LANARI SARIA ZOR
Jaungoikoak gif-ona irazs.n eta Atsegin—Baratzan
jarri zun,bera au zaitu eta landu sesan,r:riñ eta neke gabeko
lanaz zaiiuzezan, Bañan Adan'ek Jaungoikoak debekatutako sagarretlk jah suanean,eriotzera" eta bizitza-nekearen bidez o)Sa.±zev& beartu g5.ndtin. "Eiire bekokiaren izerdiaz jango dnk.1'

(Gen.3,r;)
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• -Jaungoikoak Adan eta Eba'ri,i:cazan eta Atsegia»
Baratzan jarri zituanean,''lAzi ta uga-ldu zaitczte" (Gfen.1,28)
esan zion. Bera2,gisona bizi bearrean da,bere,egitekorik na—
gusienatakoa biaitzea da.- "Bisitza,gu2;tion eta bakoitzaren
eginbear nagusia da eta ontan uts-egit©» bere burua ereiltz^
a da izan" (Rerum Novarum), Gizona,bada,bizitzera bearturik
dago,ta "ontatik glzonari bizitzeko bearrezko ditun gafezak
lortzeko eskubidez berez datorkloj.gauza etiek,6rde,beartsuak
laBaren bidez saria irabazirik b-esterik ez dltzateke lortu"
(fi,,K.) Adan'ek oben egin zun ezgerotik ba,gizona lan egltera
bearturik^ dago,ta ez nolanai egitera ere, "Sure bekokiaren
izerdiaz «iaLana,zet
ngo•..dt^k*t>da?
(Gem "Bakoitzak,bizitza,ta
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kigun a.beras"fcasunak,gizonak bere natura ta bizitz bearraren
izatez dagokio,beretzako garagarri da ta ausartasxmoz artaea
itzarazkojlanetik era—bai; aldentzea berr5.z kondarkeri ta
egin beaj' aaguslenetako baten sapuzte". (I889-X-30}.

- 82 neurrian erabilli al izateko,adiraen eta gorputz indarren eraatea»,(lfelinaB*i» Araudiak 87'an).
-Egungo gizonaren •egokepan lanak lau doai bereiai

ditu:.
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1) Zigortasuna: Jaungoikoak gi-zonaçi egin zun obenaren
zigortzat ezarri baitio,lenago atsegin-lana zuna,neke~lan
biurturik.
2) Norberetasuna: Norberarena baita ta gizonaren zitu.
Beraz,ezta Hmateri",ta alakotzat ezin diteke erabilli. Gizatasuna, du beregan,gizonaren daralik. "Lana .'bakoijzarena da"~
diq Pio XII'garrenak."Norberaren indarren erabiltzeaz egiten
baita" (1941-VJ^l)
3) Beartasuna: Jaungoikoak,gizqna,egin zun obenagakit
zigorkatu zun ezkeno,oni,lana bearrezko bivirtu zaio, Ta,
"kristaudiak irakatsi dunea,lur ontan gizonari,lana bere izatez dagokio".(Leo XIII'nak,l889^X-30).
. ^- .4) Bldctac-uiia: La.na*aorberaren bizitza irabaztekb ta
gi^artiaroxj HU^rerapenerako bide bai da. Lanek norbe3?aren
bizitza du,prdo,len jomuga,"bizitzarako bear dana langabe
ez baiditeJs*•• Jjrabazi"(Pio XII'nak 1941-VI-l) benazko lanairl
guzien ongia berez daKcaIkioXaa?ik.
Orain lanaren zertasuna buruan irukirik eta bex-a.ren jomugfiri t>s,giratuki,lana,errien artzen dugunez beintzat, ;
elkarte bat,elkar-artze bat dala aito*tu bear. Elkarte batek
orde,bere^ bi ertz bereizi ditu ta biek dute emen zer—egifi
edo zer emaiijta zer zrtti» Bi ertz auek langillea ta nagisia
dira. Ark,oni,bere adimen et.a gorputa—indarrak eskeintzen 'd
di£,kio,eteklñ;a guztiz nagusiarentzat g8ldi+at*n dalaj ta onek ari,sariaMamalo, Lana bada,Leo XIII'garrenak dionez
norberarena ta,boatalde,beo.rrezko izan dalarik,auek daskaten
erakoa iean bear du sariak. Alegia,norbaitek nadusi onen e*;.
do arcn oiiera.ko egiten dun lanajnorbait orren "beroifasena. da»
ta bearresko gañera;;iana,iza' ere,gizonentzat bizibfdd baka—
rra baida. BeraE,naguei'onen edo arfn izenez lana dagiiiari»
gxitxienik bere burua itxiarazko bizikeraz zaintzeko lain dan
sarit
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Au onela izan daia,"demagun,,langillea ta nagusia
sartaz elkar datozela,naiz-ta,orde,beren gogoz sariaren e-

rabakitze ontara etorri,langille ta nagusiaren' gogoa,naturaren
raren araubidezrzuzenbidez datorren eskubide batek gaintzen
du,ta eskubide onek,langille neurritu bati ematen zaion saria bere bizitzarako lain dedilla daska. Iñoiz,ordea,langilleak,ala bearrez edo nagusiaren bildurrez,lan gogofa'gorik
artu ba*leza,eta nai ez arren nagusiak indarrez-edo ezarri
ba'lekio,bidegabe dagio ta bidegabe onen aurka zuzen-bideak
diar dagi"(R.N.)
Lam egiteafau da eraan diteken sari txikiaren
lenmugagai;bañan ez da bakarra. Langilleak bere lanaz sortzen
dun etekiña,berak bizitzeko biar dun saria baño aundiago
bada,langilleari etekiñaren neurriko sariai zor zaio gutxienik. Eteklña,au da lanaren'ondoren langilleari zor zaion
sari tikiena mugatzen duna.
Izan ere,langilleak,bere indarrak lanean erabiltzen ditulajindar auek lanaren bidea aultzen,urritzen dijoazkioj sariak,bada,gizonari lanean galtzen zaizkion indar
auek berritzeko lain izan bear du. Etekiña,orde, indar auek
berritzeko bear dan saria baño ugariago %ada,ta nagisialc e—
tekiñ onen ugaritaauna°geienbat langilleari zor diolarik,
saria ere gutxienik etekiñ onen neuprian eman bear dio,
Jaungoikoak,gizonari,irazan zunean,naturan infer
bereizi batzuk jarri zizkion eta,indar auen bidez,gizona
sendi—bxxru izatera zuzendu z\in,"azi ta ugaldu zaitezte" zio~
larik. Gizonari,"bada,berev;k;o zaio ezkondu al izatea ta eak6ntzea bera. Berez,natTiraa,indaE.^lK?reizi auen bid@z ta J-aJaungoikoaren aginduz,gizonaj!%BKiWf^^^ra zuzendua issan daf Langille»k,orde,ezkontzara zygendu% dagon langille onek,bestalde,bizi bearra bevm^km^^/^m^tm^^te^eajc
du. Baña,lan-sa-.
ri onek,bere bizdtza zaintzeko lain bakarraik ematen badio,
gizon oni ezkontza-bidaa erabat ixten zaiola aygiriK dago,
Ezkontzeko eskubidea,orde,gizonari berezfco zaionje&iÇHprk es
dazaioke ontan beaztoparik jarri. Ber©z,gorputz e"ta adimen
indarrak lanerako na/riisiren "bati eskeSirik dauakala'ba, onek
langilleari ain berezko aaion eskubide au egiieetara
teko lain dan saria em?i.n bear dio.
Au argitzeko,len aitatu ditudaj-s •!Leo XIII:
ren itzak azaldu ditzadan, Onela zioni "ifeiz-ta langillea:; ta

- £4 nagusia sariaren erabakitzera beren gogoz langille
ta nagusiaren. gogoa naturaren arau bidez datorren 8£kubide
batek gaintzen du,ta eskubide onek langille neurritu b:; ti
e-maten zaion saria bere bizutparako lain dedilla eskatzen
du". Pottier'ek dionez,eta berez,Aita Santuaren i.tz atieks
"Langille'neurritu bati ematerTzaion saria bere •bizitzarakc
latit- dpdillai11, aixrrez,Aita Santu berak ematen. ditun e;aku;ie igandik bereizirik ez d5.ra antu bear. Zera,alegia, "gizonak:
naturaz ezkontzeko eskuliidea daukala"? ta "naturaz sendiTsurua sendia zaitzera beartua dagola".
Itz auek buru,ditula Keane jannak darraio,Aita
Santuak,"langilleari ematen zaioh saria "bere bizitzarako lain dedilla" esatean,gizona,dan bezela,guzion" dugun bezel*-/
artzen du,bere indar,gogo ta asmo guzietaz,ogeitabost eño
sei virtekin ezkondurik eta heve garaian iruzpalau semeekin
bizsiko dan gizon ori,alegia. Beraz,Aita Santuaren itz auek
gogoratzean,guzti «u btiruan euki bear dugujta au gogoan izaki,langilleari sendi-saria zor zaiola aitortu bear.
-, Idazleekrsendi-sari au aitortzean,Leo XIIl'n"R.N."
eekutitzetik oiñarria attuaz, lau arrazoi ematen dituzte.
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1) Aita-Santuak dionez,langille nevaritu bati dagin lanaren gatifc zaion saria,bere bizitzarakq lain izan bear du.
Eraen,sariak laxxgillearen bizitzarako lain izan beardula esa—
tean,sendi*aren bfaitza erfe adierazten dugu,igizonayi berezko
baizaio sendi—buru izatea. Langilleak,orde,bere ta sendiaren
bizitzeko,ezkontza ondorengo anM^ji-amabost bat txrteetan bein
tzat berak irabazten duan saria besterik eztujandrea atu*ren
zaitEan arazoturik baidago. Naturak,bada,b©ste eskubiderik •
ematen ez diola.natura one» beroren indarrez langllleari sendi~sari au dagokio.
, .
,-.:.,.
2) Lanaren xede ta elburua langilleari bizitz o?i bat
* eskujsatzea onartu ezkero ba,sendia-dala-ta,geintzuenak dituzten bearrak,sariaren*erabakitzean ezin ditezke aaztu,
Lenengo arrazoiarekin afderdu gut'zi du onek;aurrekoan: langillearen bearra aan Qiñarri,oraingoan,berriz,bere bizitza.

3) Nagusia bere lan—tresnak zaitu ta berrltzen ieiatzen
bada,langillearen bearrak betetzen ax>e geiago beardu leiatu^
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Lan-tresnak zaitu ta langillea bazterturik uztea ezta arrazoiz jokatzen dun gizonarena. Ta gañera,nagusiari,langilleak ematen dizkiona,sendia baita.
4) Leo XIII'nak darakuskigunez,langilleak gaurko naikotasuna biarko arriskuarekin,gal-zoriarekin elkarturiS: badu,
ez du berazko lasaitasunik. "Naturaren arauak jarraiz" langilleak,sariaren zerbait gordez,bere ta sendiaren etorkizuna bide ziurrean jartzea ere nai luke Aita Santuak. Ezer
gorde baño,len,ord.,bere, ta sendiaren be irrak osatu be r dit
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Guzi auen sendogarri,.ona emen Pio XI'nak zer dion:
"Bi auek, -langillearen ta bere sendiaren bizitzea- lanari
berez datjciskio^ta emendik,ga,rrantzl aundiko ondorenak datofc
...langilleari,bada,bere ta sendiaren bizitzarako lain zor
z.aio". Ta Pio XII'-fiak: "Langilleen sariak beentzako ta bere
sendiarent7,ako lain bitez".
- Malinas'ko Araudiak,berriz,13o'ert zenbakian onela
dio:"Langillearen eta sendiaren bizitza ta ustegabeko rainartze,eritasun,zartzaro tan-ezaren"seguroa" beregan ditun
saria da,-nagusiak langilleari zuzenbidez gutxienik zor diona". Ta aurrerago 137'an "...sari ttikien onek zuzenbidearen
esksbide guztiak ez ditu aitzen,sari ttikien au ugaritzea
zuzenbidez daskan arrazoirik bada. Eta au langilleak oi baña
etekiñ ugari,obe ta irabazgarriagoa lortzea da izan. Beraz,
langilleari sendi-saria zor zaio,ta benazlto sendi-saria dedin,sendiaren bear guzti auek osatu bear ditu.
Bañan sendi—saria esatean,erabatekoa,iruzpalau
seme ditun sendiari bere beartasun gelenetan dagokiona,ala •
aldakorra,sendiari bere beartasun guzi guzietan dagokiona
artzen dugu? Sendi-sari aldakorra,sendiaren beraren ugaritasun»osa#qn eta beste beartasun guzien nerxrrian eraatekoa li~
tzake* Beraz,bearren eran ugariago edo urriago bear Xuke izan. Brabateko sendi-saria,berriz,langille neurritu ta on
bateh bizitzako beartasuneri dagokiona da,beartasun auetan
langillearen sendi-bvrrutza ta seme batzuen azi bearra ere
adierazten dalaf©z-,orde,sendiari itxuragabeko bearretan dagokiona,gizonari au ez bazaio, eguneroko. Sendi-saria aitor~
tzean ez dira,ba,bear auek adierazten.
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Onetzaz gañera,aurrerago aipatutako Aita Santu Leo
XIII'garren Iztetan bada beste esakun oargarri bat. Begira
zer dions "Langille ta nagusiaren gogoa iiatiiraren axaubrldez.,
zuzen-bidez,datorren eskubide Toatek gaintzen du",Baffan "natu
raren araubldcz'' esatean,Aita Santuak zein zuzenbidcz itz egiten dig-u? "Conmutativa"'az a-la ,s;iza,rtekoa2? Or»tan,b"tzuk
bata,ta begtek bestea diotelarik naiko sal&parta ibilli da.
Eta emen,bada,bi talde auen arrazoiak eman,eta bata edo beg—
tea onartzea bakoitzaren aukeran utzitik,lanari amaia emanço
1) Sendi—saria zuzenbide gizartekoaz eskatzen dutenak
beren arrazoia onela dakarte:
'
Norbaitek ematen duna,artzen dunaren berdin izatean
datza zuzenbide "conmutativa"*ren oiñarria. Beraz,sariak lan ren kideko bear du izan. Lanaren nevocvia artzeko,orde,lan
onen etekiña ta langillearen beartasunak gogoan eduki bear.
dira. Eta saria,bi auen neurriko bada bidezko da izan. Sariaren neurketa ontan,orde,langillearen beartasiona garrantzi ,.•'.•
aundiagoko dala,sariak gntxienik langillearen beartasun au
betetze aiñekoa izan bear du;izan Sre,gizonaren lfeii-»eginbearra
fa bizitzea izan dalarik,langillea,k berez du bizitzeko bear
duna,lanaren bidez lortzeko eskubide; ta beartsuak gañera,
bere lanaz saria irabazirik bakarrik lor dezake bizi al izatea. Langiileak,bada,lanean erabiltzen dun indarra sariaren
bidez osatu bear du. Beraz,etekiña nolanaikoa dala ere,lan—
langilleari gutxienik bizitz-sari au zor zaio,etekiña ugariago
dala,orde,gutxienik oni dagokiona eraan bear zaio.
Bañan,langilleak lanean erabiltzen dun indarra,galtzen dun indarra langillearena da,ta ez sendiarena; bestalda^
gizonak bere burua zaitzeko agindua erabatekoa du,sendi-zair^"
tsekoa,berriz,balizKakoa,ezkondtiko balitzkoa,alegia;ezkontzea
edo ez bere eskuan dagolarik.Larta dagiñak,ba,lan onen bidez
"bera bisitz.eko eskub'idea du.Beraz,lana flagiñari ayaenbide
"eonmutativa"'as bere bizitzeko lain bakarrik zor zaio. SenSendi-saria,orde,zuzenbide gizartekoaz. "Bañan langilleek bere
ta sendien bizitzari dagokion aaria artzen ez badute zuzenbide gizartekoa beterik dala ezin esan'*. (Divini Reeemptoris)
2) Sendi-saria zuzenbide "conmutativalt'az eskatzen dutenak,berrizfonela diote;

.
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Lanaricdagokion saria da langilleari gutsienik zor
zaiona. Lana,berriz,ontan giaonak erabiltsen dun hizitz-in darraz neurtzen da. Eañs'n indar oni zer darokib? .«aturari . ;
'oegiratxafci ..langilleari Gz-ez,ik sendiaren bizitsa. Isan ex\e,
indar ay.'ne«rt2eko,'berau bicle hesela zuaendurik da^on eltu-rua ez diteke baztertu|indar au,ba,berez eKkontsara zuzendu~
rik baitago'jnaturak gañsraeskubide au gelenefcan erabiltzea
' askatzen'du. Gieoriak,bada.,e5r.kondu eakero sendiarenganalco
betebearrak o'satzeko hide ~ba.t bakarrik'" clu:. bere indarren e-^rabiltzes,alegia. Beraz-, langillearen indar emate oni dago—.'•'.
ki on~ &&MBSC sendi-sarla da. " . ..neurtu dugta... langilleari berotzat eta sendiarentaat "estricta j u s t i t i a " ' z ciaçokion sa~ria» (D.H.).
Uana dala,edozein langille elduri eeicuratu bear
zalo senfl.i-sari au,bere lcidekoen erari lann. ba-dagi. beintzat.
Ta irakaskizun"' auen avtrka doan sdozeiñ, oituiva 'erabat zapuztu
bearreko da. IñoiK,ba.,"gizonak, iyafeazte^,.dun sarla ut-sa da»la~ta,emaztea lanera beartzea,'lt'xura gpbeko bidegabekei'i li—
tzake ta gazbiz bastertu bearreko". (Malinas'ko Araudiak 80*
n eenb&kian). Isan ere,emaztearen e-fc.'inb'eaprik iiaguyien^k,
ta batez ere aurren zairrfcza,oso galduri].: ^elditukp bailirake.
Sendi guzia dago,orde,beren biaitza osatsera •bear'turlk-fsema--'
ek,bada,azi ordukb,egin .bear ontan a i t a r i lagundu bear diote,
ak ere,bere eginbearx-ak bete ondorenjjakifiayta ez auen
^ x e inguruan-edo emakumeari dagozkion etlazein
tan saiatu bear du. ,
•
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