza- 
gutzaren esparruan haien beharrak ebaluatzeko, esku-
ragarri dauden eta beharrezkoak diren baliabideen 
potentziala baloratzeko eta ezagutza berriak 
eskuratzea, bereganatzea eta 
integratzea bermatuko duten 
estrategiak sortzeko. 

Talentu onena eta horren 
t r ebe ta sunak  e raka r t zea , 
integratzea eta transferitzea 
lehentasun estrategiko bilakatu 
da merkatu global eta ezin 
dinamikoagoan enpresaren 
iraunkortasuna eta etengabeko 
berrikuntza ziurtatzeko; hau 
da, produktuei, zerbitzuei eta 
irtenbideei buruzko ezagutzak 
eta esperientziak gizarteak une 
bakoitzean dituen beharretara 
egokitzen direla ziurtatzea baino 
ez dena. «Beste hitz batzuetan 
esanda, jakitea zer ezagutza 
dituen eta nola erabil ditzakeen 
produktuen, zerbitzuen eta prozesuen sorkuntzan 
bezeroen, kontsumitzaileen eta, oro har, gizartearen 
egungo eta etorkizuneko beharrei erantzuteko» 
ondorioztatzen du Nofal Nagles-ek La gestión del 
conocimiento como fuente de innovación lanean.

Praktikan esan nahi du erakundeetan, publiko zein 
pribatuetan, berrikuntza irekiko ingurunea garatzea, 
prozesuetan parte hartzen dutenen konfiantzan 
oinarritzen dena eta, akademiaren esparruan ikusi 
genuen moduan, beti ez duena izaten ezagutzaren 
ekoizleen eta kudeatzaileen laguntza. «Gure garuna 
modu batean egituratuta dago eta modu horrek aurrez 
prestatzen gaitu sentitzeko, pentsatzeko eta munduan 
jarduteko modu baterantz, dagoeneko egokia ez dena 

sortu ditugun ingurune berrietarako» dio Jeremy 
Rifkin-ek La sociedad empática lanean. 

COVID-19arekin eskuratutako esperientziarekin, 
hau da, txertoak urtebetean ekoiztu eta masiboki 
merkaturatzeak esan nahi duen gertaera gogoangarria 
lortzeko egin den emaitzen ikerketarekin eta 
hedapenarekin, adimen kolektiboaren alde lankidetzak 
eta ezagutza irekiak duen garrantzia azpimarratu 
behar litzateke. Rifkin-ek 2010ean jada iragartzen 
zigun moduan, ordea, oinarrizko izaera sentibera, 
txeratsua, solidarioa eta altruista (enpatikoa) etengabe 
mehatxatzen du Homo economicus indibidualista, 
eskuratzaile eta kalkulatzaileak. 

Bertsio tekno-optimista batean pentsatzekoa 
litzateke desagertu egingo direla giza emozioei 

lo tu tako er reze loak e ta 
tirabirak (beldurra, horien 
artean) adimen artifizialari 
eta ikaskuntza robotikoari 
(machine learning) esker, 
datuen analisiarekin (BigData) 
e t a  p rozesuen  au toma-
tizazioarekin, 5G sareen eta 
elkar konektatutako makinen 
ingurunean. 

Makina gai izango da banako 
bakoitzak une bakoitzean behar 
duen ezagutza paketatzeko; 
baita bere kabuz garatzeko 
e r e ,  g i z a k i  o r o r e n t z a t 
ezinezkoak diren datu- eta 
informazio-iturri onenekiko 
interakzio-gaitasunarekin eta 
abiadurarekin. Ez da oso urrun 

igartzen makina adimendunen arteko lankidetza-
ingurune hori. Hain zuzen ere, nire telefonoa jada 
konektatzen da nire autoarekin eta deiak hartzea 
eragozten didate gidatzen dudan bitartean. Anekdota? 
Hori baino are gehiago.

Bartzelonako superkonputazio zentroak «laguntza 
eskaini du produktu berriak diseinatzeko, fabrikazio- 
eta entrega-prozesuak optimizatzeko, produkzio-
arazoak konpontzeko, datuak ateratzeko eta prozesuak 
simulatzeko lehiakorragoak, errentagarriagoak eta 
ekologikoagoak izateko xedearekin». Etorkizuna 
konkistatu nahi duzue? Orduan onartu nazioen gizarte 
batek gobernatzen gaituela, planetan harrapatzaileena 
den gizakion espeziearen neurrigabeko anbizioak 

Talentu onena eta horren 
trebetasunak erakartzea, 
integratzea eta transferitzea 
lehentasun estrategiko bilakatu 
da merkatu global eta ezin 
dinamikoagoan enpresaren 
iraunkortasuna eta etengabeko 
berrikuntza ziurtatzeko; hau 
da, produktuei, zerbitzuei eta 
irtenbideei buruzko ezagutzak 
eta esperientziak gizarteak une 
bakoitzean dituen beharretara 
egokitzen direla ziurtatzea baino ez 
dena.
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ekarritako desparekotasuna, gosea, klima-aldaketa 
edo aberastasunaren birbanaketa bezalako arazorik 
oinarrizkoenak konpontzeko ezgauza dirudienak. 

Agian utzi beharko genieke makinei euren artean hitz 
egiten. ■
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erabilgarritasunaren (informazioa biltzeko sentsoreen 
ugaritzea dela-eta, gure mugikorrak, ordenagailuak, 
zaintza-kamerak eta hiri-eremuetan, ibilgailuetan eta 
abarretan gero eta ugariagoak diren sentsoreak kasu) 
eta datu berriak denbora errealean sartuko dituzten 
formulak kodetzeko aukeraren batura da, «ikaskuntza 
automatiko» gisa ezagutzen dena. Egungo AA 
egingarri egiten duen tresna algoritmoa da, erabiltzen 
diren datuak nola prozesatzen diren programatzeko 
eraikitzen den formula matematikoa, errazagoa edo 
konplexuagoa izan daitekeena.

AAk zer egiten duen ulertzeko adibiderik erra-
zena izango da agian hainbeste pertsonek 
gailu mugikorretan erabiltzen dugun ibilbide-
planifikatzailea. Zerbitzu hori eskaintzeko, zerbitzu-
hornitzaileek gure mugimendu guztiak erregistratzen 
dituzte, informazio hori gehitzen dute eta, orduan, 
algoritmoa «entrenatzeko» erabiltzen da. Hau da, 
formula matematiko bat sortzen da puntu guztien 
artean ibilbide ohikoenak zein diren identifikatzeko, 
hartara, ibilbide jakin bati buruz galdetzen dugunean, 
sistemak gehien erabilitako ibilbidea berreskuratzen 
du eta onena hori dela proposatzen digu. Horrez 
gain, formula algoritmikoa informazioa gehitzen 
joaten da denbora errealean ibilbide horrek gehien 
erabilitakoa izateari uzteko zerbait gertatu berri den 
identifikatzeko, hots, egon daitekeen istripu edo etena 
desbideratu ahal izateko; kasu horretan, ibilbiderik 
eraginkorrena bezala gomendatuko digu ez historikoki 
gehien erabilitakoa, une horretan gehien erabilitakoa 
baizik.

Datu historikoen analisiaren eta denbora errealeko 
alderaketaren konbinazio hori inguratzen gaituen 
algoritmo motarik ohikoenetako bat da gomendio 
bat proposatzeko, arruntagoa edo konplexuagoa izan 
daitekeen arren, eta helburu mundutarrekin (onlineko 
publizitatea, ibilbideak) edo garrantzi handiagoko 
helburuekin (zigor judizialen esleipena, maileguak, 
gizarte-prestazioak eta abar) aplikatu daiteke.

Adimen artifiziala benetan existitzen da gaur egun; 
izan ere, oso eraginkorra izan daiteke eginkizun 

T eknologia berrien gaitasunei buruzko albisteak 
oparoak dira. Albistegietan eta solasaldietan 

dena aldatuko duten aurrerapenei buruz hitz egiten 
da. Telesailek eta filmek giza zaharkitzapenezko 
etorkizun hurbilak planteatzen dizkigute eta ia denok 
begiratzen diegu begi erdi ikaratu eta erdi liluratuekin 
gu ordezkatzeko mehatxu egiten duten aplikazioei, 
asmakizunei eta funtzionalitateei.

Adimen Artifizialari (AA) buruz hitz egiteari 
denbora luzea eskaini zaion arren, kezkagarria da 
eztabaidaren kalitatea. Teknologiak hesiak botatzearen 
nonahikotasunak inguratzen gaituen aisian, eta iraultza 
teknologikoa edozein preziotan saldu nahi duten eta 
prentsa-ohar futuristen bitartez funtzionatzen duten 
enpresen aktibismo komertzialak forma eman diote 
eztabaida mediatiko bati zeinak informazio gutxi duen 
eta askotan errealitateak baino desioak diren promesa 
teknologikoen ospakizun akritiko eta ez aditu asko 
duen.

Liluramendu mediatikoak eta sozialak, «hype»arekin 
eta planteamenduak ez zalantzan jartzearekin ohitutako 
industria teknologikoari gehituta, eztabaida sozial eta 
politiko heldu eta informatuaren sortze-mekanismoak 
atrofiatu egin ditu.

Ez artifiziala, ez adimenduna

Alabaina, adimen artifiziala ez da ez adimenduna 
ez artifiziala, robot humanoideak ez dira berehala 
etortzekoak, baina ez hori bakarrik, ez da batere 
gertagarria eta ziur asko ezta desiragarria ere, kodea 
eta kontzientzia bateratzera heltzea.

Mintzagai ditugun prozesuen edozein hurbilketa 
teknikotatik nahiko erraz ateratzen dira ondorio 
hauek: egungo Adimen Artif iziala datuak 
prozesatzeko gaitasunaren (Mooreren legea), datuen 

1.  http://www.eticasfoundation.org/ 

ADIMEN ARTIFIZIALA, GIZAKIEN POBRETZEA?

Gemma Galdón Clavell
Eticas Fundazioko presidentea1

http://www.eticasfoundation.org/
http://www.eticasfoundation.org/
http://www.eticasfoundation.org/


espezifikoak egiterakoan, datu gehiago azkarrago eta 
ereduari jarraikiz eta modu kontrolatuan prozesatu 
ditzake, giza garunak egiten ez duena, formula 
matematiko baten gisa funtzionatzen ez duelako.

Giza adimenarentzat dituen ondorioak: 
aberastu edo pobretu egiten gaitu?

Sistema algoritmikoetara tradizionalki gizakiek 
egindako zereginen «externalizazio» horrek kezka 
ulergarriak pizten dituzte. Prozesu logiko arruntenak 
kanpoko sistema matematiko eta probabilistikoetara 
aldatzeak zer inpaktu dauka pentsatzeko eta jarduteko 
moduetan?

Ibilgailu motordunen demokratizazioak mutazio eta 
aldaketa sozial, ekonomiko eta 
jarrerazko aldaketa garrantzitsuak 
ekarri dituen moduan, edo kal- 
kulagailu eramangarrien oro-
kortzeak dagoeneko berrikuntza 
horien ekarpenekin lehiatu ezin 
diren giza gaitasunak zaharkitzen 
dituen moduan, inguratzen gaituzten 
eguneroko hamaika prozesutan 
integratutako elementu gisa adimen 
artifizialen sorrerak zalantza sortzen 
du potentzialtasun teknologiko berri 
horiek gure lan egiteko, harremanak 
izateko, ebaluatzeko edo pentsatzeko 
moduan inpaktatuko duten moduari 
buruz. 

Galderak errazak dira: AAk hobeak 
edo okerragoak egiten gaitu? Indartu edo mugatu 
egiten gaitu?

Zenbait ahotsentzat, ohikoak edo logikoak baino ez 
diren eginkizunak makinen esku uzteak ezinbestean 
dakar giza pobretzea. Garuna bere funtzioei eusteko 
askotariko estimuluak behar dituen eta etengabe 
mutatzen ari den gorputzeko atal plastikoa bada, 
zer inpaktu izango du gure prozesu neurologikoetan 
eguneroko erabaki txiki guztiak sistema teknikoen 
laguntzarekin hartu ahal izateak? Jarraitu besterik 
egin behar ez den GPSak definitzen badu ibilbidea, 
erosketa-zerrenda Gauzen Internetaren sistema batek 
egiten badu, gure hurrengo amodiozko hitzordua 
algoritmo batek hautatzen badu eta gaur gauerako 
aisia-plana AA plataforma batek proposatzen 

badigu, non geratzen da giza agentzia? Noiz eta nola 
estimulatzen da plastikotasun neuronala?

Argudiatu daiteke, mekanikoenak eta errutinazkoenak 
diren erabakietatik aske utzita, gizakiok aukera izango 
dugula gure gaitasunak balio erantsiko prozesuetara 
bideratzeko, AAk gure gaitasunak alferrik galarazten 
dituzten eginkizun sinpleetatik libratu gaitzakeela.

Eraginkortasunean oinarritutako ikuspegi horrek 
ordea, agian ahaztu egiten du sinplea eta konplexua 
denaren arteko beharrezko interakzioa eta elkar 
mendekotasuna; giza esperientzia ere elkar 
erlazionatutako prozesu oso konplexuez elikatzen da 
eta horietan bat egiten dute askotariko gaitasunek eta 
askotan itxuraz mekanikoa eta errutinazkoa dirudienak 
begi hutsez hautemanezinak diren mendekotasunak 
eta interakzioak ezkutatzen ditu, edo erresilientziak 

elikatzen ditu, edo kaosa antolatzen 
du sormenari eta sorpresari hegalak 
ematen dizkion modu produktiboetan.

Giza gaitasunengatiko 
mespretxu inplizitua

Giza esperientzia gehien pobretzen 
duen AAren atala ez da bere 
gaitasunena (mugatuak),  bere 
inguruan eraikitako logika baizik, 
prozesu mental «ezeraginkorrekiko» 
eta giza gaitasuneniko mespretxuan 
oinarritzen dena. Adimen artifizialak 
sortzeko beharra faltsua bezain 
arriskutsua den premisa batean 

oinarritzen da: gizakiak ez garela fidagarriak dioena. 
Makinek pertsonek baino erabaki hobeak hartzen 
dituztela dioena, eta erabakirik onena beti iraganeko 
analisi kuantitatiboan oinarrituta hartzen dena dela 
dioena.

Harrigarria da garapen teknologikoa laguntzen 
duten eta objektibotasuna eta logika saltzea xede 
duten mantra horiek aurrerapen teknologikoan 
duten konfiantza itsuan baino ez oinarritzea. AAren 
nagusitasuna defendatzearen funtsa egiatan mistikoa 
da, errealitatea nahiko desberdina baita. Eman 
ditzagun zenbait adibide:

■■ Bezeroentzako arreta-zerbitzu askok kontsu-
mitzaileen eskaera arruntei erantzun automatikoak 

Garuna bere funtzioei 
eusteko askotariko 
estimuluak behar dituen 
eta etengabe mutatzen 
ari den gorputzeko atal 
plastikoa bada, zer 
inpaktu izango du gure 
prozesu neurologikoetan 
eguneroko erabaki txiki 
guztiak sistema teknikoen 
laguntzarekin hartu ahal 
izateak?
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ematen dizkieten AAeko txatbotak dituzte gaur 
egun. Txatbot batekin edo erantzun automatikoko 
edozein sistemarekin elkar eragitean, gizakiok 
badakigu gako-hitzak erabili behar ditugula 
ulertzea nahi badugu edo argi eta poliki hitz egin 
behar dugula sistemak okerrik egin ez dezan. Nor 
egokitzen da? Gure interakzioei konplexutasuna 
eta naturaltasuna kentzen badiegu makinek uler 
gaitzaten, nor da nor baino hobea? 

■■ Hainbat herrialdek debekatu berri diote TESLAri 
bere autoak «autonomo» gisa sustatzea, egiatan 
gizakiari eskaintzen diotena laguntza delako. 
Auto autonomoak, esate baterako, ez daude 
programatuta oinezkoak oinezkoen pasabideetatik 
kanpo identifikatzeko, horrek eszenatoki kon-
plexuegien prozesamendua eskatuko bailuke, 
eta egungo AA ez baitago horretarako prest, eta 
oinezkook AAk «irakurtzeko» 
moduko txipak eramango 
bagenitu soilik izango lirateke 
onargarriak eszenatoki horiek. 
Gidatzeko sistema autonomo 
batek uler dezakeen errealitate 
konplexu bakarra hankadun txip 
bihurtzen gaituena bada, nor da 
adimenduna hemen?

■■ Chicagoko hezkuntza-sisteman 
irakasleen lan-jarduera balorat-
zeko algoritmo bat erabili zen 
kasu ospetsuan, emaitza algo-
ritmikoen aleatoriotasunagatiko 
irakasleen kexen aurrean, AAk 
irakaskuntzaren kalitatea balo-
ratzeko erabiltzen zituen jardue-
ra-adierazle bakarrak ikasleek 
matematikan eta hizkuntzan 
izandako notak zirela jakitea lortu zuten. Irakas-
kuntzaren eta ikaskuntzaren kalitatea bezalako 
kontzeptu konplexu bat input kuantitatibo sinple 
eta mugatuetara murriztu behar bada, AAk ho-
betu edo okertu egiten du irakaskuntza baloratzeko  
dugun gaitasuna?

Nola egin berrikuntzak gizakia-makina 
artean elkar eragiteko moduetan?

Arazo nagusia ez da AA alferrikakoa edo kaltegarria 
izatea. Horrek dituen benetako gaitasunen gure 

ulermenak, horren nagusitasunean dugun fedeak, 
esparru konplexuetan irtenbide automatizatuak 
garatzera eramaten gaitu; hain zuzen ere esparru 
horietan AAk baliagarri izateari uzten dio eta 
arriskutsua izaten hasten da. AAren mistikak 
kontzeptualizazioa zaildu egiten du pieza osagarri 
gisa giza gaitasunak bultza ditzaketen engranaje 
sozioteknikoetan; datuek, bistakoak diren mugak 
direla-eta, gizakia ordezkatzen duen rola ezin baitute 
bete hori eskatzen zaien arren.

Muga horiek txertatzea, ez arazo gisa, gizakia-
makina artean elkar eragiteko moduetan berrikuntzak 
egiteko aukera gisa baizik, orainaldiko eginkizunik 
garrantzitsuenetako bat izango da seguru asko. 
Datu-prozesuak antropomorfizatzeari uztea horien 
benetako gaitasunak ulertzeko, eztabaida teknologikoa 

zientzia fikziotik urruntzea 
eta oinarri zientifikoa eskatzea 
promes teknologiko ororen 
aurrean ezinbesteko urratsak dira 
AAren promesa hezten hasteko.

Kontrako itxura eman dezakeen 
arren, testuinguru teknologiko 
berrietatik gizatiarra dena 
berreskuratzea ez da zaila izango.  
AAren muga argiek ke teknolo-
gikoa modu naturalean garbitzea 
ekarriko dute, zeren eta urtero 
robotak  he l tzear  daudela 
ohartaraztea, eta inoiz ez heltzea, 
bere kabuz agortzen da.

Agian berreskuratzeko hain  
erraza izango ez dena seren-

dipiaren, sormenaren eta errorearen balioa izango 
da. Kualitatiboa, inperfektua eta subjektiboa den 
ororekiko mespretxuzko diskurtsoei etsipena 
ematea. Ingeniaritzak ezin du gobernatu ulertzen ez 
duen mundua eta horrek ezinbestekoa bilakatzen du 
gizarte-zientziak defendatzea erronka teknologikoei 
aurre egiteko. xxi. mendeko gizarte-zientziak, datuak 
besarkatzeko eta espezifikazio teknikoetan nahasteko 
gai direnak, erabaki teknologikoen arkeologia egiteko 
gai direnak forma ematen dieten gizarteen tentsioak 
mahai gainean jartzeko, joerak berreskuratzeko 
eta azaltzeko gai direnak eta, batez ere, prozesu 
teknologikoetan pertsonak babesteko gai direnak.■■

Arazo nagusia ez da AA 
alferrikakoa edo kaltegarria 
izatea. Horrek dituen 
benetako gaitasunen 
gure ulermenak, horren 
nagusitasunean dugun 
fedeak, esparru konplexuetan 
irtenbide automatizatuak 
garatzera eramaten gaitu; 
hain zuzen ere esparru 
horietan AAk baliagarri 
izateari uzten dio eta 
arriskutsua izaten hasten da. 
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E spainiako enpresak ez dira inoiz nabarmendu 
telelana modu intentsiboan erabiltzeagatik. 

Eurostaten datuen arabera, 2019an landunen % 8,3k 
soilik egiten zuten lan beren etxetik normalean 
edo noizean behin; EB-27n, berriz, zifra % 14,4koa 
zen. Horrek esan nahi zuen, Biztanleria Aktiboaren 
Inkestaren datuen arabera, establezimenduen % 16 
inguruk erabiltzen zutela telelana eta, horietan, 
langileen % 31k telelana egiten zutela. COVID-19aren  
pandemiaren ondorioz, telelana ezarri zen  
lehentasunez1, jarduera ekonomikoa mantentzeko 
mugikortasuna eta kutsadurak murriztu bitartean. 
Horrenbestez, telelana zuten establezimenduen 
kopurua % 51,4ra iritsi zen (langileen % 46,7ri eragin 
zien), eta, Eurofounden2 arabera, Espainian lan egiten 
zutenen % 29,2 etxean lan egiten hasi ziren. 

Pandemiaren ondoriozko telelanaren gorakadaren 
ondoren, litekeena da bere erabilera murriztea osasun-
krisiak behera egin ahala. Hala ere, Foss-en 3 arabera, 
segur aski, aurrez aurreko lanaren eta telelanaren 
arteko proportzioa ez da pandemiaren aurreko 
mailetara itzuliko, hainbat arrazoirengatik. 

Hainbat arrazoi daude. Lehenik eta behin, langile 
askok ikusi dute beren lana urrutitik egin daitekeela, eta 
praktika horri eutsi nahi diote, gutxienez, denboraren 
zati batean. Bigarrenik, litekeena da telelanaren 
oinarrian dauden tresna teknologikoak azkar hobetzea, 
produktiboagoa eginez eta jarraipena erraztuz. 
Azkenik, telelana bat dator klima-aldaketarekin 
lotutako agenda politiko garrantzitsuarekin. Izan ere, 
Eurofound-en arabera, langileen % 84,9k telelan-
maila jakin bati eutsi nahi liokete. Horietatik, % 17,2k 
adierazi dute pandemiaren ondoren egunero etxetik lan 

1. Martxoaren 17ko 8/2020 LEDaren 5. artikulua eta apirila-
ren 21eko 15/2020 LEDaren 15. artikulua.

2. Eurofound. (2020). Telework and ICT-based mobile work: 
flexible work in the digital age.https://www.eurofound.
europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_docu-
ment/ef19032en.pdf

3. Foss, N. J. (2021). «The Impact of the Covid-19 Pandemic 
on Firms’ Organizational Designs». Journal of Manage-
ment Studies, 58(1).

egin nahiko luketela, % 45,4k astean zenbait egunetan 
lan egingo luketela, % 15,5ek hilean zenbait egunetan, 
eta % 6,8k oso noizean behin (hilean zenbait egunetan 
baino gutxiagotan).

Prentsak esaten duen moduan «telelana gelditzeko 
etorri bada», merezi du modalitate horrek telelana 
egiten duten pertsonen ongizatean dituen eraginak 
ebaluatzea. Diskurtso publikoak egoera bat iradokitzen 
du, non bai enpresak bai langileak irabazten ateratzen 
diren: enplegatzaileek lan-esku emankorragoaren eta 
espazio gutxiago erabiltzen duenaren onura jasotzen 
dute, eta langileek lana eta bizitza pertsonala hobeto 
bateratzeko aukera dute; horrek laneko asebetetze-
maila eta antolaketa-konpromisoa handitzen ditu. 

Hala ere, telelanaren eta langileen ongizatearen arteko 
harremanaren inguruan dauden ebidentzia enpirikoak 
ez dira argiak. Jarraian, telelanaren arrisku eta aukera 
nagusietako batzuk berrikusiko ditugu, gehiegi 
sakontzeko asmorik gabe, ezinezkoa baita balizko 
inpaktu guztiak eta horien ñabardurak luzera honetako 
artikulu batean sartzea. Helburua ez da ondorio erraz 
eta argi batera iristea, baizik eta telelanak pertsonen 
ongizatean izan ditzakeen eraginen konplexutasuna 
eta aniztasuna erakustea, etorkizunean politika 
publikoak zein antolamendukoek kontuan har ditzaten.

Artikulu honetan, ongizate indibiduala bi dimentsioren 
konbinazio gisa definitzen da: bata, osasun eta 
segurtasun fisikoarekin lotutakoa («ongizate fisikoaz» 
hitz egingo dugu), eta bestea, alderdi kognitibo, 
afektibo eta sozialekin lotutakoa («ongizate 
psikosoziala» terminoan laburbiltzen dugu). Aldez 
aurretik onartu behar da bi alderdi horiek lotura estua 
dutela beren artean eta norbanakoaren eta erakundeen 
jardunarekin. Lehenik eta behin, balizko eragin 
positiboak berrikusiko ditugu, ondoren negatiboak, 
eta ondorio batzuekin amaituko dugu.

TELELANAREN ERAGIN KONPLEXUA NORBANAKOAREN ONGIZATEAN

Eva Rimbau Gilabert 
Universitat Oberta de Catalunya
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Telelanak laneko asebetetzea areagotzen du   

Ebidentziak daude pentsatzeko telelana egiteak ez 
dakarrela arriskurik pertsonen osasun fisikorako edo, 
are gehiago, bulegora joatea baino onuragarriagoa 
izan daitekeela. 2010. eta 2011. urteetan aseguru-
enpresa baten datuekin egindako luzetarako azterlan 
batek telelanaren kantitatearen eta osasun-adierazleen 
zerrenda luze baten arteko erlazioa aztertu zuen, osasun 
orokorraren adierazle bat barne. Emaitzek, adina, 
sexua, lan-egoera eta zuzendaritza-kargua betetzea 
bezalako ezaugarri pertsonalak kontuan hartuta, 
erakutsi zuten telelana egiten ez zuten pertsonek 
arrisku gehiago zutela obesitaterako, alkohola neurriz 
kanpo edateko, jarduera fisikoa ez egiteko edo tabakoa 
erretzeko, eta oro har osasunarentzako arrisku-maila 
handiagoa zen telelana egiten zuten taldeetako batekin 
edo gehiagorekin alderatuta. 4

Ongizate psikologiko indibidualari dagokionez, 
telelanak ondorio positibo potentzial bat ere badu; 
izan ere, oro har, telelana egiten duen pertsonak 
autonomia handiagoa dauka lanak eta lan egiteko 
toki eta epeak antolatzeko (Eurofound, 2017). Horrek, 
aldi berean, laneko asebetetze handiagoa dakar, eta 
hori eskuragarri dauden ikasketa gehienetan islatzen 
da. Hori dio Charalampous eta gainerakoek (2019)5 
egindako berrikuspen sistematikoak.

Badi rudi  lana  bera  motibagarriagoa eta 
asebetegarriagoa dela: lanean positiboki xurgatuta 
egotearen sentsazioa areagotzen du, eta berezko 
motibazioa eta lanaz gozatzea hobetzen ditu (Peters eta 
gainerakoak, 2014)6. Rodriguez-Modroñok eta López-
Igualek (2021)7 egindako Lan Baldintzei buruzko 
Europako Inkestako datuen azterketak erakutsi zuen 
telelana egiten duten pertsonek gaitasun kognitibo 
gehiago erabiltzen dituztela eta diskrezionalitate-
aukera handiagoak dituztela telelana egiten ez dutenek 

4. Henke, R. M., Benevent, R., Schulte, P., Rinehart, C., 
Crighton, K. A., & Corcoran, M. (2016). The effects of 
telecommuting intensity on employee health. American 
Journal of Health Promotion, 30(8), 604-612.

5. Charalampous, M., Grant, C. A., Tramontano, C., & 
Michailidis, E. (2019) Systematically reviewing remote 
e-workers’ well-being at work: A multidimensional 
approach. European Journal of Work and Organizational 
Psychology, 28(1), 51-73.

6. Peters, P., Poutsma, E., Van der Heijden, B. I., Bakker, A. 
B., Bruijn, T. D. (2014). Enjoying new ways to work: An 
HRM‐process approach to study flow. Human Resource 
Management, 53(2), 271-290.

7. «Factores de deseigualdad entre teletrabajadores en Eu-
ropa», Revista de Economía Crítica, 31. zk., 2021, 62-79.

baino, baita ezaugarri indibidualak kontrolatu ondoren 
ere, hala nola hezkuntza-maila edo maila profesionala 
eta lan egiten duten sektore mota. Hau da, gaitasunen 
eta diskrezionalitatearen hobekuntza, motibatzeko 
ahalmen aitortua duten bi elementu, ez da ezaugarri 
pertsonal edo sektorialen ondorio, telelanaren ondorio 
baizik. Beste azterlan batzuetan, norbanakoek emozio 
positiboagoak erakutsi zituzten telelana egiten zuten 
egunetan bulegotik lan egiten zuten egunetan baino.

Norbanakoaren ongizatean eragin positiboa duen 
bigarren bide bat, eskuragarri dauden azterlanetan 
sarri aipatzen dena, telelana egiten duten pertsonen 
malgutasun handiagoaren ondorio da, laneko 
lekuari eta denborari dagokienez. Malgutasunari eta 
autonomiari esker, pertsonak lana bere irizpideen 
arabera antola dezake, eta horrek estresa eta laneko 
nekea gutxitzen ditu, eta lanaren eta familia-bizitzaren 
arteko interferentzia murriztu dezake8.

Aurretik aipatutako guztitik, azpimarragarriena eta 
telelanaren balizko eragin negatiboak berrikustean 
gogoratu behar dena da azterlan gehienek lan-arloko 
asebetetze handiagoa hauteman dutela telelana egiten 
duten pertsonen artean. Hori bat dator pandemiak 
eragindako osasun-krisia hobetu ondoren telelan-
maila jakin bat mantendu nahi duten pertsonen 
ehuneko handiekin.

Sedentarismoa eta lan-inguruneko 
gabeziak, ongizate fisikorako arriskuak

Telelanak gizabanakoen ongizaterako dituen 
arriskuek gero eta arreta handiagoa jaso dute ikerketa 
enpirikoan. Ondorio orokorren arabera, urrutiko 
lanaren intentsitate eta ahalegin handiagoak eragin 
negatibo potentzial ugari eragin ditzake, batez ere 
psikosozialak, baina baita fisikoak ere. 

Telelanak pertsonen osasun fisikorako arrisku 
espezifikoak ditu, besteak beste, gailuak etengabe 
erabiliz egiten delako (ordenagailu pertsonalak, 
tabletak edo telefono adimendunak). Jakina da 
horrelako gailuekiko esposizioak sedentarismo 
handia dakarrela eta langileen osasunaren alderdi 
askotan izan dezakeela eragina. Bestalde, ia edozein 

8. Allen, T. D., Golden, T. D., Shockley, K. M. (2015). How 
effective is telecommuting? Assessing the status of our 
scientific findings. Psychological Science in the Public In-
terest, 16(2), 40-68.
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lekutatik (etxea, espazio publikoak edo baita 
garraiobideak ere) lan egiteko aukera ematen duenez, 
baliteke aukeratutako ingurunea ergonomiaren 
ikuspuntutik egokia ez izatea: gabeziak argiztapenean 
edo tenperatura desegokiak, gehiegizko zarata, 
altzari eta gailu egokirik eza, etenak, lanaldi luzeak. 

Aurrekoak ikusmen-arazoak, muskulu-hezurretako 
nahasmenduak (lepoko, sorbaldetako eta gerrialdeko 
mina), bihotz-gaixotasunak, obesitatea eta nekea eragin 
ditzake. Deskonexioa eta beharrezko etenaldiak egitea 
ere zaildu dezake, edozein unetan lan egin baitaiteke.  
Gainera, enplegatzaileek ezin dituzte ingurune horiek 
kontrolatu eta langileen lanera egokitu.

Arrisku horiekin lotuta, telelanaren beste arazo 
espezifiko bat sortzen da: presentismo birtuala. 
Horren bidez, pertsonek etxean lan egitea aukeratzen 
dute, baita gaizki egon arren zeregin batzuk egiteko gai 
direnean ere. Fenomeno hori hainbat arrazoirengatik 
gertatzen da. Lehenik eta behin, etxetik lan egiten duten 
pertsonek ez dute bulegora joan beharrik eta ingurune 
eroso batean daude. Beraz, gaixorik egon arren lan 
egiteko egon daitezkeen oztopoak murrizten dira, 
eta horrek zailtasunak sor ditzake gaixotasunagatik 
ez egotea justifikatzeko ikuskatzaileen eta lankideen 
aurrean, adibidez, hanka bat hautsiz gero. Bigarrenik, 
telelana egiten dutenek ez dute lankideak kutsatzeko 
arriskurik, aktibo egotea eragozten ez dien gaixotasun 
kutsakor baten kasuan, katarro bat edo gripe arin bat 
kasu. Hirugarrenik, ez daude ikuskatzailearen edo 
taldekideen zaintzapean, eta, beraz, ez dute justifikatu 
behar zergatik lan egiten duten gaixorik egon arren. 

Eskuragarri dauden azterlanek aurreko puntuak 
berresten dituzte. Adibidez, Eurofound-en txosten batek 
(2020), 2015eko Lan Baldintzei buruzko Europako 
Inkestako datuak erabiliz, adierazten du enpresaren 
bulegoetan informazioaren teknologiak erabiliz lan 
egiten duten pertsonek buruko min, ikusmen-arazo, 
neke eta antsietate gutxiago izaten dituztela telelana 
egiten duten pertsonek baino. Eta, telelana egiten 
dutenen artean, gaitz horiek ohikoagoak dira etxetik 
lan egin ohi dutenen, mugikortasun handiko lana 
dutenen eta noizean behin telelana egiten dutenen 
artean. Presentismoa edo lo egiteko zailtasunak 
bezalako arazoek patroi berari jarraitzen diote.

Osasunaren gaineko eragin negatibo horietako asko 
telelana egiten duten pertsonen lanintentsitate 
handiagoarekin lotuta daudela dirudi. Hortaz 
mintzatuko gara hurrengo atalean.

Laneko estres handiagoa. Ongizate 
psikosozialerako arrisku berriak

Eskuragarri dauden azterlanen arabera, telelana egiten 
duten pertsonek leku finko batean lan egiten dutenek 
baino intentsitate handiagoari egiten diote aurre. Hau 
da, beti enplegatzailearen instalazioetatik lan egiten 
duten pertsonekin alderatuta, ohikoago ikusten dute 
«oso gogor» lan egiteko beharra, «lan-ordutegi 
formaletik harago edo lanpostuak eskatzen duen 
ahalegina gaindituz»9.  Segur aski, telelana egiten 
duten pertsonek modalitate horrek ematen dituen 
autonomia eta malgutasuna erabiltzen dute bulegoko 
denbora ordezkatu beharrean osatzeko, eta, ondorioz, 
estres-maila handiagoak izaten dituzte.

Laneko estresa arazo ohikoenetako bat da lanaren 
intentsitatea handia denean eta lana eta bizitza 
pertsonala bereiztea zaila denean, etxetik lan egiten 
denean gertatzen den bezala. Estresaren pertzepzioan 
eragin handiena duten faktoreak honako hauek 
dira: gehiegizko lan-karga, erabakiak hartzeko 
autonomiarik eza, lankideek edo nagusiek laguntzarik 
ez ematea, lantokiko harreman-gatazkak, enpresan 
duten rolari garrantzi gutxi ematea eta antolaketa-
aldaketetan parte ez hartzea. Autonomia handiagoa 
izatea telelanaren ezaugarria bada ere, telelana egiten 
duten pertsonek aurreko arrisku-faktoreetako batzuk 
izan ditzakete (lan-karga handia, parte-hartze txikia, 
rolaren garrantzi txikia, laguntza-falta), eta horrek 
laneko estresa eragin dezake. 

Baina arriskuak ez dira hor bukatzen. Teknoestresa 
estres mota gehigarri bat da, telelana egiten duten 
pertsonek gehiago jasaten dutena, norbanakoek 
etengabe eboluzionatzen ari diren teknologiei 
eta teknologia horiek erabiltzeak eskatzen dituen 
erantzun fisiko, sozial eta kognitiboei aurre egiteko 
egiten dituzten ahaleginek eragindakoa. Hauek 
dira teknoestresaren arrazoi nagusiak, Fuglseth eta 
Sørebø-ren arabera10:

1. Teknologia erabiltzeagatik erabiltzailea gehiago 
edo intentsitate handiagoarekin lan egitera 
behartzen duen gainkarga;

2. inasio-sentsazioa, zeinaren ondorioz erabiltzaileak 

9.  Rodríguez-Modroño, P., López-Igual, P. (2021). Job Qua-
lity and Work—Life Balance of Teleworkers. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 
18(6), 3239.

10.  Fuglseth, A.M. Sørebø, Ø. (2014). The effects of technos-
tress within the context of employee use of ICT. Compu-
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sentitzen duen laneko eskaeren bere denbora 
pertsonala inbaditzen dutela, edo kontrol- eta 
ikuskaritza-sistemek bere pribatutasuna inbaditzen 
dutela; 

3. teknokonplexutasuna pertsonek etengabe agertzen 
diren teknologia berriak eta lotutako prozesu 
berriak ikasteko denborarik ez dutela sentitzen 
dutenean gertatzen da; 

4. teknosegurtasunik eza, berrikuntza teknologikoak 
enpleguko segurtasunerako ekar dezakeen 
mehatxuarekin lotutakoa;  

5. teknoziurgabetasuna, teknologiaren etengabeko 
aldaketei eta eguneratzeei buruzkoa. 

Elementu horietako asko ez dira telelanarenak 
espezifikoki, baina inbasio teknologikoa eta 
teknologiarekin lotutako zalantzak eta arazoak 
konpontzeko zailtasunak larriagoak izan daitezke 
testuinguru horretan.

Isolamendu fisikoak ere estresa eragiten du zuzenean, 
laguntza soziala lortzeko zailtasunaren ondorioz; 
hori edozein motako komunikazio gisa ulertzen 
da, egoera bati, norberari, beste bati edo harreman 
bati buruzko ziurgabetasuna murrizten laguntzen 
duena.  Laguntza soziala jasotzea «buffer» edo 
indargetzaile bat da, beste arrisku-faktore batzuek 
ongizate psikologikoan duten eragina moteltzen baitu. 
Bestela esanda, gizarte-babesak murriztu egiten du 
intentsitate handiko egoera batetik eratorritako eragin 
negatiboa, testuinguru horretan ohikoagoa dela ikusi 
duguna bezalakoa. 

Isolamenduaren pertzepzioa eta bakardade-
sentimenduak areagotu egiten dira lanaldi luzeak 
batuz gero11. Lankideekin harremanetan egoteko 
komunikazio-metodo informalak hartzeak telelana 
egiten dutenen itxiera-sentsazioa murriztu dezake. 
Zenbat eta handiagoa izan telelanaren intentsitatea eta 
zenbat eta txikiagoa izan aurrez aurreko interakzioa, 
orduan eta kezkagarriagoa dira lan-modalitate horren 
ondorioak, laneko estresaren aurkako «defentsa» 
nagusietako baterako sarbidea galtzen baita12. 
Jakina denez, estresa osasun-arazoekin lotuta dago, 

ters in Human Behavior, 40, 161-170.
11.  Ikusi Tavares, A. I. (2017). Telework and health effects 

review. International Journal of Healthcare, 3(2), 30.
12.  Collins, A. M., Hislop, D., Cartwright, S. (2016). Social 

support in the workplace between teleworkers, office‐ba-
sed colleagues and supervisors. New Technology, Work and 
Employment, 31(2), 161-175.

hala nola antsietatearekin, depresioarekin, loaren 
nahasmenduekin eta baita suizidio-saiakerekin ere.

Adostasunik ez telelanak kontziliazioan 
dituen ondorioen inguruan

Amaierarako utzi dugu telelanak lana eta bizitza 
pertsonalaren kontziliazioan duen eraginari buruzko 
azterketa, eta baieztatzen dugu, hamarkadetako 
ikerketaren ondoren, oraindik ez dagoela argi 
modalitate horrek kontziliazioa errazten duen edo 
zailtzen duen. 

Alde batetik, esan dugun bezala, telelana egiten duten 
pertsonek autonomia handiagoa dute beren lan-lekuan 
eta -denboran bulego batean daudenek baino, eta 
horrek aukera ematen du denbora librean lan egiteko 
eta laneko orduetan gai pertsonalei erantzuteko. Hori 
deskonexioaren aldekotzat jo daiteke, malgutasun 
horrek aukera ematen baitu lanorduak hobeto 
programatzeko bizitza pertsonalaren eskakizunen 
arabera. Adibidez, etxetik lan egiten den egunetan, 
erraz egin daiteke etenaldi bat jardueran arropa 
garbitzeko, ariketa fisikoa egiteko edo haurrak 
eskolatik irtetean jasotzeko. Lanaldian zehar rol 
batetik bestera aldatzeak egun horretako etxeko lanak 
egitea erraztu dezake, eta, ondorioz, lanaren eta bizitza 
pertsonalaren arteko gatazkak murriztu. 

Baina, aitzitik, eskura ditugun datuek iradokitzen 
dute telelana egiten dutenek (bereziki mugikorrenek) 
uste dutela beren ordutegia ez dela oso egokia beren 
konpromiso pertsonal eta familiarrei begira, beti 
enpresaren instalazioetan lan egiten duten pertsonekin 
alderatuta13. Lana areagotzeak eta deskonektatzeko 
zailtasunak jarduera pertsonaletarako denbora 
murrizten du, eta horrek kontziliazioa zailtzen du.

Itxurazko kontraesan hori azaltzeko, zenbait 
azterlanek kontuan hartu dituzte zenbait aldagai; kasu 
batzuetan, telelanak lana-bizitza gatazka areagotzen 
du, eta, beste batzuetan, murriztu egiten du. 

Alde horretatik, bereziki azpimarragarria da lan-
gilearen generoaren rola, gizarte bakoitzaren balioek 
sustatzen duten ekoizpen- eta zaintza-lanaren 

13.  Eurofound (2017). Working anytime, anywhere: The 
effects on the world of work. https://www.eurofound.
europa.eu/publications/report/2017/working-anytime-an-
ywhere-the-effects-on-the-world-of-work
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banaketarekin batera. Ebidentzia batzuen arabera, oro 
har, telelana egiten duten emakumeek gizonek baino 
denbora gehiago ematen dute zaintza-lanetan; izan ere, 
gizonek lanaldi luzeagoak izaten dituzte14. Zehazki, 
Kurowska-k15 frogatu zuen gizarte tradizionalagoetan, 
hala nola Polonian, telelana egiten duten gizonek ez 
dutela kaltetuta ikusten bizitza pertsonala eta lanekoa 
orekatzeko gaitasuna; aldiz, gizarte berdinzaleagoetan, 
hala nola Suedian, gizonek zailtasun gehiago dituzte 
etxetik lan egiten dutenean kontziliatzeko, nahiz eta 
beti emakumeek baino gutxiago.  

Nolabait, telelanaren gatazka desberdina izango 
litzateke pertsonaren generoaren eta bizi den 
gizartearen arabera, eta bizitza pertsonala lanean 
sartzea eragingo luke, batez ere emakumeentzat 
eta, neurri txikiagoan, gizonentzat berdintasunezko 
gizarteetan, eta lana bizitza pertsonalean sartzea, 
batez ere gizonentzat.

Ondorio batzuk 

Lev Tolstoik esaldi honekin ematen dio hasiera Anna 
Karenina obrari: «familia zoriontsu guztiak antzekoak 
dira, baina zorigaiztoko familia bakoitza bere moduan 
da horrelakoa». Gauza bera esan liteke telelanak 
pertsonen ongizatean duen eraginari dagokionez: 
eragin positiboa hautematen duten guztiak autonomia 

14.  Hill, J.E., Jacob, J. I., Shannon, L. L., Brennan, R. T., 
Blanchard, V. L., & Martinengo, G. (2008). Exploring the 
relationship of workplace flexibility, gender, and life stage 
to family-to-work conflict, and stress and burnout. Com-
munity, Work and Family, 11(2), 165-181.

15.  Kurowska, A. (2020). «Gendered Effects of Home-Based 
Work on Parents’ Capability». Soc Indic Res 151, 405-425 
(2020). https://doi.org/10.1007/s11205-018-2034-9

eta malgutasun handiagoari egozten diote, eta eragin 
negatiboko modalitateak, berriz, askotarikoak eta 
konplexuak dira. 

Telelanak ateak irekitzen dizkie gizabanakoen 
ongizaterako erronka batzuei, batez ere ikuspegi 
psikosozialetik, eta erronka horiek behar bezala 
ulertu eta kudeatu behar dira. Hala ere, lan-baldintzak 
eta, beraz, ongizatea hobetzeko aukera berriak ere 
eskaintzen ditu. Inkesten arabera, zalantzarik gabe 
laneko asebetetze handiagoa lortzen dute telelana 
egiten duten pertsonek, baita telelana egiten ez duten 
eta antzeko ezaugarriak dituztenekin alderatuta 
ere. Pentsa genezake, beraz, telelana egiten duten 
pertsonak «pozik» daudela, «hala eta guztiz ere», 
eta telelanaren onurek «konpentsatzen» dituztela 
telelanak ekar ditzakeen arriskuak.

Jakina, ezaugarri indibidualek (hala nola generoak) 
edo testuinguru-ezaugarriek  (hala nola telelanaren 
bidez egiten den lanaldiaren proportzioak edo 
gizartearen beraren balioek) eragina izan dezakete 
inpaktu positiboen zein negatiboen intentsitatean. 
Ondorioz, ezin da orokortu. Ezin da esan telelana 
ona edo txarra denik pertsona guztien ongizaterako; 
aitzitik, banakako baldintzak ulertzen saiatu behar 
da, arriskuak minimizatuz eta onurak indartuz, azken 
balantzea ahalik eta positiboena izan dadin.■■
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zatiketaren ideiak eta hizkuntza gure artean egon 
dira azken hamarkadetan, baina banatzeko modua eta 
tresnak berriak dira». 3

Testuinguru horretan, sare sozialen rolak, eta zehazki 
Facebook eta Twitter sareena, eztabaida publikoa 
kutsatzen duten diskurtso jakinen bozgorailu gisa, 
geroz eta garrantzi handiagoa hartu du, nagusiki 
AEBtako 2016ko eta 2020ko hauteskundeen eta 
Brexitaren erreferendumaren ostean (2016). Izan 
ere, Estatu Batuetako 2016ko kanpaina inflexio-puntu 
bat izan zen Cambridge Analytica eskandaluagatik, 
datuak filtratu baitziren; une horretatik aurrera hasi 
ziren planteatzen plataforma digitalen rol polemiko 
eta kutsakorra hauteskunde-kanpainetan. 

Izan ere, eskala handiko jarduera automatizatua 
publikoa egin zen sare sozialetan, eta hori arreta 
publikoa manipulatzeko diseinatu zen 2016ko 
AEBtako hauteskundeetan, Brasilgo 2018ko 
hauteskundeetan eta Brexitaren erreferendumean. 

Espainian, hasiera- eta normalizazio-unea gatazka 
politiko handiko testuinguru batetik abiatuta bizi 
zen, 2017an Kataluniako autodeterminazio-kontsulta 
egin zenean, eta autonomia- eta estatu-mailako 
hauteskunde-prozesuekin jarraitu zuen.

Hala ere, ordura arte sare sozialek eta haiek garatu 
zituzten enpresa teknologikoek zuten irudia desberdina 
zen guztiz.

Aurrekariak. «Elkarrizketa Handia» eta 
«produktua doakoa bada produktua zu zara»

Elkarrizketa digitalaren eraldaketak bi etapa bereizi 
izan ditu hasieratik gaur egunera arte. Joan den 
mendeko 90ko hamarkadan Internet zabaldu zenetik 

3. Ikusi: https://www.eldiario.es/tecnologia/violencia-mani-
pulacion-influencia-digital-ultraderecha-durante-pande-
mia_130_7933193.html 

Eva Campos 
Valladolidko Unibertsitatea1

D esinformazioarekin bizitzen ikasteak polarizazio 
terminoetan pentsatzea dakar nahitaez?

Azken urteotan, desinformazioaren, egia-ostearen eta 
fake news direlakoen ondorioez hitz egitetik eztabaida 
polarizazio politiko eta sozialean zentratzera igaro 
gara, eremu publiko digital berriaren estrategia eta 
emaitza gisa. 

Ikuspegi horretatik, 2021eko maiatzean izandako 
Madrilgo Erkidegoko hauteskundeak inflexio-puntua 
izan ziren gure herrialdeko polarizazio politikoari 
dagokionez. Ordezkari politikoei zuzendutako 
mehatxu-gutunek eta pandemiak utzi digun errealitate 
konplexuagoaren eslogan antagonista erredukzionistek 
—hala nola «komunismoa edo askatasuna» edo 
«demokrazia edo faxismoa»— hilabete eta erdiko 
hauteskunde-kanpaina markoztatzeko balio izan 
zuten, eta, emaitzak kontuan hartuta, espero zen 
ondorioak izatea ez soilik maila autonomikoan, baizik 
eta baita politika nazionalerako.

Horren aurretik, Bartzelonako alkateak, Ada Colauk, 
jakinarazi zuen Twitter utzi zuela «etengabeko 
presentziaren tiraniagatik», baina baita azken urteetan 
sarea bete zelako «profil faltsu eta anonimoez, 
intoxikatzen dutenak eta gorrotoa sustatzen dutenak».2 
Komunikazio politikotik harago, sareetako gorrotoa 
beste esfera publiko batzuetan ere ikusi da, adibidez 
Gurutze Gorriko Luna boluntarioaren kasuan; joan 
den 2021eko maiatzeko Ceutako migrazio-krisian 
gazte bat kontsolatu zuen, eta sare sozialak itxi behar 
izan zituen jasotako mezu xenofobo eta matxisten 
ondorioz.

Bestetik, Zeelanda Berriko lehen ministroak, Jacinda 
Arden, honako hau adierazi zuen terrorista batek 
50 pertsonatik gora erail zituenean herrialdeko 
bi meskitatan: «Zalantzarik gabe, gorrotoaren eta 

1. Eva Camposek BBVA Fundazioaren 2020ko Ikertzaile eta 
Sortzaile Kulturalentzako Leonardo Beka jaso zuen.

2. Ikusi: https://twitter.com/AdaColau/sta-
tus/1381330340590055430 
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korronte optimista bat indartu zen, non Internet  
—eta aurrerago sare sozialak— funtsean ikuspegi 
prodemokratiko batekin aurkezten ziren, elkarrizketa 
horizontalak sortzeko gai eta elite politiko eta 
mediatiko tradizionalen komunikazio-espazioak 
neutralizatzeko gai, herritarren parte-hartzearekin. 

xxi. mendearen hasieran, mundu-mailako garrantzia 
izan zuten hainbat gertakari jazo ziren, eta ikuspegi hori 
sustatu eta indartu zuten: Barack Obamaren AEBtako 
kanpaina 2008an —lehen aldiz Interneteko hautagai 
batek hauteskunde batzuk irabazi zituen herritarren 
komunitate digitalen ageriko babesarekin— eta sare 
sozialek udaberri arabiarrean izan zuten rola, eragin 
eraldatzaile batekin, amaiera eman ondoren hainbat 
erregimen autoritariori eta sareko komunikazio 
horizontaletan oinarritzen ziren mugimendu guztien 
mugikortasunaren, energiaren eta antolakuntzaren 
gorakada eraginez. 

Horrekin batera, sare sozialen hazkundearen lehen 
fase horretan, tresna digital horien erronka sozial 
eta politikoetan arreta jartzen zuten diskurtsoak 
-ikuspegi eszeptikoagoekin plataformen eta sareen 
aukeren inguruan elkarrizketa horizontalaren 
nagusitasunean-gutxiengoa ziren, baina arreta jartzen 
zuten Interneteko diskurtso orokortuaren mugetan 
tresna demokratizatzaile gisa. 

Diskurtso batzuek agerian jartzen zuten elite 
kapitalista batek menderatzen zuela -2000ko 
hamarkadatik aurrera- hedabide digitalen banaketa, 
eta, zehazki, sare «berri» horiek garatzen zituzten 
plataformena; sare sozial ezagunago horien gorakada 
justifikatzen zen ekonomia digitala berriro asmatzeko 
beharrarekin, 2000. urteko burbuila teknologikoaren 
ostean. Ikuspegi eszeptikoago horiek planteatzen 
zuten norbanakoen arteko konexio digitala mundu-
mailan xede komertzialak lortzeko bitarteko bihurtu 
zela. 

Informazio-ikuspuntutik, sare sozialen izaera 
aberasgarria ere —eta zehazki Twitter sarearena— 
eboluzionatu egin da. «Elkarrizketa Handitik» 
bistaratzeko plataforma  izatera igaro ziren 
kazetarientzat; ondoren diskurtso mediatiko nagu-
siaren iturri alternatibo bihurtu ziren, eta aurrerago 
informazio-errealitatearen izaera murriztaile eta 
antagonistara sinplifikatu dituzte.

Brexita eta AEBko 2016ko hauteskundeak 
desinformazioko eta polarizazioko 
garai berri baten hasiera gisa

Adierazi dugun moduan, 2016tik aurrera, hedabide 
digital hauei dagokienez ikuspegi eta begirada berri  
bat sortu zen. Halaber, plataformen eta sare 
sozia len eginkizun sozialki  sunts i tzai lea 
planteatzen hasi zen —batez ere Facebookekin, 
Cambridge Analytica-rekin gertatu zen datuen  
filtrazio masiboen eskandaluarekin—, bai eta 
mendebaldeko demokrazientzat potentzialki 
kaltegarria izan daitekeen arriskua ere. 

Etapa honetan, teknoutopismoaren eta ezkortasun 
teknologikoaren posizioetan planteamendu 
dikotomikoa gainditzen hasi zen. Ordutik, zaintzako 
kapitalismoan oinarritutako monopolioaren botereari 
heltzen dioten korronteak ikusarazten dira eta 
ziurgabetasun handia zabaltzen da komunikazio 
digitalaren forma horiek epe luzera sistema 
demokratikoetan izan dezaketen eraginari dagokionez. 

Era berean, hainbat ikerketak erakutsi dute sare 
sozialekin batera desinformazio mota berriak zeudela. 
Horien xedea da gizartean garrantzi handia duten 
gaietan (migrazioa, esaterako) nahasmena, elkarrekiko 
mesfidantza, intolerantzia eta are gorrotoa sortzea, 
eta herritarren artean nahasmendu-egoerak sortzea 
garrantzi politikoko prozesuen aurrean. 

Aldi horretan, udaberri arabiarraren balantzeak egiten 
zituzten ikerketak ere azaleratu ziren. Halaber, honako 
hau adierazten zuten: mugimendu horiek eragin 
eraldatzailea badute ere, eskualde horiek urrun daude 
egonkorrak izatetik eta erregimen autoritarioetan 
mantentzen dira —une hartan sortutako kontzientzia 
kolektiboak itxaropen eraldatzaileari eusten dion 
arren—.

Azken batean, herritarren ikuspuntutik sare sozialak 
onuragarriak direla onartzen da; izan ere, internauta-, 
kontsumitzaile- eta herritar-talde zabal batek horietan 
parte hartzen du, eta beste erabiltzaile batzuk 
erakartzeko balio duen jarduera sortzen dute. Hala 
ere, hori korporazio teknologikoen logika aintzat 
hartuta ikusi behar da. 

Oro har, logika horrek nabarmen baldintzatzen du 
tresna horien erabilera, Interneteko erabiltzaileentzat 
ezezagunak diren algoritmoetan oinarritzen 
den komunikazio arinagoa eta azalekoagoa -eta 
zatikatuagoa-lortzeko. 
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Egungo egoera. «Oraingo burbuila»

Azken urteotan, logika ekonomiko eta produktibo 
honekin bat datorren ikuspegia oinarri hartuta, online 
intolerantziaren eta desinformazioaren sustraiak 
aztertzen hasi dira.

Ikerketetan erabiltzaileek mezu jakin batzuekiko 
duten arreta edo esposizio selektibo hori nola ezartzen 
den aztertzen da, baita mezu horiek ahulak direnean 
eta hainbat motatako eragileek -askotan, ezkutuan- 
ustiatu ahal dituztenean ere. Eragile horien xedea da 
arretaren ekonomia desitxuratzea eta iritzi publikoan 
eragina izatea, ihesbideen, zurrumurru faltsuen edo 
testuingurutik etengabe ateratzearen bidez.

Bestalde, eta informazioaren eraldaketa geografikoaren 
eta ekonomikoaren ondorioz, 2008ko krisiak lurraldeko 
hedabide-sisteman izan zituen zenbait ondorio ikusten 
hasi dira, zeinak orain agerikoagoak diren.  Ordutik, 
ikusi genuen sare sozialak eta mezularitzasistemak 
nola agertzen ziren -tokikoa hedabideen agendatik 
desagertu eta naziokoak polarizatzen zuen bitartean-, 
inguratzen gintuen munduaren ainguratze gisa, eta, 
horrekin batera, polarizazio-agertokietarako leiho 
berri bat agertu zen. 

Aipatu dugun moduan, 2016tik aurrera, sare sozialetan 
fake news deiturikoen bidez zirkulatzen duten 
mezu digitalen zati baten benetakotasuna sakonki 
zalantzan jartzen hasi da. Ekoizteko eta zabaltzeko 
erraztasunak (adimen artifizialaren bidez garatzen den 
ikaskuntza sakonari esker hobetu dira) nahasmen eta 
zalantza digitaleko errealitate berri bat sortzen du, 
alarma demokratikoko giro bat. Horren ondorioz, 
etorkizunaren ikuspegi kezkagarria eta gero eta 
aurreikusi ezin daitekeena imajinatu ahal dugu soilik.

Waytz-ek, horren harira, adierazi zuen «uste zela 
berri faltsuek polarizazioa handitzen zutela. Hala 
ere, polarizazioak berri faltsuak areagotzea gerta 
liteke». Aldi berean, hainbat hauteskunde-prozesutan 
ikusi ahal izan den moduan, alderdi politikoak 
gure nortasunaren zati garrantzitsu bihurtu ahala 
polarizazioa areagotu egiten da. Besteak beste, argudio 
arrazionalak kanpainetatik desagertzen direlako, eta, 
hortaz, boto-erabakitik ere bai. 

Gaur egun, ikerketa berriak ditugu, adibidez, Chris Bail 
zientzialari sozialarena eta Dukeko Unibertsitateko 
Polarization Lab-eko zuzendariarena. Ikerketa horien 
arabera, «beste bandoko» estremismoa esajeratzen 

duten pertsonen kopurua nabarmen handiagoa da 
sareen bidez informazioa lortzen dutenen artean.

Horri lotuta, adierazi behar da pandemiak aukera 
eman duela desinformazio-prozesuak eta -moduak 
normalizatzeko, ez soilik politikarekin zerikusia 
dutenak, bazik eta immigrazioarekin eta zientziarekin 
zerikusia dutenak ere. Gorroto digitalaren aurka 
borrokatzeko zentroaren arabera, 2019an Facebookek 
-eta Instagramek- publizitatean hainbat milioi 
dolar irabazi ahal izan zituzten, txertoen aurkako 
mugimenduek eragindako jarduera ekonomikoari 
esker.4

Desinformazioarekin batera, testuinguru honetan 
planteatutako beste arazo bat gehiegizko informazioa 
da; izan ere, norbanakoak inoiz baino informatuago 
egotearen sentsazioa du. Horren ondorioz, informazio 
gehiegi dugunez, epe laburrean erabakiak hartzea 
ahalbidetuko diguten bidezidor emozionalak bilatzeko 
beharra sortzen da.

Konponbideak eta etorkizuneko 
ikuspegiak. Despolarizaziotik alfabetatze 
digital eta ekonomikora 

Irudi finko batekin egungo erreprodukzio-mekanismoen 
bidez harrapatzea ezinezkoa dirudien zerbait 
izatetik, sare sozialen bidezko desinformazioaren, 
polarizazioaren eta manipulazioaren arazoa honako 
hau izatera pasatu da: eremu publiko berriaren beste 
ezaugarri bat.

Gaur egun, hainbat analisi-, ardura-, eta eztabaida-
maila dituen errealitatea daukagu.  Lehenengo mailan, 
eragile politikoak, informazio-politiken bitartekari 
profesionalak eta sare sozialen erabiltzaileak daude. 
Horiek eremu publikoan parte hartzen dute etengabeko 
polarizazio-mailan. Bigarren mailan, herritarrak 
daude, gizarteak eskaintzen duen errealitatearen 
pertzepzioa oihartzun-ganbera eta informazio-
burbuila horietatik interpretatzen dutenak, baina baita 
beren interakzio sozialetatik ere.

Testuinguru horretan, garrantzitsua da desinformazio-
estrategien bizitza-zikloa ulertzea, eta, zehazki, 
gezurrena: WhatsApp-en nola sortzen diren —bertan 
ezin da monitorizatu jatorria—, Telegram-eko kanal 

4. Ikusi: https://www.counterhate.com/anti-vaxx-industry  
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jakin batzuetan finkatzen dira —zenbait alderdi 
politikok milaka jarraitzaile izan ditzakete—, sare 
sozialetan anplifikatzen dira eta hedabideetara iristen 
direnean finkatu egiten dira. 

Desinformazio-zikloa aldatu egin da eta gero eta 
anitzagoa bihurtu da. Une horretan, WhatsApp da 
mezularitza-plataforma erabiliena, bai eta irismena 
ulertzen zailena ere; izan ere, oso zaila da berehala, 
modu biralean, eta, batzuetan, globalean zabaltzen 
diren informazio faltsuak monitorizatzea.  

WhatsAppen indargunerik handienak horizontaltasuna 
izaten jarraitzen du, baina baita plataforma teknologikoa 
izatea ere, eta bertako komunikazioak ezin dituztela 
hirugarrenek ikusi.  Bere indarra, zehazki, informazio 
oker hori konfiantza-iturri desberdinetatik mezu 
pertsonalizatu gisa iristeko aukeran datza. 

Emozioak, eta, beraz, desinformazioa zabaltzeko 
kate horretan, esan dezakegu Twitter, bost urte baino 
gutxiagoan, erdiko eremu publikoa irekitzeko aukera 
ematen zuen tresna izatetik informazio-burbuilak, 
prozesu kolektiboen emantzipazioa eta gatazka- eta 
propagandatresna izatera igaro dela. 

Gorrotoaren diskurtsoarekiko tolerantzia eta hashtag 
polarizatzaileak elikatzeko gaitasun (in)boluntarioa 
direla eta, omisioz, politizazio- eta mediatizazio-
gune oso garrantzitsua bihurtu da. Besteak beste, 
politikarien eta kazetarien hedapen digitalerako 
lehentasunezko tresna bihurtu delako.

Ildo horretan, desinformazioaren aurkako borrokan 
Twitterek duen arazo nagusietako bat honako hau 
da: informazio faltsu partzialak edo polarizazio 
politikorako aginduak biralizatzen dituzten iturrien 
agintaritzak ordezkatzen du. Eragin publikoa duten 
kazetariak, politikariak eta gizarte-eragileak jarraian 
eta modu biziagoan egoten dira sare sozial horretan.

Bestalde, Facebooken arazo nagusien artean, talde 
itxi zehatz batzuen ugaritzea dago. Talde horiek, 
desinformazioa eta informazio-burbuilak elikatzeaz 
gain (eta, horrenbestez, polarizazioa), guregandik 
hurbilen dauden eta egunerokotasunean hain 
politizatuta ez dauden taldeen artean emozioak 
zabaltzeko diseinatutako estrategia baten parte dira.

Ildo horretan, Googleren papera -horren ikusgarria ez 
den arren- garrantzitsuagoa izan daiteke. Alphabeten 
ezaugarri nagusietako bat, pandemian zehar mantendu 

zuena, desinformazioari ekonomikoki eustea da, 
webguneetako iragarkietan duen publizitatesistemaren 
bidez. Sistema ikusezina, baina balio ekonomikoa 
handikoa.

Egungo egoera deskribatzen amaitzeko, aipatu behar 
da kapitolioaren erasoaren eta 2021eko urtarrilean 
Donald Trumpen Facebook kontua ixtearen ostean, 
Facebookeko Edukiaren Aholkularitza Batzordeak 
polarizazioari eta desinformazioari aurre egiteko 
zenbait gomendio eman zituela. Horien artean, honako 
hauek nabarmentzen dira:

■■ Eragin handia duten erabiltzaileetatik hasi eta 
testuinguru linguistikoa eta politikoa ezagutzen 
duten langile espezializatuetara bitarteko diskurtso 
politikoak dauzkan edukia azkar eskalatzea.  
Langile horiek erreferentzia politikoekiko eta 
ekonomikokiko isolatuta egon behar dute, bai eta 
eragin desegokietatik ere.

■■ Baliabide eta esperientzia egokiak eskaintzea, 
mundu-mailan eragina duten kontuen kalte-
arriskuak ebaluatzeko.

■■ Giza eskubideen politika korporatiboan argi 
uztea informazioa nola biltzen, zaintzen eta, 
hala badagokio, partekatzen duen. Horrela, 
nazioarteko zuzenbide penalaren, giza eskubideen 
eta zuzenbide humanitarioaren urraketa larriak 
ikertzen eta epaitzen lagunduko da.

■■ Facebookek krisiei eta egoera berriei (baldin eta 
horietan ohiko prozesuek ez badute berehalako 
kaltea prebenitzen edo saihesten) emandako 
erantzuna arautuko duen politika garatzea eta 
argitaratzea. Gida honek parametro egokiak ezarri 
behar ditu ekintza horietarako, bai eta erabakia 
denbora finko5 batean berrikusteko betekizuna ere. 

Azken batean, plataforma teknologikoak ez dira 
neurriak hartzen ari estrategikoki «garrantzi» 
gutxikotzat jotzen dituzten herrialdeetan. Horrela, 
haiekin bat datorren opakutasun-irudiari enpresa 
disruptibo gisa jarduten duten lobbyak gehitu dizkiote, 
eta ez da mantendu txertatzen diren legeriekiko eta 
tokiko berezitasunekiko beharrezko errespetua.

(Ez)egite hori ez da oinarritzen arrazoi ekonomiko 
batean, baizik eta arrazoi politiko batean, multinazional 
gisa duen autonomiarena, estatuen boterearen aurrean. 

5. Ikusi: https://oversightboard.com/news/226612455899839-
oversight-board-upholds-former-president-trump-s-suspen-
sion-finds-facebook-failed-to-impose-proper-penalty/  
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Dirudienez, Facebookek gobernuaren edo hedabideen 
presioa pairatzen duten herrialdeak hobeto estaltzen 
ditu Sare Sozialak, inolako lehentasun korporatiborik 
ez dutenekin alderatuta.

Estatuek herrialde bakoitzaren legeria, eta, noski, giza 
eskubideak errespetatuz plataforma teknologikoen 
erabiltzaileentzat erabilgarri dauden funtzioak eta 
ezaugarriak arautzea erabakitzen ez duten bitartean, 
WhatsApp, Facebook, Twitter edo Google behar 
baino lasaiago egongo dira beti (ikuspegi sozial 
eta normatibo batetik) polarizazioari ematen zaion 
edozein erantzunen aurka borrokatzeko. Testuinguru 
horretan, Europar Batasunak erronka handi bat dauka: 
datuak kudeatzeko eredu propio bat, Estatu Batuenaren 
(GAFAM) eta Asiakoaren (BAT) aurrean.6

Horrela, sare sozialetako desinformazioari aurre 
egiteko eta hurrengo hamarkadan izango duten 
ibilbidea eta hazkundea ezartzeko, gobernuak, 
hedabideak, fact-checker direlakoak eta gizarte zibila 
aldaketarako palanka bihurtu dira. 

6. Ikusi: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/05/
opinion/1620208914_508001.html

Mediatikoki eta digitalki, aforismo zaharra ezarri 
da. Horren arabera, berdin dio norbaiti buruz gaizki 
edo ondo hitz egitea, garrantzitsuena hitz egitea da. 
Agian hedabideek eta sare sozialek bertan topagune 
bat aurkitu behar dute, informazioari dagokionez eta 
gizartemailan garrantzitsua dena definitzeko.

Agertoki berri horien bidez, litekeena da Twitterek 
nagusiki sortzen dituen iritzi-burbuilak ikustea  
—batez ere, erabiltzaileak ez direnekiko—, bai 
eta sare sozialek pasio-identitateak indartzean eta 
erantzun biral antagonikoak sustatzean sortzen duten 
efektu narkotikoa ere.

Horregatik, garrantzitsua da hedabideetara jotzera; 
izan ere, horiek dira, azken finean, ideia, erreferentzia-
esparrua (frame) eta (inter)independentziako 
etorkizun horretako eztabaida ezartzen dutenak. 

Eta abiapuntuko eta adostasuneko esparrua honako 
hau izan behar da: «zalantzarik baduzu, ez partekatu; 
zalantzarik baduzu, ez polarizatu». ■
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M undu mailako pandemia honen erdian, mundu 
digitalarekiko mendekotasunak urrats erraldoia 

eman du, seguru asko atzera egiterik ez izaterainokoa, 
eta horrekin, oharkabean, atea zabaldu diegu adimen 
artifizialari (aurrerantzean «AA») eta algoritmo gero 
eta sofistikatuagoei, gure bizitzan sakon-sakoneraino 
sar daitezen, gure eguneroko bizitzan txerta daitezen. 

Denbora luzea daramate gurekin, ikusten ez ditugun 
arren eta herritar gehienok ulertzeko gai ez garen 
arren. Gero eta gehiago erabiltzen dira berariaz 
gure eguneroko bizitzan: hodeian egiten ditugun 
bilaketak iragazi eta a priori gehien interesatzen 
zaizkigunak erakusten dizkigute; online erosketak 
egiten ditugunean gure ohituretara eta lehentasunetara 
egokitutako produktuak eta zerbitzuak iradokitzen 
dizkigute; ustez gustukoen izango ditugun telesail edo 
filmak proposatzen dizkigute; eta beste pertsonekiko 
kidetasuna eta adiskidetasuna gure ordez erabakitzen 
dute Facebooken, Twitterren edota Instagramen. 

Egoera edo gertakari jakin bati buruzko gure iritzia 
edo jarrera bide jakin batetik eramateko ere gai dira, 
mezu biralak bidalita eta desinformatzeko kanpainak 
eginda, eta gure botoa bideratu dezakete. Nork ez 
du entzun Cambridge Analyticari buruz hitz egiten, 
Facebook bitartez microtargeting delakoaz egin zuen 
erabilera dela-eta? Izan ere, horren bidez, Estatu 
Batuetako azken-aurreko hauteskundeetan milaka 
pertsonaren botoa bideratu zuen Donald Trump 
hautagaiaren alde.2

Hain zuzen ere, gaur egun ekonomiaren eta gizartearen 
esparru guztietan ari dira AA eta algoritmoak aztertzen 
edo aplikatzen, besteak beste kudeaketa publikoan, 

1. Artikulu honek abiapuntutzat du 2020ko abenduan Ger-
nika Gogoratuz Bakearen Aldeko Aztertegiak argitaratutako 
dokumentu hau: «Los Derechos Humanos, la Democracia 
y la Igualdad en la era de los Algoritmos y la Inteligencia 
Artificial».

2. Facebook–Cambridge Analytica data scandal: https://
en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_
Analytica_data_scandal.

finantza-sektorean, osasungintzan, hezkuntzan, 
segurtasunean, telekomunikazioetan eta garraioan.

Benetan, horrekin guztiarekin eraldatzen ari da 
gizartearen egitura eta gizakiok elkarrekin harremanak 
izateko dugun modua, eta hori, era berean, eztabaida 
sakonak sortzen ari da zenbait gairi buruz: nola babestu 
eta berma ditzakegun giza eskubideak eta duintasuna 
gero eta testuinguru digitalizatuago honetan; nola lor 
dezakegun segurtasunaren eta askatasunaren arteko 
oreka, babesaren eta datuak merkaturatzearen arteko 
oreka edota adierazpen-askatasunaren, informazioaren 
eta fake news-en arteko oreka.

Algoritmoak, manipulazio masiboaren eragile 

AAk eta algoritmoek mundu mailako dilemak eta  
arazoak sortzen dituzte hainbat esparrutan. 
Kezkagarrienetako bat da manipulazio masiborako 
algoritmoak diseinatzea eta esparru publikoaren 
haustura sortzea masentzat sortutako inguruneetan 
―zehazki, sare sozialetan―. 

Errealitate guztiz pertsonalizatua eta partzial eta 
bideratua sortzeko gaitasuna dute, eta horrek 
muturreko polarizazio politikoa eta soziala dakar, 
dagoeneko munduko leku askotan ikus daitekeenez; 
gainera, sakabanatu egiten dira arazo komunei 
buruz pentsamendu kritikoa eta gogoetatsua 
kolektibizatzeko aukerak, eta herritarrengan murriztu 
egiten da demokraziarekiko konfiantza. Horri buruzko 
bi adibide argi ditugu: Estatu Batuetako Cambridge 
Analyticaren eskandalua (aurrez aipatua) eta Leave.
eu kanpaina Erresuma Batuan, iritzi publikoa 
Brexiterantz bultzatzeko asmoz egina.

Fenomeno horiek lotura estua dute sare sozialetako 
algoritmoek eta hodeian bilaketak egiteko bilatzaileen 
algoritmoek duten beste arazo handi batekin. Alegia, 
katalizatzaile indartsuak dira desinformatzeko eta 
fake news-ak zabaltzeko, eta horiek zenbaitetan 
gorroto-oldeak eragiten dituzte zenbait pertsona edo 

DEMOKRAZIA ETA GIZA ESKUBIDEAK ARRISKUAN: ADIMEN ARTIFIZIALAREN  
ETA ALGORITMOEN INPAKTUARI BURUZKO OHARTARAZPENA1

Rafael Merino Rus
Fernando Pombo Fundazioa
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talde sozial minoritario edo zaurgarriren aurka; hala, 
horren ondorioz, haien aurkako adierazpenak egiten 
dira, eta horrek berekin dakar pertsona horien oinazea, 
jazarpena eta indarkeria. Giza eskubideen guztiz 
kontrakoa da hori. 

Alde horretatik, Birmanian (Myanmar) gertatutakoa 
muturreko kasu bat da; hain larria izanda, alarmak 
piztu beharko lituzke nazioarteko komunitate osoan. 
Birmanian, lehenbizi, bertako militarrek rohingya3 
gutxiengo etnikoaren aurkako kanpaina sortu 
zuten berariaz Facebooken, eta horrek hauspotu du 
xxi. mendean gizateriaren aurka egindako krimen 
larrienetako bat. Esan bezala, 2015. urtean, armada 
birmaniarra rohingyen aurkako etsaitasunezko 
edukiak argitaratzen hasi zen sare sozial horretan, 
baina GKE bati eskatutako txosten batean Facebookek 
berak aitortu duen bezala, konpainiak ez zuen behar 
beste egin 2015. eta 2018. urteen artean eduki gogor 
eta diskriminatzailearen zirkulazioa eta hedapena 
eteteko Birmaniako erabiltzaileen artean. Eta aurten, 
Birmaniako junta militarrak estatu-kolpea egin ostean, 
«paradoxikoki», aurrera eramandako lehen ekintzetako 
bat izan da gizarte zibil birmaniarrari Facebookerako 
sarbidea blokeatzeko agintzea, jakinda «sare sozialak 
kontrolatzen dituenak biztanleria kontrolatzen duela».

AAk demokraziarako dituen 
arriskuak eta mehatxuak

Zalantzarik ez dago fenomeno berri horien etorrerak 
demokrazia higatzen duela eta herrialdeen eta gizarteen 
egiturazko elementuak ezegonkortzen dituela, bai eta, 
bestalde, neopopulismoen goraldia bultzatzen duela 
ere, Erdialdeko Europan aurrera egiten ari direnak 
kasu; horiek sare sozialetako algoritmoak baliatzen 
dituzte, besteak beste immigranteen eta errefuxiatuen 
aurkako diskurtso mingarriak zabaltzeko, eta egiaz 
mezu horiek sakon ari dira txertatzen Europako 
gizartean.

Gertakari horien atzean ageriko zerbait dago. Hain 
zuzen ere, algoritmoak gai dira errealitateaz dugun 
ikuspegia eta nahia detektatzeko, eta hori indartu eta 
atzeraelikatu egiten dute. Adibidez, guk like emateko 
probabilitate handiena duten albisteak soilik erakusten 
dizkigute, eta, beraz, guk geure pentsamoldeak 

3. The country where Facebook posts whipped up hate, BBC 
News, 2018ko irailaren 12a: https://www.bbc.com/news/
blogs-trending-45449938.

berresteko gehien balio digutenak izaten dira albiste 
horiek; era berean, jasotzen dugun publizitatea gure 
profilaren arabera pertsonalizatzen digute, edo gure 
iritziekin bat datozen alderdi politikoen proposamenak 
soilik iristen zaizkigu.

Horrek guztiak «burbuila epistemiko»4 deritzon 
horretan murgiltzen gaitu, eta fenomeno horrek bizi-
baldintza berriak eraikitzera garamatza: pentsatu gabe 
bizitzera bultzatzen gaitu, informazio-flash batekin 
konformatzeko hezten gaitu, titular soil batekin 
konformatzeko eta hala geure burua konbentzitzeko 
uste dugun hori dela egia bakarra.  

Argi dago, orain arte, erakundeak ez direla gai 
izan erantzun bat emateko AA eta algoritmoak 
«sisteman» sortzen ari diren ezegonkortasunari eta 
ziurgabetasunari. Albiste on bat litzateke sektore 
publikoak berak jotzea ezinbestekotzat esparru 
publikoan erabiltzen diren AA eta algoritmoetarako 
eskuragarritasuna eta gardentasuna, zeren eta ez 
badakigu zein den sistema publikoko programa 
informatikoen funtzionamendua eta interpretazio 
normatiboa, ezin baditugu eskuratu gure gizarte-
sistema administratzen duten algoritmoak eta 
iturburu-kodeak, nola jakin dezakegu ea egunero 
gure izenean hartzen diren erabakiak, denoi eragiten 
diguten erabaki horiek, behar bezala hartzen diren?

Hala, agian planteatu beharko dugu badela garaia etika 
indibidual eta kolektiboaren ikuspegitik helburu 
batzuk finkatzeko, iraulketa demokratiko honi muga 
jartzearren, gutxienez hiru elementutan oinarrituta:

■■ Algoritmoen eta AAren garapenean buru diren 
erakundeek eta enpresek konpromiso teknoetiko 
bat hartzea.

■■ Herritar guztiek etika komunikatibo bat sustatzea. 
■■ Azkenik, komunikazio digitalaren esparruan 

gaitasunak eta ezagutza hobetzea, denok gai izan 
gaitezen bereizteko zer den benetako albiste bat 
eta zer fake news bat, edo bideo biral baten edukia 
egiatan deppfake bat ote den jakiteko.

4. Encerrados en la burbuja, El laberinto de la identidad bloga, 
Fernando Broncano, 2019ko otsailaren 10a: http://laberinto-
delaidentidad.blogspot.com/2019/02/encerrados-en-la-bur-
buja.html?m=1.
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Algoritmoek nola larriagotzen 
duten desparekotasuna

Hala ere, nire iritzian, bada arrisku sozial are handiago 
bat AAren eta algoritmoen erabileran; alegia, giza 
eskubideetan duten inpaktua, desparekotasun 
ekonomikoak eta sozialak larriagotzearen ondorioz. 

Hain zuzen, egoera eta sektore jakin batzuetan 
algoritmoak eta AA dagoeneko ari dira jada 
oinarrizko eskubideen errespetua, babesa eta erabilera 
larriagotzen eta kaltetzen, hala nola justiziara 
jotzeko eskubidea, legearen aurrean berdintasuna 
izatekoa, diskriminaziorik ez pairatzekoa, eta 
adierazpen-askatasunerako eskubidea. Edota, bestela, 
diskriminazioa eragiten ari dira «oinarrizko» 
zerbitzu eta hornidurak jasotzeko garaian ―
kreditu-sektorean, finantza-sektorean, aseguruetan, 
energian, osasungintzan, hezkuntzan eta abar―, eta 
horrek ondorioak ditu zenbait eskubidetan, bizitzeko 
eskubidean eta osasunerako eskubidean, esaterako.

Egiaztatu da prozesu judizialetan erabilitako 
zenbait arrisku-ebaluazio prediktibok —ospetsuena 
COMPAS5 softwarea izango da, agian— arrazagatiko 
diskriminazio-egoerak ekarri dituela justizia-gaietan 
—ikusi Eric Loomis6 estatubatuarraren kasua—. Eta 
egiaztatu da, era berean, delitu-gaien edo delitu-
jokaeren tipologiarekin lotutako intereseko patroiak, 
sententziak eta jurisprudentzia bilatu nahi direnean 
legaltech aplikazioak erabiltzen badira, aplikazio 
horietan emaitza partzialak emateko elementuak eta 
aurreiritziak aintzat hartzen direla, eta horrek eragina 
duela erabaki judizialetan.  Horrez gain, egiaztatu 
da «errore» horiek urratu egin dezaketela ez soilik 
bidezko epaiketa izateko eskubidea, baizik eta baita 
Zuzenbidezko Estatua bera ere. Hala iragarri du 
Justiziaren Eraginkortasunerako Europako Batzordeak 
(CEPEJ), 2018ko abenduko Sistema judizialetan eta 
haien ingurunean adimen artifizialaren erabilera 
etikoa egiteari buruzko Europako gutunean7.

5. COMPAS (softwarea): https://en.wikipedia.org/wiki/COM-
PAS_(software)

6. State v. Loomis, Wisconsin Supreme Court Requires Warning 
Before Use of Algorithmic Risk Assessments in Sentencing. 
Hardvard Law Review, 2017ko martxoaren 10a: https://
harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/.

7. European ethical Charter on the use of Artificial Intelli-
gence in judicial systems and their environment: https://
rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-decem-
ber-2018/16808f699c.

Egiaz, gizarteko sektore eta eremu guztietan 
oso orokortuta dago algoritmoetan patroi dis-
kriminatzaileak sistematikoki erreproduzitzea  
―batez ere patroi sexistak eta arrazistak―, 
prozesatzen dituzten datuen eta informazioaren 
partzialtasunaren ondorioz. 

Esate baterako, hori ari da gertatzen aurpegi-ezagutzako 
aplikazio batzuekin, antza denez zehatzagoak baitira 
larruazal zuriko gizon-emakumeak identifikatzean 
larruazal iluneko gizon-emakumeak identifikatzean 
baino8. Langileak hartzeko algoritmoekin ere 
gertatu da; esate baterako, Amazonen kasua aipa 
daiteke: «penalizatu» egiten ziren curriculumean 
«emakume» hitza zeukaten hautagaiak9. Poliziak 
algoritmo prediktiboez egiten duen erabilera ere 
aipagarria da; izan ere, Cathy O’Neilek Armas de 
Destrucción Matemática liburuan ondo azaltzen 
duen moduan, tradizioz krimen-indize handiagoa 
izan duten eremuetan, oro har eremu pobreenak 
direnetan, areagotu egiten dute ezegonkortasuna eta 
gatazka soziala10. Laguntzaile birtualak eta txatbotak 
ere horren adibide dira; enpresa-esparruan eta gure 
etxeetan gero eta gehiago erabiltzen diren arren 
(Alexa, Siri, Cortana…), UNESCOren txosten11 baten 
arabera, «men egiten diete jarrera matxistei, onartu 
egiten dituzte, eta normaltzat hartzen dituzte abusuak 
eta irainak». 

Laburbilduz, ikusi duguna da makinei irakasteko 
eta makinak entrenatzeko erabiltzen ditugun AA 
eta algoritmoek ez dituztela alde batera uzten 
aurreiritzietatik eratorritako giza erroreak, baizik eta 
kasu gehienetan areagotu egiten dituztela. 

Oso kontuan hartu behar dugu beste erronka handi bat; 
hots, gure datuen pribatutasunerako, intimitaterako 
eta babeserako eskubidea babestea, datuen eta big 
dataren industriaren aurrean. Munduko zenbait 
lekutan, Europan kasu, datu pertsonalak oinarrizko 
eskubide gisa babesten diren arren, datuen merkatua 

8. Racial Discrimination in Face Recognition Technology. 
Harvard GSAS Science Policy Group, 2020ko urriaren 24a: 
https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2020/racial-discrimina-
tion-in-face-recognition-technology/.

9. Amazon ditched AI recruiting tool that favored men for 
technical jobs, The Guardian, 2018ko urriaren 11: https://
www.theguardian.com/technology/2018/oct/10/amazon-hi-
ring-ai-gender-bias-recruiting-engine.

10. O’Neil, Cathy. Armas de destrucción matemática, Capitan 
Swing argitaletxea, 2018. urtea.

11. I’d blush if I could, UNESCO, 2019: https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000367416.page=1.
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esponentzialki hazi da azken urteetan, eta konpainia 
handiek gure datuak bildu, aztertu eta saldu egiten 
dituzte, gure gustuak eta kontsumo-lehentasunak 
aztertzen dituzte, eta merkatuan izango dugun 
portaera iragarri ere egiten dute, erabakiak alde batera 
edo bestera hartu ahal izateko, eta horrela, gustukoen 
dugun edukia, zerbitzua edo produktua eskaintzen 
digute; horrenbestez, beharra sortzen digute, eta gure 
buru-autonomia mugatzen. 

Ezer gutxi esaten da algoritmoek sortzen duten 
«data-zentrismoari» buruz; hau da, errealitatearen 
analisiak egiteko, datu gehien sortzen dituzten gizarte-
sektoreetan edo herrialdeetan oinarritzen dira ―
alegia, herrialde aberatsetan, digitalizatuago baitaude 
herrialde pobreak baino―, eta, beraz, probabilitate 
handiagoa dago agenda publikoa eta politikak sektore 
edo herrialde horien mesedetan bideratzeko eta egun 
nagusi diren desparekotasun sozialak areagotzen 
jarraitzeko. 

Ikus dezakezuen moduan, AAk eta algoritmoek 
demokraziarako, giza eskubideetarako eta (des)
parekotasunerako dituzten arrisku eta mehatxu 
agerikoenei buruz luze jardun dezakegu hizketan.

Ekiten hasi: nola kontrolatu kontrolatzen gaituzten 
algoritmoak eta nola babestu giza eskubideak

Denok dakigunez, botere-borroka baten erdian 
gaude: alde batetik, nazioz gaindiko erakundeak eta 
erakunde nazionalak daude, eta bestetik, monopolio 
digital bat, teknologiaren merkatua menderatzen duen 
enpresa-talde batek osatua (Google, Apple, Facebook, 
Amazon eta Microsoft nagusiki)12. Silicon Valleyko 
Big Tech direlakoak dira. Erakundeak horien modus 
operandiaren araudia berrikusten ari dira hainbat 
alderditatik, besteak beste giza eskubideetan duten 
interferentzia.

Horretarako, azken urteetan, zorionez, ekimen multzo 
bat ari dira biltzen, alde batetik AA eta algoritmoen 
garapena gobernantza egokira bideratzeko, eta 
bestetik, bermatzeko giza eskubideak egiaz babesten 
direla eta egungo gizarte digitalera egokitzen direla; 
hala, gorako bidean den teknologiaren merkatuan 
egindako zenbait gehiegikeriari muga jartzen ari zaie 
nolabait.

12. Morozov, Evgeny. Capitalismo Big Tech, En clave de libros 
argitaletxea, 2018. urtea.

Aipatutako bi bideetatik lehenengoari dagokionez, 
azpimarratzekoa da zer-nolako lidergoa hartu duen 
Europak AAren garapena arautzeko, garapen hori 
ahalik eta modurik etiko, garden eta bidezkoenean 
gerta dadin. Hori horrela, mundu mailako lasterketa 
horretan, Europako Batzordeak 2020an Europako 
Estrategia Digitala eta Adimen Artifizialari 
buruzko Liburu Zuria aurkeztu zituen, eta 2021eko 
apirilaren 21ean adimen artifizialari buruzko lehen 
erregelamendu-proposamena argitaratu zuen, gaiari 
buruzko plan koordinatua eguneratzen zuena13. 
Erregelamendu-proposamen horrekin lortu nahi diren 
helburuak labur aipatuko ditugu hemen:

■■  Merkaturatzen eta erabiltzen diren AA sistemak 
seguruak izatea, eta oinarrizko eskubideei buruz 
indarrean dagoen legedia eta Batasunaren balioak 
errespetatzen dituztela bermatzea.

■■ Segurtasun juridikoa bermatzea AAn inbertsioa 
eta berrikuntza bultzatzeko.

■■ Oinarrizko eskubideen eta segurtasunaren alorrean 
legediaren aplikazio eraginkorra eta gobernantza 
hobetzea.

■■ AA aplikazio legal, seguru eta fidagarrietarako 
merkatu bakarra garatzea bultzatzea.

Testuinguru horretan ez dira falta, jakina, AAren eta 
algoritmoen garapenaren eta erabilgarritasunaren 
erdigunean giza eskubideak koka daitezela eskatzen 
duten gizarte zibileko erakundeak. Access Now, 
Algorithmic Justice League eta Algorithm Watch 
erakundeek, esate baterako, denbora asko daramate 
AAk zaurgarrienengan duen inpaktuari buruz ikertzen, 
txostenak argitaratzen eta kontzientziatzen; eta 
ohartarazten dute AA erabiltzen den kasu gehienetan 
ez dela saihesten aurreiritzietatik eratorritako giza 
errorea, baizik eta areagotu egiten dela. Eragile 
anitzeko ekimenak ere sortu dira, gai horren harira 
akordio global bat bultzatzeko, eskubideen ikuspegia 
txertatzen ahaleginduz. Horietako bat dugu The 
Toronto Declaration: Protecting the right to equality 
and non-discrimination in machine learning systems.14

13. Proposal for a Regulation laying down harmonised ru-
les on artificial intelligence, Europako Batzordea, 2021: 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-re-
gulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-inte-
lligence-artificial-intelligencehttps://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CE-
LEX%3A52021PC0206

14. The Toronto Declaration: Protecting the right to equality 
and non-discrimination in machine learning systems, 2018: 
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Era berean, legedi nazionalak eta nazioartekoak 
oraindik ere garatzeko daudenez, horien faltan, gorako 
bidean diren teknologien sektorea autorregulatzen hasi 
da, printzipio etikoak txertatuz AAren eta algoritmoen 
diseinuan, garapenean eta erabileran.

Bestalde, aipatutako bigarren bideari dagokionez, 
gero eta adostasun handiagoa dago ezinbestean 
erreferentziazko marko espezifikoa sortu beharrari 
buruz, giza eskubideak modu eraginkorrean babestu 
ahal izan ditzagun lehen aztertu ditugun arrisku 
eta mehatxu guztietatik. Marko horrek, nire iritziz, 
gutxienez hiru premisa izan behar ditu abiapuntu: 
lehena, giza eskubideek babes eta berme bera izan 
behar dutela, albo batera utzita offline edo online 
gertatzen diren; bigarrena, eskubide eta betebehar 
berriak sortzen direla bizitza birtuala dela eta; eta 
hirugarrena, ziurtatu beharra dagoela pertsona guztiek 
izango dutela aurrerapen teknologikoak erabiltzeko 

https://www.accessnow.org/the-toronto-declaration-protec-
ting-the-rights-to-equality-and-non-discrimination-in-ma-
chine-learning-systems/.

aukera, eta horrela pobrezia «digitala» saihestuko 
dela. Mundu osoan proposamen interesgarri ugari 
ari dira garatzen planteamendu hori kontuan hartuta,  
neurri handiagoan edo txikiagoan; horien artean, 
Espainiako Eskubide Digitalen Gutuna15 izeneko 
proiektua.

Aurreko guztia ikusita, zalantzarik gabe esan daiteke 
hau dela etorkizuneko duintasun-estandarretan 
pentsatzeko unea. Hau dela gizartearen eta herritarren 
mailan hitzarmen berri baten alde lan egiteko unea, 
hitzarmen horren bidez helburu argiak eta neurri 
egingarriak finkatu ditzagun Zuzenbidezko Estatua 
eta bidezko arauak zaintzeko, asko kostatu baita 
horiek lortzea eta orain arriskuan baitaude unibertso 
digitalean. Sendotasun etikoz jokatuta eta herritarren 
erantzukidetasuna izanda egin behar da hori. Baina, 
batez ere, teknologia humanizatuz, giza eskubideak jar 
daitezen aurrerapen teknologiko guztien erdigunean.■

15. Eskubide Digitalei buruzko Gutuna egiteko kontsulta 
publikoa, Espainiako Gobernuko Ekonomia Gaietako 
eta Transformazio Digitaleko Ministerioa: https://portal.
mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audi-
enciapublica/Paginas/SEDIA_Carta_Derechos_Digitales.
aspx.
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plazaren ordezkoa edo jaraunslea zela adierazteko 
erabiltzen zuen metafora zehatzetako bat zen. 
Leku horretan, bat-batean sortu eta desagertzen 
ziren lagun taldeei esker, herriaren jakintza bizirik 
zegoen eta informazioaren eta ideien trukea errazten 
zen; agintariak leku horretatik kanpo zeuden, eta 
zurrumurru hutsak zirela erantzuten zieten. Ikuspegi 
horretatik, botere alternatiboak eraikitzeko eta 
identitate kolektibo berriak errazteko duen gaitasuna 
dela eta, boterearen guneek plaza horretara jo 
dute, bot eta trollekin haren gaitasun demokratikoa 
desitxuratzeko. 

Networking eta kapital soziala 

Sistema kapitalistak sustatzen duen indibidualismoaren 
eta merkantilizazioaren ondorioz, enpresei lotutako 
kapitalaren kontzeptua pertsonen balioa neurtzeko ere 
erabiltzen hasi da. Horrela, giza kapitalaren ideiak 
gure ezagutza eta trebetasunen balioa adierazten 
du orain, eta kapital soziala (harremanen kapitala 
deitutakoa), ordea, gure kontaktu-sarearen tamaina 
eta kalitatea neurtzeko erabiltzen da.

Logika funtzional (networking izenekoa) horretatik 
ikusita, gaur egun, ziur asko, sare sozialak balioa 
eraikitzeko funtsezko iturriak dira, gure kapital 
soziala definitzen dutelako, gure kontaktu pertsonal 
eta profesionalen sareek ematen dizkiguten baliabide 
potentzial edo erabilgarri gisa ulertuta.

Kapital soziala handitzea helburu bihurtzen da, 
gure aukera pertsonal eta profesionalak hobetzea 
dakarrelako. Konexiorako gaitasun handia duten 
pertsonek baieztatzen duten bezala, gero eta itzulera 
handiagoak dituzte, eta, merkataritza-logikari 

Madrilgo Carlos III Unibertsitateko Kultura eta Teknologia 
Institutuko katedraduna eta zuzendaria izan zen. Zoritxarrez, 
2020ko maiatzean, Covid gaixotasunaren ondorioz hil zen. 
Ikusi La red es un bosque (ALT Autores argitaletxea, 2017).

I nternet eztabaidaren erdigunean dago, oraindik 
ere, gure soziabilitatearen funtsezko zati gisa. 

Baina gaur egungo kontraesanetako bat da ikustea, 
batetik, harreman profesional eta ekonomikoei 
egiten dien ekarpena goraipatzen dela, eta, 
bestetik, sarea desitxuratu eta mespretxatu egiten 
dela, elkarrizketa unibertsalerako eta adierazpen 
demokratikorako bide gisa.

Hala ere, Interneten garrantzia goraka doa. Duela 
gutxi Kolonbian, Txilen edo Perun izandako herri 
matxinadak azken 20 urteetako gizarte-mobilizazio 
handienen zerrenda luze baten parte dira (udaberri 
arabiarra, M15, Occupy WS). Mobilizazio horiek 
helburu eta diskurtso bat konektatzeko gaitasuna 
duten plataforma berrietatik sortu eta sare sozialen 
bidez zabaldu dira beti: lehenik, «antzinako» telefono 
mugikorren eta SMSen bidez, eta, gaur egun, Facebook 
eta Twitter bidez, batez ere.

Errealitate horren beste aldean, kazetaritza-
lan eta lan akademiko ugarik lotzen dute sarea 
arriskuekin, esaterako, fake news eta polarizazio 
politikoa, zibererasoak eta sexting. Bestalde, 
aitortzen da networking delakoa pertsonen arteko 
harremanen kapitalaren eraikitzaile nagusia dela 
eta haien garapen profesionalerako funtsezkoa dela. 

Lerro hauen helburua eztabaida orekatzen laguntzea 
da. Eta horrek esan nahi du, aipatutako arriskuak 
ukatu gabe, beste analisi batzuen haria berreskuratu 
behar dela, «zurrumurru demokratikoak» ugaritzeko 
gaitasuna detektatzeko, parte hartzeko modu berriak 
elikatzen baitituzte; besteak beste, arriskuak puztea, 
ziur aski, bidea izan delako zabalkunderako gaitasun 
handiagoa duten sareei (Twitter eta Facebook, 
adibidez) prestigioa eta masifikazioa kentzeko.

«Zurrumurru demokratikoak» terminoa Antonio 
Rodríguez de Las Heras1 irakasleak Internet herriko 

1. Lerro hauek Antonio Rodríguez de Las Heras gure laguna 
eta pertsona jakintsua izandakoaren omenez idazten ditugu; 

SOZIABILITATEA SAREAN: «GU» BERRIA ERAIKITZEKO EKARPENA

Ignacio Muro Benayas
Mugarik gabeko Ekonomialariak erakundearen patronatuko kidea;  
Demokrazia Ekonomikoaren aldeko Plataformaren presidentea



jarraituz, beraietatik diru-irabaziak lortzen saiatu 
behar dute bizitzan zehar.

Alde batetik, banakako kapitalaren garrantzia pertsona 
bakoitzak sareko kideekin duen lotura-kopuruaren 
araberakoa da, eta, hortaz, beraren jarduera soziala 
aberastu egiten da jarraitzaile- edo lagun-kopuruaren 
proportzioan. Bestetik, kontaktuen kalitateak 
(«kontaktu onak» eragina duten kontaktuak dira, jende 
askorengana eta jende garrantzitsuarengana iristen 
direlako) balio pertsonala handitzen du gainerako 
taldekideen aurrean.

Azkenik, pertsona baten kapital soziala hazi egiten 
da hainbat talde disjunturekin lotura izateko gai 
denean (talde horiek ez dute elkar ezagutzen eta 
ez dira elkarrengandik hurbil sentitzen), pertsona 
horrek nodo gisa jarduten duelako, eta horrek 
haztea eta kidetasun eta interes desberdinak elkarri 
lotzea ahalbidetzen duelako. Maila horretara iristen 
den pertsona, une horretatik aurrera, konektore 
bat da, hau da, taldeen arteko zubi-lana egiteko 
gai den eta, ondorioz, boterea duen «pertsona 
garrantzitsu» bat.

Hori guztia ageriko gertaera batetik abiatzen da: sareei 
esker, kapital soziala eraikitzeko abiadura hazi eta 
bizkortu egiten da, eta, horren ondorioz, harremanak 
askoz azkarrago hasten dira, sare pertsonal berrien 
hazkundea bizkortzen da eta hainbat kolektiboren 
nodo gisa balio du.

Esandakoari amaiera emateko, galdera bat egin 
daiteke: pertsonen balioa eraikitzeko erreferentzia 
gisa networkingak dituen abantailak bermatzen 
badituzte networkingaren lege horiek, zer esperientzia 
ondorioztatu ahal da sarea balio kolektiboak sortzeko 
faktore gisa sistematizatzeko? 

Internet soziabilitatearen pribatizazioaren aurrean 

Argi dago kapitalismoak bultzatutako garapen 
ekonomikoak baldintza ekonomiko berriak sortzen 
dituela, eta horren eraginez, auzoko kontaktu fisikoan 
edo lantokian oinarritutako komunitate-oinarriko 
soziabilitate tradizionala murrizten dela. Gainera, 
ekonomia digitala aurrerapauso bat izan da, lan-
harremanen indibidualizazioari lagundu baitio eta 
soziabilitatea pribatizaziora (batzuen ustez) eraman 
dutelako.

Nolabait esanda, Internet indibidualismoaren 
garaipenerako behin betiko urratsa da. Baina ez dirudi 
horrela denik. Castellsek dioen bezala, Interneten 
ekarpena euskarri material bat eskaintzea da, Internet 
hedatzeko, eta, batez ere, eraldatzeko.

Analisiak, gainera, subjektuak bereiztera behartzen 
du: ez da gauza bera esatea Internetek lehendik 
dauden portaerak garatzen dituela (portaera 
indibidualistak eta bestelakoak), edo baieztatzea 
lehendik dauden giza portaerak Interneten bereganatu, 
aldatu eta handiagotzen direla. Lehenengo adieratik 
ondorioztatu daiteke teknologiak eta Internetek 
mundu deskonektatua eta ankerra eraikitzen 
dutela. Bigarren adieratik ondorioztatu daiteke 
gizakiek erabilerarik onena aurkitu behar dutela 
gizarte-harremanetarako tresna boteretsu horretan. 
Lehenengoak determinismora eramaten du, eta 
bigarrenak ekintza politikora.

Hain zuzen ere, indibidualismoak sarean dituen 
aldaketak muturrekoak dira; izan ere, Internetek 
norbanakoari irtenbide kolektibo edo jauzi kualitatibo 
bat eskaintzen dio, gizabanako isolatuen elkarketa 
hutsaren aldean. Internetek gizabanakoari egitura 
sozial konplexu baten osagai izatea errazten dio, 
onlineko interakzio sozialak gero eta rol handiagoa 
baitu gizartearen antolakuntza globalean.

Ekonomia digitala alderdi askotan ekonomia nagusia 
da, errealitatearen eta birtualaren arteko interakzio 
soziala handiagotzeko eta hortik gero eta etekin 
handiagoak ateratzeko gai delako.

Beraz, sareak sustatzen dituen aldaketen emaitza 
ezin da inola ere identifikatu soziabilitatearen 
eta kolektiboaren suntsipenarekin, ezta guaren 
heriotzarekin eta niaren gorespenarekin ere, baizik 
eta soziabilitate mota berri baten eraikuntzarekin.

Nolabait esateko, komunitate guztiak gizabanakoaren 
inguruan kokatutako sare multzoak dira; Castellsen 
ustez, «komunitate pertsonalizatuak» dira, beraien 
soziabilitatea kideen banakako estrategiei esker 
eraikitzen baita, eta ez espazio publikoei dagozkien 
«guztiak guztiekin» motako bizikidetza-dinamiken 
bidez.

Horrela, domeinu pertsonalak edo sare sozialetako 
kontuak pertsona bakoitzaren indibidualtasunaren 
adierazpideak izango lirateke, eta, aldi berean, 
pertsona bakoitzarekin erlazionatzen diren kolektibo 
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eta taldeekiko loturaren euskarria, zeinetan zehazten 
baita «lotura soziala egituratzeko modu espezifikoa».

Horrela, onlineko sareek, nolabaiteko egonkortasuna 
lortzen dutenean, benetako komunitateak sorrarazten 
dituzte, eta, birtualtzat jotzen jarraitzen badute ere, 
geometria eta osaera aldakorreko soziabilitate-sareak 
dira.

Lotura estuak eraiki daitezke sarean? 

Aurretik azaldutakoak ez du esan nahi soziabilitate 
birtualak berezitasunik ez daukanik. Alde batetik, 
komunitate errealak elikatzen ditu, hau da, giza 
harremanak, harreman-sareak, soziabilitatea... sortzen 
dituen ezaugarri berezi batzuekin.

Barry Wellmanek Toronton eta Marcia Lipmanek 
Berkeleyn, beste soziologo batzuekin batera, ehunka 
komunitate birtuali buruz egindako lanek aukera 
ematen digute azaltzeko nolakoa den bizitza sozialaren 
errealitatea Interneten.

Onlineko soziabilitatearen logika espezifikoaren 
gauzarik interesgarriena da lotura bikoitzean 
oinarritutako pertsona komunitateak lotzen 
dituela: batetik, interes indibidualak, eta, bestetik, 
egunerokotasunaren muga fisikoak gainditzen dituzten 
kidetasunak eta balioak, bai bizilekuan, bai lantokian. 
Beraz, komunitate birtualak izenekoek forma bikoitza 
har dezakete: GIZARTEA eta KOMUNITATEA (Max 
Weberren garapenaren ildotik). Horrek esan nahi du 
komunitate birtual horiek lotura bikoitzari erantzun 
diezaioketela: interes-lotura («gizartea») eta/edo 
kide izatearen sentimendu afektibo eta tradizionala 
(«komunitatea»).

Soziabilitate berrian batzen dira, batetik, pertsonen 
artean sortzen dena, (hurbiltasunetik sortutakoa eta 
ingurune fisikoarekin bat egiten duena), eta bestetik, 
zerbait partekatzeko elkarren bila ari direnen artean 
sortzen dena. Harreman mota horretan, afektuzko 
lotura interesgarri berriak eraikitzeko borondatea 
behar da, identitate boteretsuetatik abiatuta, eta 
komunean dituzten gauza txikietatik ere abiatuta, 
adibidez, bizikletan irtetea.

Baina zer lotura mota eraikitzen du onlineko 
soziabilitate berriak? Azaleko loturak edo lotura 
ahulak dira? Lotura sendoak izatera hel daitezke? 

Aipatutako ikerketen arabera, gizabanakoek gehienez 
ere sei lotura sendo, batez beste, izaten dituzte 
familiatik kanpo, eta, aldi berean, ehunka lotura 
ahul. Bada, Internet nabarmentzen da, alde batetik, 
lotura ahul berriak garatzeko duen gaitasunagatik, eta, 
bereziki bikaina da harreman fisikotik abiatuta dauden 
lotura sendoak jarraitzeko eta indartzeko.

Mota desberdinetako elkarretaratzeak, itsu-itsuan 
egindako hitzorduak, edo, beste gauza batzuen artean, 
sareetatik modu deszentralizatuan deitutako kaleko 
protestak lotura ahulak luzatu eta sendotzeko modu 
naturalak baino ez dira, non komunitate birtualetan 
sortutako lotura ahulak sendotzen baitira.

Begi bistakoa da harremanak mundu birtualean 
hasten direla, gero eta gehiago. Gizarte-lotura asko 
off line mantentzeko zailegiak izango lirateke eta ezin 
daitezke jada in situ izan; bada, lotura horiek sarean 
ezar daitezke, eta, beraz, logikoa da gizarte osoak 
Internet ikustea harreman pertsonalak garatzeko 
eta interes zehatzetatik abiatuta loturak eraikitzeko 
aukera gisa.

Hurrengo pausoa lotura edo harreman horien 
eraginkortasuna identifikatzea da. Kualitate hori 
faktore batzuen araberakoa da: 

1. Zenbat eta lotuago egon zeregin zehatzekin, orduan 
eta eraginkorragoak dira. Erakundeak garatzea 
elkarri laguntzeko, elkartasunerako, bizipen 
partekatuak sendotzeko edo elkarri zerbitzuak 
ematen dizkioten kolektibo homogeneoak 
sendotzeko (adineko pertsonak Estatu Batuetan, 
Seniornet da sare ezagunenetako bat).

2. Eraginkorragoak dira aldi baterako eta helburu 
zehatzak dituzten kanpaina zehatzetarako, hel-
buru abstraktuekin konektatutako antolakunde 
egonkorrak egituratzeko baino. Internetek 
mobilizazioaren malgutasuna eta behin-behine-
kotasuna ahalbidetzen ditu, baina, aldi berean, 
mobilizazioaren izaera koordinatzailea eta ikuspegi-
gaitasuna mantentzen ditu.

3. Arrakastatsuagoak dira balioak partekatzen 
dituztenean, interes komunak dituztenean edo 
etorkizuneko borondatearekin lotutako identitateak 
esperimentatzen dituztenean (izan nahi dudana, 
oraina naizena baino gehiago). Balioak (erlijioak, 
ekologismoa, feminismoa) edo ideal komunitario 
indartsuak (Kataluniako independentismoa) 
partekatzen dituzten edo bidegabekeriei edo 
marjinaltasunari (LGTBI) lotutako identitateak 
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esperimentatzen dituzten sareak askoz gehiago 
indartzen dira bertsio birtualean, batez ere gizarte-
mobilizazioa bilatzen dutenean.

4. Eraginkorragoak dira mundu birtualaren eta fisi-
koaren artean sendotzen direnean. Komunitate 
berriek lehendik dauden gizarteetan duten eragina 
aztertzean, ondoriorik argiena da biak indartzen 
direla. Hau da, zenbat eta sare sozial fisiko gehiago 
eduki, orduan eta gehiago sustatzen da Interneteko 
konexio berria; zenbat eta gehiago erabili Internet, 
orduan eta gehiago egiten da konexio fisiko berriak 
sortu eta lehenagotik daudenei gehitzeko.

Ezagutzen dugunaren emaitzak portaeren erabateko 
mutazioa eragin du. Hainbeste portaera daudenez, 
Belén Barreiro soziologoak «izango garen gizartea»ren 
prospektiba egiten duenean, mundu zatikatu bat 
irudikatzen du, non jendearen jokabideak lau taldetan 
sailkatzen baititu, sarearekin duten harremanaren 
arabera: analogiko pobretuak, analogiko dirudunak, 
digital pobretuak eta digital dirudunak. Horrela, 
Barreiroren arabera, goraka doan desberdintasunaren 
presioaren pean, pobretu digitalak gai dira herritarrak 
berrarmatzeko logiketatik erreakzionatzeko, eta 
analogiko pobretuek, berriz, erreakzionatzeko joera 
dute beldurraren eta paralisiaren menpe.

Borondateen sindikazio berria: masak, 
jendetza eta gizabanakoak 

Ikusi dugu sareak eragiten dituen aldaketen emaitza 
ezin dela inola ere identifikatu soziabilitatearen 
eta kolektiboaren suntsipenarekin, ezta guaren 
heriotzarekin ere. Halaber, ikusi dugu Interneten 
eginkizun nagusia indibidualismoari irtenbide 
kolektiboa ematea dela.

Hala ez badirudi ere, historian zehar «gu» eraiki 
duten gizarte-mugimenduak norbanakoaren ekarpen 
handiarekin sortu dira beti.

Eric Hobsbawm2 historialariak adierazitakoaren 
arabera, langileen mugimendua deritzoguna ez zen 
«lantegietako proletario berrien» inguruan gauzatu; 
aitzitik, langile txiro kontzienteenak maisuak, 
industriaurreko artisau independenteak eta eskala 

2. E. Hobsbawm: Trabajadores: estudios de historia de la 
clase obrera (1979ko iraila), TapaBlanda. Editorial kritikoa.

txikiko langile autonomoak (inprimatzaileak, 
kapelagileak, jostunak…) izan ziren, zeinek 
askotan etxez etxeko zerbitzua ematen baitzuten. 
Industria-iraultzak erabat asaldatu zituen langile 
horiek, eta beraien portaera «normalak» gaur egun 
indibidualismoarekin identifikatuko genituzke.

M15, Occupy Wall Street edo antzeko mugimenduetako 
kideei begiratuz gero, ikusten da lotura asko 
dituztela indibidualismorako joera duten gizarte-
taldeekin, zeinak okerrera egiten ari baitira, langileen 
mugimenduaren sorreran aipatutako gizarte-mailen 
antzera; oraingoan, ordea, hiriko erdi mailako 
klaseak dira, bizi-estrategia bereziak dituztenak, 
eta aldaketa teknologikoak hondatu eta kaltetu baditu 
ere, ohituta daude sare sozialen bidez «elkarrizketa 
unibertsala» partekatzera.

Hala ere, haien ekintzak nekez identifika daitezke 
«masen iraultzarekin»; izan ere, masa deitzeak (Ortega 
y Gassetek ezagutarazi zuen kontzeptuaren arabera) 
esan nahi du honela sentitzen direnen taldean sartzen 
direla: «mundu guztia bezala sentitzen dira, eta, hala 
ere, ez dira larritzen; are gehiago, eroso sentitzen dira, 
besteak bezalakoxeak sentitzen baitira».

Hobeto esanda, talde horiek soziologia modernoak 
jendetza deitzen duen terminoan sartzen dira. Kultura 
digitalak zerikusia du termino horrekin, eta identitate 
pertsonal sendoa duten ezaugarri berriak ematen 
dizkio. Desberdintasuna, alderdi historikoan, honetan 
datza: masen ideia kapitalismo industrialean errotuta 
dago, non gizabanakoa uniformeki hondatutako 
gorputz sozial batean galtzen zen; jendetzak, aldiz, 
kapitalismo baztertzaileari dagozkio, bai eta identitate 
pertsonalerako gaitasuna duten han-hemenka 
hondatutako kolektiboei ere.

Gizartearen errealitate horrek ondorio zuzena du: 
jadanik ezinezkoa da herritar guztiak talde sinplifikatu 
eta homogeneoen inguruan biltzea, borondate 
bakarrarekin; aitzitik, sistemaren joera da sarean 
elkarri lotutako subjektuen aniztasun soziala, zeinak 
gai diren portaera kolektibo berriak elikatzeko. 
Errealitate horrek oraindik ez du forma organiko, 
egonkor eta malgurik aurkitu erakunde politiko eta 
sozial tradizionalenak biziberritzeko. 

Sindikatuek, lan-munduko ordezkari tradizionalek, 
beren gizarte-oinarriaren kideak sakabanatuta ikusten 
dituztela eta, gaur egun erronka hau dute:egoera 
objektibo berrietan murgiltzea eta sakabanatutakoa 
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kohesionatzeko modu berriei ekitea, mundu osoko 
masa-mugimenduen gorakada sustatzen duen 
logikarekin bat eginda. 

Arestian deskribatutako ekintzen eraginkortasuna 
areagotzen duten jardunbideetatik ikasteak dakar 
jendetza terminoa onartzea eta masen sindikatuaren 
logikatik ihes egitea (IG Metal sindikatuak http://
faircrowd.work bertsio digitala kaleratu zuen, izenean 
crowd=jendetza hitza erabilita). Era berean, dinamika 
fisiko eta birtualak txertatzen jakitea ere badakar, 
biak berrelikatzeko, eta sindikatu natibo digitalek 
(esaterako, freelancersunion eta coworked) abian 
jarritako antolakuntzetara irekitzea.

Bitxia da Cuatrecasas abokatu-bulegoa izatea 
sindikalismo digitalaren jardunbide zehatz 
batzuk ematen dituena. Jarraibide horiek hemen 
esandakoarekin bat egiten dute: 

■■ Eskaeren plataformak. Gizabanakoek eta taldeek 
informazio- edo salaketa-kanpainak abiarazteko 
edo beste batzuen kanpainekin bat egiteko tresna 
teknologikoak garatzea, zeinek aholku eta laguntza 
eskaintzen baitute arrakasta lortzeko (ordukako 
langileak Netflixen). 

■■ Sare sozialak. Kanpaina biralen bidez enpresa baten 
izen ona zikintzeko eta kaltetzeko (OUR Walmart, 
2012an, soldatari buruzko negoziazioei lotua). 

■■ Bilkura-foroak, esperientziak partekatzeko eta 
lan-baldintzak komentatzeko (r/mTurk foroa 
Reddit-en, edo Turkopticon bilatzailea Amazonen). 

■■ Kooperatibismo digitala. Kooperatiba digitalak 
plataforma propioen bidez sustatzea, langileak eta 
bezeroak harremanetan jartzeko eta bitartekaritza-
kostuak saihesteko (Coopify, New Yorken). 

Lan handia egin behar da gatazka berri horiei 
heltzeko, baina sareak gu berria sustatzen du, 
eskaera ekonomikoen mendeko kooperatiboaren eta 
berehalakoaren gainetik. 

Alphabet Inc enpresan (Google-ren jatorrizko 
enpresa) sindikatu berriaren sorrera lotuta dago, argi 
eta garbi, ekonomiaren demokratizazioarekin lotutako 
interes orokorreko gaiekin; izan ere, sindikatu hori 
ez zen sortu enpresarekin lan-baldintza berriak nego- 
ziatzeko, baizik eta lantokian berdintasuna eta 
negozio-ereduaren printzipio etikoak zaintzeko.

Lana badago. Etorkizuneko «gu» berria eraikitzeko 
daukagu.■■
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MgE DOSIERRAK

http://ecosfron.org/publicaciones/

1. dosierra: «Garai berriak garapenaren nazioarteko lankidetzarako», 2011ko apirila.

2. dosierra: «Mundua kontsumotik aldatzea?», 2011ko uztaila.

3. dosierra: «Itzalak mikrofinantzetan», 2011ko urria.

4. dosierra: «EGE krisiaren aurrean», 2012ko urtarrila.

5. dosierra: «Garapenerako lankidetza krisi-garaian. 
 Eragile berriak, helburu berriak», 2012ko apirila.

6. dosierra: «Krisia, herritarren haserrea eta gizarte-mugimenduak», 2012ko uztaila.

7. dosierra: «Beste politika ekonomiko bat posible al da?», 2012ko urria.

8. dosierra: «Banku etikoa posible al da?», 2013ko urtarrila.

9. dosierra: «Desberdintasuna eta gizarte-kohesioaren haustura», 2013ko apirila.

10. dosierra: «Elikagaien segurtasuna: Eskubidea eta beharra», 2013ko uztaila.

11. dosierra: «2015 ondoko garapen-agenda:  
 Lehengo bidetik edo trantsizioaren hasiera?», 2013ko urria.

12. dosierra: «Ekonomia lankidetzan», 2014ko urtarrila.

13. dosierra: «Beste ekonomia bat abian dag», 2014ko udaberria.

14. dosierra: «GEK: Erretorika gainditzeko», 2014ko uda.

15. dosierra: «Ekonomiaren irakaskuntza», 2014ko udazkena.

16. dosierra: «Prokomuna eta ondasun erkideak», 2015eko negua.

17. dosierra: «Garapenaren finantzazioa eta 2015 ondoko Agenda», 2015eko udaberria.

18. dosierra: «Beste ekonomia bat abian dago (II. jardunaldiak», 2015eko uda.

19. dosierra: «Gizarte-bazterketak», 2015ko udazkena.

20. dosierra: «Zerga-sistema: efizientzia eta ekitatea», 2016eko negua.

21. dosierra: «José Luis Sampedro gogoan», 2016 2015eko udaberria.

22. dosierra: «Beste ekonomia bat abian dago (III. jardunaldiak)», 2016eko uda.
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https://ecosfron.org/portfolio/dossier-nuevos-tiempos-para-la-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo/
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http://ecosfron.org/portfolio/dossier-sombras-en-las-microfinanzas/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-rse-ante-la-crisis/
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https://ecosfron.org/portfolio/dossier-otra-politica-economica-es-posible/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-banca-etica-es-posible/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-desigualdad-y-ruptura-de-la-cohesion-social/
http://ecosfron.org/portfolio/seguridad-alimentaria-derecho-y-necesidad/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-12-economia-en-colaboracion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no13-otraeconomiaestaenmarcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no14-rsc-para-superar-la-retorica/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
http://ecosfron.org/portfolio/el-procomun-y-los-bienes-comunes/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-esf-no-17-financiacion-del-desarrollo-y-agenda-post-2015/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-18-ii-jornadas-otra-economia-esta-en-marcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-19-las-exclusiones-sociales/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-20-fiscalidad-eficiencia-y-equidad/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-21-recordando-a-jose-luis-sampedro/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-22-otra-economia-esta-en-marcha-iii/
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http://ecosfron.org/publicaciones/

23. dosierra: «Ongi bizitzea, gizartearen paradigma alternatibo gisa», otoño 2016ko udazkena.

24. dosierra: «Energia. Erronkak eta arazoak», 2017ko abendua.

25. dosierra: «Genero-ikuspegia ekonomia sozial eta solidarioan», 2017ko udaberria.

26. dosierra: «Gure gizarte- eta ekonomia-ereduari buruz berriro pentsatzen», 2017ko uda. 

27. dosierra: «Inpaktuko inbertsioa», 2017ko udazkena

28. dosierra: «Globalizazioaren gobernua», 2018ko negua.

29. dosierra: «Ekonomia feminista: ikusezina ikusgai egiten», 2018ko udaberria.

30. dosierra: «Begirada kritikoak eta zeharkakoak», 2018ko uda.

31. dosierra:  « Ekonomia Sozial eta Solidarioa sustatzeko praktikak eta tresnak:  
partekatutako gogoeta bat», 2018ko udazkena.

32. dosierra: «Enpresako Demokrazia Aldarrikatzen», 2019ko negua.

33.  dosierra: «Elikaduraren etorkizuna munduan», 2019ko udaberria.

34. dosierra: «2030 Agenda: gatopardismoa edo transformazioak», 2019ko udaberria.

35. dosierra: «Gizarte erantzukizun korporatiboa Elikagaien industrian», 2019ko udazkena.

36. dosierra: «Demografia: aldaketak ugalketa-ereduan», 2020ko negua.

37. dosierra: «Ekonomia zirkularra: aukera burutsua», 2020ko udaberria.

38. dosierra: «Funtsezko ekonomia: Herritarren ongizateari laguntzen», 2020ko uda.

39. dosierra:  «Ekonomiaren Oligopolizazioa», 2020ko udazkena.

40. dosierra: «Espainako ekonomiaren ekoizpen-eredua berrantolatzeko bidean», 2021ko negua.

41. dosierra: «Garapena» Neurtu (Eta Ulertzeko) Beste Modu Batzuk», 2021ko udaberria.
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https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-25-zk/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dossierrak-26-zk-2017ko-uda/
https://ecosfron.org/portfolio/21485-2/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dossierrak-28-zk-2018ko-negua/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-29-zk-2018ko-udaberria/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-30-zk-2018ko-uda/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioa-sustatzeko-jardunbideak-eta-tresnak-partekatutako-gogoeta-bat/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioa-sustatzeko-jardunbideak-eta-tresnak-partekatutako-gogoeta-bat/
https://ecosfron.org/portfolio/enpresako-demokrazia-aldarrikatzen/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-33-zk-elikaduraren-etorkizuna-munduan/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-34-zk-2030-agenda-gattopardismoa-edo-eraldaketak/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-35-zk-gizarte-erantzukizun-korporatiboa-elikagaien-industrian/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-36-zk-demografia-aldaketak-ugalketa-ereduan/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-37-zk-ekonomia-zirkularra-aukera-burutsua/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-38-zk-funtsezko-ekonomia-herritarren-ongizateari-laguntzen/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomiaren-oligopolizazioa/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-40-zk-espainako-ekonomiaren-ekoizpen-eredua-berrantolatzeko-bidean/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-41-zk-garapena-neurtu-eta-ulertzeko-beste-modu-batzuk/


Mugarik gabeko Ekonomialariak
c/ Gaztambide, 50 (sarrera SETEMen lokaletik barrena)
28015 • Madril
Tel.: 91 549 72 79
ecosfron@ecosfron.org

Mugarik gabeko Ekonomialariak Euskadi
Ronda kalea z/g Bolunta

48005 Bilbo
Tel.: 94 415 34 39

ecosfron.euskadi@ecosfron.org

MgE dosierrak
42. zk., 2021eko uda 

Laguntzailea:

A rgitalpen hau Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako 
Agentziaren (AECID) finantza-laguntzarekin egin da, «Ekonomia 

eta GIH laborategia: agenda 2030 Unibertsitatetik kokatuz (2019/ 
PRYC/000143)» proiektuaren kargura. Argitalpen horren edukia egileen 
erantzukizuna baino ez da, eta ez du nahitaez AECIDen iritzia islatzen.

mailto:ecosfron@ecosfron.org
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