
Kr isia hasi  zenet ik , Espainian mi laka famil ia kalean ger atu dir a. 
Bankuen gehiegiker iek gazte, heldu zein haur r ak bizi tok ir ik  gabe utzi  
di tuzte, eskubide izan behar ko l i t zatekeen ondasun bat  luxu bihur tuz. 

ZUBIAK BETE, ETXEAK HUTS

Hamaika urte pasa direla esan genezake jada 
Espainian krisi ekonomikoa hasi zenetik. Krisi                    
handi horren ondorio larri eta nagusienetarikoen 
artean oraingoan jardungo duguna dago,  
kalerat zeen dram a.

Arazo honen bilakaera ulertzeko, 2008 urtera 
atzera jo behar dugu, New York-era. Han, 
Lehm an Brot hers bankuak, momentuko Estatu 
Batuetako handienetarikoa, bere momentu 
txarrena igarotzen ari  ziren. Haren 
zuzendaritzaren erabaki txar eta ekonomiaren 
egoera okerraren ondorioz, urte hartako irailaren 
15ean bankua lur-jota aitortzen da, milaka 
bezeroen milaka milioi dolar galduz. Porrotaren 
egunean bertan, 639 mila milioi zituzten 
jardunean eta 613 m ila m il ioi zor ret an. Galdu 
zen dirutza honen barnean, Espainiako enpresari 
handi askoren inbertsioak zeuden. Banku honen 
ertzeak Espainiako krisi ekonomikoaren 
hasieraren botoia sakatu zuen. 

Honek Espainian eduki zuen ondorio 
nagusietnetariko bat etxegintzaren burbuila 
deritzonaren leherketa izan zen. Etxegintzaren 
burbuila Espainiako eraikinen merkatuko 
burbuila espekulatibo bati egiten dio 
erreferentzia. Honen leherketaren arrazoi 
nagusiak bi izan ziren: bankuek ematen zituzten 
hipotekak etxebizitza-

N ol a i r i t si  g i n en  h or r et ar a?

ren balioa baino handiagoa izatea (bankuek 
honakoa berme moduan erabiltzen zuten) eta 
kontrolik gabeko etxebizitzen eraikuntza, 
leherketaren ostean hutsik geratu ziren etxeak 
utziz. Adibide adierazgarri bezala, 2005. urtean 
Espainiak eraiki zituen etxebizitza kantitatea 
Frantzia, Alemania eta Erresuma Batuan eraiki 
ziren etxebizitzen batura bezain altua izan zen. 

Etxegintzaren burbuilaren leherketak garrantzia 
handia eduki zuen Espainiako krisi 
ekonomikoaren hedapenean, hau lehertzearen 
ondorioz, eraikuntzan zuzenki zein zeharki lan 
egiten zuten ia 2 m il ioi langile langabezian 
bukatu zutelako. Langile haietariko askorentzako 
langabezian gelditu izanak haien hipotekak 
ordaindu ez ahal izatea ekarri zuen berekin eta, 
honela iristen gara oraingoan landuko dugun 
gaira: kalerat zeak .



KALERATZEAK 
Kaler atzeak azken ur teetan ahoz aho ibi l i  den gai  

bat  izan da.

2011 ur tet ik  aur r er a, Espainiako estatuan 500.000 
kaler atze izan dir a.  Kr isia er agin zuten f inantza 
er akunde ber dinak mi laka famil ia haien etxetat ik  
kanpor atu eta dir u publ ikoekin salbatu zuten haien 
bur ua. Onar tezina eta jasanezina da Estatu Sozial  eta 
Demokr at iko batean, hainbeste kaler atze egotea. Aldi  
ber ean, haien funtzio soziala betetzen ez duten 
mi l ioika etxebizi t za hutsik  daudenean.

2011ko ekainar en 15ean, lehen kanpor atzea 
M adr i len ger tatu zen, N ar anjo kalean, Tetuan 
met r oar en ondoan. Ondor en, fami l ia honek 2012ko 
otsai lar en 29an BBVA-ko bankuar en ber r i  bat  jaso 
zuen. Ber tan, bigar r en aldiz kaler atu nahi zi tuztela 
esanez.  N egoziazioen ondor en, bankuak or dainketak 
ematea eta beste etxebizi t za bateko bi  ur teko 
alokair ua ematea er abaki  zuen. 

Administ r azio publ ikoak, jendea bizi  den 
lar r ialdi-egoer a honi er antzutet ik  ur r un ,i r uzur r en 
ar azoa geldiar azi  behar r ean, badir udi , her r i tar r en 
eskubide oinar r izkoenak er asotzen di tuzten 
f inantza-er akundeen inter esak babesteko pr est  
daudela. Boter e publ ikoak oinar r izko eskubide honen 
ur r aketar en konpl ize izaten ar i  dir a, Estatuko espar r u 
jur idikoa eta estatu espainiar r ak ber r etsi  di tuen 
nazioar teko hainbat  t r atatu ur r atuz.

HIZTEGIA

- Hipot eka: hipoteca: Diru zor bat 
hartuko dela bermatzen duen 
kontratua, ondasun higiezinen 
gainean ezartzen dena.

- Klausula: cláusula: hipoteka 
batean ezartzen den idatzizko 
xedapen berezia.

- Hipot ekazko enkant ea: subasta 
hipotecaria: bankuak zordunari  
ordaindu beharrekoa eskatzeko 
prozedura. Betetzen ez den kasuan, 
etxebizitza enkantera atetatzen da.

- Hipot ekazko egikar it zea: 
ejecución hipotecaria: kaleratzea 
gertatu aurretik datorren prozesu 
exekutiboa

- Mailegua: Prestamo: Diru kopuru 
bat norbaiti uztea (kasu hontan 
bankuak bezeroari), epe batez 
jabeak berriro eskuratzeko 
baldintzaz.

- Kom isioa: comisión: salerosketa 
bat isten duenak (kasu hontan, 
bankuak) kobratzen duen saria.

- Eur ibor : Euriborra erreferentzia 
indize bat da, epe laburreko 
maileguetan  batez besteko 
interes-tasa adierazten du, tasa hau 
aldakorra da eta bai negatiboan bai 
positiboan egon daiteke.

- Ordainean em at ea: Dación en 
pago: zure etxebizitza bankuari 
ematearen kondizioz, zorrik ez 
edukitzea.

Gai honet an hit z t eknikoen 
erabilera ugar ia da. Hona hem en 
hur rengo eduk iak  ulergar r iagoak  
izat eko  h it z t ekniko  bat zuen 
esanahia:

AMAIA EGANA: ESPAINIAREN BEGIAK IREKI 
ZITUENA

5 ur te pasa dir a jada Amaia Egaña nazio oso baten gai  
honekiko pentsaer a aldatu zuenet ik  ber e bur uaz beste 
egi tean. Goizeko beder atziak eta hogei zi r en 
Bar akaldon Amaiak, etsipenar en pr eso, ber e bizi t zar i  
bukaer a ematea er abaki  zuenean epaitegi  batek 
etxegabetzeko agindua eman ondor en.

H ur r engo egunean, egunkar i  guzt ien azalean ber e 
bizi t zako er abakir ik  zai lena har tu zuen 53 ur teko 
emakume baten ar gazkia zer amaten. Egun har tat ik  
aur r er a, kaler atzeen ingur uko Espainia osoar en 
pentsamoldea aldatu egin zen. 

Kasu hau pr entsan oihar tzun handiena izan zuena izan 
zen, baina beste askor en lehena baino ez zen izan...



K al er at zeak  St op  Pl at af or m a

Kaler atzeen dr amak hauen aur kako 
mugimenduak sor r ar azi  zi tuen 15M  izan zen 
pr otesta eta gizar te mugimenduan. H auetat ik  
handiena Kaler atzeak Stop Platafor ma izan 
zen. Kaler atzeak Stop PAH -r en kanpaina bat  
baino ez da.

PAH  der i t zonak (H ipotekak Kaltetur ikoen 
Platafor ma, "Platafor ma de Afectados de la 
hipoteca" gaztelaniaz) Espainian lokalk i  
dauden 200 platafor ma ingur u bi l t zen di tu, 
pr obintzia eta udaler r ietan banatur ikoak. 
Andoainek ber ea dauka.

Etxebizi t za eskubidear en alde, Espainian 
hipoteka ez or daintzeagat ik  egin dir en 
etxebizi t za kanpor atzeen aur ka pr otesta egin 
eta hor ien ingur uan lege-aldaketa eskatzen 
dute. 2009. ur tean sor tu zen Espainiako 
higiezinen bur bui lar en leher ketar en er aginez 
sor tur iko etxebizi t za-kanpor atzeen 
hazkundea dela eta.

H or iei  bur uz or dainean ematea sustatzen 
du besteak beste, espainiar  or denamendu 
jur idikoan auker a hor i  indar r ean jar tzeko 
behar  dir en ekimenak bul t zatuz. 2013ko 
ur teko hasier at ik  escr ache edo pol i t ikoen 
etxebizi t zen aur r eko pr otesta-kanpaina 
eztabaidatsua er e bur utu zuen, batzuen ustez 
kanpainak per tsona zenbaiten jazar pen 
per tsonala bul t zatzen zuelako.

2012an, gaur  egun Bar tzelonako udalbur u 
den Ada Colauk PAH -r en bozer amalear en 
kar gua har tu zuen.

Gipuzkoa mai lan, platafor mak 100 famil ia 
baino gehiago ar tatu di tu azken bi  ur teetan, 
eta alokair u sozialeko hamahir u or dainezko 
emate baino gehiago sinatu di tu.

Andoainen, beste Euskal H er r iko her r i  
askor en antzer a, Kaler atzeak Stop 
platafor ma bat  dago. Bi ler ak egi ten di tuzte 
astelehener o sei  eta er dietan Gabr iel  Ar est i  
kaleko 15ean.

15M  mugimenduak bul t zatur ik , M ar ce 
Gar cía 2013. ur tean sar tu zen Andoaingo 
kaler atzeak Stop platafor man. Gaur  egun, 
platafor mako pr esidentea da eta her r iko 
zein Gipuzkoako famil iak di tuzten 
hipoteketako ar azoei soluzioak bi latzea da 
ber e lana. N ahiz eta ok ina izan, ber e aisialdi  
denbor ar en zat i  handi bat  kaler atzeen gaiar i  
eskaintzen dio. "La Estafa Cont inúa" 
YouTubeko kanala sor tu zuen or ain dela 3 
ur te, gai  honen ingur uko ber r iak eta 
Andoainen ematen dir en bi ler a eta 
hi t zaldien bideoz beter ikoa.

ROSA 
GARCÍA
Donost iako Kalerat zeak  
St op plat aform ako 
bozeram ailea  et a 2019ko 
ur rezko danbor ra

MARCE 
GARCÍA
Andoaingo Kalerat zeak  
St op plat aform ako 
president ea

Hur rengo or r ialdean bi per t sona hauei guk  
eginiko elkar r izket ak  ikus dit zakezu. Bideoa 
ikust eko aukera dago ere, elkar r izket en 
azpiko QR kodea eskaneat uz edot a gure 
YouTubeko kanala "Kalerat zeakTV"  bilat uz.

Kaler atzeak Stop Donost iako bur u den 
Rosa Gar ciak platafor ma hasi  zenet ik  
dar ama eguner o lanean ber e bozer amai le 
lanetan. Kaltedunei eskaintzen dien 
laguntza desinter esatuak, ber e gogo 
mugagabeak eta lan gogor r ak, ur te hontan 
Donost iako ur r ezko danbor r a sar i  
entzutetsua i r abaztea er aman du, nahiz eta 
ber ar entzako sar i  kolekt ibo bat  izan eta ez 
per tsonala. Rosa, jubi latu eta pentsioduna,  
ber e alder di  akt ibista gar atzen eta 
par tekatzen du, eta per tsona askor ekin 
bater a, bankuen gehiegiker iazko pr akt iken 
aur r ean kontsumitzai leak babesten eta 
laguntzen di tu, etxebizi t zar ako eskubidea 
defendatuz.



ELKARRIZKETAK

Elkar r izket a osoaren bideoa ikusi 
nahi baduzu, hur rengo QR kodea 
eskaneat u:

Elkar r izket a osoaren bideoa ikusi 
nahi baduzu, hur rengo QR kodea 

eskaneat u:

- Nor  zara? Nola et a zergat ik  sar t u zinen m undu hont an?

- R.G.  Bankuek sortu zuten krisiaren ondorioz eta 15M-arengatik sartu nintzen plataforma 
honetan. Hortik aurrera, familia askok ikusi zuten etxea galduko zutela, bankuak auzia jartzen 
zietelako. Orduan, Ada Colauren Stop Desahucios plataforman sartu ginen, oraingo 
Bartzelonako alkatea. Zeren PAH Kataluniako hipoteken plataforma indartsuena zen eta, era 
berean, bidea markatzen ziguna zen.

- M.G. Ni plataforman 2013an sartu nintzen 15M mugimenduak bultzatua. Andoaingo taldea sortua 
zegoen jada, eta zuzenbide ezagutzak zituen pertsona baten bila zeuden. Ni okina naiz, baina 
zuzenbide karrera atera nuen. Ikastea egokitu zitzaidan, eguneratzea eta nire ezaguera Andoain eta 
ondoren Gipuzkoako jendea laguntzeko erabiltzea.

- Zein da plat aform an egit en duzun lana?

- R.G. Plataformaren barruan lankide guztiek lan berdina egiten dugu. Baina ni bezalako 
jubilatuak,  denbora gehiago dugu pertsonei laguntzeko eta bankuen kontra protesta egiteko.
- M.G. Plataformaren Aholkularitza Juridikoa eramatea egokitu zitzaidan, nolabait, jendearen 
orientabide juridikoan laguntzea.

- Helburur ik  bet e duzu hont an edo badauzkazu bet et zeko helburur ik?

- R.G. Momentuz, bankuak sartzen zituzten auzi horiek desagertu dira oraingoz, zeren, uste 
dugu ez dela betirako desagertuko. Horretaz gain, gutxieneko soldata etxeen alokairuekin bat 
etortzea lortu nahi dugu, askotan alokairua, lortzen dugun soldata baino garestiagoa baita.

- M.G. Nire helburua plataforman ez zen bakarrik banakako familien arazoak tratatzea. Bagenekien 
familia bati edo bi familiari laguntzearen ikuspuntu horretatik, ez dugula ezer aldatzen. Bataila bat 
irabazten zen, baina gerra irabaztea zen nire helburua. Kaleratzeak Stop, zentzu horretan oso 
garrantzitsua izan da eta gaitasuna eta eragina izan du maila politikoetara iristeko eta guk geuk 
gauzak alda ditzakegula ikusi dugu.

- Non ust e duzu dagoela zuk  bor roka hau ut zi dezakezun eguna?

- R.S. Osasun publikoak funtzionatzen duen bitartean, lortu nahi dugun beste gauza bat dela, 
ongizate estatua orain arte bezala funtzionatzen jarraitzea espero dugu. Eta nire osasunak ez 
badu okerrera egiten gaur egun bezala arte lana egingo dut. 

- M.G. Nahiko nuke puntu hartara iritsi izana, nahiko nuke... Asko aurreratu dugu. Apurka-apurka 
aurrera goaz, baina oraindik gauza asko gelditzen dira egiteko. Nik motibazio garrantzitsua dut atzean, 
nire seme-alaben etorkizunak kezkatzen nau. Nik, gutxi gorabehera, nire etorkizuna orientatua 
daukat, baina atzean zaretenona airean dago erabat.

- Zein izango l i t zat eke gure belaunaldiarent zako azkeneko aholku bat ?

- R.G. Aurretik daukazuen guztia aprobetxatzen jakitea eta inork ez manipulatzea. Guztiek 
familia bateratu bat izatea, ekologista izatea eta planetari kalterik ez egitea.

- M.G. Hau guztiaren kontra borrokan jarraitu behar dela, krisi honi gainjartzen eta berriz ere gertatu 
ez dadin saiatzen.



ZER EGI N  
D EZAK EGU  
H ON EK I N  
B U K ATZEK O?

Gur e kazetar ien 
ustez eta 
Kaler atzeak Stop 
platafor mak dion 
bezala, per tsona 
guzt ion ar tean batu 
eta bankuei 
per tsonei zor  dion 
dir u guzt ia 
er r ek lamatu behar  
dugu gehiegiker ia 
hauekin bukatzeko.

Et a g og or at u  
n ah i  d u g u  
edozeinek ber e 
banketxeak i r uzur  
egi ten ar i  zaiola 
pentsatzen baldin 
badu, m esed ez 
Kaler atzeak Stop 
platafor mar ekin 
kontaktuan jar tzea. 
Zur e dir ua 
ber r eskur atu 
dezakezu eta 

delako.

-I N TERESEN  
PORTZEN TAI EN  
B I RI B I LTZEA.

Klausula hau 
2002t ik  aur r er a 
aur k i t zea ar r ar oa 
da, baina izan 
dai teke 2003 edo 
2004ean zehar  
i r uzur r a hau 
apl ikatu izana.

 Zei n  d a 
t r i k i m ai l u a?

  Tr ik imai lua 
hemen bir ibi l t zeak 
bet i  gor antz egi ten 
zir ela zen, hau da, 
zur e hipotekar en 
inter esak %2,103 
baldin bada adibidez, 
%2,250r a bir ibi l t zen 
da.

Gutxi  badir udi  er e,  
hipotekaz hi t z eginda 
zenbakiak ger oz eta 
handiagoak egi ten 
dir a. Gainer a, hi ler o 
egi ten den 
bir ibi lketa da, eta 
dir u asko or daindu 
behar  izana er agin 
dezake.

Bor obi lketa hau 
2002 ur tea baino 
lehen egi ten den 
t r ik imai lua izan da 
or okor r ean.

  

duen ehunekoa 
izaten hasi  zen duela 
ur te batzuk. Dir u 
er r aza asegur atzeko, 
banku batzuek tasa 
minimo bat  ezar r i  
zuten.

 Zei n  d a ar azoa?

2009. ur tean 
Eur ibor r a %3ar en 
azpi t ik  ipini  zen eta 
gaur  egun 
negat iboan baino ez 
da  ipintzen. Jai t sier a 
honek,  zor u 
k lausula exist i tuko 
ez bal i t z, bezer oek 
askoz gutxiago 
or daintzea er agingo 
luke.

H onen ondor ioz, 
banketxeetako 
bezer oak kexatzen 
hasi  zi r en, zor u 
k lausular en 
existentziar en ber r i  
ez zutelako eta zor u 
k lausular en 
minimoar en eta 
topeen ar teko 
di fer entzia al tuegia 

ipoteka baten 
kont r atua 
banketxear ekin 

egi ten den kont r atur ik  
gar r antzi t suenetakoa 
da, segur u asko 
bizi t zan egingo duzun 
gar r antzi t suena. 

Kont r atu honetan 
banketxear ekin  
izango den dir u    
zor r a ager tzen da. 
Bankuek badute 
kont r atu hauetan   
esku sar tze asko 
k lausulei  esker , eta 
esku sar tze hauek, 
batzuetan, 
gehiegizkoak izaten 
dir a.

Espainian izan dir a 
banketxeen 
gehiegikar ien kasu 
ezber dinak. H ona 
hemen gur e ustez  
kasu honen adibide 
gar r antzi t suenetar i - 
koak:

-ZORU  K L AU SU L A

Tr ik imai lua hemen 
hur r engoa da: 
hipoteka eur ibor r ar i  
lotuta dihoa, baina , 
honela bankuek 
dir ua galdu 
dezakete eur ibor r a 
aldakor r a delako eta 
hor r egat ik  bankuek 
eskatzen duten 
inter esak eur ibor r a 
+  bankuak f i jatzen 

H
bANKETXEEN GEHIEGIKERIAK

" Zu en  h i p ot ek ak  2 0 0 2 . 
u r t ear en  au r r ek oak  
b al d i n  b ad i r a b eg i r a 

ezazu e b or ob i l t zear en  
k on t u r i k  azal t zen  ot e 

d en  er r ef er en t zi a 
i n d i zeaz et a 

d i f er en zi al az h i t z 
eg i t en  d u en  l ek u an ."

Gor en ek o t r i b u n al a 
2 0 1 3 k o M ai at zan  

Zor u  K l au su l ar ek i n  
am ai t zea er ab ak i  

zu en , b ai n o ez zen  
h or r el a i zan
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