
ELHUYAR EZTABAIDAK: FABRIKAZIO AURRERATUA 

Otsailaren 20an San Telmo museoan izandako Elhuyar Eztabaiden hirugarren saioan 

aipatutakoak biltzen ditugu jarraian. Batetik, adituen hitzak eta bestetik bertaratutako 

pertsonen iritziak jasotzen dira. 

Eztabaida emankorra eta interesgarria izan zen oso, eta askotariko ideiak azaldu ziren. 

Aintzane Conde Fernández (IMH): 

Industriaren bilakaeran lau iraultza nagusi egon dira: 

- 1. Industria iraultza: 1784koa, lurrun-makinen sorrera 

- 2. Industria iraultza: 1870ko,  katean produzitzen hasi ginenekoa 

- 3. Industria iraultza: 1969koa,  automatizazioarena 

- 4. Industria iraultza: gaur egungoa, interneta eta datuak 

Datuekin gauza handiak egin ditzakegu, baina oraindik 2. Industria-iraultzan gaude. Izan ere, 

automatizazioak gauza berriak ekartzen ditu, eta, gainera, oso epe motzean aldatzen ditu 

gauzak. Horretarako enpresak eta langileak prestatu behar dira. 

Esaterako, digitalizazioak teknologian, gizartean eta ekonomian eragiten du. Hori ez da gertatu 

orain arte. Orain arteko iraultzek soilik teknologian eragiten baitzuten, produkzioan. 

Aldiz, industria 4.0ren esparruak fabrika digitalaren kontzeptua dakar eta, kontzeptu horren 

barruan daude fabrikazio-prozesuak, konektibitatea, big data, robotak… 

Fabrikazio aurreratu horren baitan, konektibitate eta komunikazioan maila desberdinak daude: 

sentsoreen maila, gailuen maila, kontrolaren maila eta enpresaren maila. Gaur egungo erronka 

nagusia da maila horietan guztietan dauden datuak nahastea, eta komunikazioa maila horien 

artean bideratzea. Datu guzti horien kanpo eta barne segurtasuna bermatzea oso garrantzitsua 

da. 

Honek guztiak nola eragiten digu pertsonoi, langileoi? Bada, formakuntza behar da. 

Produktuak zerbitzu bihurtzen ari gara, eta komunikazioan barne- eta kanpo-segurtasuna oso 

garrantzitsuak dira. 

Angel Elías Ortega (EHU): 

Fabrikazio aurreratuaren gaiari helduta, oinarrizko galdera batzuk egin behar genizkioke gure 

buruari lehenik. Esaterako, zertarako balio behar lukete teknologia berrietan egindako 

aurrerapenek? 

Historikoki hainbat aurrerapen teknologiko ez dira izan gizartearen mesedetan eta, nire ustez, 

edozein garapen teknologikok gizarteari egin beharko lioke mesede. 

Hor dago bonba atomikoaren adibidea. Hor argi ikusten da garapen teknologikoaren erabilera 

eta atzean nor dagoen arabera, gizartearen kaltetan izan litekeela. 



Beraz, beste galdera bat datorkit. Nork kontrolatzen ditu teknologia berriak? Arlo publikoari 

zer paper dagokio? 

Teknologia garatzeko diru-funtsak pribatuak badira, haien mesedetan garatuko dute 

teknologia eta ez gizartearen mesedetan. 

Nire ustez, sortzen den aberastasunaren banaketa zuzen baten alde egin behar dugu. Horrek 

ekarriko baititu, besteak beste: 

- Askatasun handiagoa eta gizarte- kohesioa 

- Gizarte-zerbitzu hobeak 

- Prebentzioko eta gastuak murrizteko estrategia 

- Gazteei eta haien sormenari laguntzeko modua 

- Balioak giza eskubideekin lotzea 

Arantzazu García Lekue (DIPC): 

Nanometroa 10-9  metroko tamainakoa da. Tamaina horretakoak dira atomoak. Ideia bat 

egiteko esan dezakegu: atomo bat sagar batekiko da sagarra ilargiarekiko adina. 

Nanotamainako gauza asko ditugu: birusak, molekulak… eta tamaina horretan propietate 

bereziak dituzte. Efektu kuantikoak sortzen dira. 

Gure egunerokoan nanomaterialez inguratuta gaude, ordenagailuetan, arropetan, 

mugikorretan ditugu.  Baina ez da nahikoa gauzak geroz eta txikiagoak izatea, haiek 

fabrikatzeko geroz eta metodo zehatzagoak behar ditugu. 

Egun nanomaterial horiek botton-up moduan fabrikatzen dira. Lego molekular baten gisan, 

alegia. Lego pieza txikiak sortzen dituzte lehenik eta, ondoren, haiek elkarrekin jarriz eraikitzen 

dituzte nanomaterialak. 

Hain zuen ere, DIPCn grafeno nanoporotsua garatu zuten horrela, atomo bakarreko lodiera 

duen xafla. Eta atomo baten zehaztasuna duten zulotxoak egitea lortu zuten xafla horretan. 

Hau da, atomoz atomo kontrola daiteke material horren egitura. 

Eta horrek zer erabilera izan ditzake? Bada adibidez, ur molekulak kontatzeko balio dezake. 

Zulo horietako bakoitzetik ur-molekulak pasatu baitaitezke, eta haiek banan banan kontatu. 

Beste aplikazio posible bat da DNAren sekuentziazioa. Zulo horietan DNAren harizpia pasatuta 

eta karga elektrikoan dauden desberdintasunak neurtuta, jakin daiteke zer aminoazido 

pasatzen ari den zulotik. Eta, horrela DNA katearen sekuentziazioa egin. 

Odola iragazteko ere erabilgarri izan liteke grafeno nanoporotsua. 

Hori dela eta, uste dut hurrengo urteotan eragin handia izango duela nanoteknologiak gure 

bizitzan. Hala ere, beti kontuan izan behar da txanponak bi alde dituela, baita nanoteknologiak 

ere. 

Behin aurkezpenak amaituta, jendearen galderei eta ekarpenei eman zitzaien bide eta hauexek 

dira eztabaida-saioan plazaratutako ideiak. 



Nanoteknologiaren segurtasunari buruzko zalantza agertu zen publikoan,  eta 

nanomaterialekin lan egiteak arriskurik ba ote zekarren galdetu zen. Adituek erantzun zuten 

jendea ikertzen ari dela zer ondorio izan ditzakeen horrek. Egun nanoteknologiaren inguruko 

ikerketen %5 segurtasunari buruzkoak direla. Baina oraindik ez dakigula arriskurik baden ala 

ez. Gainera, hainbatetan erabilera horien ondorioak urte asko pasa ondoren agertzen dira, 

beraz, oso zaila da orain aurreikusten.  

Beste adibide bat ere eman zen: mugikorretan aplikatzen ari garen 5.0 teknologia. Haren 

eraginak ere ez daude garbi oraindik, baina erabiltzen da. Ezin da alarmismoan erori. 

Jendearen segurtasunak, hala ere, izan behar lukeela garrantzitsuena ere aipatu zen. 

Teknologia irtenbidea izan litekeela, baina hura noren eskuetan dagoen gizarteak kontrolatu 

behar duela. 

Industria 4.0 delakoa garatzean, galdetu zen ea lanpostuen galerarik egongo ote den. Eta 

adituek erantzun zuten garbi dagoela hainbat lanpostu galduko direla, baina beste hainbat 

berri sortu ere sortuko dira. Industria 4.0k dakarren beste paradigma-aldaketa bat da, lehen 

ikasten zen hori bizitza osoan zehar erabiltzen zela lanpostuan, baina orain etengabeko 

ikasketa behar da. 2015eko ikerketa baten arabera, egun ikasten ari diren ikasleen %65ak 

oraindik sortu ez diren lanpostuetan lan egingo duela aurreikusi zen. Hortik atera kontuak. 



 

Hala ere, beste kezka bat ere mahaigaineratu zen eztabaidan. Lehen guraso baten soldatarekin 

sei senideko familia bat aurrera ateratzen zela. Egun, ordea, bi gurasoek lan eginda ere, eta 

seme-alaba bat edo birekin doi-doi iristen direla bizitza duin batera. Hor ere eztabaida piztu 

zen. Orokorrean jakin badakigu duela ehun urteko bizi-baldintzak askoz gogorragoak zirela, eta 

bizi-itxaropenaren datua zenbat hobetu den ikusita, ezin esan liteke hobeto bizi zirenik. 

 

 



 

Datuak Our World in Datan begiratuz gero, 1820-2015 urteen artean, nabarmen jaitsi da 

pobrezia larrienean bizi direnen kopurua. 

 

Aitortu behar da, gainera, lehen soldatari ematen zitzaion erabilera eta egungoa ez direla bera. 

Hor bibliografiarako hainbat aipamen eman zituzten adituek: 



- Mi empleo Mi futuro Youtubeko bideoak. 

- Utopia para realistas. A favor de la renta básica universal, la semana laboral de 15 

horas y un mundo sin fronteras. Rutger Bregmanen liburua. 

- Renta básica universal, solución o utopía. Martin Lago Azquetaren liburua. 

Amaitzeko makinak pertsonei laguntzeko daudela azpimarratu zen, eta ez haiei lana kentzeko. 


