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Negualdiak beti ekarri ohi du, kalean
bizi diren pertsonei begira, aparteko
arta bat; arloan lanean ari direnen
arabera, ugaritzen eta betikotzen ari
dira etxe bat lortzeko zailtasunen
ondorioz sortutako egoera arazotsuak.

Kale gorria
saihesteko
bide iluna

Etxegabeen eskubideen aldeko
protesta bat, Bilbon, Beste Bi-k
antolatuta. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
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Arantxa Iraola

ale gorrian lotan dauden gizonak; inoiz
gutxitan, andreak ere bai.
Etxegabeei buruz jardutean, usu nabarmentzen
da irudi hori; erretratu horretatik
harago doa, ordea, errealitatea:
konplexuagoa da. Arloan lanean
ari direnek haien jardunaren eremuan sartzen dituzte etxebizitza
duin bat lortu ezin, eta hala moduzko konponbideetan dabiltzan
pertsonak ere. «Emakume asko
daude, adibidez, beren ardurapeko umeekin, eta etxebizitza bat
lortzeko arazoekin: ahantzitako
sektore bat dira horiek», azaldu
du Xilema fundazioko ordezkari
Ruben Unanuak; Iruñeko Udalarentzat ari dira, hirian etxerik

K

gabe dauden pertsonentzako zerbitzuak koordinatzen. Caritasek
Donostian etxegabeentzat duen
Aterpe zerbitzuko arduraduna da
Iñigo Martinez, eta bat dator: kale
gorriak ez du erakusten etxegabeen errealitate guztia, ezkutuan
ere badaude sarri egoera zail asko.
Ezin uka: andreak daude maiz
mundu lauso horietan. «Badakigu asko egon daitezkeela etxebizitzetako geletan-eta, eta usu babesgabetasun egoeretan daudela». Etxegabeen arazoak, oro har,
ugaritzen ari direla diote eragile
gehienek, eta sarri askotan, gainera, betikotzen ari direla.
Horren atzeko motiboetako bat
alokairuen igoera da. Unanua:
«Errentak gora ari dira; ikusi izan
dugu jendea iritsi izan dela 250
euro eskatzera partekatutako
gela batengatik». Alokairu bat
hitzartu ahal izateko baldintzak

ere eragozpen dira, gero eta zorrotzagoak baitira: «Gelak alokatzeko ere nomina bat eskatzen da
zenbait kasutan». Kanpo uzten
ditu horrek baliabide urriekin dabiltzanak. «Ikusten dugu badela
jendea, diru sarrera batzuk izan
arren, ezin duena egin etxebizitza
batera iristeko urratsa», berretsi
du Unanuak. Alde horretatik,
alokairuen igoeraz gain, beste
arazo bat ere ikusi dute, gainera,
azkenaldian: «Pentsioen itxiera». Diru sarrera apaldun jende
askorentzat abaro izan dira urte
askotan, baina desagertzen ari
dira. Bizkaian etxegabeen eskubideen alde ari den Beste Bi plataformako kidea da Joseba Gaya,
haien inguruetan ere arazo hori
bera dutela adierazi du: Bilbon ere
pentsiorik gabe geratzen ari dira,
eta aukerak urritzen ditu horrek.
«Turismoaren ufada agerikoa

