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—«Arrakala digitala» delakoa beste baztertze mehatxu bat al da biztanleriarentzat, Interneterako sarbide mugatua eskaintzen duela eta?
Kontuan izan beharreko elementua da. Gaur egungo gizarteetan, informazioaren eta jakintzaren gizartea delakoa da elementurik garrantzitsuenetako bat, eta tresnak izateak gizarte horretara sartzeko aukera ematen digu. Gizarte barneratzaileetan oso garrantzitsua da teknologia berrietarako sarbidean berdintasuna berma dadin, informazio eta jakintza eremu horietara sartzeko aukerak eta tratua berak izan daitezen herritar guztientzat. Alde horretatik, badago gizartean beste banaketa bat sortzeko arriskua, bai eta biztanleria zati bat bazterketara bideratzeko arriskua ere. Gero eta alde handiagoa izateko arriskua dago, informazio eta jakintza handiagorako sarbidea ematen dieten tresnak dituzten eta horiek erabiltzeko aukera dutenen eta halakorik ez dutenen artean.

«Jende askok hainbat zailtasun izaten du, eta ez du laguntza sozioekonomikoak eskuratzeko aukerarik izaten»

—Hitzaren Balioa argitalpenaren hitzaurrean, bazterketa motaren bat jasaten duten herritarren talde ugari aipatu dituzu. Ematen du, azkenean, gehiago direla nolabaiteko bazterketa jasaten duten pertsonak, erabat barneratuta daudenak baino.
Gizarteko errealitatearen azterketa zehatza egiteko orduan bada oso garrantzitsua den alderdi bat, alegia, zaurkortasun eskala, gizartean barneratzeari dagokionez. Zenbait lagun gizarte bazterketa egoera oso larrian daude. Horien artean nabarmentzekoak dira etxerik gabeak eta paperik ez duten etorkinak. Bestelako inguruabarrak ere badira, adituek zaurkortasun inguruabarrak esaten dietenak. Inguruabar horiek guztiak aldi berean biltzen badira indar handiarekin, horien eragina jasango duten pertsonak aipatu dugun bazterketa eskalara bidera daitezke, edo gizarte egoera larriagoren batera ere bai. Badira gizarte bazterketaren mugan daudenak ere, hau da, baldintza zorrotzetan bazterketa egoeran ez daudenak baina ezegonkortasun handia eta hil bukaerara iristeko zailtasunak eragiten dizkieten baldintzetan daudenak. Oinarrizko ideia da eskala bat izan dadila barneratzeari eta bazterketari dagokienez. Eskala horretan, behereneko mailan izango da, alde batetik, zentzu hertsian gizartean baztertuta dagoen jendea eta, bestetik, erabat baztertuta ez dagoen baina zailtasun handiak dituzten eta, erabat baztertuak ez izateagatik, laguntza sozioekonomikoak jasotzeko aukerarik ez duten pertsonak. 

—Gaur egungo joerak gizartean bazterketa eragiten duten haustura gehiago izan dadin eragiten du ala kontrakoa, haustura horiek konponduz doaz?
Etorkizun hurbileko ikuspegian, bazterketa gehiago sortzeko arriskua dago, edo lehendik diren baztertuak bazterketa are sakonagoan sartzeko arriskua. Ez diegu arazoei aurrea hartzen. Hortaz, gaur egungo errealitatea eta bilakaera aztertu behar dira etorkizunari begira aurreikusi ahal izateko. Eta gizarte politiketan beharrezko doiketak egin beharko lirateke, haustura handiagoko egoerak eta gizarte bazterketa saihesteko. Hemengo immigrazio tasa baxua da, baina gora egiten jarraituko du, ezinbestean. Gainera, bizi dugun egoera ekonomikoak gizarte eta lan egoera okertzea izango du ondorio, zoritxarrez. Beste elementu batzuk ere aipa litezke, baina litekeena da, epe laburrean, txirotasun poltsak gehitzeko zaurkortasun handiagoa sortuko duen errealitatea izango dugula. Gizarte politikek eragin aringarria izan behar dute egoera horietan.

—Hori esanda, badirudi egoera ekonomiko ona izateak bazterketa egoerak arintzen laguntzen duela...
Bazterketaren inguruan bi alderdi daude: bata sozioekonomikoa, eta bestea pertsonen nortasun ezaugarriei loturikoa. Gero eta barneratzaileagoak izango diren gizarteak eraikitzeko, zenbait jarduera gauzatu beharko ditugu: alde batetik, aukera berdintasuna ziurtatzea xede izango duten politika publikoak hobetzea eta txirotasun egoerak errotik kendu eta egoera horiei aurre egitea; eta, bestetik, era berean, politika publikoek balioen esparruan lan egin beharko lukete, bai eta pertsona guztien (edozein dela ere haien egoera pertsonala) tratu berdintasuna eta duintasuna errespeta eta aintzatets daitezen ere, dela lege arloan, dela gizartean. Esparru bikoitza da, eta esparru horretan politika publikoek egunetik egunera jardun behar dute. Halaber, hori guztia gero eta barneratzaileagoak izango diren gizarteak eraikitzea xede izango duen euritako beraren azpian koordinatu beharko litzateke.

—Berdintasunezko eta barneratzaile izango den gizartea eraikitzean oztopo izan al daitezke zenbait alderdi, hala nola, nazio nortasun komuna bilatzea, Euskadi den bezalako askotariko herrian?
Nazio nortasuna, erlijio nortasuna eta bestelako nortasunak bezala, kontuan izan behar da gizarte barneratzaileagoak egunetik egunera eraikitzeari heltzeko orduan. Horretarako, ez da alde batera utzi behar nazio nortasunak izatea, izan ere, bizi garen munduan oso aniztasun eta heterogeneotasun handia eskaintzen baitigute. Euskal Herriari dagokionez, zenbaitek euskal nortasuna dutela sentitzen dute, beste batzuek espainiar nortasuna eta beste askok euskal eta espainiar nortasuna. Nortasun aniztasuna dago, eta gizarte barneratzaileek lan egin behar dute nortasun guztiak modu harmonikoan bizikide izan daitezen. Era berean, egokia litzateke gogoeta eragitea nortasun horiek gizartean eta kulturan lantzearen inguruan, eta komenigarria litzateke nortasun horiei loturiko adierazpen politikoek politikan jardun dezatela, aukera guztiak legezkoak izan daitezen. Baina berriz diot: gizartean eta kulturan lan sakonagoa egin beharko litzatekeela uste dut.

