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Mugarik gabeko  
Ekonomialariak

Mugarik gabeko Ekonomialariak Gobernuz Kanpoko Garapenerako 

Erakunde independente, akonfesional eta apartidista da, eta 20 urte bai-

no gehiago daramatza ekonomia bidezkoago baten alde lanean. Egitura 

ekonomiko eta sozial justuak eta solidarioak lortzea ahalbidetuko duten 

aldaketak eragiteko, azken urteotan eztabaida egin du Oinarrizko Erren-
ta Unibertsala (OEU) ezar ote daitekeen pobreziaren eta desberdintasu-

nen aurka borrokatzeko, askatasun ekonomikoa sustatzeko eta pertsona 

guztientzat bizitza duina izateko tresna gisa.

Ideia sinplea da itxuraz, baina konplexutasun handikoa, nola, noiz, non, 

zenbatekin has daitekeen eta nola finantzatuko den zehazteko orduan. 

Mugarik gabeko Ekonomialariak erakundearen Euskadiko ordezkaritzak  

eztabaida handiko aldi baten ondoren lortu dituen ondorio eta gogoeta 

batzuk biltzen ditu dokumentu honek, eta etengabe eguneratzen ari da, 

erakundearen barruan eta kanpoan etorkizunean izango diren hausnar-

keta kritikorako espazioen arabera.

Dokumentu honen lehenengo edizioa 2021ean zehar landu da eta 2021eko irailan amaitu da. 

Egilea: Economistas sin Fronteras
Irudiak eta diseinua: www.dosmasdos.info
Sare sozialen bektoreak: freepik
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Zer da Oinarrizko Errenta
Basic Income Earth Network (BIEN) sarearen arabera, Oinarrizko 
Errenta aldizkako diru ordainketa da, eta baldintzarik gabe ematen 
zaie pertsona guztiei indibidualki, baliabideak eta lan baldintzak 
egiaztatu gabe.

Definizio horretatik Oinarrizko Errentaren 5 ezaugarri ateratzen dira, 

bestelako laguntza, subsidio edo errenta baldintzatuetatik bereizten du-

tenak. Hona hemen:

1_ ALDIZKAKOA: denbora tarte erregularretan ordaintzen da (adibidez, 

hilero), ez dirulaguntza bakar gisa.

2_ DIRUTAN ORDAINTZEA: dirutan ordaintzen da, jasotzen dutenek 

zertan gastatu behar duten erabakitzeko aukera izan dezaten, hau da, ez 

da ez gauzatan ordaintzen (elikagaietan edo zerbitzuetan, esate bate-

rako), ez eta erabilera jakin baterako baleetan ere. 

3_ BANAKAKOA: herritar bakoitzari ordaintzen zaio eta ez, adibidez, 

familiei.

4_ UNIBERTSALA: pertsona guztiei kopuru berdina ordaintzen zaie, bi-

tartekoak probatzeko beharrik izan gabe.

5_ BALDINTZARIK GABE: baldintzarik bete beharrik gabe ordaintzen 

da, hala nola lan egitea edo lan egiteko borondatea erakustea.

Oinarrizko Errenta konplexuago bihurtzen da praktikan, eta, beraz, doku-

mentuan zehar garatuko diren zenbait ñabardura zehaztu behar ditugu. 

Nahiz eta ahalik eta OE unibertsalenaren eta baldintzarik gabeenaren al-

deko apustua egiten dugun, lurralde batean ezartzen bada eta ez beste 

batean, baldintzagabetasun horren parte bat galdu egingo da, bizilekua 

egiaztatzeko baldintzaren bat ezarri beharko baita. 

Gainera, pertsona guztiek OE jasotzen badute ere, PFEZren erreforma 

baten bidez finantzatzen bada, errenta mailaren arabera, ondorio prakti-

koetarako irabazi edo galtzaile garbiak izango dira, edo lehen bezala ge-

ratuko dira, eta, beraz, ez da guztiz unibertsala izango. Are gutxiago epe 

luzera probintzien edo lurraldeen bizi kostua kontuan hartzea planteat-

zen bada OEren zenbatekoa egokitzeko.

“
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OEU ESKUBIDE GISA

Oinarrizko Errenta Unibertsala justizia sozialeko tresna bat da, pertsona guztiok bizit-

za duina izateko dugun eskubidea bermatzen laguntzen duena. Lan merkatuaren bal-

dintzek pertsona askori bizi baldintza duinak ematen ez dizkieten testuinguru honetan, 

lan asko ez baitaude ordainduak (ugaltze eta zaintza lanak, boluntariotza, etab.), OE 

eskuratzeak pertsona guztien eskubidea izan behar lukeela uste dugu. Eskubide gisa 

sailkatzeak beharrezko segurtasun juridikoa emango lioke tresna horri, gorabehera po-

litikoetatik babesteko. OEUk eskubidea izan beharko luke, hezkuntza, osasuna, etxebi-

zitza eta egoera jakin batzuetarako (mendekotasuna, erretiroa eta beste batzuk) gizar-

te prestazioak diren bezalaxe, horiek OEUrekin batera mantendu eta/edo garatu behar 

baitira.

Birformulatutako itun sozial horren barruan, bizitza duina bermatuko duen errenta ja-

sotzeko eskubide berri horrekin, berekin dakartzan betebeharrei buruz hausnartu behar 

dugu. MgEn uste dugu elkarrekikotasuna gertatuko litzatekeela pertsona guztiek bizit-

zaren ugaltze beharrak asetzeko zerbait emango balute, beharrizan horiek zentzu za-

balean hartuta, beharrizan fisikoak, afektiboak, ingurumenekoak, ezagutzakoak, harre-

manetakoak, artistikoak eta abar barne. Orain arte egindako OEU esperientziek erakutsi 

dutenez, herritar gehienek berez egiten dute ekarpen hori, eta, beraz, ez dugu inolako 

kontrolik proposatzen elkarrekikotasun horren gainean. Izan ere, guztion onerako ino-

lako ekarpenik egingo ez luketen pertsonen ehunekoa ez litzateke OEUren baldintzarik 

ezak dituen abantailak zalantzan jartzeko bezain esanguratsua izango.
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OEU ETA ERRENTA  
BALDINTZATUAK

Desberdinak dira Oinarrizko Errenta Unibertsala eta Espainiako Estatuko hainbat lurral-

detan gaur egun ezarrita dauden Errenta Baldintzatuak, lehen aipatutako unibertsalta-

sun eta baldintzarik ezaren ezaugarri horiek direla eta. EAEko Dirusarrerak Bermatzeko 

Errenta (DBE) bezalako tresnek, nahiz eta Estatuko aurreratuena izan, erakutsi dute 

ez direla eraginkorrak pobreziaren aurkako borrokan, jasotzen duten pertsonak estig-

matizatu egiten baitira eta beren egoera sozioekonomikoa etengabe zalantzan jartzen 

baitzaie administrazio izapide amaigabeen bidez. Jende asko dago, beharra izan arren, 

prestazio hori eskuratzen ez duena.

Arazo hori konpontzeaz gain, OEUk aukera emango luke kudeaketako baliabide ekono-

mikoak eta giza baliabideak aurrezteko, eta baliabide horiek beste lan batzuetarako era-

bili ahal izango lirateke, hala nola kolektibo baztertuekiko gizarte laguntza lanetarako, 

enplegua sustatzeko edo ordaindu gabeko lanean laguntzeko. Horregatik guztiagatik, 

OEUa beharrezko aukera gisa aurkezten da Errenta Baldintzatuen aurrean, baina ez da 

ahaztu behar, teorian planteatzen den bezala, OEU purua ezartzea ezinezkoa denez, 

ohiko kudeaketa kostuak ekartzen jarraituko lukeela, eta desberdintasunak sor litzake-

ela neurri hori ezartzen duten lurraldeen eta ezartzen ez dutenen artean. Ez gatoz bat 

OEUren ezarpenaren aurretik DBEren bilakaerari lehentasuna ematen dioten pertsonen 

iritziarekin, pixkanaka alderdi unibertsalagoak eta baldintzarik gabekoak txertatuz.

OEUren ZENBATEKOA

Hainbat formula daude Oinarrizko Errenta Unibertsalak izan beharko lukeen zenbatekoa 

kalkulatzeko, eta lotura estua dute finantzatzeko aukerekin. Oinarrizko beharrak aset-

zeko, pobreziaren ataria hartu izan da maiz irizpidetzat, baina, era askotako iritziak ge-

hituta, hilean 400 eta 900 euro artekoak dira gorabeherak.
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Zenbatekorik onena kalkulatzeko, OEUa ezartzen den lurraldeko soldataren batez bes-

tekoaren % 60 hartuko litzateke, hor baitago pobreziaren muga, eta EAEn 800 € inguru 

izango litzateke. Hala ere, ikuspegi errealista batetik, ezarpen pragmatikoaren alde egi-

ten dugu, kopuru txikiago batetik abiatuta, baina inola ez 400 € baino gutxiago. Zen-

bateko hori finantzatzea errazagoa izango litzateke laguntza prestazio ia guztiak eta 

kotizaziopekoei dagokien zatia xurgatzean, eta pixkanaka handitzen joango litzateke. 

Hori guztia, trantsizio aldi horrek ekarriko lituzkeen kudeaketa kostu erantsiez jabeturik, 

baina OEUren ezarpenaren ahalmen emantzipatzailea, ahalduntzailea eta birbanatzai-

lea alde batera utzi gabe. Zenbateko hori ordaintzen joango litzateke kopuru gorenera 

iritsi arte, eta, horretarako, ezinbestekoa da hurrengo puntuan planteatzen dugun erre-

forma fiskalaren alde egitea.

OEUren FINANTZAKETA

Oinarrizko Errenta Unibertsala, DBE bezala, aurrekontu publikoetan oinarrituta finant-

zatu behar da. Horretarako, zergak biltzeko beste formula bat ezarri behar da, BPGd-ren 

bilakaera gorabehera, funts publikoak handitzeaz gain, aberastasuna birbanatuko due-

na, desberdintasuna murrizteko eta pobrezia desagerrarazteko.

Erreforma fiskalak oso birbanatzailea, iruzurraren aurkakoa eta adostasun sozial han-

dienean oinarritua izan behar du. Hainbat proposamen aurkeztu dira, eta, kasu guztie-

tan, OEUren finantzaketa errenta handienak dituzten pertsonen eta erakundeen, abe-

rastasun handien, nazioz gaindiko korporazioen eta finantza sektorearen bizkarrean 

kargatzea dute oinarri, iruzurraren eta elusio fiskalaren jazarpena ahaztu gabe.

Nahiz eta pertsona guztiek kobratzen duten OEU beren egoera ekonomikoa edozein 

dela ere, batzuk irabazten ateratzen dira, beste batzuk galtzen, eta batzuk dauden 

bezala geratzen dira. Erreforma fiskalak kaltetutakoak beren kapitalak beste lurralde 

batera eramaten saia ez daitezen, errenta altu batzuen irteera efektua eraginez, guz-

tion onurarekin eta ez kapitalen merkatuarekin konprometitutako ikuspegi politiko eta 

soziala behar da OEU ezartzeko. 

Gainera, OEUa autonomia erkidego mailan ezartzen bada, tokiko monetan ordaintzea 

gomendatzen dugu eta ez euroa bezalako nazioarteko dibisetan. Horrela, onuradunek 

beren lurraldean gastatu beharko dute jasotakoa, tokiko ekonomia sustatuz. Halatan, 
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inguruko lurraldeetako pertsonek neurri horretaz baliatu nahi izango balute eta OEUa 

kobratu nahiz eta komunitatean ez bizi, hurbileko merkataritzan kontsumitu beharko 

lukete eta gastuak eragin biderkatzailea izango luke lurraldean.

OEUren EZARPEN EREMUA

Oinarrizko Errenta Unibertsalak munduko pobrezia eta desberdintasunak desagerraraz-

teko helburu nagusia lor dezan, logikoena eta desiragarriena litzateke munduko herrial-

de guztietan aldi berean ezartzea, nahiz eta hori bideraezina den gaur egun konplexu-

tasun ekonomiko eta geopolitikoak direla eta. Europan eztabaida zabalik dago, baina 

oraindik urte batzuk beharko dira ezartzeko. Estatu espainiarrean, Bizitzeko Gutxieneko 

Errenta duela gutxi abian jarri ondoren, ez dirudi egokia denik OEUri buruz hitz egitea; 

izan ere, urte batzuk beharko dira errenta baldintzatu horrek bere bidea egiteko, gizar-

tean onartzeko eta dituen gabeziak bizitzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoak eskarmentu handia du DBErekin, gizartean nahikoa onar-

tua baita, eta badu Ekonomia Ituna, autonomia fiskal eta politiko handia ematen duena. 

Esparru mugatuko esperientzia orok ezarpena zailtzen duten zailtasunak baditu ere, 

uste dugu EAE beste eskualde batzuk baino egoera hobean dagoela OEUa martxan jart-

zeko abenturari ekiteko.

Zailtasunetako bat izango litzateke lurralde eremu jakin batean aplikatzeak sor de-

zakeen “dei efektua”. Zalantzarik gabe, hori egongo da, eta, beraz, baldintza batzuk ze-

haztu beharko dira OEU kobratzeko eskubidea izateko, dagozkion kontrol administrati-

boak abian jarrita. Beraz, baldintzarik ezaren printzipioaren zati txiki bat galtzea dakar 

lurralde eremuak, nahiz eta errenta baldintzatuek eskatzen dutenetik oso urrun egon. 

Aintzat hartu behar dugu “dei efektu” hori handiagoa izango dela ingurune sozialki de-

primituetan, langabetuetan eta migratzaile ekonomikoetan. Horrenbestez, oreka bilatu 

behar da justizia sozialaren eta lortzeko baldintzen artean.
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OEU ETA LANA

Lanaren kontzeptuaren interpretazio zabala kontuan hartuta, Oinarrizko Errenta Uni-

bertsalaren ondorioek, soldatapeko enpleguan ez ezik, ugaltze eta zaintza lanetan ere 

izango dute eragina, bai eta boluntariotza bezalako gizarte lanetan ere. Gure gizarteak 

mundu globalari egin behar dio aurre, eta mundu horretan gero eta presentzia handia-

goa dute adimen artifizialak, robotizazioak eta digitalizazioak, eta horrek soldatapeko 

enplegua nabarmen murriztea ekar dezake.

Gure ustez, OEU ezartzeak langileen negoziazio ahalmen handiagoa ekarriko du, eta 

langileak ahaldunduko ditu lan eta ordainsari baldintzak hobetzeko nahiari dagokionez, 

batez ere familia bizitza eta lana uztartzeko, pertsona ekintzaileek enplegu gehiago 

sortzeko, lana banatzeko aukera gehiago izateko, langabeziaren tranpa desagertzeko 

eta prestakuntzarako aukera gehiago izateko. 

OEUa lan arloa demokratizatzeko elementua dela uste badugu ere, adierazi den bezala, 

OEUak ez ditu arazo guztiak konponduko, eta beharrezkoa izango da lan harremanak 

negoziatzen, behar bezala arautzen eta zaintzen jarraitzea, lan duina defendatzeko. 

Nabarmen murriztuko da lanpostu desegokietan lan egiteko prestasuna, eta soldatape-

ko gisa lan egin nahi ez duten pertsonak ere egongo dira, nahiz eta uste dugun kopurua 

ez dela lan merkatua hornikuntza gabe uzteko bezain handia izango. 

Gure ustez, garrantzitsuena ez da soldatapeko enplegua, baizik eta ugalketa eta bi-

zitzari eustea eta pertsona guztien oinarrizko premiak asetzea, haien askatasuna eta 

benetako autonomia barne.



EAEN EZAR DAITEKE
Konplexutasun ekonomiko eta geopolitikoak 
berehalako ezarpen unibertsala oztopatzen 
du. Horrenbestez, EAEren aldeko apustua 
egiten dugu OEU abian jartzeko, autonomia 
fiskala eta DBEn esperientzia handia 
duelako. Tokiko monetan ordaintzea propo-
satzen dugu, “dei efektuak” eragindako 
iruzur arazoak konpontzeko. 

GENERO-BERDINTASUNA 
BULTZATZEN DU
OEUa errenta indibiduala denez, emakumeak 
nabarmen ahaldunduko dira etxean, eta 
hezkuntzara eta, horrekin batera, lan 
merkatura iristeko aukerak areagotu egingo 
dira. Aldi berean ezinbestekoa da zaintza 
arduren banaketan heztea.

FINANTZATZEA POSIBLE DA
Aurrekontu publikoen kontura finantzatu 

behar da, eta, horretarako, erreforma 
fiskalak oso birbanatzailea eta iruzurra-

ren aurkakoa izan behar du, guztion 
onarekin konprometitutako ikuspegi 

politiko eta sozialarekin.

Estas son las conclusiones a las que ha llegado la 
delegación de Euskadi a lo largo de los últimos debates.

MgE-eko Euskadiko ordezkaritzatik eztabaida soziala 
sortzeko eta gizarte bidezkoago baterantz aurrera 

egiteko herritarren ekimenak bultzatzen ditugu.
 

Eztabaida handiko aldi baten ondoren, gure 
ondorioa da OEUk albo-ondorio negatiboak 
baino askoz ere abantaila gehiago eskaint-

zen dituela. Beraz, neurri honen ezarpen 
pragmatiko eta progresibo 

baten alde gaude.

Mugarik gabeko Ekonomilariak (MgE) 
Garapenerako Gobernuz Kanpoko 

Erakunde independente, akonfesional eta 
apartidista da, eta ekonomia bidezkoago 

baten alde lan egiten du. 

ESKUBIDE BAT DA
OEU justizia sozialeko tresna bat da, bizitza duina izateko dugun eskubidea 
bermatzen laguntzen duena eta babes juridikoa eman beharko zaiona.

LAN BALDINTZAK HOBETZEN DITU
Oinarrizko Errenta ezartzeak negoziatzeko 
gaitasun handiagoa ekarriko die soldatapeko 
pertsonei, eta erraztasunak emango ditu familia bizitza eta lana 
uztartzeko, ekiteko eta prestakuntzarako, bai eta lana hobeto 
banatzeko, “langabeziaren tranpa” desagertzeko ere. OEUren 
enplegu bat uzteko edo bila ez joateko pizgarriak eragin txikia 
izango luke lan-merkatuan.

OE aldizkako diru ordainketa da, 
eta baldintzarik gabe ematen zaie 

pertsona guztiei indibidualki, 
baliabideak eta lan baldintzak 
egiaztatu gabe (BIEN sarea).

GAZTEAK AHALDUNTZEN DITU
OEUk helduarorako bizitza proiektua modu 

autonomoan egiteko aukera eta beren 
etorkizun profesionala iraupenaren presio-

rik gabe prestatzeko askatasuna emango 
die gazteei, lehen enpleguko eta prestakunt-
zako aukerak eta bestelako jarduera komuni-

tarioak onartzea ahalbidetuz.

ERRENTA BALDINTZATUAK BAINA 
ERAGINKORRAGOA DA
Unibertsala eta baldintzarik gabea izateagatik, 
OEUa tresna eraginkorragoa da pobrezia 
errotik kentzeko Errenta Baldintzatuak baino, 
ordezten dituenak.

POBREZIA ETA 
DESBERDINTASUNA 

MURRIZTEN DITU
Pobreziaren ataria hartu behar 

da kontuan, EAEn 900€/hilean gutxi 
gorabehera, eta hasieran 400€/hilean 

baino gutxiago ez izatea.

“Pobreziaren eta 
desberdintasunen aurka 

borrokatzeko eta 
askatasun ekonomikoa 

sustatzeko 
tresna”
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zako aukerak eta bestelako jarduera komuni-

tarioak onartzea ahalbidetuz.

ERRENTA BALDINTZATUAK BAINA 
ERAGINKORRAGOA DA
Unibertsala eta baldintzarik gabea izateagatik, 
OEUa tresna eraginkorragoa da pobrezia 
errotik kentzeko Errenta Baldintzatuak baino, 
ordezten dituenak.

POBREZIA ETA 
DESBERDINTASUNA 

MURRIZTEN DITU
Pobreziaren ataria hartu behar 

da kontuan, EAEn 900€/hilean gutxi 
gorabehera, eta hasieran 400€/hilean 

baino gutxiago ez izatea.

“Pobreziaren eta 
desberdintasunen aurka 

borrokatzeko eta 
askatasun ekonomikoa 

sustatzeko 
tresna”
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OEU ETA EMAKUMEAK

Oinarrizko Errenta Unibertsalak emakumeengan duen eraginari dagokionez, itzalak 

baino argi gehiago ikusten ditugu. Izan ere, pobreziak batez ere emakumeei eragiten 

die, eta, beraz, OEUa ematea gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunari au-

rre egiteko beste modu bat da. OEUa errenta indibiduala denez, emakumeak nabarmen 

ahaldunduko dira familiaren etxean, eta hezkuntzara eta lan merkatura iristeko aukerak 

areagotuko dira.

Nahiz eta zenbaitek uste duten OEU ezartzearen ondorioz emakume gehiago geratuko 

direla etxeetan zaintza lanak egiten eta horrek zaildu egingo duela lan merkatuan sart-

zea, errenta hori bateragarria denez laneko errentekin edo norberaren konturako jar-

duera ekonomikoarekin, uste dugu ez dela emakumeen laneratzea murriztuko. Nolanahi 

ere, azpimarratu nahi dugu OEUa ez dela gizarte gisa ditugun arazo guztien konponbi-

dea, eta, beraz, erne jarraitu behar dugu hezkuntzari dagokionez, bizitzako zaintzen 

ardura gizonen eta emakumeen artean banatzeko beharrean hezteko.

Bestalde, OEUak aukera emango lieke genero indarkeriaren biktima gehiagori erasot-

zailearen menpekotasun ekonomikotik ateratzeko eta familia indarkeria egoeretatik 

ihes egiteko, eta errazago salatuko lituzkete tratu txarrak ematen dizkietenak. Gainera, 

OEUa jasotzean, emakumeek ez lukete salerosketaren eta sexu esplotazioaren biktima 

izateko hainbeste arrisku izango.

OEU ETA GAZTEAK

Gazteei dagokienez, defendatzen dugun Oinarrizko Errenta Unibertsalak funtsezko 

arazo bat konponduko luke: autodeterminaziorako gaitasuna eremu sozioekonomi-

koan. Sistema ekonomikoaren gorabeheren aurrean ahulak direnez, gazteek dituzte 

langabezia tasa handienak, ezegonkortasun mentalaren eta emozionalaren eraginpean 

daude, mendekotasunen garapenean xede populazioa da eta, bitxia bada ere, ez dira 

elkarrizketa publikoan agertzen, nahiz eta erantzukizun handiak haien gain egon: pent-

sio sistema, produktibitatea, berrikuntza, erabaki politikoak, aldaketa eta abar.
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Gaztetasuna aldi baterako egoera da, eta helduarorako bizitza proiektua modu autono-

moan egitea erraztuko lieke OEUak. Tresna horri esker, hezkuntza sisteman sartu ahal 

izango lirateke, iraupenerako bide gisa lanaren mende egon gabe erabat, eta benetan 

dituzten motibazioen arabera definitu ahal izango lukete beren etorkizun profesiona-

la. Lan merkatuan, ekonomikoki jasanezinak diren lehen enpleguko aukerak onartze-

ko aukera izango lukete, hala nola, ordaindu gabeko edo gutxi ordaindutako praktikak, 

elkartruke okupazionalak, gizarte eta komunitate zerbitzua, boluntariotza, nazioarteko 

esperientziak eta ordutegi murriztuko lanak, besteak beste. 

Gure ustez, aipatutako abantaila guztiek gainditu egiten dituzte “diru erraza” erabilt-

zeagatik sor daitezkeen jokabide negatiboak, hala nola kontsumismorako, drogen kont-

sumorako eta jokorako joera, lana bilatzeko gogoa galtzea eta abar. 

Ondorioa

Horregatik guztiagatik, Oinarrizko Errenta Unibertsalaren alde gaude. 

Abian jartzeko zailtasunak izan arren, albo-ondorio negatiboak baino as-

koz ere abantaila gehiago eskaintzen dituela uste dugu, eta ahalik eta 

modu pragmatiko eta progresiboenean ezarri beharko litzateke errenta 

hori. 

Bultzatzen ari diren ekimenen alde gaude (Europar Batasun osoan bal-

dintzarik gabeko oinarrizko errentak (OEU) ezartzeko Europako Herritar 

Ekimena, EAEn baldintzarik gabeko Oinarrizko Errenta ezartzeko Herri 

Ekimen Legegilea…), eztabaida soziala sortzeko eta gizarte bidezkoago 

baterantz aurrera egiteko.

Gizarte berrikuntza garrantzitsu oro, eta OEU hala da, zailtasun asko 

gainditu behar dituen prozesua da, baina historiak erakutsi digu azke-

nean aurkitzen dutela beren tokia eta gizartearen onarpena.
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