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Egungo prozesu politikoek, 
gizarte mugimenduen eta herri 
mugimenduen artean artikulazio 
handiagoko espazioak sortzeko 
behar larriak adierazten dizkigute. 
Hemen berehala sortzen da galdera, 
mugimendu mota bakoitzari 
konnotazio desberdin bat ematen 
dion zerbait horren inguruan, edo 
gizartekoa dena ez al da era berean 
herrikoia? Edo alderantziz, gizartekoa 
denetik ez al goaz herrikoiaren 
bidean?

Edozein kasutan, bi galdera 
horietan batasun espazioak edo 
masibitate handiagoko artikulazio 
espazioak sortzeko ikusmoldea dago 
mugimendu zabalak eta desberdinak 
eraikitzeko, beraien helburu 
zehatzekin arazoak, gai komunak 
eta antzekoak direnak lotzen 
joateko. Hori dela eta, konfluentzia 
puntuak bilatzera eta topaketa sareak 
ehuntzera eramaten gaitu, ideia edo 
amets komunetan.

Sortzen doazen elementuen artean 
garrantzitsuenetako bat, gure 
desberdintasunetan ikustea eta 
onartzea da, ideia edo ikusmolde 
desberdinak izan ditzakegula onartu, 
hauek legezkoak izan daitezkeela 
eta aliantzak lantzen doazen 
proposamenak eraikitzera eramaten 
gaituzten bideak dira, ez berdinen 
artean, baina bai amets komunak 
dituztenekin.

Elementu hauekin definitutako 
prozesu batek, “Beste mundu 
bat posible dela” bezalako amets 
komunekin topatzera eraman 
zigun. Hau izan zen Munduko 
Foro Sozialera dei egin zigun 
kontsigna; bertan, Porto Alegren 
(Brasilen), gizarte mugimenduei 
legezkotasuna eman zien espazio 
politiko sozial handiena sortuz eta 
sareen sorrerarako aukerak zabaldu 
zituen. Hortik abiatuz, aliantza 
berrien eraikuntzara bideratu ginen, 
horietako batzuk estrategikoak 

FR
AN

CIS
CA

 RO
DR

ÍG
UE

Z H
UE

RT
A 

AN
AM

UR
I - 

CH
ILE

 CL
OC

 - V
IA 

CA
MP

ES
IN

A

AL
IA

NT
ZA

 ET
A 

BA
TA

SU
NE

KO
 

BI
DE

 B
ER

RI
AK

bihurtuz ekintza komunen 
zehaztapenari begira, munduaren 
domeinua izan nahi duen eredu 
ekonomiko nagusiari aurre egiteko.

Eraikuntza politiko, sozial eta 
herrikoi hauen berria eta baliotsua, 
bere sorkuntzak ez dira emaitzak, 
eta goi-mailako ordena politikoko 
estrategiei ez die obeditzen. Bere 
planifikazioa, izaera zabal eta 
kolektiboa duena, sistemaren 
(pertsonen eta planetaren 
bizitzan eragiten dituen eragin 
desberdinekin) eraginaren eta 
bere eraginkortasunaren analisian 
oinarrituta dago, garapen ereduen 
bitartez. Hauek dira, indarra 
ematen doazen eta herri borrokak 
edukiz betetzen doazen, eta 
era berean, sarean lan egiteari 
zentzua eta legezkotasuna ematen 
doazen, partekatutako ideien eta 
proposamenen topaketa elikatu duten 
oinarri nagusiak. 

Baina, hemen bigarren mota bateko 
galdera sortzen da: ekintzarako 
mugimenduak eraikitzen dira, baina 
bere izaera eta aniztasunagatik, 
beti ez dira joaten aldaketa 
sozial eta politikoak animatzen 
dituzten mugimendu indartsuen 
eraikuntzaren bidean, hain zuzen 
ere, beste mundu bat posible 
izateko beharrezkoak direnak. 
Hortik abiatuta, garrantzitsuena, 
artikulazioak fede oneko 
adierazpenak baino zerbait gehiago 
izan daitezen horretan jarraitzea 
da, agintean dagoen sistema 
kapitalista eta patriarkalaren 
aurkako erresistentzia aktibora dei 
egiten duten proiektu politikoak 
formulatzean aurrera egitea 
beharrezkoa delako. 

Agian, egin den guztiaren artean La 
Vía Campesinaren eraikuntza izan da 
asmakizun handiena mundu mailan, 
ez bere baitan giltzatuta dagoen 
egitura bat bezala, sektore bezala 
interes espezifikoetatik haratago 
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klasearen identitatearen gabetze edo 
demonizazioan; pertsonalismoan 
edo botereagatik norbanakoaren 
borroketan, hauek egungo 
mugimenduetan bizio bezala agertzen 
dira askotan eta askotan. Zalantzarik 
gabe, hauek dira jardueretan dugun 
batasuna burutzeko aurre egin behar 
ditugun zailtasun handienak, elkarren 
arteko konfiantzako ikaskuntza eta 
eraikuntza espazio bat.

Gizadiak egun bizi dituen arazo 
nagusiek sareak osatzera dei egiten 
digute. Sare hauek tokiko eremutik 
nazional mailara salto egiten dute 
mugak gainditzeko eta nazioarteko 
sareak eta aliantzak osatzeko. Mundu 
honetan –komunikabideetako 
teknologiengatik, migrazio prozesu 
handiek, ekoizpen eta kontsumo 
sistemek, klima aldaketak sortzen 
duten esku-lanaren munduko 
trafikoagatik elkarren artean 
erlazionatuta–, emakumeen 
kontzientzia hartze bat indarrean 
sartzea, mugimenduetan generoko 
eta klaseko posizioak finkatzen joan 
direnak, era berean sare-lana egiten 
dutenak, eta partaidetza politiko 
eta sozial handiago bat indarrean 
sartzeak, borroka berrietan salto 
kualitatibo bat ematen ari dela 
adierazten digute. Modu honetan 
kultura berri bat finkatzen da, 
aniztasun etniko, sexual, sozial 
eta kulturalaren integratzaile eta 
inklusiboagoa, eta aniztasunean 
batasuna bilatzen duena, beste 
mundu posible hori eraikitzeko.

Erronka handia eta presazkoa, sare 
horien iraunkortasunaren bidean 
aurrera egitea da eta gure helburuak 
eta zentzu estrategikoak sendotzea 
posible egiten duen hori barneratzea 
da, identitatea galdu gabe eta 
aniztasunean elkartuta.

doazen proposamen argiekin baizik, 
landa munduaren aniztasuna lantzen 
duena, emakumeen bazterketako 
eragozpenak hausten dituena. Hori 
guztia, bere egiturak zabalak eta 
barnera sartzeko aukera izateko, 
erabaki hartzean partaidetza bateratu 
bateko egitura izateko. Espazio 
hauek, elikadura burujabetzaren 
aldeko bere borrokatik, antzekoak 
diren beste sareekin aliantzak 
sortzen dituzte, egun planetaren 
biziraupena arriskuan jartzen duten 
gaietan. La Vía Campesinak bere 
borroken erdigunean gizartearen 
interesak, justiziaren, bakearen eta 
elkartasunaren printzipioak jartzea 
lortu du. Alde batetik bestera joan 
da, batzuengana eta besteengana, 
borroka eta erresistentziako 
bideetatik, baina baita gobernuko 
negoziazio politikoetan eta 
nazioarteko espazioetan ere, horren 
ondorioz, gure mistikotasuna eta 
euskarritzen duten baloreak galdu 
gabe, ezta gure printzipioei eta 
helburu estrategikoei uko egin gabe 
ere.

Elkartasunean egindako ibilbide 
honek uzten digun ikaskuntzaren 
barruan, zalantzarik gabe,  sare-
lana sendoa da bertan ideia, 
balore eta helburua komunak 
bateratzen direnean eta gainera, 
beste pertsona, talde edo/eta 
erakundeen ekarpenetara irekitzeko 
konfiantza sortzen dutenean. La Vía 
Campesinatik beste erakunde edo/
eta talde askotako ekarpen teoriko 
eta praktikoak jasotzen ditugu, gure 
apustu eta proposamenen parte 
egiten ditugun heinean, agendak 
partekatzen ditugu eta estrategiak 
komunak eraikitzen ditugu 
identitatea eta autonomia galdu gabe.

Gure sare-lanerako balore 
garrantzitsuenetako bat jardueretan 
dugun batasuna da. Zailtasun 
nagusienak askotan, sistematik 
errotutako mesfidantzetan kokatuta 
daude, batasuna galarazteko asmoz; 
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Egungo gizartea sareen gizarte bat da, mota askotako 
konexio asko dituena, lotura ezartzeko, lankidetza egiteko 
eta parte hartzeko modu berrien esperimentazioa duena 
eta erreferente globalizatzaileen hegemonia duen gizartea; 
era berean, identitate komunitarioen sorrera bat da, 
lurraldekoak izan ala ez. Horrez gain, krisian dagoen 
gizarte bat dela ere diote, aurpegi anitz dituen krisia, 
sistemikoa. Zalantzarik gabe, mugimenduan dagoen 
gizarte bat da, agian azkar doan mugimendua eta egiazko 
aldaketa gabezia, eraldaketa gabezia ezkutatzen egon 
daiteke erlazio eta botere paradigmetan (soziala, politikoa, 
ekonomikoa).

Aurkezten dugun argitalpen hau sare-lanari buruzkoa da, 
baina gizarte eraldaketaren ikuspegi batetik. Oro har, lan 
hau garrantzitsua dela iruditzen zaigu, aldarrikapenetan 
eta proposamenetan eragin eta eraginkortasun politiko 
handiagoa lortze aldera. Horrez gain, kanpoko baloreetan 
oinarritutako, eta askotan, heteropatriarkatuaren eta 
kapitalismoaren logiken aurkakoak diren gizarteko beste 
ereduen eraikuntza kolektiboaren alde egiten badugu, 
sareko lana da: 

1. ELEMENTU ETA EKARPEN DESBERDINEZ ELIKATZEN DENEZ, 
INTEGRALTASUNAREN BIDEAN  DOA ETA AIPATUTAKO EREDUEN 
ERAIKUNTZA ERREALARI INDAR HANDIAGOA EMATEN DIO.

2. ERAIKUNTZA KOLEKTIBOKO GURE PROPOSAMENARI 
EGIAZKOTASUN GEHIAGO EMATEN DIO, KANPOKO ONARPENETIK ETA 
AUTOESTIMU KOLEKTIBOTIK.

3. IKASKUNTZA PROZESU BAT OSATZEN DU ERLAZIO, 
KOMUNIKAZIO, PARTE-HARTZE ETA ERABAKITZE MODUAK, AFEKTU 
ETA ZAINTZEN KUDEAKETA MODUAK, ANIZTASUN MODUAK ETA 
GATAZKA MODUAK DEKONSTRUITUZ, SORTUZ, BERRESKURATUZ, 
ETA BERRIKUSIZ.

4. GURE PROPOSAMEN POLITIKOAREN ETA ERAIKITZEN DUGUN 
MODUAREN BARRUTIK SORTZEN DIREN BALOREEN ARTEKO 
KOHERENTZIA BAT BILATU BEHAR DA. KOHERENTZIA HONEK 
GIZARTE ERAGINKORTASUNA EMATEN DU ETA GIZARTE BOTEREA 
ERAIKITZEN DA.

Emaús Gizarte Fundazioak urteak daramatza helburu 
politikoen eta bere prozesuen nola horien arteko 
koherentzia honetan aurrera egiteko moduaren inguruan 
eztabaidatzen, partekatzen eta ikasten. Elikadura 
burujabetzako esperientzia ekonomikoen bideragarritasun 
integralaren arabera planteatu dugu1 eta gizarte talde 
eta mugimenduen barneko bizitzaren arabera2 . Orain, 
sarean gauzatutako lanaren inguruan egiten dugu. Gizarte 
eraldaketa jardunak irauteko edo iraunkorra egiteko, 
protagonismoa ematea beharrezkoa dela ulertzen dugu, 
denbora eta baliabideak ematea, baita sareko lanaren 
gaitasunei, trebetasunei eta praktikei hausnarketa eta 
trebakuntza kritiko bat ere. Erlazionatzeko, elkarren 
artean antolatzeko moduak aldatzen ez baditugu, batetik, 
sare bezala ezin izango dugu funtzionatu eta bestetik, 
bereziki, ez gara eraldatzaileak izango gure esentzia 
horretan. Plano honetan, mikro eta makro alderdiak 
gurutzatzen dira. Alde batetik, sareko lanak pertsonek 
gauzatzen dituzte eta beraien artean konexioak sortzen 
dira eta beste alde batetik, instituzionalagoak diren edo 
erakunde arteko dimentsioak hartzen ditu.

Gizartea eraldatzeko bokazioa duten foro eta eremu 
desberdinetatik, aliantzak sortzea helburuak lortzeko 
beharra eta estrategia bezala identifikatu da. Sistemak 

SARRERA
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herri mugimenduen artean desadostasuna egotea lortu 
du, baita beraien arteko deskalifikazioa ere, klasea 
desegituratzen duen eta ikuspegi global batetik erronka 
komunei aurre egitea eragozten duen sektorializazioa. 
Honen aurrean, artikulazio gradu eta modu desberdinak 
dituzten, sektore anitzeko edo eragile-anitzeko aliantzak 
behar dira, baina intentzionalitate politikoa dutenak. 
Argitalpen honetan ez gara hitz egiten zehazki horretarako 
formalki sortuak diren sareez, izaera eraldatzaileko sare-
lanaren beraren esentziaz baizik: entzuten eta entzunaz 
ikasi, zure iritzia edo jarrera uzteko edo berrikusteko gai 
izatea, zerbaiteko boterea eta zerbaitekin boterea, gehitzea 
eta eraikitzea kolektibo moduan.

Gure helburu espezifikoa, gizarte ekitatiboen eta 
inklusiboen bidean eraldaketaren sustapeneko helburu 
orokorraren barruan, hausnarketa gakoak eta gomendio 
praktikoak ematea da, sarean lan egiteko, aliantzak 
eta sinergiak enfokatzeko, lehen aipatzen genuen 
koherentziaren ikuspegitik orientatzera bideratzeko 
modua pentsatzeko edo berriz pentsatzeko, eta horrela, 
sendotzeko.

Hemen partekatzen ditugun ikaskuntzak hausnarketa 
norbanako eta kolektiboko prozesu baten emaitza 
dira, bilduma, analisi eta kontraste teoriko eta praktiko 
prozesu baten emaitza, eremu desberdinetako 
erreferenteekin eta enbrionario/ esperimental/ hasierako 
esperientziak –sare-lanaren hasierako lanean-  dituzten 
erreferenteekin. Zentzu honetan, Euskal Herria sarean 
(BasHerri, Bilgune Feminista, EHKOlektiboa, Errigora, 
Eusko, HikHasi, Olatukoop, REAS Euskadi eta Saretuz) 
9 lan esperientzietan elkarrizketa luzeak burutu ditugu; 
gure kezkak eta hausnarketak beste latitudeko sare-
lanen esperientziekin partekatu ditugu, hain zuzen ere 
Latinoamerika eta Erdialdeko Amerikako esperientziekin 
(ANAMURI3  eta CEP Alforja4 ); horrez gain, talde 
motor bat eta kontrasteko talde bat izan ditugu (Adolfo 
Bornaetxea Fito, Idurre Zugasagazti, Agurtzane Díaz, 
Javi Sancho, Marc Badal, Oier Fuentes eta Hasier 
Iratzoki). Azken batean, sare-lanaren inguruko ikuspegi 
anitzak ezagutu eta gurutzatu ditugu, unibertsitatekoak, 
gaztetxeak, kontsumoa, baserri mugimendua, feminismoa, 
ekonomia solidarioa, agroekologia eta gizarteratzea. 

Jorge Riechmann eta Francisco Fernández Buey, “Redes 
que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos 
sociales” (Riechmann y Fernández, 1993: 9-10) beraien 
argitalpenean adierazten dute, gizarte mugimendu berriak 
aztertzerako orduan, baita berain sare-lana ere, hainbat 
ikuspegi konbinatzea garrantzitsua da: baliabideen 
mobilizazio eskola – antolakuntza alderdiari dagokionez, 
eta bereziki, mobilizazio arazoak –;  “partikularismoa”, 
esperientzia bakoitza garatzen den testuinguru historiko 
partikularri ematen dion garrantziagatik; sare ikuspegia, 
barne eraketa eta funtzionamenduaren inguruko 
ekarpenengatik; eta ikuspegi kognitiboa, mugimenduetan 
egiten duen enfasia, errealitatearen gizarte eraikuntzarako 
funtsezkoak diren aktore kolektibo bezala. Marko 
teoriko honetatik kasuen analisi sakon bat aurkezteko 
asmorik gabe, ikaskuntzak ateratzeko aldiz erreferentzia 
garrantzitsua izan daiteke.
Azkenik, beste hainbat gaietan bezala, zehazten ditugun 
helburuak, partekatzen ditugun ikaskuntzak beti ezin 
direla orokortu adierazten dugu:

1. UNE BATEAN, SARE-LANA GAUZATZEN ARI DIREN KOLEKTIBO 
BATZUENTZAT ONA DEN ESTRATEGIA, ERANTZUNA EDO ERABAKIA 
ONA IZAN DAITEKE ERE BESTE BATZUENTZAT, UNE HORRETAN EDO 
BESTE BATEAN, EDO EZ;

2. SARE-LAN ESPERIENTZIA BAKOITZAK ERRITMO, INTENTSITATE ETA 
BEHAR BATZUK DITU, BERE KIDEEN ERREALITATEAREN ARABERA, 
BAITA BERAIEN ARTEKO ERLAZIOAREN ARABERA;

3. MALGUA IZAN DAITEKE, ETA AGIAN BEHARKO LITZATEKE; 
GUTXIENGO ADOSTASUN BAT ERRESPETATUZ EDOZEIN NEURRI 
LEGEZKOA DA KIDE GUZTIEK ONARTUA ETA SENTITUA BADA, 
EBALUAZIO ETA PLANIFIKAZIO BAT ERANTZUTEN BADIO, 
BERE IZAERA TAKTIKO, KOIUNTURALA EDO ESTRATEGIKOA 
DIMENTSIONATZEN BADA.

Laburbilduz, ez dugu izaera eraldatzailea duen sare-laneko 
gida edo eredu bakarra aurkezten, prozesu horretan 
barneratuta dauden pertsona, talde eta sareek modu 
kolektiboan eraikitako ohar edo jarraibide batzuk baizik, 
eta gizarte ekitatibo eta inklusiboen berregiteko lineala ez 
den baina konplexua den prozesuan orientatu dezaketen 
jarraibideak.

1 https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/def-dandovidabajaresolucionpliegos 
2 https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/castellanofinalametsekinweb
3 ANAMURI – Txileko Landa Emakumeen eta Emakume Indigenen Elkarte Nazionala  
   (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile). CLOC-VC eta La Vía Campesina-ko kidea. / www.anamuri.cl
4 CEP Alforja – Centro de Estudios y Publicaciones Alforja. Herri Hezkuntzan lan egiten duen zentroa. Costa Rica eta Latinoamerikako beste herrialde batzuk. http://www.cepalforja.org/



Elkarlanean Indarra

8

Lehen aipatutako argitalpenean egileek baieztatzen 
dute: Mugimendu hauen gehiengoak adierazitako 
arrazoiak ondasun kolektiboei eragiten diote – 
ingurumen kalitatearen babesa, emakumeen baldintzetan 
hobekuntzak, nazioarteko gatazka egoerak murriztea 
–, arrazoizko hautaketaren logika eta ekintza egoista 
zuzenean kontraesanean jarriz. 

Gure kasuan, elkarrizketatutako esperientziek, beraien 
barnean oinarrizko interesak eta interes partikularrak 
dituzten zergati kolektiboen erantzuten diete ere. 
Zehazki, tokiko ekonomia, solidarioa eta eraldatzailearen 
alde egiten dute, kontsumo arduratsua eta kritikoa, 
agroekologia, feminismoa eta euskal identitatearen alde.

“Ekonomia solidarioa eta eraldatzaile ikuspegitik 
sustatu eta lan egin”.

“Ekonomia birlokalizatu eta euskararen presentzia 
sustatu dendetan eta enpresetan”.

“Agroekologiaren eta elikadura burujabetzaren 
sustapena, Euskal Herrian burututako esperientzia 
agroekologikoen trukaketa eta identifikaziotik 
abiatuz, egiaztapen parte-hartzaileko prozesu 
batetik”.

“Ekoizpen eta kontsumo tokikoa eta eraldatzaile 
ereduaren gainean gizarte sentsibilizatu”.

“Trantsizio feminista bat bultzatzea Euskal Herri 
subirano eta feminista baten bidean, egungo 
ereduak zalantzan jarriz (familia, erlazioak, 
identitate sexualak) eta emakume nazionalista eta 
feministekin sarea sendotuz”.

“Donostiako kontsumo arduratsu, kritiko eta 
eraldatzaileko ekimenen arteko koordinazioa, 
aipatutako ikuspegi hori sustatzeko, hezkuntza 
eraldatzailetik barne eta kanpokoa”.

“Ekonomia solidarioak, gizarte eraldaketa tresna 
bezala onarpen gehiago izatea”.

“Euskara eta hezkuntza aktiboa sustatu haurrak 
erdigunean kokatuz”.

“Auzolana sustatu, Euskal Herriko eragileak 
artikulatuz, euskara sustatuz eta agroaren egoera 
kontutan hartuz”.

Zentzu honetan eta sarreran adierazi dugun bezala, une 
oro bere helburu eta prozesuetan dimentsio politiko-
eraldatzailea barneratzen duen sare-lan batez ari gara.

1. 
ABIAPUNTUA
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Aipatutako baloreek eta printzipioek sare-lanean 
erlazionatzeko moduak egituratu beharko lituzkete, 
kudeaketa eta antolaketa, lidergo eta dinamizazio, 
formakuntza eta komunikazio moduak.

HELBURUAK
Premisa orokor hauetatik abiatuz, sare-lanaren helburuak, 
hainbat behar edo espektatiben bateratze gradu 
desberdinetik definitzen dira:

- Tokiko garapena eta botere soziala: eragile 
desberdinak lotzea lurralde batean, komunitate-
ehuna sendotzea errealitateari aurre egin eta modu 
integral eta kolektiboan eraldatzeko. 2. Eztabaida 
Foroan:  Parte-hartzea Inklusiorako eta Gizarte 
Eraldaketarako1 adierazten den bezala, sare-lana esparru 
honetan gomendagarria da “ez bakarrik koherentzia 
etiko eta metodologiko arrazoiengatik, baita gizarte 
eraginkortasuna arrazoiengatik ere. Komunitatean 
elkarrekin bizi diren eta ekiten duten eragile guztien 
arteko lankidetza behar da”.

“Lurralde desberdinen artean kohesioa 
lortzeko dinamika bat behar zen, euskararen 
egoera oso larria zen Nafarroako hegoaldean, 
pertsona ekoizleen egoera ere ez zen bereziki 
ona”.

- Intzidentzia politikoa: kontzeptu, ideia, arazo 
edo jarduera bat ikustera ematea eta agenda publiko 
eta pribatuan (lurralde edo global eskalan) jarri. Kasu 
honetan, erne egon beharra dago ez errepikatzeko, lehen 
aipatutako ikerketan jasotzen den bezala, “ordezkaritza 
egiturak botere publikoekin solaskide gaitasunean eta 
baliabideak eskuratzeko negoziazioan sendotzeko, 
elkarren arteko lankidetzako espazio efektiboak baino 
gehiago”

“Sozial mailan onartutako eragile motor eta 
solaskide bat izatea”.

 BALOREAK
Aurreko atalarekin koherentzian, balore eta printzipio 
alternatiboetan oinarrituko beharko litzateke, eredu 
neoliberal eta heteropatriarkal ereduak ezartzen 
dituenekin konparatuz. Marko hegemonikoak hierarkia 
mailan erlazionatzera eraman gaitu, lehiakortasunetik, 
mesfidantzatik, irabazi-galdu pentsamoldetik. Marko 
honetan ohiko moduan kaltetuak izaten dira emakumeak, 
baztertuak eta ahulak diren kolektiboak. Balore hauek 
ahultzen, gogogabetzen eta gatazka sortzen dute, 
hiritartasun unibertsaletik sortzen diren eraikuntza 
eraldatzaileko ekimenetan eta horien artean. 

Baina, baloreak sortu, eguneratu eta berriz egiten 
dira praktika sozialaren eta esperientziaren bitartez 
(RIECHMANN eta FERNANDEZ, 1993: 11). Hori 
horrela izanik, funtsezkoa da baloreak barneratzerako 
garaian modu praktikan aurrera egitea: gardentasuna eta 
konfiantza, eraikuntza kolektiboa, erantzukidetasuna, 
horizontaltasuna, partaidetza, lankidetza, entzute aktiboa 
eta komunikazio ez bortitza, zaintzak, bizitza erdigunean 
kokatzea, ekodependentzia eta interdependentzia. Hasiera 
bezala, funtsezkoa da aniztasunean eta aniztasunarekin 
lan egiten ikastea. Desberdintasuna errespetatuz eta 
balioan jarriz. Partekatutako identitateak eraikitzetik, 
hutseratzen ez dutenak, pertsonen eta taldeen aniztasunak 
barneratzen dituztenak baizik, adina, sexu orientazioa, 
jatorria, egoera sozio ekonomikoa edozein dela. Paulo 
Freirek adierazten zuen moduan “desberdinarekin 
elkarrekin bizitzeko bertutea, aurkakoarekin borroka egin 
ahal izateko”. 

“Irakatsi ezin diren baloreak daude, bizi eta 
transmititu egin behar dira”.

“Lurraldeko elkarteen gainetik ez dugu jarri 
nahi, ezta lana bikoiztu ere. Baratze batean lan 
egiteko tresna desberdinak behar diren bezala, lan 
desberdinak burutzeko elkarte desberdinak behar 
ditugula uste dugu”.

“Motibazio desberdinak ditugu (euskara, 
ingurumena, ekonomia), ondorioz, talde anitz bat 
osatzen dugu. Ezaugarri hau izatea indar handia 
da”.

“Prozesu oso geldoa baina oso parte-hartzailea”.

“Guk bakarrik gauzak egitea ezinezkoa dela uste 
dugu, sare-lana etengabea da, bai barnera bai 
kanpora”.

1 Espainiar Estatuan Pobreziaren eta Gizarte Bazterketaren aurkako Europar Sarearen 
argitalpena (EAPN jatorrizko sigletan), http://www.eapn.es/ . Fernando de la Riva-k 
koordinatuta (www.participasion.wordpress.com). 2012.
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- Norbanakoaren eta identitatekoak:

- Zure taldearen lana norabide onean doala eta 
operatiboa soilik den dimentsio bat duela Onartzea. 
Egiten ari zaren/ zareten horrek bere ekarpena egiten 
duela eta gizarte eraldaketa dela. Honek izateko 
arrazoia elikatzen du, dimentsio espiritual bat emanez, 
giza konexioko eta naturarekin duen dimentsioa.

“Une horretan egiten genuen horretan sinisten 
genuen, baina bakarrik sentitzen ginen 
[…] guk genituen kezka berdinak zituzten 
beste erakunde batzuk topatu genituen eta 
babeserako eta laguntzarako espazio bat ere”.

“Sarea guretzat, auzoan gauzatzen ari garen 
lanaren onarpen bat da eta horren parte 
garela sentitzen dugu eta aurrea jarraitzeko 
indarrarekin”.

- Pertenentzia zerbait handiagora: pertsonen 
(motibazio profesionala edota pertsonala) eta 
erakundeen segurtasun, unitate eta harrotasun 
sentimendua, beste pertsona eta talde batzuk ildo 
beretik lanean ari direla jakitean, munduan egon nahi 
dugun leku horretan kokatzen gaituzten helburu global 
eta ideal partekatu batzuekin.

“Euskal Herriko ekonomia solidarioko 
erakundeen artean ez zegoen koordinaziorik 
[…], indarrak elkartu eta topaketa espazio bat 
eduki”.

“Elkarren arteko laguntzako sare bat, arazoen 
aurrean bakarrik ez egoteko”.

“Ekimenen pertenentzia zentzua oso altua da, 
ez delako itzalaren sentsazio hori bizi, guztiz 
kontrakoa baizik”.

- Tresna: definitutako helburu komunerako 
beharrezkoak bezala taldeek identifikatzen dituzten, 
elementuak garatzeko eta hornitzeko gaitasuna 
duen espazio bat edo norbait izan (dedikazioa, 
ezagutzak, baliabideak –giza, diru, denbora–). 
Adibidez, ikerketak, materialak, teknologia berriak, 
formakuntza, difusioa.

“Irakasleriaren beharretan eta nahietan 
oinarritzen gara, irakasleek eta irakasleentzat 
sortutako ekimen bat da”.

 
 SORRERA 

Sare-lan ekimen bat sortzen den unean, pertsona edo 
talde sustatzaile bat erabakitzen ari da, intuiziozko 
moduan edo modu analitikoago batean, behar konkretu 
bati erantzutea, bokazio eraldatzaile eta alternatiben 
eraikuntza kolektiboko bokazio honetan kokatzen 
den posizionamendu ideologiko batetik. Aztertutako 
kasuetan, erabaki hau nolabait hausnartua izaten dela ikusi 
dugu, heltze prozesu batetik pasatuz, eta errealitatearen 
diagnostiko on batetik abiatzen da. Batzuetan, hasierako 
ideia pertsona talde txiki batetik sortzen da, beste 
batzuetan, eboluzionatuz doazen ekimenetan lankidetza 
egiten duten edo behar berri bat detektatzen den talde 
edo erakundeetan sortzen dira. Normalean garrantzitsua 
izaten da, ideiaren pertsona sustatzaileen artean 
konfiantzako eta kohesioko pertsonarteko erlazioen giza 
faktorea.

“5-10 laguneko talde batek moneta osagarria 
hainbat helburu lortzeko aukera bezala ikusi 
genuen”.

“Agroekologia sustatzen duten eragileen 
artean esertzeko beharra, legedia aldaketa bat 
eskatuz”.

“Ez da talde multzo batek sare bat sortzea 
erabakitze, bi erakundek sustatutako sare bat 
baizik, ondoren beharra baieztatu zen”.
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“Euskal feminismoan eta beste bi eremutan 
(bat barruko eta bestea kanpokoa) hutsune 
bat identifikatzen da: analisi feminista ezker 
nazionalistan eta mugimendu feministarekin 
bateratzea”.

 “5 urteko lan eta hausnarketaren ondoren, 
aldizkari bat sortzeko beharra ikusten da, 
hezkuntza tresna bat bezala, euskara lantzen 
duten ikastetxeetarako”.

“Une horretan zeuden sareekin ez ginen 
identifikatzen eta ondorioz, kide eta eroso 
sentituko ginen sare bat sortze erabaki 
genuen”.

“Gure beharrak jasotzen ziren eta zer izatera 
iritsi nahi genuen jasotzen zuen txosten bat 
idatzi genuen”.

“Agian hasierako prozesua oso pertsona 
gutxirekin identifikatuta eta lotuta egon 
zen eta baliteke ekimenaren jarraipena eta 
iraunkortasunerako ez izatea hoberena. Ez 
soilik lidergoaren ikuspegitik, baita ekimena 
sustatzea posible egin zuten erlazio pertsonal 
guztien menpekotasunetik ere”.

Balio handiko beste osagai bat, diagnostikoa eta 
ideia pertsonekin, taldeekin eta erakunde adituekin 
kontrastatzea da (teoriatik, eta bereziki, esperientzia 
praktikotik), gure sare-lan ideiarekin gurutzatuko diren 
sektore edo eremu desberdinetan. Zentzu honetan, ezin 
dira ahaztu edozein ekimenetako zeharkako alderdiak 
esparru honetan: parte-hartzea eta dinamizazioa, 
genero ikuspegia eta gizarteratzea. Botere erlazio 
asimetrikoak errepikatzea ekidin egin beharko genuke, 
baita gizarteko hainbat segmentuak ikustera ez ematea ere, 
sistema honetan baztertuta dauden pertsonen, kolektiboen 
eta herrien beharrak, helburuak, egiteko moduak eta 
ikuspenak erantzuten eta barneratzen ez dituzten sare 
elitistetan.

Prozesu guztian garrantzitsua da, baina bereziki hasierako 
fase honetan, talde sustatzaile honen mugitzeko eta 
konektatzeko gaitasuna. Beste kolektiboetan konfiantza 

sortzeko gaitasuna, ideia sozializatzeko gaitasuna 
kolektibo bakoitzaren helburu eta beharrak helburu 
nagusiarekin konektatuz, ekimena bereganatzeko 
sentimendu hori probokatzeko gaitasuna, sare-lanaren 
praktika egiaztatzeko gaitasuna. Hemendik abiatuz, kasu 
askotan topaketa edo jardunaldiak antolatzen dira, sare-
lan berri horren aktoreak abian jartzean eta bateratzean 
gertaera garrantzitsuak direnak.

“Garrantzitsua zen aliatuek sorrera prozesuan 
parte har zezaten. Jakin behar denaren 
inguruan, nork daki? Guk ez genekien ezer 
ekoizpenaren inguruan”.

“Definizio prozesuan kontsultatutako eragile 
guztiak aliatuetan bihurtzen ziren eta sare 
berriaren partaide sentitzen ziren”.

“Guztia bi pertsonek hasi genuen, lagunen eta 
ezagunen laguntzarekin […] beste pertsona 
ezagunen bila joan ginen, ideia azaldu, 
inplikatzera animatu”.

“Behetik hasten da ez erakundeetatik, 
proiektuarekin mugitzen diren eta ilusioa 
sortzen zaien jende eta egitura oso 
desberdinetara gerturatuz. Giro oso ona duen 
oinarri militante eta boluntario hau horrela 
mantentzea zaila da hazten doan arabera, 
baina, hor barruan dago eta animatzen 
jarraitzen du gaur arte”.

Kasu gehienetan definizio kolektiboari hasierako espazio 
garrantzitsu bat ematen zaiola ikusten dugu, sare-lanari 
gehitu diren alde guztiengatik, definitutako proposamen 
orokorrak multzokatzen dituen irizpideengatik: kontsumo 
arduratsua, ekonomia solidarioa, ekonomia eraldatzailea, 
agroekologia, etab. Zalantzarik gabe, honek pertenentzia 
eta lotura sentimenduaren alde egiten du eta beste aldetik, 
eraikuntza kolektiboko ariketa bat da elkarrizketatik eta 
loturen eta konfiantza sorreratik.

“Irizpide zerrenda bat edo konpromisoen 
eskutitz bat definitu dugu”.
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“Diagnostikoa giltza izan zen honen inguruan 
mugitzen zen jendea ezagutzeko, elkar ezagutu 
eta kontsumo arduratsuaz ulertzen denaren 
inguruan hausnarketa kolektibo bat egiteko”.

“Sare bat sortzeko unea dela ikusten dugu eta 
topaketa ireki bat proposatzen dugu, […] ez 
genuen gure kezka berdinak zituzten hainbat 
pertsona eta ekimen espero”.

Azkenik, garrantzitsua da hasiera batetik gure sare-
lanak eboluzionatuz joan daitekeela eta agian joan 
behar duela, nahiz eta errealitatearen irakurketa zuzen 
batetik abiatu eta nahiz eta printzipioak, irizpideak eta 
arauak ezartzen egon. Testuinguruan aldagai berriek, 
kide berrien ekarpenek, sortzen diren zailtasunetatik 
eta aurrerapenetatik abiatuta sortzen diren ikaskuntzek, 
doikuntzak jasan ahal izango dituzte. Ebaluazio, 
ikaskuntza, doikuntza eta birplanteamendu gaitasun 
hau, lehen aipatutako baloreak jarraituz ekiten badu, 
ekimenaren dinamismo eta osasunaren froga izango da.

“Gure lehen urratsen laburpena: ideia sortzen 
da > talde txiki bat osatu > beste kasu batzuen 
ikerketa eta antolatzen hasi > beste egiturekin 
eta kolektiboekin sarea egin > elkarte 
berriaren antolakuntza eta kanpaina > abian 
jartzea”.

“Gure hasierako uneak oso baloratzen ditugu. 
Oraindik ere harrituta gaude nola izan 
ginen gai hori egiteko. Gauza asko oker egin 
genituen, baina orain garen horren parte izan 
dira”.

Edozein kasutan, eta laburbilduz, 
sare-lan hau da:

- BERE FUNTZIONAMENDU ETA HELBURUAREN 
BARNE LOGIKA GAINDITU. ESPAZIOAK, 
ERRITMOAK, FUNTZIONAMENDUAK ETA 
PARTEKATUTAKO HELBURUAK BILATU ETA 
HAUEK, PARTE HARTZEN DUTEN TALDE GUZTIEN 
ALDE EGITEA. ROLEN, EREMUEN ETA INDARREN 
OREKA ADOSTUA BILATU, PARTE HARTZEN 
DUTEN TALDEEN ETA SARE-LAN ESPERIENTZIA 
BERAREN ARTEAN.

- BAT GEHI BAT BI BAINO GEHIAGO DELA 
SINISTU, MULTZOAK ZATIAK BANATUTA 
BAINO GEHIAGO EMATEN DUELA ETA IKUSPEGI 
DESBERDINEK ABERASTASUNA SORTZEN DUELA. 
NORBERA BAKARRIK EZ DA DENERA IRISTEN, 
BI PERTSONA ELKARREKIN GAUZAK EGIN 
DITZAKETE BESTE DIMENTSIOETAN, ERAGIN 
ERALDATZAILE INDARTSUAGO BATEKIN, ARLO 
SOZIAL, POLITIKO ETA EKONOMIKOAN LAN ILDO 
ERALDATZAILEAK IREKIZ.

- PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONAK ETA 
TALDEAK KIDE DIRELA SENTITZEA, SAREAREN 
ETA SAREA OSATZEN DUTEN KIDEEN ARTEKO 
PROTAGONISMOAREN OREKA ZAINDU BATEAN. 
HAU MODU OSO IKUSGARRIAN IRUDIKATZEN 
DA, BAINA EZ BAKARRA, ZURE DISKURTSOAN 
KANPORA ETA BEGIRA NOLA PENTSATZEN ETA 
DEFINITZEN ZAREN:

ALIANTZA, PLATAFORMA, MUGIMENDU, 
SARE BERTAKOA NAIZ EDO BERTAN PARTE 
HARTZEN DUT. 

ALIANTZA, PLATAFORMA, MUGIMENDU, SAREA 
BERA NAIZ EDO BERTAKO PARTE NAIZ. 
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- SAREKO-LANA EKINTZA PUNTUALAK ETA 
TRESNA BAT BAINO GEHIAGO DENAREN LOGIKA 
GAINDITZEA.

- EKINTZA ETA HAUSNARKETAREN ARTEN 
LOTURA ETENGABEA MANTENDU, BAITA 
TOKIKOAN JARDUTEA ETA KONEXIO 
GLOBALAREN ARTEAN ERE. BI PLANOEK 
INDARRA, MOTIBAZIOA ETA LEGEZKOTASUNA 
EMATEN DIGUTE.  

- ERTAIN ETA EPE MOTZEKO HELBURUAK JARRI 
ERALDAKETAKO PROZESU ETENGABEAREN 
BARRUAN. AURRERA EGITEN, EBALUATZEN, 
GURE BURUA EZAGUTZEA ETA ASETASUN 
DOSIAK EMATEN LAGUN DIEZAGUKE. 

- BALIABIDE ETA GAIKUNTZA ESPEZIFIKOEN 
DEDIKAZIOA. SARE-LANEAN GAITUAGO DAUDEN 
PERTSONA GEHIAGO EGOTEAK, PERTSONA 
BATZUETAN HAINBAT ROL GELDITZEA EKIDIN 
EGITEN DU. SARE SENDOAGOAK DIRA ETA 
SARE-LAN JASANGARRIAGOA, EKITATIBOAGOA, 
INKLUSIBOAGOA ETA ERAGINKORRAGOA 
SOZIAL MAILAN.

- BALIO ERANTSIA EMATEN DUEN 
JOAN-ETORRIKO ERLAZIO BAT, SARE-LANA 
ERAKUNDEAREN ZATI ESPEZIALIZATU BATEN 
EDO ZUZENDARITZEN ZEREGIN ESKLUSIBOA 
BEZALA BIZITZEAZ GAIN, TALDEAREN EDO 
ERAKUNDEAREN BERAREN LANA 
SENDOTZEN DU. 

Azkenik, erreferente modura, sare batek izan beharreko 
ezaugarri egokienak zerrendatzen ditugu, EAPN-ESren  
ikuspegiaren arabera, bere Pobrezia eta gizarte bazterketa 
egoeran dauden pertsonen gizarte partaidetzako gida 
metodologikoa: 

- SAREA OSATZEN DUTEN ERAKUNDEEN ARTEAN IKUSPEGI BAT 
PARTEKATU.

- ERAKUNDE BAKOITZAREN DEPARTAMENTU ETA LAN GUZTIETARA 
ZEHARKAKOA IZAN, BAITA ERAKUNDEEN FILOSOFIAREN BARRUAN 
ERE.

- EZAGUTZAREN SORMEN KOLEKTIBOA, GIZARTE GAI BATEN ETA 
SEKTOREAREN INGURUAN;

- ANIZTASUN PRINTZIPIOA HARTZEA.

- “PROZESU” PRINTZIPIOA HARTZEA, JARDUERA MEKANISMO ETA 
FILOSOFIA BEZALA. 

- ERAKUNDEEN INPLIKAZIOA KOMUNITATEAN, LAN EGITEN 
DUTEN LURRALDEEN GIZARTE-EHUNEAN, BAZTERKETAREN ETA 
DESBERDINKERIAREN INGURUKO EZTABAIDA PUBLIKOAN ERAGINEZ.

- EBIDENTZIAN ETA EBALUAZIO ETENGABEAN OINARRITUTAKO 
PRAKTIKA. 
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Ezarritako helburuen, identifikatutako beharren 
eta antzeko praktiken, lagun edo pertsona adituen 
aholkularitzaren arabera, gure sare-lanean jabetu nahi 
dugun egitura definituz joango gara. Era berean, pertsona 
eta kolektibo kolaboratzaile eta aliatu potentzialekin 
egindako lehenengo kontaktuek proposamenaren 
mugitzeko eta multzokatzeko gaitasunaren ideia bat 
emango digute, konplexutasun tamaina eta gradu 
desberdinak sortuz. Helburua, lehen adierazi dugun 
bezala, ez da egitura berriak sortzea sortzeagatik soilik, 
kanpora eta barrurako estrategia bezalako sare-lan bat 
motibatzea eta dinamizatzea baizik, eraikuntza erreal eta 
jasangarria dena, kontraboterekoa eta eraldaketakoa.
Koordinazio formulak asmatu eta konfiguratzeari 

dagokionez, Sareen Teoriak eta zehazki Burt-ek (BURT, 
1980), oinarrizko eta esanguratsuak diren bi suposizio 
barneratzen ditu. 

- Aktore batek beste batzuekin mantentzen dituen 
erlazioak, bere ekintza, pertzepzio eta portaeretan eragin 
dezakete. Banaketa desberdinak lankidetza baldintzatzen 
du, indibiduon arteko kolaborazioa inplikatzen duelarik, 
baita lehiakortasuna ere, gatazka inplikatzen duelarik.  
Honek izaera dinamiko bat ematen dio sareen teoriari, 
sistemaren egitura koalizioaren eta gatazkaren 
jarraibide aldakorren arabera aldatzen delako. 

- Ezin da azterketa gelditu indibiduoen gizarte 
portaeran. Gizarte sistemaren egituraren maila 
desberdinetara iritsi beharra dago. Zentzu honetan, gizarte 
eragileak printzipio desberdinen arabera elkartu daitezke 
(Lozares, 1996: 121-122):

Bistakoa da, egungo erronka handiek, proposamen 
alternatiboen pisua, gaitasunak, argumentuak eta ikustera 
ematea handitzen duten plataformak osatzeko beharra 
ikusten dute. Sareen teoriak adierazten duen moduan, 

Beste alde batetik, azken urteetan, berrikuntzaren 
eremutik, hainbat alderditan, sare-lan eraldatzaile 
baten inguruko hausnarketan eta esperimentazioan 
interesgarriak izan daitezkeen antolakuntza ereduak 
garatu dira. Ekosistema eta hub kontzeptuez ari gara. 
Instituzionalizatutako sareen nozioari dagokionez eta 

aldakorra den testuinguru baten aurrean freskotasuna 
galtzen dutenen aurrean, eredu hauek lurralde zehatz 
batean lan egiteko egokiagoak diren konexioak sortu 
nahi dituzte. Ondorengo taulak oinarrizko ezaugarriak 
laburbilduko lituzke: 

2. 
EGITURAK

KOHESIOA                              BALIOKIDETASUNA                       TONTORRA               

BITARTEKARIA                            TARTEA 
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plataforma bakoitzak bere estrategiak, printzipioak 
eta eboluzioa definituko ditu, bere helburuen eta 
gizarte boterearen arabera. Modu berdinean, gizarte 
berrikuntzatik ikusten den bezala, teknologia berrien 
erabateko barneraketa testuinguru batean gaude, 
baita ekintzailetzaren, auto-eraketaren eta elkarlaneko 
esperientzien sustapeneko testuinguru batean ere. Era 
berean, lurraldeko komunitate sarean modu positiboan 
eragin dezakeen bertakoarekin birkonexio bat ematen 
da, baina baita, modu inkontzientean edo nahitako 
moduan, analisietatik, aliantzetatik eta komunitate 
globaletatik deskonektatzen gara, erantzunkidetasun eta 
ekodependentzia printzipioak galduz.

Indarrean dagoen araudiaren barruan dagoen gure 
egitura ofizial egin nahi dugun al ez alde batera utziz, 
garrantzitsua da elementu hauen inguruan hausnarketa 
bat egitea, azaletik bada ere, gure egitura definitu aurretik.

Aztertutako esperientzietan partaidetzako hiru une eta 
plano identifikatu ditugu: 

- PERTSONA, TALDE EDO ERAKUNDE SORTZAILEAK 
- PERTSONA, TALDE EDO ERAKUNDE DINAMIZATZAILEAK
- PERTSONA, TALDE EDO ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK

1. LEHENENGO PLANOAN

Eragileek funtsezko rola betetzen dute sare-laneko 
ekimenaren sorreran – fasearen luzera kasu bakoitzaren 
araberakoa – eta ondoren, bigarren planoan parte 
hartzera pasatzen dira. Kasu honetan, bai aholkularitza 
funtzioarekin baita talde motorraren edo zuzendaritza 
taldearen parte bezala ere. Batzuetan parte-hartzaile 
planoan inplikatzen dira.

Landa sektoreari eta ekonomiaren eremuari lotutako 
ekimenetan ez da erakunde feministen partaidetzarik 
ematen eraketa edo hasiera fase horretan. Hezkuntzari 
lotutako ekimenetan parte hartzen duten pertsona 
gehienak emakumeak dira, sektoreak berak dituen 
ezaugarriengatik. Kontsumo arduratsu, kritiko eta 
eraldatzailearen eremuko ekimena, baita noski, sare 
feministako ekimena ere, zentzu honetan, presentzia eta 
kontzientzia kritiko batekin sortzen dira.

2. BIGARREN PLANOAN 
 aurkitzen ditugu:

- ZUZENDARITZA EGITURA ARGI BAT DUTEN KASUAK. 
- NAGUSIKI LAN TALDEETAN ANTOLATUTAKO KASUAK, 
 IRAUNKORRAK EDO JARDUERA PUNTUAL BAT IZAN,   
 SEKTORIALAK EDO LURRALDEKOAK.
- SOLDATA JASOTZEN DUTEN EDO LIBERATUAK DAUDEN  
 PERTSONAK DITUZTEN PERTSONAK, IA BERE   
 OSOTASUNEAN, FUNTZIO DEFINITUEKIN EDO FUNTZIO  
 ANITZEKIN, GEHIENETAN. 

Zerbait 
ikustera eman

Agenda publikoan 
jartzea lortu 

Kontzeptua /gaia hausnartzea 
eta eboluzioa 

Instituzionalizazioa 
(egitura sortzen du)
   

SAREA EKOSISTEMA HUB

Espazio/gai zehatz batean
lan egin 

Jarduera
ikuspegi asko 

Eragile desberdinen 
artean helburu komuna finkatu 

Malgutasuna 

Interrelazio naturala
eta sortze-interrelazioa

Ezagutzen 
konexioa

Sortze-ekimenen eta berritzaileen 
garapena 

Proiektu 
azeleratzailea 

Lankidetza lana beste 
pertsona adituekin 

Malgutasuna sortzeko 
garaian 

1 Eduardo Sánchez-ek burutua. Emaús Gizarte Fundazioko Gizarte Berrikuntzako 
Zuzendaria. http://www.emaus.com/tiene_sentido/red-ecosistema-y-hub-diferentes-
modelos-de-intervencion-en-la-sociedad/
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- AHOLKULARI TALDEAK (EREMU AKADEMIKOA, 
 PERTSONA SORTZAILEAK).
- TALDE MOTORRAK EDO SUSTATZAILEK
 DITUZTEN KASUAK. 

Genero ikuspegi batetik, errealitate    
desberdinak ikusten ditugu: 

- ASKOTAN LIBERATUAK DIREN PERTSONAK 
 EMAKUMEAK DIRA.

- HAINBAT KASUTAN INPLIKATUTA DAUDEN PERTSONA  
 GEHIENAK (LAN TALDEAK, BATZARRAK, BILERAK…)  
 EMAKUMEAK DIRA ETA EZ DA HARATAGO DOAN   
 HAUSNARKETA BAT EMATEN, GENERO IKUSPEGITIK
 ETA FEMINISMOTIK. 

- HAINBAT KASUTAN EMAKUMEEN PRESENTZIA
 GEHIENGOA DAGO ETA HORREZ GAIN, GENERO
 IKUSPEGIAREN ZEHARKAKOTASUN KONTZIENTE BAT,  
 BAITA ANALISI FEMINISTA BAT ERE.

- BESTE ZENBAIT KASUTAN, ANTZEZLEKU DESBERDINAK  
 IZATEAGATIK (EMAKUME GEHIAGO BAINA ZUZENDARITZA  
 POSTUETAN EZ, EMAKUME GEHIAGO BAINA GIZONEK  
 GEHIAGO HITZ EGITEN DUTE, EMAKUME GUTXI,   
 KOPURUZ ANTZEKO BAINA PORTAERA MASKULINOAK  
 NAGUSI DIRA) GENERO IKUSPEGIA ARAZO, GABEZIA EDO  
 ZAILTASUN BEZALA BARNERATU DELA ADIERAZTEN DA
 ETA NEURRI OSO DESBERDINAK PLANTEATZEN
 DIRA. HORRELA: LAN TALDEA, GENERO DIAGNOSTIKOA  
 ETA BERDINTASUN PLANA ANTOLATU; GAIA MODU   
 INFORMALEAN LANDU ETA ERANTZUKIZUNA EMAKUMEEI  
 EMANEZ, EZARRITAKO ESKEMAREN BARRUAN PARTE  
 HARTZERA BULTZATUZ ETA AHALDUNDUZ; ELKARRIZKETAN  
 EZ DA AURRERA EGITEN ETA EMAKUMEEK
  UTZI EGITEN DUTE.

“Kontziente gara bileretan emakume gehiago 
gaudela baina gizonek gehiago hitz egiten 
dute. Konfiantza gehiago sortzeko ahalegina 
egiten ari gara, pertsona guztiak modu askean 
parte hartzeko aukera izateko, ahaldunduago 
sentitzeko ”.

”Bai taldean bai batzarrean gehienak 
emakumeak ziren baina, batzordean aldiz 
gizonak. Honetan lan egiteko beharra ikusten 
zen eta lan talde bat, diagnostiko bat eta genero 
plan bat sortu ziren. 2016 urtean batzordean 
emakume eta gizon kopuru berdina izatea 
lortzen da”.

“Parte-hartzaile gehienak emakumeak dira. 
Generoa gaia funtsezkoa da eta hasiera batetik 
egunerokoan eta hausnarketa eta planifikazio 
guztian barneratzen saiatzen da”.

“Batzarretan eta bileretan giro oso maskulinoa 
ikusten dut. Ez bakarrik gizon gehiago 
dagoelako, baita egiteko moduagatik ere. 
Egiteari lehentasuna ematen zaio eta 
hausnartzeari eta zaintzeari aldiz, ez. Ikuspegi 
oso produktibista eta lan fisikoaren ikuspegia 
dago, balore bezala”.

”Soldatakoak eta lan taldean gizonak dira 
denak. Gabezia bat dela kontziente gara baina 
emakumeei galdetu diegu ea sartu nahi duten 
eta arrazoi desberdinengatik, ez dira sartu”.

3. HIRUGARREN PLANOAN, 

Titulu partikularreko edo kolektiboko partaideak 
aurkitzen ditugu, beraien profilaren arabera azpitalde 
desberdinetan antolatuta eta bereziki, sare-laneko 
esperientzia konkretu bakoitzaren lan egiteko 
konplexutasunaren arabera. Hainbat kasutan, erakunde 
edo ekimen berrien sarrera edo onarpen mekanismoak 
daude.

Modu horretan agertzen dira: kontsumo taldeak, pertsona 
bazkide ekoizleak, baserritarrak, hiritarrak, bilgunekide, 
elkarteak, pertsona harpidedunak, tokiko hezkuntza 
eragileak, sindikalak, enpresa-ekimenak, ekonomia 
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solidarioko erakundeak, kolektibitateak, etab. argi dago 
partaidetza anitza eta tokikoan oso errotua dagoela. 
Kasuren batean, plano honetan emakumeak eta emakume 
talde edo talde feministak barneratzeko edo hauengana 
gerturatzeko kezka esplizitu bat egiaztatzen da. 
Beste alde batetik, eskematizatutako egituretan zehazki 
agertu ez arren, esperientzia gehienek mugimendu 
globalekin eta nazioarteko esperientziekin konexioak 

dituzte: La Vía Campesina, Emakumeen Mundu Martxa, 
RIPESS (Ekonomia Sozial eta Solidarioaren Sustapeneko 
Nazioarteko Sarea), anti-TTIP Kanpainak eta merkatu 
libreko beste akordio batzuk, Hazien Sareak, Moneta 
Sozialeko esperientziak, etab.
Jarraian, aztertutako esperientzien egitura eskematikoak 
aurkezten ditugu. Eskema hauek guk gauzatu ditugu, 
elkarrizketatik ateratako informazioan oinarrituz.

BASHERRI

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

PERTSONA 
BAT 
LIBERATUA

LANTALDEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

GIPUZKOAKO KONTSUMO TALDEAK

EHNE GIPUZKOA BIOLUR

BASHERRI
SAREA

BILGUNE
FEMINISTA

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

EMAKUME 
KONTSEILUA
5 
LIBERATUAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

PERTSONAK 
NORBANAKO 
MODUAN

BILGUNE 
FEMINISTA

EMAKUME TALDE BATEK 
SORTUA, LEITZAKO 

TOPAKETATIK

“BILGUNEKIDE” 
TALDEAK

BESTE TALDE 
FEMINISTAK

OLATUKOOP

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

DINAMIZAZIOA: 
SAREKO PARTE-
HARTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

TALAIOS

EKIMEN EKONOMIKOAK ETA KOOPERATIBA TXIKIAK

OLATUKOOP
LANTALDEAK
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PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

Batzordeko bilerak

Administrazioa

Onarpen batzordea

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

Elkarteak

EHKo Lantaldeak BEHI-ESNEA ZEREAL OKINDEGI
BARATZEZAINTZA MONOGASTRIKOA
FRUTAZAINTZA SENDABELARRAK
ERLEZAINTZA ARTZAINAK
BEHI-HARAGIA BASERRIA

BLE (Biharko 
Lurraren Elkartea)

Biolur 
(Gipuzkoa)

Baserritarrak eta 
hiritarrak

Pertsona 
liberatuak
Pertsona 
liberatuak

Bertako kontsumo 
taldeak

EK
OL

UR
BIO

AR
AB

A
BIO

LU
R

BL
E

BIO
NE

KA
ZA

RIT
ZA

LU
RR

EK
O

EN
EE

K
CP

AE
N

BIO
LU

R N
AV

AR
RA

LA
ND

AR
E

BID
AZ

I 
AR

AM
AIO

KO
 

KO
NT

SU
MO

 
TA

LD
EA

... GR
UP

O 
CO

NS
. N

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

GIZARTEA
BOST 
PERTSONA 
LIBERATUAK

LANTALDEA

ZUZENDARITZA BATZORDEA

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

EKONOMIA SOLIDARIOKO ERAKUNDEAK EDO/ETA ALTERNATIBAK 

EHko erakundeak

REAS EH REAS NAFARROA

REAS
EUSKADI

EHKOLEK-
TIBOA

REAS

SARETUZ

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

TALDE MOTORRA

LANTALDEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

KONTSUMO KONTZIENTE, ARDURATSU ETA ERALDATZAILEKO 
ERAKUNDEAK ETA TALDEAK 

EMAÚS GIZARTE FUNDAZIOA MUGARIK GABE

SARETUZ
BI 
PERTSONA 
LIBERATUAK
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PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

LAU
PERTSONA 
LIBERATUAK

AHOLKU* TALDEA *30 PERTSONA UNIBERTSITATEARI LOTUTAKO 

** IRAKASLERIA: 15 PERTSONATalde motorra**

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

ADARRA  
 (IRAKASLERIAREN MUGIMENDUA)

IRAKASLEEN ELKARTEA

PERTSONA, TALDE ETA ERAKUNDE HARPIDEDUNAK

HIK HASIHIK
HASI

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

PERTSONA 
LIBERATUAK

PERTSONA 
BOLUNTARIOAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

BI PERTSONA 
NORBANAKO 
MODUAN

ERRIGORA

SAREKO 
ERAGILEAK

IKASTOLAK
AEK
NEKAZAL 
SINDIKATUAK
BESTEAK

PERTSONA 
BAZKIDEAK ETA 
EKOIZLEAK

PERTSONA 
KONTSUMITZAILEAK

Talde sustatzailea “Lan-taldea”
ERRIGORA

EUSKAL
MONETA

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERSONAS, GRUPOS 
U ORGANIZACIONES 
DINAMIZADORAS

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

5-10 PERTSONAKO TALDEA BERTAKO KAZETARI 1 

PERTSONAK 
NORBANAKO 
MODUAN

Enpresak ELKARTEAK KOLEKTIBITATEAK

EUSKAL
MONETA

LANTALDEAKZUZENDARITZA TALDEA

6 PERTSONA 

IDAZKARIA

GARAPEN TALDEA

PERTSONA KOORDINATZAILEA

BESTEAK

ERABILTZAILEAK

ENPRESAK

FINANTZAK

AZPIEGITURAK

ITZULPENA

INFORMATIKA
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Kasu hauetatik eta tokiko eta nazioarteko mailan kontraste 
saioetatik abiatuz, hainbat ohar eta apunte ateratzen 
ditugu atal honi dagokionez: 

- Gizarte, politika eta kudeaketa 
eraginkortasunaren arteko oreka hauskor eta 
dinamikoan, esperientzia bakoitzak gehien komeni 
zaion eskema aukeratzen du, lan egiteko moduaren eta 
eragile aniztasunaren konplexutasunari erantzunez. 
Biltzar bidezko egitura bat aukeratzeak ez du automatikoki 
funtzionamendu horizontal, parte-hartzaile eta 
eraldatzaile bat eramaten. Era berean, zuzendaritza 
batzorde edo talde bat izateak ez du modu bertikal, 
autoritario eta gardentasun gutxiko moduan funtzionatzen 
dela inplikatzen. Hain zuzen ere, koherentzia etiko 
eta metodologiko bat izatea egokiena da. Sare-lanean 
parte hartzen duten pertsonak eta taldeak ase eta harro 
sentitzen diren emaitzak eta gertaera garrantzitsuak 
lortzea funtsezkoa da ere, beraien lotura sortzeko zerbait 
konkretua. Baina bereziki, balore parte-hartzaileetatik eta 
biltzar bidezko baloreetatik barneratzea eta funtzionatzea, 
prozesu pedagogiko bat eta aldaketa kultural prozesu bat 
dela onartzea ezinbestekoa da.

“Hasieran Argiatik eta Berriatik sortu 
nahi genuen elkarte motaren inguruan 
aholkatu ziguten […] ondoren, 2012 urtean, 
kooperatiban bihurtu ginen hausnarketa bat 
egin genuelako eta osatzen genuen talde mota 
ez zetorrelako bat gure filosofiarekin”.

“Hasieran itxura juridikorik gabeko sarea sortu 
genuen. Orain irabazi asmorik gabe elkarte 
bat gara, elkarteen, enpresen, kooperatiben, 
ekimenen… elkartea”.

“2004 urtean estatutuak aldatu ziren eta 
zuzendaritza batzordean eta batzarrean 
eztabaida prozesu bat gauzatzen da, izan nahi 
dugun sare mota erabakitzeko”.

“Urte batzuk beranduago, batzarrak elkarte 
bezala eraikitzea funtsezkoa dela erabakitzen 
du. Lantalde bat ari da arduratzen prozesu hori 
abian jartzen”.

- Edozein egituretan, baina are gehiago 
lantaldeetan oinarritutako egitura batean, falta ezin 
duen balore bat, gainerako pertsonekiko edo taldeekiko 

konfiantza da. Erantzukizunetik modu kolektiboan 
eskuordetzeko eta eraikitzeko gaitasun bat daraman 
konfiantza bat. Zentzu honetan, prozesuen kontrolaren 
instintua moderatzea bezain garrantzitsua da, 
norbanakoaren erantzukizun gabezia sentsazio hori 
ekiditea, batzuetan, modu kolektiboan onartzen diren 
erabakietan eta zereginetan ematen dena.

- Ekimen mistoetan arreta gehiago jarri behar 
den arren, sare-lan edozein egiturak genero analisi 
sakon bat egin behar du, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunarekin konpromiso argi batetik abiatzen dena, 
baita zaintzen gaineko filosofia batekin ere, eta zentzu 
honetan helburuen lorpen mailakatuko bide-orri bat 
eramaten duena. Egiturari dagokionez, honakoa izango 
litzateke: erantzukizun eta erabaki hartze espazioetan 
parekidetasuna lortzea, aholkularitza kontseiluetan 
emakume feministak egotea, sare-lanean emakume 
taldeak, LGBTI eta feministak inplikatzea, prekarietate 
egoerak eman ez daitezen zaindu (adib. langile liberatuak) 
–ez orokorrean, eta are gutxiago emakumeei bakarrik 
eraginez–, egitura horizontalak sustatu, lidergo kolektibo 
batekin, konfiantzan, komunikazio ez bortizean eta alde 
guztien arteko zaintzan oinarrituta.

- Oso handia, konplexua eta sakabanatua den 
egitura batek, erabaki eta eztabaida estrategikoekin 
aldentzea edo deslotura sortzea eraman dezake. Edo 
agian,  osatzen duten pertsona eta talde kopurua handia 
izanik bilera kopuru asko edukitzea eskatzen duelako. Hau 
ekiditeko ezinbesteko tresna bat barne komunikazio egoki 
bat izatea da, fluxu argiekin eta eduki egokituak erabaki 
hartze, aurrerapen eta ebaluazio uneen inguruan. Horrez 
gain, beste mekanismo bat, jatorrizko ideiarekin dagoen 
konpromisoa etengabe gogoraraztea da. 

“Nolabaiteko arriskua dagoela uste dugu, baina 
antolatuta gauden eta funtzionatzen dugun 
modua ikusita, baloreak eta funtsezkoa dena 
kolegiatua dago eta modu aktiboan inplikatuta 
dauden pertsonek, proiektua, helburuak 
eta baloreak zeintzuk diren argi dituzte eta 
partekatzen dituzte”.

“Egitura txikia denez, komunikazioa eta 
horizontaltasuna errazagoak izan dira”.
“Ez dugu egiturarik egokitasun gehiago izateko, 
eta honek batzuetan difuso egiten denaren 
sentsazioa ematen du”.
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- Liberatuak dauden pertsonen irudia konstante 
bat da, behin eta berriz eztabaida sortuz. Hainbat 
kasutan behar hori hasierako unetik identifikatzen da, 
beste zenbait kasutan finkapen edo hazkunde fase bat 
ematen denean. Irudi hau mantentzeak kostu ekonomiko 
handia izan daiteke, batzuetan prekarietatetik egiten 
zaio aurre. Ohiko moduan pertsona boluntarioekin edo 
militanteekin zuzenean egiten dute lan, hainbat desoreka 
sor daitezkeela kontutan izanik. Nork du legezkotasuna 
erabaki hartzean? Liberatuak diren pertsonak teknikari 
hutsak dira, soldatako langileak baina sare-lan 
esperientziako kide ez direnak? Nork du informazio zuzen 
gehiago ekimenaren prozesuen, memoriaren, funtsezkoak 
diren datuen inguruan? Ezagutza transferentzia sistema 
on bat al dago, bai jarraipen eta erreleborako, bai 
informatutako erabaki hartzerako? Zein jarraitutasun eta 
dedikazio aukerak dituzte pertsona boluntarioek edota 
militanteek beraien inplikazioan? Zein jarraitutasun dute 
liberatuak diren pertsonek beraien kontratuzko loturan? 
Interesgarria al litzateke liberatuak diren pertsonak urte 
kopuru zehatz baten ondoren txandakatzea? Sare-laneko 
erakunde parte-hartzaileetatik eratortzea? Nork hartuko 
luke beregain kostua,  sareak edo erakunde bakoitzak 
elkarren segidan? Liberatuak diren pertsonak izateak, 
erantzukizunak hartzea geratzen edo alde batera uzten du 
parte hartzen duten pertsona eta taldeetan? Aitzitik, sare-
lana esperientzia zerbitzu bat bezala bizitzera laguntzen 
du? Sare-lanak beregain eramaten dituen funtzio eta 
zeregin guztiak pertsona eta talde parte hartzaileek 
onartuak izan daitezke? Liberatuak diren pertsonak 
izateak, hazkundea edota menpekotasuna inplikatzen 
duten proiektuen edo diru-laguntzen dinamika batean 
sartzea al da?

“Ez dut uste sareak jarraituko lukenik pertsona 
liberatua ez balitz egongo”.

”Pertsona liberatuak ez daude, lanak ekimen 
bakoitzaren lanaren barruan sartu beharko 
luke eta ez alde batera dagoen zerbait bezala”.

”Sorrera unetik bi pertsona dinamizatzaile 
liberatuak ditugu, 4 edo 5 urtero aldatu egiten 
dira”.

“Hasieran erakundeek sarea sustatzeko rola 
hartu zuten, baina dena egitera ez zirela iristen 
ikusi zen, beraien erakundeetako lana gehi 
sarearen lana”.

- Sare-laneko edozein esperientzietan bai 
pertsonak norbanako bezala bai taldeak edo erakundeak 
parte hartzen dute, erakunde hauek ohiko moduan 
pertsona batek ordezkatuta izaten dira. Egitura mota 
edozein dela ere, askotan aurkitzen da ondorengo 
egoera hau, sarean taldea ordezkatzen duen pertsona 
hori bakarrik sentitzen da sare horretako kide, 
sarean lantzen ari dena ezagutzen du, eztabaidetan eta 
jardueretan inplikatzen da, etab. Taldeak edo erakundeak 
bere osotasunean, sare-lan horretan parte hartzearen 
garrantzia eta logika uler dezake, taldearen beraren 
helburuetarako, baina ez da pertenentziako sentimendu 
batekin transmititzen eta bizitzen, ezta inplikazio aktibo 
batekin ere. Zalantzarik gabe, egoera honen erantzukizuna 
eta irtenbidea taldearen edo erakunde beraren esku dago. 
Beraien barne komunikazio formakuntzan aliantzen 
estrategiari eta sare-lanaren garrantziari lehentasuna 
ematea lagunduko luke. Baina, erakunde bakoitzean 
zeharka sartzeaz gainera, sare-lan esperientziaren 
egitura berak irekiak diren formakuntza eta topaketa 
uneak sor ditzake edo erakunde artekoak, bilera 
espazioak txandakatu, taldeen artean jarduerak antola 
ditzaten proposatu, talde edo erakunde desberdinetatik 
etorritako pertsonak beraien konpetentzien edo interesen 
arabera elkartu daitezen bultzatu, zeregin bateratuak 
proposatzeko edo aurrera eramateko, etab. Lan honek 
guztiak, zalantzarik gabe, esperientziaren botere sozial eta 
eraldatzailea sortzen eta mantentzen lagunduko luke

“Erlazioko bi kapa daude: zuzena (sarearekin) 
eta ekimenen artekoa (hauek sare bezala 
elkartu daitezke eta erabaki dezakete, ondoren 
batzarren partekatzen da)”.

“Ekimenen pertenentzia zentzua oso altua 
da, itzal sentsazioa bizitzen ez delako, guztiz 
kontrakoa baizik”.
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Egituraren definizioaren kasuan ikusi dugun bezala, 
funtzionamendua ohiko moduan hasieratik ezartzen da 
ere eta modu kolektibo batean.  Ondoren, prozesuan 
zehar, “bidean aurrera joan ahala”, aldatzen doazen 
beharretara egokitzen edo doitzen joaten da – bereziki 
pertsona eta talde parte-hartzaile kopuruaren gorakadari 
dagokionez eta ekimena nolabait finkatzen ari dela 
behatzeari dagokionez –, baita funtzionamendu kolektiboa 
bat zer denaren inguruko ikaskuntza praktikoari 
egokitzen zaio ere. Berritze eta egokitzapen gaitasun hau 
jasangarritasunaren gako da bertako protagonistentzat.

Funtzionamendu mota definitzeko “beste proiektu 
batzuetako ezagutza bidai horietako informazioa eta 
eskarmentu asko duen jendea dago. Funtzionamendu 
kolektiboaren inguruko formakuntza praktikan egiten 
joaten da. Tamaina ikusita, lantaldeetatik egitura juridiko 
propioa duten ikastetxeetara pasatzen da eta ondoren, 
alderdi guztien partaidetza antolatzen da. Batzar 
orokorretan erabakitzen da”.

“Funtzionamendua, baita egitura eta irizpide 
agroekologikoak ere, hasierako lantaldeen 
jardunaldi irekietan eta bilera irekietan 
erabakitzen dira”.

“Funtzionamendua erabakitzen duena talde 
motorra da, beharrak kontutan hartuta”.
“Funtzionamendua jardunaldi ireki batean 
erabakitzen da eta ondoren seihileko bilera 
batean berrikusi egiten da”.

Oro har, talde motorraren rol garrantzitsu bat nabari da, 
kudeaketa eta lan operatiboko gaien inguruan maiz egiten 
diren bilerekin (hilero edo hilabete eta erdiro) eta erabaki 
hartzekin, baita batzarren erabakitako planifikazioaren 
exekuzioaren koordinazioa ere. Batzuetan, bilera 
hauek irekiak dira kide diren pertsona eta erakundeen, 
tokiko edota lan taldeen partaidetzara. Une honetan 
erlazioa mantentzen da, espazio komunak sortzen dira, 
formakuntza egiten da, erabaki estrategikoak hartzen 
dira. Talde bakoitzak bere partaidetzaren intentsitatea 
erabakitzen du.

Era berean, ezarritako egituraren eta tamainaren 
arabera, talde motorrak indar gutxiago edo gehiago du, 
lantaldeen edota tokiko taldeen jardueren erabakian eta 
koordinazioan. Batzuetan, hasierako unetik definitu da 
lantaldeek hainbat gaien inguruan erabaki autonomia 
izan dezaten. Beste zenbait kasutan, barne trebakuntzako 
lanaren eta sarearen heldutasunaren emaitza bezala, 
sarean definitutako jardueren kudeaketan, erabaki 
hartzean eta praktikan jartzean sareko kideen pisu gorakor 
bat behatu da.

Horrez gain, proposatzen da ere, “funtzionamendu ireki, 
malgu eta hausnartu bat, erakunde bat ez dagoena, sareko 
ekimen propioak dira kudeaketa aurrera eraman behar 
dutenak. Konpromiso horretatik abiatuta, erakunde 
bakoitzak ahal eta nahi duen bezala parte hartzen du, aldi 
baterako erantzukizunekin. Sarearen partaidetza karga bat 
izan ez dadin”.

Hainbat kasutan, talde motorra egon ordez batzorde bat 
dago eta liberatua den taldeak bilerak maiz burutzen 
dituzte (astero edo hamabostero) .
Kasu guztietan batzarrak ospatzen dira, baina maiztasuna 
oso aldakorrak izan daitezke, zenbait kasutan hilero eta 
bestetan urteroko batzarra. Espazio hauetan eztabaidatu 
eta erabaki egiten da, ebaluatu eta planifikatu, zereginak 
banatzen dira. Zenbait kasutan bozketa egiten den 
arren, kasu askotan eztabaidatu ondoren adostasunez 
erabakitzen da.

Horrez gain, kide diren ekimenen artean erlazio 
bilateralak ezartzen dira. 

Dinamizazio eta koordinazio postuak txandakatzearen 
garrantzia askotan errepikatzen da. Hasi berriak diren 
ekimenetan, pertsona sortzaileak funtsezkoak izaten 
jarraitzen dute talde motorrean, esperientzia gehiago 
duten ekimenetan esparru desberdinetan mantentzen 
dira, jatorrizko proiektuaren zaintzaile eta motibatzaile 
lanetan. Hainbat kasutan, ekimenaren rol publikoa edo 
erreferentziazko rola hartu nahi duen pertsona gutxi 
izaten da. 

3. 
FUNTZI-
ONAMEN-
DUA EGUNEROKOTASUNA. ANTOLAMENDU-DINAMIKA



23

Sare lanaren gakoak

“Lantalde, talde motorretako koordinatzaileetan belaunaldi 
errelebo bat ematen da, baina hasierako funtsezko pertsona 
asko eta asko hor egoten jarraitzen dute, aholkatuz, 
lankidetza eginez, etab.”.

Txandakatzea garrantzitsua izaten da, bereziki, pertsona 
dinamizatzaileei dagokionez. Liberatuak diren ala ez alde 
batera utzita –aurreko atalean dagoeneko landu dugun 
gaia– rol hau ezinbestekoa dela nabari da sare-laneko 
ekimen batean, “bai onerako baita txarrerako ere”.

Pertsona hauek bakarrik ez egotea komeni da, posible 
bada, gutxienez bi izatea. Kanpoko pertsonak izan 
daitezke, beraien kualifikazio eta profilengatik hautatuak 
eta edozein kasutan, militante osagai bat izaten dute edo 
sarearen helburuarekin lotura bat izaten dute. Zenbait 
kasutan, erakundeek dinamizazioa bere gain har dezakete, 
horretarako inor liberatua izan gabe. Beste kasu batzuetan, 
kide diren talde eta erakundeetatik eratorri daitezke 
txandakako moduan, epe hori amaitu ondoren berriz ere 
bere taldera itzuliz.

“Pertsona dinamizatzaileek gatza, motibazioa behar 
dute. Garrantzitsua da erreleboa edo txandakatzea 
egotea, pertsona hauek ez gelditzeko ezta erretzeko ere. 
Beteranoek segurtasuna eman dezakete, baina ongi 
egindako errelebo bat askoz hobea da”. Ideia honen 
inguruan adostasuna dago.

Horrez gain, komenigarria da pertsona dinamizatzaileek 
dinamizazioaren inguruko eskarmentua izatea edo 
formakuntza jasotzea. Batzuetan, oso aktiboa den rol 
bat hartzen da, borondate onez, eta partaideak egokitu 
daitezen errazten da. Beste batzuetan, askatzeko beldurra 
egoten da, ez da heldutasunean, gaitasunean edo denboran 
konfiantza ematen, osatzen duten pertsonen edo taldeen 
inplikazio errealerako. Dinamizazio honetan erabiltzen 
den bideetako bat topaketa informalak dira, entzutean 
garrantzia jarriz, besteengatik erabaki gabe edo nahiko 
luketen eta gustatuko litzaiokeen hori onartu gabe. Baina 
garrantzitsua da, osatzen duten pertsonek eta taldeek 
egunerokotasunean protagonismo gehiago hartzea, eta era 
berean, pertsona dinamizatzaileek ekimenaren zerbitzura 
daudela argi izatea, oporrak, ordutegi bat, etab. izateko 
eskubidea dutela ahaztu gabe.

Beste alde batetik, hainbat esperientziek boluntariotza oso 
aktiboa dute, erregularra baina aldi bateko izaerarekin. 
Beste batzuetan, boluntario kopurua asko murriztu da 
edo zenbait jardueraren exekuzioa ordaintzea erabaki da, 
zeregin hori esparru publikoan pertsona ekoizleen lanaren 
parte bat dela ikustera emateko helburuarekin. Eta beste 
kasu batzuetan, argumentu horrekin berarekin, hain zuzen 
ere kontrakoa erabakitzen da.
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Edozein kasutan, eragile desberdinen, maiz erabiltzen 
diren lan eta erabakitze espazioen eta batzarren arteko 
fluxuak dituen funtzionamendu sistema bat izateak, 
automatikoki ez du bermatzen antolakuntza dinamika 
demokratiko bat, parte-hartzailea, inklusiboa eta 
berdintasunaren aldeko zentzuan. Balore parte-hartzaile 
eta batzar-baloreetatik barneratzea eta funtzionatzea 
prozesu pedagogiko  bat eta aldaketa kulturaleko prozesu 
bat dela onartzea ezinbestekoa da.

“Batzarrak antolatu daitezke baina bertara talde 
motorrak mamitutako dokumentuak eraman eta bai 
esatea besterik ez da egin behar. Batzarrean erabaki 
eta ondoren ez exekutatzea edo ez betetzea gertatzen 
da ere”.

“Zailtasun nagusietako bat sarearen eskala da eta 
pertsona ekoizleek bileretan parte hartzeko duten 
zailtasuna dira. Bileretan eta jardunaldietan parte 
har zezaten kosta egin zen, eta hau arazo bat zen, 
guztia beraien (emakumeak) aldetik abiatu zedin 
nahi zelako”.

“Pertsona batzuek sareak ematen dioten hori 
besterik ez dute ikusi nahi, “zer ematen dit”, baina 
proposamenik ekarri gabe, proposatzen denarekin 
ados dauden ala ez erabaki soilik”.
“Batzuetan, sare-lana sustatzen den arren, sarea 
talde bakoitzaren behar konkretuei laguntzeko 
zerbitzu bat bezala ulertzen dute gainerakoek, ez 
dira beste behar batzuk ikusten ezta beste indarrik 
ere sare-lanean”.

“Sentimendu argi bat dago eta gehiengoak onartuta, 
bilera egiteari uko egitea edo prestasun gutxi izatea”.
“Beste zenbait arazo: automatismoa, inertzia, 
doitzen eta ikasten jarraitzeko desgaitasuna, 
funtzionamendu eta kudeaketa ohiko ereduekin 
pertsonak erre egiten dira –beraien topera iristen 
dira–, jende berriarengana iristeko gaitasuna eta 
gogoa gal daiteke”.

Kontutan hartzeko lau alderdi:

- GUTAKO GEHIENAK (EMAKUMEAK) GIZARTE KAPITALISTA ETA 
PATRIARKALAREN BALOREETAN HEZITUAK IZAN GARA, BESTE 
ERREFERENTZIA BATZUK ERAIKITZEKO GAI IZATEA, BARNERATUTA 
DUGUN HORI DESIKASTEKO PROZESU ETENGABE ETA KONTZIENTE 
BATETIK PASATZEA DA.

- PARTE-HARTZERAKO ZEHAZTEN DITUGUN (OFIZIALAK EDO MODU 
OFIZIOSOAN) MEKANISMOAK, ESTILOAK ETA ARAUAK BERE BAITAN 
BAZTERTZAILEAK IZANGO DIRA, ZENBAIT PERTSONA EDO TALDE EZ 
BADIRA BERTAN IKUSTEN.

- PERTSONA ETA TALDE ASKO – EGUNGO SISTEMA KOMUNISTA, 
PRODUKTIBISTA, ESTRESAGARRI ETA PREKARIETATEA SORTZEN 
DUEN HAU– PARTAIDETZA AKTIBO BAT MUGATZEN DUTEN 
BEHAR ETA BETEBEHAR ASKO DITUZTE (FAMILIAR, EKONOMIKO, 
LAN BETEBEHARRAK, ETAB.). EKINTZA POLITIKOAGATIK ERE 
NOLABAITEKO ALDENTZE EDO GAITZUSTE BAT EMATEN DA, 
NORBANAKO BEZALA, ETA BEREZIKI, KOLEKTIBO BEZALA DUGUN 
GIZARTE BOTEREAREN SINESGOGOR AGERTUZ.

- PARTAIDETZA KONTZEPTUA AZKENALDIAN GEHIEGI ERABILI DA, 
INDARGABETUZ EDO BERE AHALMEN ERALDATZAILETIK HUSTUZ. 

Kontraesanak: 
- Epe motzera emaitzak lortzeko presa. 
- Edukirik gabeko partaidetza etiketen erabilera.
- Botere galeraren inguruko kontzientzia hartzea 
  erabakitzeko unean, aktore tradizionalenen eskutik. 
- Langile teknikoen estereotipoak, bereziki pertsona parte-
  hartzaileen gaitasunei eta emaitzen lorpenei dagokionez.
- Kontuak ematearen ideia, eta emaitzen orientazio 
  kuantitatiboa, lorpenen balorazioaren aurrean, 
  aurrerapen bezala.
- Prozesu “autoiraunkorraren” mitoa, osagai jasangarrietan 
  eta dedikazio etengabean oinarritutako estrategia baten
  ahaleginaren aurrean
- Eskuliburu, metodo eta tekniken aplikazioa lehenetsi,  
  sarearen egungo egoeraren epai onaren eta 
  diagnostikoaren aurrean.
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Hori guztia kontutan hartuta, garrantzitsua da parte 
hartzearen kultura bat sustatzea eskubide bezala baina 
baita erantzukizun bezala ere, parte hartzea helburu bat 
bezala eta sare-lanaren bide bat bezala ulertuz gainera.

“Botere banaketa ulertzeko eta gauzatzeko moduan 
aldaketa bat da. Boterea gizarte erakundeetan –alderdi 
politiko, erlijioso edo enpresa pribatuen egiturekin 
alderatuz– ez da ematen eta jasotzen den zerbait, lehiatu 
eta lortu egiten da, erosi eta inposatu egiten da, kolektibo 
moduan eraikitzen den zerbait da, partekatu eta banatu 
egiten da” (EAPN, 41 or.)

Areneraren  adierazpenak kultura tradizionalaren 
paradigmatik kolaboraziozko kulturaren paradigmara 
aldatze edo joate hau proposatzen du:

KULTURA TRADIZIONAL PARADIGMA
LIDERRAK BAKARRIK DITU ERANTZUNAK
BOTEREA KONTZENTRATUTA DAGO
BESTEAREN DESBERDINTASUNAK MEHATXATU EGITEN NAU
LEHIAKORTASUNETIK BABESTEN NAIZ
EGIA ABSOLUTUA DA ETA BERTARA GERTURATZEN GARA
NIK NIRE INTERESAK DEFENDATZEN DITUT
JENDEAK ERANTZUTEN EZ BADU, EZIN DUT BETE 
NIK MUNDUA BEHAR DUT
LANA IZATEN BAKARRIK BIZI NAITEKE 
IRTENBIDEAK LINEALAK DIRA

KOLABORAZIOZKO KULTURA PARADIGMA
GUZTIAK GARA ERANTZUNEN ARDURADUNAK 
BOTEREA BANATUTA DAGO
BESTEAREN DESBERDINTASUNAK ELIKATU EGITEN NAU
ELKARREKIN SORTZERA LOTZEN NAIZ 
EGIA ERLATIBOA DA ETA GURE EKINTZEKIN ERAIKITZEN DA 
BESTE PERTSONEN INTERESAK BEHATZEN DITUT 
EZ BADUT BETETZEN, JENDEAK EZIN DUT ERANTZUN 
MUNDUAK NI BEHAR NAU
BIZITZA IZATEN BAKARRIK LAN EGIN DEZAKET
IRTENBIDEAK SISTEMIKOAK DIRA

Horrez gain, prozesuei eta sare-lanaren barruan 
pertsonak eta taldeak nola sentitzen diren jakiteko 
denbora bat eta arreta berezi bat eskaintzea da. 

Inplikatzeko zein aukera dituzte, nola gustatuko 
litzaieke inplikatzea, zein rol betez –bere erakundean 
betetzen dutenaren antzekoa edo desberdina–, 
funtzionamenduaren jarraibide edo jarreraren batek 
molestatzen diete, zein taldeetan egingo lituzkete 
ekarpenak, eztabaidan eroso sentitzen dira, beraien 
talde edo erakunde barruan transferentzia edo irizpide 
gatazkak daude, onartuak eta baloratuak sentitzen dira, 
ideia, formakuntza edo metodologiaren bat proposatu 
nahi dute? Ikuspegi honetatik abiatuz, alderdi hauek landu 
daitezke modu praktiko batean:

1  FIGUEROA, C. (2014) Manual de tecnologías sociales tejeRedes para el trabajo en red 
colaborativo. 15 or.
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PARTE-HARTZEKO GARAIAN PERTSONA ETA KOLEKTIBO BAKOITZAREN 
KOSTU-AUKERA KONTUTAN HARTU: MODU AKTIBOAN PARTE 
HARTZEKO AUKERA ETA ERRAZTASUNA ESKAINI, HAUSNARKETA-
EKINTZATIK. PARTAIDETZA MAILAK ARTIKULATU. ANIZTASUNA, 
KRITIKA-AUTOKRITIKA SUSTATU. PERTSONA DESBERDINEN 
BERTUTEAK ETA EKARPENAK AINTZAT HARTU. PARTAIDETZA 
ERREALA ZERK ERRAZTEN EDO ZAILTZEN DUEN HORI EZTABAIDATU, 
KURIOSITATEA MANTENDU.

METODOLOGIA ETA TRESNA MALGUAK ETA KALITATEZKOAK: 
PARTAIDETZARAKO DINAMIKA MALGUAK, BIDEZKOAK, 
AHALDUNTZAILEAK ETA ERAGINKORRAK. AURREZ AURREKO 
PARTAIDETZA ETA PARTAIDETZA BIRTUALA ERRAZTEN DUTEN 
TRESNAK, ESPAZIOAK, PLATAFORMAK… AURRETIKO 
ESPERIENTZIEN IKASKUNTZA, ELKAR TRUKAKETA. GURE 
BORROKETAN EZ GOGORTU EDO SENDOTU, MALGUTASUNA ETA 
KOMUNIKAZIORA IREKITZEKO GAITASUNA MANTENDU BAIZIK.

PARTAIDETZAK EGITEN DUEN EKARPENA KONTUTAN HARTU ETA 
IKUSTERA EMAN: PARTAIDETZA SUSTATZEN DITUZTEN ROLAK 
ETA PORTAERAK KONTUTAN HARTU ETA IKUSTERA EMAN. 
PARTAIDETZAREN EBALUAZIOA HOBEKUNTZAK BARNERATZEKO. 
PARTAIDETZA GIZARTERATZEAREN ELEMENTU BEZALA.

GENERO IKUSPEGIA: GIZONEN ETA EMAKUMEEN PARTAIDETZA 
BERDINA ZIURTATU, BILERA ESPAZIOETARA JOATEKO EMAKUMEEK 
DITUZTEN ZAILTASUN ESPEZIFIKOAK KONTUTAN HARTUZ, 
BILERA ETA ERABAKITZE MODUEN EGOKITASUNA, ZAINTZEN 
ZEREGINAK ETA ROLAK MODU KOLEKTIBOAN ONAR DAITEZEN. 
ALIANTZA ESPEZIFIKOAK BILATU EMAKUME TALDEEKIN 
ETA TALDE FEMINISTEKIN. BOTERE ERLAZIOAK ZALANTZAN 
JARRI. PARTAIDETZAREN ETA ERAKUNDEAREN ALDERDI/ ROL 
PRODUKTIBOAK ETA ALDERDI/ROL ERREPRODUKTIBOAK
KONTUTAN HARTU.

KOHESIOA, KONFIANTZA ETA GIRO ATSEGINA SUSTATU: 
KONFIANTZA SUSTATU, ERAIKI ETA ELIKATU. PARTAIDETZA 
ANIZTASUNAREN SUSTAPENA ETA KOLEKTIBO DESBERDINEN 
ARTEKO ALIANTZEN BILAKETA. HIZKUNTZA ETA ADIERAZPEN 
MODU INKLUSIBOAK. GIRO ATSEGINA SORTZEA, ERRESPETUA, 
PARTAIDETZA GOZATZEA. SORMENARI DENBORA ETA ESPAZIOA 
ESKAINTZEA, LUDIKOARI, AUSARTA DEN HORRI.

PUBLIKOAREN KO-KUDEATEA: PARTAIDETZA SUSTATZEA PUBLIKO-
POLITIKOAN SARE-LANETIK ABIATUZ.

Lerro honetan aurrera egiteko, esperientzia bakoitzak 
egokiak diren neurriak hartzen joaten da. Oro har, kultura 
politika zehatz bat duten, militantziaren ezagutza eta 
bizipena duten pertsonekin osatuta dauden ekimenen 
kasuetan, errazagoa izango da sare-lanak aurrera egitea.
Kultura honetatik abiatu arren, ikuspegi espezifiko bat 
behar dela ulertzen da. “Hasiera batetik horizontala 
izatea planteatzen den arren, formakuntzarekin eta modu 
kolektiboan lan eginez lortzen joan da”.

Ohiko moduan, funtzionamenduak partaidetzaren 
ikuspegi hau barneratzen eta lan klima egoki bat sortzen 
duen neurrian, pertsonen eta talde eta erakundeen 
sare-laneko ekimenaren barne direnaren sentimendua 
sendotuko da. Partaidetza planoa eta konpromisoa alde 
batera utzita –bertan pertsona eta talde bakoitzaren 
gaitasunak eragiten dutelarik ere, baita ekimenaren erdiko 
gunearekin lotura zuzena ere– identitate lotura estu bat 
sortuko da.

Ikuspegi hau berak besteekin sinergiak erraztuko ditu eta 
zuzendu beharko ditu. Norberaren indarrak eta gaitasunak 
zintzoki neurtuz beti, lankidetza berri horrek esan nahi 
duena eta erreferente bezala eskatzen zaizun hori.
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GATAZKA
Hau guztia eginagatik ere gatazkak desagertzea ez da 
ziurtatzen. Are gehiago, alboratu eta ekidin baino hobe 
da ikustera eman eta lantzea. Gure ekimena geroz eta 
eraldatzaileagoa izan nahi, orduan eta erresistentzia 
gehiago sortuko ditu. 

Gatazka maila hainbat aukera posible ikusten dira:

- PERTSONA ARTEKOA.
- EKIMENA OSATZEN DUTEN TALDEEN EDO ERAKUNDEEN ARTEKO 
  KONPETENTZIA, EKIMENAREN OSASUNARI ERAGIN DIEZAIOKE. 
- LEHENTASUNEN DESBERDINTASUNA PERTSONEN ARTEAN EDO 
  TALDEEN ARTEAN (EGIN HAUSNARTZEAREN AURREAN, EMAITZAK 
  ZAINTZEN AURREAN).
- BOTERE HARREMAN DESBERDINAK EKOIZTEN DITUEN EGITURA 
  (ISILTASUNEAN ERRETZEA, BOTERE INPOSATUA, EZ ERALDATZAILEA 
  EZTA KOLEKTIBOA ERE).
- EKIMENA OSATZEN DUTEN ETA SARE BERAREN ARTEAN, 
  PISUAGATIK ETA PROTAGONISMOAGATIK (“SAREAK BERE BIZITZA 
  PROPIOA EGITEAREN ARRISKUA, BERE BAITAN ERAKUNDE BAT EDO 
  ALDE BATERA DAGOEN ESPAZIO BAT IZANGO BALITZ BEZALA”).

Esperientziek eta kontrastatutako hausnarketek gako 
sinple edo arruntak ematen dituzte baina garrantzia 
handia dute: hitz egin, presarik ez izan, entzun, inter-
lankidetza, pertsonen eta taldeen pertenentzia lantzea, 
adostasunik ezean bizitzen ikastea gutxiengoaren 
adostasuna badago, etab.

“Gatazka dagoenean irtenbidea hitz eginez 
eta gardentasunez lortzen da. Gakoa, taldean 
konfiantza izatea, seguru sentitzea”.

“Beti gehien kostatzen zaiguna entzutea da, 
pertsona guztiei, bestearen ikuspegitik. Denok 
dugu asko esateko. Kosta egiten zaigu, agian, 
gauzak oso argi ditugulako, baina entzuten 
badugu orduan gehitu egiten da. Pertsonei 
entzuteko modua da garrantzia duena”.

“Oro har, ez dira gatazkak ikustera ematen 
sarean, baina bai ikusten dira konpetentziagatik 
kide diren erakundeen artean. Funtsezkoa da 
inter-lankidetza sustatzen duten espazioak 
sortzea”.

“Ez dugu zertan lagunak izan behar, baina 
itsasontzi berean gaude”. 

“Egia da jende asko pasa dela, eta batzuetan, 
desberdintasunak sortzen dira eguneroko lana 
egiteko moduan. Lan asko egon den hainbat 
unetan tentsioa egon da, baina modu errazean 
konpondu da”.

“Guztia oso naturala eta oso eztabaidatua 
izan zen eta ez genuen presarik… ondorioz, ez 
genuen arazo handirik izan”.

“Gatazkak konpontzeko borondatea behar 
da, zintzotasuna eta ariketa kontziente bat, 
gauzak mahai gainean agerian jarri, baita 
sentimenduak ere eta bitartekarien laguntza 
izan”.

Gatazkak barneratzen direnean eta mingarriak bihurtzen 
direnean (“gai hauek [komunikazioa eta zaintzak] 
alde batera utziak izan dira, batzuetan modu txarrekin 
gainera”) interesgarria da John Winslade-ren gomendioa 
jasotzea: “Gatazken konponketak, gatazkaren historiatik 
banatzea eta gustatuko litzaigukeen erlaziozko historia 
handitzea inplikatzen du” . Goazen egindako kaltea 
konpontzera eta elkartu zigun jatorrizko ideia berreskura 
dezagun, elkarrekin eraiki nahi genuen hori, finkatu 
genuen helburua. 

Eta beste alde batetik, batzuetan aldaketak eta hausturak 
gertatzen direla onartu behar da. Hainbat talde parte-
hartzaile une txarrak pasatzen dituzte, desagertu egiten 
dira, agian berpizten da… ez da ezer gertatzen. Pertsonek 
ateratzen edo bigarren plano batera pasatzen jakin 
behar dute ere, beste pertsona berri batzuk sartzeko. 
Hain zuzen ere, norberaren beldurrak zintzoki onartuz, 
batzuen aldetik protagonismoa galtzera eta besteen 
aldetik, pertsona berriak ezagutu eta beraiekin lankidetza 
egitera. Partaidetza ez da inola ere utzi behar konpondu 
gabeko gatazkak badaude, hauek talde berriak kutsatuko 
dituztelako (lantaldeak edo talde motorrak). Batzuetan 
zerbait hiltzen utzi behar da helburua tresna batean 
bihur ez dadin, gauzak artifizial moduan ez mantendu. 
Itxierak gertatu egiten dira, baina hobea da kontuz egiten 
badira, azken bilera bat eginez, inor ez gelditzea esateko 
duen zerbait gordeta eta errespetuz entzutea. Ongi ixteak 
erabilgarritasuna eta bizitza energia mantentzea posible 
egiten du, zerbait berria hasi ahal izateko.
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FORMAKUNTZA
Sare-laneko ekimenek beraien kideei edo beste gizarte 
eragileei edo pertsonei, formakuntza teknikoak, 
ideologikoa eta metodologikoa proposatu diezaiekete. 
Atal honetan, sare-lan propioaren gaineko formakuntzaz 
bakarrik ari gara estrategia bezala eta era berean, gizarte 
eraldaketako gure helburuaren tresna gidaria eta posible 
egiten duena, kanpora eta barrura begira.

Pedagogiak izan dezakeen gizarte eraldatzaile gaitasuna 
Herri Hezkuntzari esker modu argian geratzen da 
adierazita. Herri hezkuntzaren bilaketak eta prozesuak 
Oscar Jararen  hitzetan, pertsonak subjektu eta gizarte 
eragile bezala eraiki gaitezen posible egiten duen 
hezkuntza mota bateko proposamenak planteatzen 
dizkigu:

- AUKERA HISTORIKO BAKARRA BEZALA INPOSATZEN ZAIGUN 
(GLOBALIZAZIO NEOLIBERALAREN EREDUA), NAGUSI DEN GIZARTE 
ORDENAREKIN HAUSTURAK EGITEKO GAI.

- INDARREAN DAUDEN ESTEREOTIPO ETA PATROI IDEOLOGIKO 
ETA ETIKOAK EGIA ABSOLUTUAK BEZALA ZALANTZAN JARTZEKO 
GAI  (INDIBIDUALISMOA, LEHIAKORTASUNA, MERKATUA GIZA 
HARREMANEN ERREGULATZAILE BEZALA...).

- ETENGABE IKASTEKO ETA DESIKASTEKO GAI (PENTSATZEKO 
GAITASUN BAT ETA PROPEDEUTIKA ETA METODOLOGIA BAT 
ESKURATU, AMAITUTAKO EDUKIEZ BAINO GEHIAGO).

- ETXEAN, KOMUNITATEAN, LANEAN, HERRIALDEAN, ESKUALDEAN 
ELKARBIZITZEN GAREN GIZAKI KONKRETUEN ARTEAN ESPAZIO ETA 
ERLAZIO BERRIAK IMAJINATZEKO ETA SORTZEKO GAI.

- GIZARTE INGURUAREKIN ETA INGURUMENAREKIN BIZI-DISPOSIZIO 
BAT PIZTEKO GAI, EGUNEROKO BAIEZTAPEN BEZALA.

- PERTSONA AUTONOMO BEZALA BAIEZTATZEKO GAI, BAINA EZ 
AUTO-ZENTRATUAK, NI-BESTEA ANTAGONISMOAREN ELKARRIZKETA 
IZAKI GAINDITZAILE BEZALA BAIZIK. 

- GIZON BEZALA ETA EMAKUME BEZALA, GURE AHALMEN 
ARRAZIONAL, EMOZIONAL ETA ESPIRITUALAK GARATZEKO GAI, 
GENERO PATRIARKALEKO ETA MATXISTAKO  SOZIALIZAZIOA 
GAINDITUZ ETA EGUNEROKO BIZITZAN ETA GIZARTE SISTEMAN 
BOTERE HARREMAN BERRIAK ERAIKIZ.

Ikuspegi eraldatzailea duten taldeek, erakundeek, 
mugimenduek, kolektiboek, sare-lana lantzen dutenean, 
sare-lanaren prozesu berak ezagutzaren eta beste 
erlaziozko erreferenteen eraikuntza kolektiboko prozesu 
pedagogiko bat osatzen duen konbentzimendutik abiatzen 
dira, komunitateko ikuspegiarekin.

Aipatutako esparru horretan, pertsonen arteko 
erlazioetan, erakundeen artekoan eta sare-laneko 
antolakuntza eta kudeaketa moduen definizio eta 
praktikan bertan, partaidetza, esku-hartze, entzute eta 
lankidetza gaitasunak eta trebeziak garatzeko beharrari 
kontzienteki eta zehazki arreta egin behar diote.
Hori guztia, tokiko errealitatearen eta errealitate 
globalaren zalantzan jartze kritikotik, baita bizitzan eta 

2 WINSLADE, J. (2016) “Terapia Narrativa: cómo trabajar las narrativas en los conflictos”. 
Gizatekan. Conocimiento abierto nº 1. En el marco del VII Seminario Internacional 
Metodologías de Diálogo para la Promoción de la Convivencia VII Nazioarteko 
Mintegiaren esparruan, Bilbo 2015.

3 Popular ALFORJA Hezkuntza Mesoamerikar Sarearen Eskualdeko Koordinatzailea. 
Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización-eko Koordinatzailea, eta 
CEAAL-eko (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) Zuzendaritza 
Batzordeko kidea. Latinoamerika eta Karibeko Herri Hezkuntza Kontseiluko Presidentea. 
CEP-Alforja-ko (Centro de Estudios y Publicaciones) Sortzailea eta Zuzendari 
Exekutiboa.
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zaintzetan markatutako erdian kokatze batetik ere.
Horretarako, enfasia jarri behar da bai edukietan bai 
metodoetan ere. Eta garrantzitsua da kontutan hartzea:

- Jakintzen elkarrizketa sustatzen duten materialak 
  eta tresnak, sormenezko ikaskuntza eta auto-eraketa 
  kolektiboa.
- Beste leku batzuetan antzeko esperientziak ezagutzeko 
  eta horien artean elkar trukaketako aukerak. Beste 
  esperientziak ezagutzera mesfidantzak gainditzea eta jauzi 
  kualitatibo bat ematera laguntzen du.
- Zaintzeko, hausnartzeko, formatzeko denbora.
- Pertsona bezala edo talde bezala ohiko moduan izaten 
  diren roletatik desberdinak diren rolak hartzeko aukera.
- Ebaluazio eta egokitzapen etengabeko 
  kultura antolatzailea.
- Partekatzeko eta jakintzak eta ikaskuntzak transmititzeko 
  espazioak sarearen barruan.
- Ikaskuntzen sistematizazioa; hobekuntzak identifikatzen 
  eta sare-lana lankidetza moduan lan egiten ikas daitekeela 
  barneratzen laguntzen digu.

“Beti formatzen ari garela uste dugu, materiala 
sortzen, gure egunerokotasunean, trukaketekin 
bidaietan, formakuntzak prestatzen, 
formakuntzetan, elkarrizketetan… eta gure 
formakuntza gure argitalpenetan adierazten dugu”.

“Prozesu honek etengabe ikasten joateko gogoa beti 
izateko aukera eman digu, esperientziak ezagutu, 
nahi dugun hezkuntza hori bilatu eta sustatu. 

Ikaskuntza profesionalak eramaten ditugu gurekin, 
eta bereziki, pertsonalak”.
“Lantaldetan ematen diren ikaskuntzak batzuetan 
ez dira identifikatzen ezta partekatzen ere gainerako 
sarearekin”.

“Ez dugu formakuntza espezifikorik, egitea baino 
ez, ezagutzen dugun hori partekatuz, besteengandik 
ikasiz”.

“Auto-eratutako formakuntza burutzen da, beti 
kanpoko jendea ekarri behar izan gabe edo beti 
pertsona aditu berak joan gabe”.

“Berriz asmatzera zuzendutako formakuntza, 
metodologia parte-hartzaileetatik, 
horizontaltasunean aurrera eginez eta elkarren 
arteko zaintza erdigunean jarriz, analisitik 
praktikara”.

“Lantaldeen saioak elkarren artean ezagutzeko 
aukera bat bezala, ezagutzak elkar trukatu eta gai 
zehatz bat modu kolektiboan landu”.

“Formakuntza ideologikoa (egiten duzuna ekoiztea 
bakarrik ez dela konturatzea) eta metodologikoa 
(sarearen dinamizaziokoa, baina baita zure taldekoa 
ere) falta zen, antolakuntza kulturan formakuntza, 
batzarrak egiteko beharra”.

“Guretzat sarea hezkuntza-ekimen bat da”.
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PLAPLANIFIKAZIOA 
ETA EBALUAZIOA
Esperientzia kolektibo guztietan ebaluazio parte-hartzailea 
antolakuntza-ikaskuntzaren funtsezko iturrian bihurtu 
behar du. Ebaluazioa eginez eboluzionatu egiten da. 
Ebaluazioaz ari garenean,  ez da emaitza kuantitatiboen, 
jardueren eta kanpoko lorpenen ebaluazioa soilik, 
bereziki, aldagaiez (zaintza, erantzukizuna eta konfiantza 
funtzionamenduan, motibazioa eta ilusioa, pertsonen 
eta taldeen pertenentzia sentimendua, pertsona eta 
kolektibo desberdinen inklusioa eta kohesioa, ahalduntze 
kolektiboa, etab.) aipatutako lorpenak posible edo 
galarazi egin duten prozesuan, sare-lan esperientziaren 
bideragarritasun pedagogiko, politikoa eta pertsonalaz ari 
gara.

Jarraipen orokorreko eta jarduera konkretuen 
ebaluazioko nolabaiteko maiztasuna duten bilerez gain, 
elkarrizketatutako esperientzia gehienek urteko saio bat 
burutzen dute, ikuspegi globala duen ebaluazio batera 
zuzenduta esklusiboki.

Batzuetan, espazio horretan bertan lan egiteko beharrak 
identifikatzen dira eta planifikazioa aurrera eramaten da; 
gainera, liberatuak diren pertsonei zereginak banatzen 
zaizkie. Beste zenbait kasutan, identifikatutako beharren 
arabera, pertsona dinamizatzaileek planifikazio bat 
proposatzen dute eta hau batzarrarekin kontrastatzen da.
Modu osagarrian, esperientzia batzuk aldiro jardunaldi 
edo topaketa irekiago batzuk antolatzen dituzte, bertan, 

kide, aliatu, aholkulari, etab. diren pertsonek eta 
taldeek parte hartzen dute. Espazio hauek zalantzarik 
gabe hausnarketa elikatzen dute, baita sare-lanaren 
sendotasunari laguntzen dion ikuspegi kritiko-
autokritikoa ere. Batzuetan, esperientzien erabaki 
garrantzitsuen inguruko inflexio puntuak osatu dituzte.

Une hau benetan ikaskuntzako eta aurrerapeneko aukera 
bat izatea ziurtatze aldera, garrantzitsua da metodologia 
parte-hartzailea izan dadin erne egotea, diseinutik hasi eta 
dinamizazioa eta amaiera ematen den arte; partekatzeko 
modu desberdinak proposatzea (erabatekoa, talde txikiak, 
talde gurutzatuak, idatziz eta indibidualak, papelografo 
handietan, etab.). Horrez gain, pertsona eta talde parte-
hartzaileek aurretik landutako beraien hausnarketak, 
eztabaidak eta proposamenak ekartzeko modu positiboan 
laguntzen du. Azkenik, lehen adierazitako aldagaiak 
(zaintza, erantzukizuna eta konfiantza funtzionamenduan, 
motibazioa eta ilusioa, pertsonen eta taldeen pertenentzia 
sentimendua, pertsona eta kolektibo desberdinen 
inklusioa eta kohesioa, ahalduntze kolektiboa, etab.) 
ebaluazioan zehazki kontutan hartuak izatea, modu 
natural eta lasai batean baina argi, ziurtatu beharko 
genuke. 

“Gure ekimenean gauza oso garrantzitsua, 
egiten ari den horren balorazio etengabea da. 
Jarraipeneko une formalez gain, gauzak nola 
egiten ari diren horri arreta berezia eskaintzen 
zaio. […] komunikazioaren, partaidetzaren 
(auzolan) gaiak nola funtzionatu duen, […] 
inplikatuta dauden erakunde desberdinetako 
pertsonekin balorazio bat, herri desberdinetan”.
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KOMUNIKAZIOA 

Komunikazioa, gure ekimenaren difusiorako, 
sozializaziorako eta sentsibilizaziorako tresna bat da. 
Baina gainera, sare-lanaz hitz egiten denean, antolakuntza 
dinamika bera komunikaziotik pasatzen da, jakintzen 
elkarrizketan eta ezagutzaren eraikuntza kolektiboan 
oinarritzen delako. 

Edozein kasutan, gardentasuna falta ezin den elementu bat 
izan behar da.

- PARTAIDETZA ETA INFORMAZIOA, SARRERA ETA KONTROLA: 
PERTSONEK ETA TALDEEK PLANIFIKAZIO ESTRATEGIKOAN ETA 
OPERATIBOAN PARTE HARTU DUTE –MAILA DESBERDINEAN? 
DENENTZAT ESKURAGARRI DA? DATUAK ETA FINANTZA EGOERA 
EZAGUTZEN DA? ERABAKI HARTZE MEKANISMOAK ARGIAK ETA 
EZAGUNAK DIRA? ERABAKIAK ADOSTUAK DIRA? KOMUNIKATUAK? 
EBALUAZIOA KOLEKTIBOA DA? SOZIALIZATUA DA?
“KOMUNITATEKO KIDEEK AUTO-ERAKETARAKO, EZAGUTZARAKO, 
KUDEAKETAKO DATUETARAKO, BALIABIDEETARAKO… ETA BERE 
ERABILERARAKO BEHARREZKOA DEN INFORMAZIOA ESKURATZEKO 
BIDE ZUZENA ETA OSOA IZANGO DUTE”.

- EDUKIAK ETA MEZUAK ARGIAK ETA ADOSTUAK IZATEA 
GARRANTZITSUA DA: TERMINO BAT ERABILTZEN DUGUNEAN ZER 
ESAN NAHI DUGU? ZERTAZ ARI GARA HITZ EGITEN? TONUA ETA 
IKUSPEGIA PARTEKATUAK DIRA?

“Komunikazioa zailtasun bat izan zen ere: 
jende guztiak gauza berdinak ulertzea hainbat 
kontzeptuz hitz egiten zenean”.

- ESTEREOTIPO SEXISTA ETA BAZTERTZAILEAK ERREPIKATZEN ETA 
INDARTZEN EZ DITUZTEN HIZKUNTZAK ETA IRUDIAK ERABILTZEAN 
ARRETA JARRI BEHAR DUGU.

- EUSKARA: EKIMEN ASKO HELBURUA, NAGUSIA EDO ZEHARKAKOA, 
PARTEKATZEN DUTE, EUSKAL IDENTITATEA ETA EUSKARAREN 
ERABILERA SUSTATU ETA FINKATU. BESTE ZENBAIT KASUTAN EZ 
DA HELBURU BAT BAINA, ERLAZIOKO OHIKO HIZKUNTZA DA ETA 

PERTSONA ETA TALDE PARTE-HARTZAILEAK EROSO SENTITZEN 
DIREN ETA KOMUNIKATU NAHI DUTEN HIZKUNTZA DA. HIZKUNTZAK 
KONFIANTZA ETA GERTUTASUNA ERRAZTU DEZAKETE, ERA BEREAN, 
ELEMENTU BAZTERTZAILEAN BIHURTZEN DA. GARRANTZITSUA DA 
EKIMENEK GAI HAU PLANTEATZEA, MALGUTASUNEZ, MAILAKATUA, 
IDENTITATEARI ETA HELBURUARI UKO EGIN GABE, MODU 
ERAKARGARRI BATEAN IREKIZ BAIZIK.

“Orain arte euskaran interesik izan ez 
duten hainbat ekoizle, ekimen honetatik 
abiatuz interesa agertzen ari dira. Guztiak 
konprometitu dira publikoki, beraien web 
orriak euskarara itzultzea”.

“Hizkuntza ezagutzearen (pertsona 
dinamizatzaileen hizkuntza) gaia garrantzitsua 
zen, jardunaldiak eta dokumentu guztiak hiru 
hizkuntzetan direlako. Eta hainbat lantalderen 
bilerak gazteleraz dira”.

“Jardunaldietan itzulpen taldeak egiten dira. 
Batzarrak euskaraz egiten dira eta hainbat 
pertsonak ahal duen neurrian jarraitzen 
dituzte”.

Hemendik abiatuz, gure ekimenaren ezaugarrietara gehien 
egokitzen diren kanalen, formatu eta frekuentzien, bere 
helburuaren eta bere gaitasunen inguruko hausnarketa 
bateratu bat egitea komenigarria litzateke (teknikak, 
noraino iristen den, aniztasuna, harremanak, denbora).

Zentzu honetan, kontutan hartu behar den aldagai bat, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien 
eklosioa da. Ekimen bakoitzak, aipatutako teknologia 
horiek barne koordinaziorako, komunitatea sortzeko, 
difusiorako zein neurritan baliagarri izan daitezkeen 
erabaki behar du. Biztanleriaren segmentu berrietara 
iristen da eta hauek erakartzen ditu? Pertsona eta talde 
parte-hartzaileak eroso sentitzen dira? Pertsona eta talde 
parte-hartzaile guztietara iristen da? Hainbat zeregin 
arintzen ditu (dokumentuak modu bateratuan elaboratzea, 
bilerak planifikatu, sareko ekintzen kudeaketa operatiboa 
koordinatu, osatzen duten taldeen agendak koordinatzea, 
etab.)? Lan karga handia da (web orriak eguneratu, 
email taldeak dinamizatu, agendak egunean eraman 
eta partekatu, etab.)? Lana eta aurrez aurreko topaketa 
osatzen dute? Kohesioa errazten du?



Elkarlanean Indarra

32

Ekimen gehienek beraien barne lanerako, email taldea 
(talde motorrarentzat) eta whatsapp taldeak (lantaldeak, 
tokiko taldeak, talde motorrarekin erlazioa, etab.) dituzte. 

Ekimen beraren, bere ekintzen eta berrien difusioari 
dagokionez, bi plano elkarren artean gurutzatzen dira: 
ekimen berak osatzen duen edo bere inguruan osatu den 
komunitatea (kontaktuak, aliatuak, antzekoak, etab.) eta 
gizartea orokorrean. Irismen handiko kate eta formatuak 
daude gizarte orokorrean (tokiko komunikabideak, kaleko 
ekintzak, foiletoak, web orriak, sare sozialak, bideo eta 
dokumental laburrak, etab.) eta beste zenbait komunitate 
zabalari zuzendutakoak (email bidezko buletina, posta 
bidezko aldizkaria, email taldeak, etab.).

Hala ere, orokorrean, elementu multzo honek guztiak 
komunitate zabalaren aldetik jarraipen handiagoa 
duela behatzen da. Hau bere baitan positiboa da, 
komunitatearen sentidua sendotzen lagunduko bailuke, 
baita zabaldu ere. Horrez gain, sare-lanaren erronketako 
bat kontutan hartuko litzateke: “nola iritsi ekimenetako 
gainerako pertsonei, sareko beraien ordezkarietatik 
haratago?”

Baina oraindik irekita dauden beste erronka batzuk irekita 
uzten ditu:

“Nola pasa sentsibilizatuta dauden 
pertsonak sentsibilizatzetik, ez dauden horiei 
sentsibilizatzera?”.

“Ez garen islatzen duen irudi 
bat proiektatu da”.

“Hezkuntzak duen garrantzia gure sare 
sozialetan adieraztea ez dugu asmatu, 
gizartean osatzen duen erdigunea”.

Ekimen askok ez dute komunikazioko estrategiarik izan, 
“egin ahala” gauzatu da, beste batzuk “gauzak eginez 
komunikazioa egin” erabaki dute. Gaur egun, denentzat 
garrantzitsua da arreta jartzea, bai barne mailan bai kanpo 
mailan, koherentzia politiko, metodologiagatik, baita sare-
laneko ekimenaren beraren finkapenean eta beste balore 
eta ereduen generalizazioan izan dezakeen 
eraginagatik ere.

FINANTZAKETA
Ekimen guztiak hasiera batean finantzaketa egonkorrik 
gabe abiatzen dira, eta askok horrela jarraitzen dute.

“Lehenengo kanpaina finantzaketa gabe 
gauzatu zen, norberaren ibilgailuekin,  
kanpaina burutu ondoren kobratu zuten bi 
langilerekin (eta kanpaina ongi atera izan 
ez balitz ez lukete kobratuko). Ekoizleek eta 
garraiolariek ere bukatu arte ere ez zuten 
kobratu”.

Egoera honi aurre egiteko bide desberdinak proposatzen 
dira –egiturazko edo egoerazko izaera batekin–, elkarren 
artean konbinatzen dira:

- Osatzen duten pertsonen eta erakundeen kuotak.
- Osatzen duten edo kide diren pertsonen ekarpen  
   boluntarioak (dirua, espazioa eta denbora)
- Diru-laguntzak.
- Harpidetza aldizkarietara.
- Matrikulak ikastaroetan.
- Zozketak, txosnak.
- Materialen salmenta (argitalpenak, dokumental laburrak, 
  kamisetak, etab.).

Oro har, ekimenaren dimentsioarekin eta gutako ia 
guztiak –pertsonak eta taldeak (emakumeak) – dagoeneko 
bizi dugun errealitate mugarekin lotutako bi antzezleku 
kritiko sortzen dira:

- ANBIZIO HANDIKO HELBURU BAT, MUGATU GABEA ETA 
GAITASUNEI EGOKITU GABEA (DENBORAK, KIDE KOPURUA 
ETA HAUEN INPLIKAZIOA, LAGUNTZAK, DIRUA, ETAB.) GAIN-
DIMENTSIONATUTAKO EGITURA ETA PLANIFIKAZIO BAT DEFINITZERA 
ERAMATEN GAITU: ERRONKA ASKORI EDO HANDIEI ERANTZUN NAHI 
IZATEAGATIK, ESTRES ERRITMOAN ETA PREKARIETATE EGOERETAN 
BARNERATZEN GARA.

HAU HASIERATIK BERTATIK GERTA DAITEKE EDO AURRERAGO ERE. 
ADIBIDEZ, “PROIEKTU BATEAN ASKO ARRISKATZEN DUGU ETA DIRU 
ASKO INBERTITZEN DUGU ETA GAUZAK KORRIKA EGIN BEHAR EZ 
DIRELA IKASI DUGU”.

FRUSTRAZIO SENTIMENDU BAT ERE SOR DEZAKE, KANPOKO 
ESKAKIZUNEI EDO GURE PLANIFIKAZIOAN BERTAN EZETZ 
ESATEN EZ BADUGU.
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4. 
JASANGARRI-
TASUN 
GAKOAK
Sare-laneko ekimenek organismo bizidunak osatzen 
dituzte, eta horrela izanik, egoera desberdinei aurre egiten 
joan behar dute, krisi, erantzun, egonkortasun, doitasun 
faseekin. Modu mailakatuan gainditutako faseen garapen 
lerrokatu bat ez da, arazoak edo erronkak behin eta 
berriz sor daitezke edo berriak sortu, egoeraren, kanpoko 
testuinguruaren edo giza baliabideen (txandakatzea, 
nekea, kide berriak, konexio ona…) ondorioz. Hori 
horrela izanik, adierazi dugun moduan, ezagutza 
prozesua eta sormen kolektiboa garrantzitsua dira, 
sistematizazioaren eta ebaluazioaren bitartez.

Bide honetatik abiatuz, elkarrizketatutako esperientziek, 
zehaztutako helburuekin erlazionatutako nolabaiteko 
eragin maila bat sortu dutela baieztatu dute:

- HAZKUNDE PERTSONAL BAT POSIBLE EGITEN DUTEN BALIABIDEAK 
(ASKOTAN LAGUNTZA PUBLIKOAK) ETA LAN LERROAK IRISTEN 
DIRA, BAINA EGITURA BERRIA MANTENTZEKO LAGUNTZA HORIEK 
ESKATZEN JARRAITZEKO MENPEKOTASUNA ETA BEHARRA SORTZEN 
DUTE. HORREZ GAIN, EPEEK ETA ESKAKIZUNEK SAREAREN 
PROZESUAK ETA ERRITMOAK AZKARTZEN DITUZTE, ETA ADIERAZLE 
KUANTITATIBOEN INGURUAN ERAGITEN DUTE.

HORI HORRELA IZANIK ERE, “EZ DA LOTSARIK IZAN BEHAR 
HELBURU BEZALA HERRIA DUTEN ETA HERRI ERAKETAKO EKIMEN 
HAUETARAKO, INSTITUZIOEI DIRU-LAGUNTZAK EDO LAGUNTZA 
ESKATZEKO: HELBURUAK ETA EKINTZAK BALDINTZATZEN EZ 
DITUZTEN BITARTEAN, DIRU PUBLIKOA ONARTZEA LEGEZKOA DA”.
EKIMEN ASKORENTZAT, EGOERA IDEALA AUTOFINANTZAKETA DA. BAI 
GOIAN AIPATUTAKO HAINBAT ELEMENTUREN BITARTEZ IZAN, BAI 

– EKINTZA PRODUKTIBO EDO MERKATURATZEN DEN EKINTZA BAT 
DAGOEN KASUETAN– “EZ KUOTARIK EZTA DIRU-LAGUNTZARIK ERE. 
DIRU GUZTIAK ANTOLATZEN DITUGUN JARDUERETATIK ETORTZEN 
DA ETA OTARREN PREZIOA MERKATUAN DAUDEN PREZIOA DA” EDO, 
BESTE KASU BATEAN PROPOSATZEN DEN BEZALA, OSATZEN DUTEN 
ERAKUNDEEN ARTEKO ELKARTASUNETIK.

“Komunitateak elkartasun pertsonala eta 
komunitarioa sustatuko ditu behar dituen 
baliabide guztiekin, banaketa ekitatiboa 
eta autonomiako printzipioak jarraituz. 
Komunitateak patrimonio komuna eta 
jasangarritasuna bultzatzeko konpromisoa 
hartzen du”.

Azkenik, bideragarritasun integral bat bilatzerako garaian 
–ekonomikoa, politikoa, pedagogikoa eta pertsonala– 
funtsezkoa da:

- Pertsonen inguruko (auto) exigentzia edo espektatiba 
   maila aztertu, boluntarioak, militanteak edo liberatuak 
   izan, baita osatzen duten taldeen eta erakundeen 
   inguruan ere.
- Pertenentzia eta sarea izatea sentimendua zaintzea.
- Bere inplikazioa mugatzen edo baldintzatzen duena 
   ezagutu (egoerazko edo egiturazko elementuak, 
   indibidual edo antolakuntza elementuak, onarpeneko, 
   komunikazioko elementuak, etab.).
- Ekarpeneko sormen formulak modu kolektiboan bilatu. 
- Prekarietatea egoera ideala ez dela ados gaude, pertsonen 
   eta ekimenen bizitza duineko parametroak modu 
   bateratuan ezartzea.
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“Sareari esker, hainbat ekoizle animatze ari 
da, inork Nafarroan jartzen ez dituen laboreak 
lantzera”.

“Sare honetatik sortu diren talde guztiak 
aurrera egingo lukete, ondorio, desagertuko 
balitz, kontsumo talde asko sortzearen bere 
helburua lortu izango luke”.

“Harreman eta truke asko sortu dira”.

“Ekimenen kopurua poliki-poliki doa, baina 
beraien arteko erlazioa eta sinergia sendoa da”.

 “Tokiko produktuaren kontsumoak  
gora egin du”.

Lorpenen analisi honetatik, ohiko moduan antolakuntza 
dinamika, pertenentzia finkatzearekin, parte guztiak 
ahalduntzearekin, koordinazio espazioak indartzearekin, 
gizarte eragile eraldatzailearen itxura bat hartzearekin, 
sinergia berriak ezartzearekin zerikusia duten erronka edo 
antzezleku berriak planteatzen dira.

“Gure desagertzean pentsatzen jaio ginen. 
Lurraldearen artikulaziorako, euskara, nekazal 
sektorea sustatzeko… tresna baliagarri bat 
eraiki nahi genuen, hau posible dela konturatu 
gaitezen zerbait egin ahal izatea eta agian 
5 urtetan mekanismo hau ekoizleen eta 
kontsumitzaileen artean bere kabuz mantentzea 
posible izango litzateke. Baina orain, hain 
erraza ez dela ikusten dugu eta utziko bagenu, 
agian, ez litzateke bere kabuz mantenduko”.

“Area, dagoeneko sektorean erreferente bat 
izanik, gizarte eragile batean bihurtzea. Irizpide 
politiko bat duten bideko lagunak aurkitu nahi 
ditugu”.

“Pertenentzia indartu nahi dugu, talde eta 
pertsona bakoitza bere erakundekoa dela 
sentitzea baina baita, sarea dela”.

Desagertzeko gertaera diru gabezia, motibazio gabezia, 
erlazioetan aldaketak egoteagatik eman daitekeen 
panorama baten aurrean, edo positiboan, helburua bete 
ondoren ez delako gehiago behar. Kasuren batean ekimena 

bizi proiektu bezala ulertzen da, ondorioz, desagertzea 
lekuz kanpo dagoela dirudi. Baina, gehienek sare-laneko 
ekimena, helburu eta erronak batzuei aurre egiteko 
tresna bat bezala ulertzen dute, balio ez duela ikusten 
bada doitu edo jarduera utzi egiten da eta egokiagoa 
den beste bat sortzen da. Edozein kasutan, eskuarki, 
bereizketak emateko aukera kontutan hartzen da edo, 
jatorrizko ekimenetik beste prozesu autonomo batzuk 
sortzea, jatorrizkoari gutxiago ego gehiago lotuak dauden 
prozesuak.

Sare-laneko prozesuaren jasangarritasunerako, 
elkarrizketetatik ateratako hainbat gako berreskuratzen 
ditugu: 

“Kolektiboa eta kolektiboa dena. Muturreko 
indibidualismo batera pasa gara, 
norbanakoaren ahalduntzean zentratu gara, 
garrantzitsua bada ere, kolektiboarekin orekatu 
beharko genuke”.

“Garrantzitsuena jarrera eta transmititzen 
den egiteko modua dira, ekimen bakoitzak 
militantzia profil bat eta eredu bat 
transmititzen du: entzuteko, ezagutzeko, 
zaintzeko eta errespetatzeko modu bat”.

“Konfiantza laneko oinarri bezala”.

“Lasaitasunez joan, presarik gabe. Behar batetik 
abiatuz. Alde teoriko batekin baina baita 
praktikoa ere, filosofadetan ez geratzea”.

“Helburuak argi dituen prozesu luze bat izan 
da. Helburu zehatz eta itxi bat izatea, proiektua 
guztiz irekia eta bizia izan arren”.

“Zaintza giltza da, pertsonak gara eta zainduak 
izatea behar dugu, ez da maitasun kontua edo 
lagunei ondo erortzea, ingurune egoki batean, 
konfiantzakoa, elkarren arteko ezagutzatik, 
entzutetik, onarpenetik  atsegina den ingurune 
batean lan egin ahal izateko baliabideak eta 
oinarriak jartzea baizik. Horizontaltasuna ez 
doa inora hau ez badago. Dakiten pertsonen 
ingurura gerturatzea lotsarik gabe, metodologia 
berriak ikasi, etab.”.
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Oro har, hasieratik adierazi dugun bezala, sare-lana 
intentzionalitate politiko eraldatzailearekin kultura 
aldaketa bat dela ulertzen dugu, eta ondorioz, prozesu 
pedagogiko, pertsonal eta kolektiboa, luzea, kontzientea 
eta bizi-prozesua. Delegazionismotik, demokrazia 
adierazgarritik eta konpetentziatik erantzukidetasunera, 
demokrazia parte-hartzailera, aniztasunen inklusiora, 
lankidetzara eta konfiantzara pasatzea da. Beste botere 
erlazio batzuk eta boterearekin esploratu, imajinatu 
eta praktikatu, boterea zer den eta zertarako den beste 
ikuspegi batetik (norberarena, besteena, kolektiboena). 
Zaintzaren esferan tokatzea, pertsona eta talde 
interdependienteak bezala.

Praktikan, honek desikastera eta dekonstruitzera 
eramaten du, kolektibo moduan sortzeko:

- Praktikatik.
- Esperientziak partekatuz eta elkar trukatuz.
- Gure antolakuntza erlazioen eta dinamiken errealitatea         
   idealizatu gabe, ezta berehalako aldaketako espektatiba 
   irrealak izan ere.
- Prozesu partekatuan eta konprometitu ezin daitezkeen 
   gutxiengo horien inguruan erne egonez eta horizontea 
   galdu gabe.
- Gurekin (pertsonak, taldeak eta erakundeak) eta ekimena 
   osatzen duten gainerako kideekin malguak eta ulerkorrak 
   izanez. Elkarrizketatu, zailtasunak zeintzuk diren jakin 
   (erritmoa, erakunde guztiaren inplikazioa, giza edo/eta 
   finantza gaitasunak…), zalantzan jarri, entzun, 
   adostutako bide baten bilaketan erantzun.
- Helburuak eta prozesuen artean, eraginkortasun politiko 
   sozial eta pertsonal artean, barneko eta kanpoko 
   planoaren artean, mikro eta makroaren artean korrelazio 
   bat dagoela ulertuz. Norbanakoaren ahalduntzea 
   eta ahalduntze kolektiboaren artean ematen den 
   atzeraelikadura bat ematen den bezala.
- Helburu komun batzuk zehaztuz, antzezleku eta borroka 
   globalekin lotuta, zalantzarik gabe,  pertsona edo/eta 
   talde bezala ditugun gure gaitasun partikularren batura 
   hutsak gaindituko dituzte.
- Subjektuen (pertsonak eta taldeak) eta ikuspegien 
   aniztasunaren aukeraren xehetasun guztien aberastasuna 
   aintzat hartuz, intersekzionalitatetik jarrera bat hartuz 
   berdintasunaren aldeko gizarte baten eraikuntzan.

Hain zuzen ere, prozesu honek eta sare-lanak bere baitan, 
dedikazio eta irekiera gehiegizko esfortzu bat eramaten 
du –hasiera batean gutxienez. Hori dela eta, koherentzia 
politikoko borondateaz gain, artikulazio eta sare-lana 

aldaketarako funtsezko estrategiak direla konbentzitzeaz 
gain, honi aurre egiteko motibazioak, pertsona edo/eta 
talde bezala, ondoren adierazten diren gaien inguruan 
ematen dizun horren inguruan sentitzen duzun horrekin 
konektatu beharko luke:

- ONARPENA: EGITEN DUZUNA BALIOZTATZEN DA ETA   
 OPERATIBOA SOILIK DENA PASATZEN DUEN DIMENTSIO 
 BAT HARTZEN DU.

- LEGEZKOTASUNA: EGITEN ARI ZAREN HORREK EMAN  
 EGITEN DU ETA GIZARTE ERALDAKETA DA.

- ESPIRITU, GIZA KONEXIOKO ETA NATURAREKIN   
 DIMENTSIOA: ZURE ZERGATIA ETA EKINTZA ZERBAIT   
 GLOBALAREKIN KOKATU, IZATEKO ARRAZOIA EMANEZ,  
 MUNDUAN JOKATU NAHI DUZUN ERANTZUKIDETASUN  
 ROLARI DAGOKIONEZ ASETZEKO ARRAZOIA EMANEZ.

- PERTENENTZIA: IDENTITATE KOLEKTIBO BAT EMATEN  
 DIZU, ORAINALDITIK GIZARTE, ERLAZIO ETA ETORKIZUN  
 EREDU BERDINA BILATZEN DUTEN BESTEEKIN   
 (PERTSONAK EDO/ETA TALDEAK) LOTUTA ETA SORTUZ,  
 BERAIEN EREMU ETA ERREALITATEETATIK.

- BOTEREA: GUSTUKO DITUZUN ETA ZURE USTEZ FALTA  
 DIREN GAUZAK EGITEKO AUKERA DUZULA SENTIARAZTEN  
 DIZU, ONAK DIRELA, BAINA ZUK BAKARRIK EDO ZURE  
 ERAKUNDEAK BAKARRIK EZIN DUZUE GUZTIA EGIN.
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Basherri
Agroekologia, kontsumo eta ekoizpen lokalak
Gipuzkoa
https://basherri.wordpress.com/
basherriak@gmail.com

Gipuzkoan barazki eta bestelako elikagaien auto-hornikuntzarako sortutako  
talde eta Kooperatiba desberdinek osatzen dute Basherri. Elikagai ekologikoak 
modu zuzenean salerosteko sortutako ekimen bat da. 
Elkar-ezagutza bultzatu, elkarren berri izan eta ekimen bateratuak egiteko 
aukerak baliatu nahi ditu eta baserritar eta hartzaileen arteko harreman 
zuzeneko edozein talde edo kooperatibentzat topagune izan nahi duen gunea 
da. Horrez gain, baserritarrentzat erreferentzia zuzen bat izan nahi du berriak, 
ekimenak, auzolan deialdiak, formakuntza ikastaroak eta tailerrak, topaketak, 
etab. inguruan berri emanez, baita erabilgarria izan daitekeen bestelako 
informazioa eta dokumentazioa partekatzeko ere.

Bilgune feminista
Feminismoa
Euskal Herria
http://bilgunefeminista.eus/
info@bilgunefeminista.eus
ehbfeminista@gmail.com

Euskal Herriko Bilgune Feminista (EHBF) 2002an sortutako nazio mailako 
erakunde feminista eta abertzalea da, esparru ugarietako emakume asko eta 
askotarikoen hausnarketatik sortutako egitasmoa. Zapalkuntza hirukoitzaren 
(klase-zapalkuntzaren, nazio-kultura zapalkuntzaren eta sexu-generoaren 
zapalkuntzaren) aitortzatik abiatuz aztertzen dute errealitatea eta ikuspegi 
horretatik egiten diote aurre errealitate horri. Pixkanaka, askotariko 
zapalkuntza horien elkarreraginean eta intersekzionalitatean jarduten dute, 
zapalkuntza-sistema orotatik askatu eta Euskal Herri burujabe eta feminista 
baten aldeko borrokan.
Helburuak: 
•	 Trantsizio feminista ezaugarritzea, zapalkuntza guztiei “topeak” jarriz eta 

herritar guztiontzako bizitza duinak bermatzeko jardunez.
•	 Euskal Herriaren aldaketa sozial eta politikorako abian diren prozesu 

kolektiboetan parte hartzea, eta ikuspegi eta saretze feministan urratsak 
ematea.

•	 Sistema patriarkalak “berdintasun faltsuaren” baitan jendartean ezarritako 
forma eta adierazpideak zalantzan jartzea.

•	 Gaur egungo familia-ereduak, lagunarte-ereduak eta sexuen artekoak zein 
sexu-identitate hegemonikoek sorrarazten dituzten kalteak azaleratzea. 
Sexu, genero eta sexualitate binomioak hautsi, eta identitate kolektibo eta 
indibidual berriak sortu eta berrasmatu.

•	 Emakume abertzale feministen sarea indartzea eta kohesioa sortzea, eta 
Euskal Herriko Bilgune Feministaren proiektu politikoa erreferentzia 
bezala hartzea, barne-antolakuntza eta jarduna indartuz.

FICHAS DE EXPERIENCIAS
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Ekholektiboa
Agroekologia, kontsumo eta produkzio lokalak.
Egoitza Lekornen, lan Euskal Herri osoan
https://ehkolektiboa.org/

GARRO JAUREGIA,
64240 LEKORNE (LAPURDI)

ehkolektiboa@gmail.com
EHKOlektiboa elkartea, “Euskal Herriko laborari agroekologikoen kolektiboa” 
da. Muga administratiboetatik haratago, Euskal Herriko laborariak bilduko 
dituen elkartea da. Gainera, herritarrak, kontsumitzaileak eta erakundeak 
elkarteko kide izateko aukera izango dute.
Elkarteak Euskal Herriko Nekazaritza eredu bio-ekologikoa bultzatzen du, 
baina agroekologiaren irizpideetan oinarrituta. 

Dituen helburu nagusiak hauek dira:
•	 Elkartasuna: Lurralde ezberdinetako harreman-loturak sustatzea
•	 Agroekologia: kontzeptu zabala, gure lurraldea kontutan hartuz,  

definitu eta landu.
•	 Identifikazio - desberdintze tresna: Gizarte eta herritarren aurrean 

ezagutarazi, merkatu zabaleko dinamiketatik desberdindu.

Errigora
Euskara, Elikadura burujabetza, Auzolana
Euskal Herria
https://www.errigora.eus/

Errigora Euskal Herria oinarri eta elkarlana lanabes dituen ekimen herritarra 
da. Nafarroa hegoaldea du ardatz eta “euskara ofiziala ez den zonaldean” eragin 
nahi du, eremu horretako propio diren produktuei Euskal Herrian bidea 
emanaz.
Norabide horretan, egunetik egunera gero ta zabalagoa den lagunarte batek 
ematen dio gorputza ekimenari; ilusioz eta anbizioz ari garen herritar, nekazari, 
euskaltzale, ekoizle eta kontsumitzaileez osotutako sare anitz batek. Gure 
txikitasunetik elkarlan handi bat gauzatu nahi dugu Nafarroak Euskal Herria 
behar duelako eta Euskal Herriak Nafarroa behar duelako. 

Helburuak:
•	 Nafarroa hegoaldeak propio dituen produktuak Euskal Herriko plazan 

kokatzea, urrun daudenen ordez bertakoak kontsumitu ditzagun.
•	 Nafarroa hegoaldean “euskara ofiziala ez den zonaldeko” euskalgintzari 

bultzada ekonomikoa ematea.
•	 Herrigintza, auzolana, nazio-eraikuntza… “betiko” lan kolektiboan 

oinarrituz ekarpen txiki bat egitea, lan molde honen beharra eta indarra 
goraipatuz.
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HikHasi
Hezkuntza
Euskal Herria
http://www.hikhasi.eus/
hikhasi@hikhasi.com
Errekalde hiribidea, 59 
Aguila eraikina, 1 
20018 Donostia 

HIK HASI egitasmoa 1995ean sortu zuen irakasle talde zabal batek, euskal 
hezkuntzaren partaide direnen informazio, eztabaida eta elkargunerako 
bitarteko izan nahian.

HikHasik ezaugarri hauek hartu zituen abiapuntutzat: euskalduna, nazionala, 
hezkuntza komunitateko partaide guztiena, baterakoia, irekia, plurala eta 
independentea. Hori guztia lortze bidean, Hik Hasik hainbat proiektu gauzatu 
ditu: HIK HAS euskal heziketarako aldizkaria, udako topaketa pedagogikoak, 
hezkuntza gaiei buruzko monografikoak, Euskal Herriko baliabide 
pedagogikoen gida, liburuak, haur-jolasen bildumako materiala, musika 
metodoak, ipuinen bilduma, ikus-entzunezko materiala ...

Euskal hezkuntza sistema propioa edukitzeko eskubidea aldarrikatzen du, hau 
da: euskal kulturan oinarritutako curriculum propioa, irakasleria iraunkor eta 
euskalduna, Euskal Herritik kanpora hartutako erabakien menpe ez dagoen 
eredu deszentralizatua eta zentroen autonomia. Horrek guztiak berma lezake 
kalitatezko euskal irakaskuntza herritar guztiontzat.

Olatukoop
Ekonomia Sozial eta eraldatzailea
Euskal Herria
http://olatukoop.net/

Ekonomia sozial eta eraldatzailean jarduten duten enpresa, elkarte, erakunde 
eta kooperatibek osatzen dugu OlatuKoop sarea. Kideen arteko elkartasuna, 
jendartearen ongizatea, eta gure jarduera ekonomikoak ondare komunari 
ekarpen bat egitea da bere helburuak. Horregatik enpresa proiektuak 
komunitate bezala izendatzen dituzte.

Lan esparruak: 
•	 Memoria aurrekariak eta ezagunak ez diren esperientzien  

imaginarioa landu.
•	 Ekintzailetza eredu komunitario eta kooperatibo berri bat  

proposatzea eta hedatzen hastea.
•	 Eredu honetan lan egiten duten enpresen elkarren arteko  

laguntza sareak eraikitzea. 
•	 Ekonomia sozial eta eraldatzailearen sustapena eta hedapena.
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Esperientziaren izena
Lan esparrua(k)
Lekua (herria, eskualdea)
Web
Posta helbidea/ e-maila

Esperientziaren laburpena

REAS
Pertsonen eta hauen inguruaren zerbitzutarako ekonomia
EAE
http://www.economiasolidaria.org/reaseuskadi

Venezuela plaza, 1-2º ezk-ezk. 48001 Bilbao
reaseuskadi@reaseuskadi.net

REAS Euskadi, pertsonen eta hauen inguruaren zerbitzurako ekonomia bat 
sustatzen duten enpresak eta gizarte erakundeek osatzen duten sare bat da. 
Eskutitz Solidarioaren 6 printzipioekin duen konpromisotik, gizartearen eta 
zehazki, ekonomiaren eraldaketa jarraitzen duten proposamen kolektiboak 
sendotu nahi ditu –giza garapen jasangarriaren ikuspegitik–, bere alor 
desberdinetan: finantzaketa, ekoizpena, merkaturatzea eta kontsumoa.

Tokiko, estatuko eta mundu mailako ekonomia solidarioko beste sare 
batzuekin koordinatzen da, eta gizarte zibilaren barruan, gizarte eta mundu 
ekitatibo, solidario eta inklusiboago baten eraikuntza jarraitzen duten 
hiritarren ekimen eta mugimendu desberdinak laguntzen ditu.
Lan ildoak:

•	 Hiritarren sentsibilizazioa eta ekonomia alternatiba  
eta solidarioaren sustapena.

•	 Ekonomia solidarioarekin erlazionatutako materietan, barne eta kanpo 
formakuntza.

•	 Euskal Herriko Gizarteratzeko Enpresen Elkartearen sustapena eta 
bultzada.

•	 Gizarteratzeko eta gizarte enpresak sortzeko laguntza zerbitzuak.
•	 Enpresa solidarioentzat merkaturatze, difusio eta beste hainbat 

zerbitzurako laguntza, Merkatu Soziala ekimena bezala.
•	 Gizarte ikuskaritzako tresnak sortzea eta finkatzea.
•	 Finantza tresna etiko eta solidarioen laguntza eta difusioa, bereziki FIARE 

Banku Etikoa Proiektuaren sustapenean.
•	 Gizarte klausulen eta enpleguko merkatu babestuen sustapena.
•	 Erakunde publikoekin solasaldia, gizarteratze-laneratzea, gizarte gaiak eta 

ekonomia sozial eta solidarioa gaien inguruan.
•	 Harremanak beste erakundeekin, hiritar mugimendu eta sareak, 

unibertsitateak eta ikerketa zentroak, komunikabideak, etab.
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Esperientziaren izena
Lan esparrua(k)
Lekua (herria, eskualdea)
Web
Posta helbidea/ e-maila

Esperientziaren laburpena

Esperientziaren izena
Lan esparrua(k)
Lekua (herria, eskualdea)
Web
Posta helbidea/ e-maila

Esperientziaren laburpena

Saretuz
Kontsumo kontziente eta eraldatzailea
Donostia 
http://saretuz.eus/

Saretuz Donostiako Kontsumo Kontziente eta Eraldatzailearen aldeko Sarea 
da. Kontsumo kontziente eta eraldatzailea, eraikitzen duen kontsumo bat 
dela pentsatzea gustukoa du, era berean amesten duen gizartean bizi ahal 
izateko oinarrizkoa den estrategia eta tresna bat da: bizitza erdigunea den eta 
ekonomia bere zerbitzura dagoen gizarte bat, justizian, emakume eta gizonen 
arteko eta herrien arteko berdintasunean, solidaritatean, naturarekiko orekan, 
konpromisoan, lankidetzan… oinarrituta, zaintzak banatuta dauden gizartean 
oinarrituta. 

Saretuz eraldaketarako eta emantzipaziorako 2012 urtetik Donostiako 
udaletxeak laguntzen duen hezkuntza ekimen bat da.

Euskal Moneta
Moneta lokala 
Ipar Euskal Herria
www.euskalmoneta.org
Cordeliers karrika 20– 64100 Baiona
info@euskalmoneta.org

Eusko elkartearen  helburua; Euskal Herrian gehigarri izanen tokiko moneta 
baten antolaketa eta sorrera da. 

Euskoa, 2013ko urtarrilaren lehenetik goiti erabiltzen ahalko den euskal tokiko 
moneta ekologiko eta solidarioaren izena da.

Moneta horren helburu nagusia erosketak bertara ekartzea da. Tokiko 
ekonomia, elkarte proiektuak, kultura eta euskararen promozioa, sozial eta 
ekologia mailan arduradun diren praktikoen lantzera bultzatzen ditu.

Zergatik?
Tresna bat izateko, gizakia eta bere ingurumen naturala gehiago errespetatzen 
dituena, hala nola: 

•	 Ekonomiaren, gizakiaren, kulturaren eta planetaren zerbitzuan ekarpenak 
egiten dituena.

•	 Lehentasuna emanez tokiko trukaketei ekonomiaren parte bat bertara 
ekarriz.

•	 Giza-harremanak eta elkartasuna sustatuz.
•	 Euskararen erabilpena eta lekua garatuz.
•	 Tokiko eta elkar intereseko egitasmoak sustatuz.
•	 Aztarna ekologikoa murriztuz.
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Egungo prozesu politikoek, 
gizarte mugimenduen eta herri 
mugimenduen artean artikulazio 
handiagoko espazioak sortzeko 
behar larriak adierazten dizkigute. 
Hemen berehala sortzen da galdera, 
mugimendu mota bakoitzari 
konnotazio desberdin bat ematen 
dion zerbait horren inguruan, edo 
gizartekoa dena ez al da era berean 
herrikoia? Edo alderantziz, gizartekoa 
denetik ez al goaz herrikoiaren 
bidean?

Edozein kasutan, bi galdera 
horietan batasun espazioak edo 
masibitate handiagoko artikulazio 
espazioak sortzeko ikusmoldea dago 
mugimendu zabalak eta desberdinak 
eraikitzeko, beraien helburu 
zehatzekin arazoak, gai komunak 
eta antzekoak direnak lotzen 
joateko. Hori dela eta, konfluentzia 
puntuak bilatzera eta topaketa sareak 
ehuntzera eramaten gaitu, ideia edo 
amets komunetan.

Sortzen doazen elementuen artean 
garrantzitsuenetako bat, gure 
desberdintasunetan ikustea eta 
onartzea da, ideia edo ikusmolde 
desberdinak izan ditzakegula onartu, 
hauek legezkoak izan daitezkeela 
eta aliantzak lantzen doazen 
proposamenak eraikitzera eramaten 
gaituzten bideak dira, ez berdinen 
artean, baina bai amets komunak 
dituztenekin.

Elementu hauekin definitutako 
prozesu batek, “Beste mundu 
bat posible dela” bezalako amets 
komunekin topatzera eraman 
zigun. Hau izan zen Munduko 
Foro Sozialera dei egin zigun 
kontsigna; bertan, Porto Alegren 
(Brasilen), gizarte mugimenduei 
legezkotasuna eman zien espazio 
politiko sozial handiena sortuz eta 
sareen sorrerarako aukerak zabaldu 
zituen. Hortik abiatuz, aliantza 
berrien eraikuntzara bideratu ginen, 
horietako batzuk estrategikoak 
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bihurtuz ekintza komunen 
zehaztapenari begira, munduaren 
domeinua izan nahi duen eredu 
ekonomiko nagusiari aurre egiteko.

Eraikuntza politiko, sozial eta 
herrikoi hauen berria eta baliotsua, 
bere sorkuntzak ez dira emaitzak, 
eta goi-mailako ordena politikoko 
estrategiei ez die obeditzen. Bere 
planifikazioa, izaera zabal eta 
kolektiboa duena, sistemaren 
(pertsonen eta planetaren 
bizitzan eragiten dituen eragin 
desberdinekin) eraginaren eta 
bere eraginkortasunaren analisian 
oinarrituta dago, garapen ereduen 
bitartez. Hauek dira, indarra 
ematen doazen eta herri borrokak 
edukiz betetzen doazen, eta 
era berean, sarean lan egiteari 
zentzua eta legezkotasuna ematen 
doazen, partekatutako ideien eta 
proposamenen topaketa elikatu duten 
oinarri nagusiak. 

Baina, hemen bigarren mota bateko 
galdera sortzen da: ekintzarako 
mugimenduak eraikitzen dira, baina 
bere izaera eta aniztasunagatik, 
beti ez dira joaten aldaketa 
sozial eta politikoak animatzen 
dituzten mugimendu indartsuen 
eraikuntzaren bidean, hain zuzen 
ere, beste mundu bat posible 
izateko beharrezkoak direnak. 
Hortik abiatuta, garrantzitsuena, 
artikulazioak fede oneko 
adierazpenak baino zerbait gehiago 
izan daitezen horretan jarraitzea 
da, agintean dagoen sistema 
kapitalista eta patriarkalaren 
aurkako erresistentzia aktibora dei 
egiten duten proiektu politikoak 
formulatzean aurrera egitea 
beharrezkoa delako. 

Agian, egin den guztiaren artean La 
Vía Campesinaren eraikuntza izan da 
asmakizun handiena mundu mailan, 
ez bere baitan giltzatuta dagoen 
egitura bat bezala, sektore bezala 
interes espezifikoetatik haratago 
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klasearen identitatearen gabetze edo 
demonizazioan; pertsonalismoan 
edo botereagatik norbanakoaren 
borroketan, hauek egungo 
mugimenduetan bizio bezala agertzen 
dira askotan eta askotan. Zalantzarik 
gabe, hauek dira jardueretan dugun 
batasuna burutzeko aurre egin behar 
ditugun zailtasun handienak, elkarren 
arteko konfiantzako ikaskuntza eta 
eraikuntza espazio bat.

Gizadiak egun bizi dituen arazo 
nagusiek sareak osatzera dei egiten 
digute. Sare hauek tokiko eremutik 
nazional mailara salto egiten dute 
mugak gainditzeko eta nazioarteko 
sareak eta aliantzak osatzeko. Mundu 
honetan –komunikabideetako 
teknologiengatik, migrazio prozesu 
handiek, ekoizpen eta kontsumo 
sistemek, klima aldaketak sortzen 
duten esku-lanaren munduko 
trafikoagatik elkarren artean 
erlazionatuta–, emakumeen 
kontzientzia hartze bat indarrean 
sartzea, mugimenduetan generoko 
eta klaseko posizioak finkatzen joan 
direnak, era berean sare-lana egiten 
dutenak, eta partaidetza politiko 
eta sozial handiago bat indarrean 
sartzeak, borroka berrietan salto 
kualitatibo bat ematen ari dela 
adierazten digute. Modu honetan 
kultura berri bat finkatzen da, 
aniztasun etniko, sexual, sozial 
eta kulturalaren integratzaile eta 
inklusiboagoa, eta aniztasunean 
batasuna bilatzen duena, beste 
mundu posible hori eraikitzeko.

Erronka handia eta presazkoa, sare 
horien iraunkortasunaren bidean 
aurrera egitea da eta gure helburuak 
eta zentzu estrategikoak sendotzea 
posible egiten duen hori barneratzea 
da, identitatea galdu gabe eta 
aniztasunean elkartuta.

doazen proposamen argiekin baizik, 
landa munduaren aniztasuna lantzen 
duena, emakumeen bazterketako 
eragozpenak hausten dituena. Hori 
guztia, bere egiturak zabalak eta 
barnera sartzeko aukera izateko, 
erabaki hartzean partaidetza bateratu 
bateko egitura izateko. Espazio 
hauek, elikadura burujabetzaren 
aldeko bere borrokatik, antzekoak 
diren beste sareekin aliantzak 
sortzen dituzte, egun planetaren 
biziraupena arriskuan jartzen duten 
gaietan. La Vía Campesinak bere 
borroken erdigunean gizartearen 
interesak, justiziaren, bakearen eta 
elkartasunaren printzipioak jartzea 
lortu du. Alde batetik bestera joan 
da, batzuengana eta besteengana, 
borroka eta erresistentziako 
bideetatik, baina baita gobernuko 
negoziazio politikoetan eta 
nazioarteko espazioetan ere, horren 
ondorioz, gure mistikotasuna eta 
euskarritzen duten baloreak galdu 
gabe, ezta gure printzipioei eta 
helburu estrategikoei uko egin gabe 
ere.

Elkartasunean egindako ibilbide 
honek uzten digun ikaskuntzaren 
barruan, zalantzarik gabe,  sare-
lana sendoa da bertan ideia, 
balore eta helburua komunak 
bateratzen direnean eta gainera, 
beste pertsona, talde edo/eta 
erakundeen ekarpenetara irekitzeko 
konfiantza sortzen dutenean. La Vía 
Campesinatik beste erakunde edo/
eta talde askotako ekarpen teoriko 
eta praktikoak jasotzen ditugu, gure 
apustu eta proposamenen parte 
egiten ditugun heinean, agendak 
partekatzen ditugu eta estrategiak 
komunak eraikitzen ditugu 
identitatea eta autonomia galdu gabe.

Gure sare-lanerako balore 
garrantzitsuenetako bat jardueretan 
dugun batasuna da. Zailtasun 
nagusienak askotan, sistematik 
errotutako mesfidantzetan kokatuta 
daude, batasuna galarazteko asmoz; 
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Egungo gizartea sareen gizarte bat da, mota askotako 
konexio asko dituena, lotura ezartzeko, lankidetza egiteko 
eta parte hartzeko modu berrien esperimentazioa duena 
eta erreferente globalizatzaileen hegemonia duen gizartea; 
era berean, identitate komunitarioen sorrera bat da, 
lurraldekoak izan ala ez. Horrez gain, krisian dagoen 
gizarte bat dela ere diote, aurpegi anitz dituen krisia, 
sistemikoa. Zalantzarik gabe, mugimenduan dagoen 
gizarte bat da, agian azkar doan mugimendua eta egiazko 
aldaketa gabezia, eraldaketa gabezia ezkutatzen egon 
daiteke erlazio eta botere paradigmetan (soziala, politikoa, 
ekonomikoa).

Aurkezten dugun argitalpen hau sare-lanari buruzkoa da, 
baina gizarte eraldaketaren ikuspegi batetik. Oro har, lan 
hau garrantzitsua dela iruditzen zaigu, aldarrikapenetan 
eta proposamenetan eragin eta eraginkortasun politiko 
handiagoa lortze aldera. Horrez gain, kanpoko baloreetan 
oinarritutako, eta askotan, heteropatriarkatuaren eta 
kapitalismoaren logiken aurkakoak diren gizarteko beste 
ereduen eraikuntza kolektiboaren alde egiten badugu, 
sareko lana da: 

1. ELEMENTU ETA EKARPEN DESBERDINEZ ELIKATZEN DENEZ, 
INTEGRALTASUNAREN BIDEAN  DOA ETA AIPATUTAKO EREDUEN 
ERAIKUNTZA ERREALARI INDAR HANDIAGOA EMATEN DIO.

2. ERAIKUNTZA KOLEKTIBOKO GURE PROPOSAMENARI 
EGIAZKOTASUN GEHIAGO EMATEN DIO, KANPOKO ONARPENETIK ETA 
AUTOESTIMU KOLEKTIBOTIK.

3. IKASKUNTZA PROZESU BAT OSATZEN DU ERLAZIO, 
KOMUNIKAZIO, PARTE-HARTZE ETA ERABAKITZE MODUAK, AFEKTU 
ETA ZAINTZEN KUDEAKETA MODUAK, ANIZTASUN MODUAK ETA 
GATAZKA MODUAK DEKONSTRUITUZ, SORTUZ, BERRESKURATUZ, 
ETA BERRIKUSIZ.

4. GURE PROPOSAMEN POLITIKOAREN ETA ERAIKITZEN DUGUN 
MODUAREN BARRUTIK SORTZEN DIREN BALOREEN ARTEKO 
KOHERENTZIA BAT BILATU BEHAR DA. KOHERENTZIA HONEK 
GIZARTE ERAGINKORTASUNA EMATEN DU ETA GIZARTE BOTEREA 
ERAIKITZEN DA.

Emaús Gizarte Fundazioak urteak daramatza helburu 
politikoen eta bere prozesuen nola horien arteko 
koherentzia honetan aurrera egiteko moduaren inguruan 
eztabaidatzen, partekatzen eta ikasten. Elikadura 
burujabetzako esperientzia ekonomikoen bideragarritasun 
integralaren arabera planteatu dugu1 eta gizarte talde 
eta mugimenduen barneko bizitzaren arabera2 . Orain, 
sarean gauzatutako lanaren inguruan egiten dugu. Gizarte 
eraldaketa jardunak irauteko edo iraunkorra egiteko, 
protagonismoa ematea beharrezkoa dela ulertzen dugu, 
denbora eta baliabideak ematea, baita sareko lanaren 
gaitasunei, trebetasunei eta praktikei hausnarketa eta 
trebakuntza kritiko bat ere. Erlazionatzeko, elkarren 
artean antolatzeko moduak aldatzen ez baditugu, batetik, 
sare bezala ezin izango dugu funtzionatu eta bestetik, 
bereziki, ez gara eraldatzaileak izango gure esentzia 
horretan. Plano honetan, mikro eta makro alderdiak 
gurutzatzen dira. Alde batetik, sareko lanak pertsonek 
gauzatzen dituzte eta beraien artean konexioak sortzen 
dira eta beste alde batetik, instituzionalagoak diren edo 
erakunde arteko dimentsioak hartzen ditu.

Gizartea eraldatzeko bokazioa duten foro eta eremu 
desberdinetatik, aliantzak sortzea helburuak lortzeko 
beharra eta estrategia bezala identifikatu da. Sistemak 

SARRERA
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herri mugimenduen artean desadostasuna egotea lortu 
du, baita beraien arteko deskalifikazioa ere, klasea 
desegituratzen duen eta ikuspegi global batetik erronka 
komunei aurre egitea eragozten duen sektorializazioa. 
Honen aurrean, artikulazio gradu eta modu desberdinak 
dituzten, sektore anitzeko edo eragile-anitzeko aliantzak 
behar dira, baina intentzionalitate politikoa dutenak. 
Argitalpen honetan ez gara hitz egiten zehazki horretarako 
formalki sortuak diren sareez, izaera eraldatzaileko sare-
lanaren beraren esentziaz baizik: entzuten eta entzunaz 
ikasi, zure iritzia edo jarrera uzteko edo berrikusteko gai 
izatea, zerbaiteko boterea eta zerbaitekin boterea, gehitzea 
eta eraikitzea kolektibo moduan.

Gure helburu espezifikoa, gizarte ekitatiboen eta 
inklusiboen bidean eraldaketaren sustapeneko helburu 
orokorraren barruan, hausnarketa gakoak eta gomendio 
praktikoak ematea da, sarean lan egiteko, aliantzak 
eta sinergiak enfokatzeko, lehen aipatzen genuen 
koherentziaren ikuspegitik orientatzera bideratzeko 
modua pentsatzeko edo berriz pentsatzeko, eta horrela, 
sendotzeko.

Hemen partekatzen ditugun ikaskuntzak hausnarketa 
norbanako eta kolektiboko prozesu baten emaitza 
dira, bilduma, analisi eta kontraste teoriko eta praktiko 
prozesu baten emaitza, eremu desberdinetako 
erreferenteekin eta enbrionario/ esperimental/ hasierako 
esperientziak –sare-lanaren hasierako lanean-  dituzten 
erreferenteekin. Zentzu honetan, Euskal Herria sarean 
(BasHerri, Bilgune Feminista, EHKOlektiboa, Errigora, 
Eusko, HikHasi, Olatukoop, REAS Euskadi eta Saretuz) 
9 lan esperientzietan elkarrizketa luzeak burutu ditugu; 
gure kezkak eta hausnarketak beste latitudeko sare-
lanen esperientziekin partekatu ditugu, hain zuzen ere 
Latinoamerika eta Erdialdeko Amerikako esperientziekin 
(ANAMURI3  eta CEP Alforja4 ); horrez gain, talde 
motor bat eta kontrasteko talde bat izan ditugu (Adolfo 
Bornaetxea Fito, Idurre Zugasagazti, Agurtzane Díaz, 
Javi Sancho, Marc Badal, Oier Fuentes eta Hasier 
Iratzoki). Azken batean, sare-lanaren inguruko ikuspegi 
anitzak ezagutu eta gurutzatu ditugu, unibertsitatekoak, 
gaztetxeak, kontsumoa, baserri mugimendua, feminismoa, 
ekonomia solidarioa, agroekologia eta gizarteratzea. 

Jorge Riechmann eta Francisco Fernández Buey, “Redes 
que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos 
sociales” (Riechmann y Fernández, 1993: 9-10) beraien 
argitalpenean adierazten dute, gizarte mugimendu berriak 
aztertzerako orduan, baita berain sare-lana ere, hainbat 
ikuspegi konbinatzea garrantzitsua da: baliabideen 
mobilizazio eskola – antolakuntza alderdiari dagokionez, 
eta bereziki, mobilizazio arazoak –;  “partikularismoa”, 
esperientzia bakoitza garatzen den testuinguru historiko 
partikularri ematen dion garrantziagatik; sare ikuspegia, 
barne eraketa eta funtzionamenduaren inguruko 
ekarpenengatik; eta ikuspegi kognitiboa, mugimenduetan 
egiten duen enfasia, errealitatearen gizarte eraikuntzarako 
funtsezkoak diren aktore kolektibo bezala. Marko 
teoriko honetatik kasuen analisi sakon bat aurkezteko 
asmorik gabe, ikaskuntzak ateratzeko aldiz erreferentzia 
garrantzitsua izan daiteke.
Azkenik, beste hainbat gaietan bezala, zehazten ditugun 
helburuak, partekatzen ditugun ikaskuntzak beti ezin 
direla orokortu adierazten dugu:

1. UNE BATEAN, SARE-LANA GAUZATZEN ARI DIREN KOLEKTIBO 
BATZUENTZAT ONA DEN ESTRATEGIA, ERANTZUNA EDO ERABAKIA 
ONA IZAN DAITEKE ERE BESTE BATZUENTZAT, UNE HORRETAN EDO 
BESTE BATEAN, EDO EZ;

2. SARE-LAN ESPERIENTZIA BAKOITZAK ERRITMO, INTENTSITATE ETA 
BEHAR BATZUK DITU, BERE KIDEEN ERREALITATEAREN ARABERA, 
BAITA BERAIEN ARTEKO ERLAZIOAREN ARABERA;

3. MALGUA IZAN DAITEKE, ETA AGIAN BEHARKO LITZATEKE; 
GUTXIENGO ADOSTASUN BAT ERRESPETATUZ EDOZEIN NEURRI 
LEGEZKOA DA KIDE GUZTIEK ONARTUA ETA SENTITUA BADA, 
EBALUAZIO ETA PLANIFIKAZIO BAT ERANTZUTEN BADIO, 
BERE IZAERA TAKTIKO, KOIUNTURALA EDO ESTRATEGIKOA 
DIMENTSIONATZEN BADA.

Laburbilduz, ez dugu izaera eraldatzailea duen sare-laneko 
gida edo eredu bakarra aurkezten, prozesu horretan 
barneratuta dauden pertsona, talde eta sareek modu 
kolektiboan eraikitako ohar edo jarraibide batzuk baizik, 
eta gizarte ekitatibo eta inklusiboen berregiteko lineala ez 
den baina konplexua den prozesuan orientatu dezaketen 
jarraibideak.

1 https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/def-dandovidabajaresolucionpliegos 
2 https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/castellanofinalametsekinweb
3 ANAMURI – Txileko Landa Emakumeen eta Emakume Indigenen Elkarte Nazionala  
   (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile). CLOC-VC eta La Vía Campesina-ko kidea. / www.anamuri.cl
4 CEP Alforja – Centro de Estudios y Publicaciones Alforja. Herri Hezkuntzan lan egiten duen zentroa. Costa Rica eta Latinoamerikako beste herrialde batzuk. http://www.cepalforja.org/
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Lehen aipatutako argitalpenean egileek baieztatzen 
dute: Mugimendu hauen gehiengoak adierazitako 
arrazoiak ondasun kolektiboei eragiten diote – 
ingurumen kalitatearen babesa, emakumeen baldintzetan 
hobekuntzak, nazioarteko gatazka egoerak murriztea 
–, arrazoizko hautaketaren logika eta ekintza egoista 
zuzenean kontraesanean jarriz. 

Gure kasuan, elkarrizketatutako esperientziek, beraien 
barnean oinarrizko interesak eta interes partikularrak 
dituzten zergati kolektiboen erantzuten diete ere. 
Zehazki, tokiko ekonomia, solidarioa eta eraldatzailearen 
alde egiten dute, kontsumo arduratsua eta kritikoa, 
agroekologia, feminismoa eta euskal identitatearen alde.

“Ekonomia solidarioa eta eraldatzaile ikuspegitik 
sustatu eta lan egin”.

“Ekonomia birlokalizatu eta euskararen presentzia 
sustatu dendetan eta enpresetan”.

“Agroekologiaren eta elikadura burujabetzaren 
sustapena, Euskal Herrian burututako esperientzia 
agroekologikoen trukaketa eta identifikaziotik 
abiatuz, egiaztapen parte-hartzaileko prozesu 
batetik”.

“Ekoizpen eta kontsumo tokikoa eta eraldatzaile 
ereduaren gainean gizarte sentsibilizatu”.

“Trantsizio feminista bat bultzatzea Euskal Herri 
subirano eta feminista baten bidean, egungo 
ereduak zalantzan jarriz (familia, erlazioak, 
identitate sexualak) eta emakume nazionalista eta 
feministekin sarea sendotuz”.

“Donostiako kontsumo arduratsu, kritiko eta 
eraldatzaileko ekimenen arteko koordinazioa, 
aipatutako ikuspegi hori sustatzeko, hezkuntza 
eraldatzailetik barne eta kanpokoa”.

“Ekonomia solidarioak, gizarte eraldaketa tresna 
bezala onarpen gehiago izatea”.

“Euskara eta hezkuntza aktiboa sustatu haurrak 
erdigunean kokatuz”.

“Auzolana sustatu, Euskal Herriko eragileak 
artikulatuz, euskara sustatuz eta agroaren egoera 
kontutan hartuz”.

Zentzu honetan eta sarreran adierazi dugun bezala, une 
oro bere helburu eta prozesuetan dimentsio politiko-
eraldatzailea barneratzen duen sare-lan batez ari gara.

1. 
ABIAPUNTUA
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Aipatutako baloreek eta printzipioek sare-lanean 
erlazionatzeko moduak egituratu beharko lituzkete, 
kudeaketa eta antolaketa, lidergo eta dinamizazio, 
formakuntza eta komunikazio moduak.

HELBURUAK
Premisa orokor hauetatik abiatuz, sare-lanaren helburuak, 
hainbat behar edo espektatiben bateratze gradu 
desberdinetik definitzen dira:

- Tokiko garapena eta botere soziala: eragile 
desberdinak lotzea lurralde batean, komunitate-
ehuna sendotzea errealitateari aurre egin eta modu 
integral eta kolektiboan eraldatzeko. 2. Eztabaida 
Foroan:  Parte-hartzea Inklusiorako eta Gizarte 
Eraldaketarako1 adierazten den bezala, sare-lana esparru 
honetan gomendagarria da “ez bakarrik koherentzia 
etiko eta metodologiko arrazoiengatik, baita gizarte 
eraginkortasuna arrazoiengatik ere. Komunitatean 
elkarrekin bizi diren eta ekiten duten eragile guztien 
arteko lankidetza behar da”.

“Lurralde desberdinen artean kohesioa 
lortzeko dinamika bat behar zen, euskararen 
egoera oso larria zen Nafarroako hegoaldean, 
pertsona ekoizleen egoera ere ez zen bereziki 
ona”.

- Intzidentzia politikoa: kontzeptu, ideia, arazo 
edo jarduera bat ikustera ematea eta agenda publiko 
eta pribatuan (lurralde edo global eskalan) jarri. Kasu 
honetan, erne egon beharra dago ez errepikatzeko, lehen 
aipatutako ikerketan jasotzen den bezala, “ordezkaritza 
egiturak botere publikoekin solaskide gaitasunean eta 
baliabideak eskuratzeko negoziazioan sendotzeko, 
elkarren arteko lankidetzako espazio efektiboak baino 
gehiago”

“Sozial mailan onartutako eragile motor eta 
solaskide bat izatea”.

 BALOREAK
Aurreko atalarekin koherentzian, balore eta printzipio 
alternatiboetan oinarrituko beharko litzateke, eredu 
neoliberal eta heteropatriarkal ereduak ezartzen 
dituenekin konparatuz. Marko hegemonikoak hierarkia 
mailan erlazionatzera eraman gaitu, lehiakortasunetik, 
mesfidantzatik, irabazi-galdu pentsamoldetik. Marko 
honetan ohiko moduan kaltetuak izaten dira emakumeak, 
baztertuak eta ahulak diren kolektiboak. Balore hauek 
ahultzen, gogogabetzen eta gatazka sortzen dute, 
hiritartasun unibertsaletik sortzen diren eraikuntza 
eraldatzaileko ekimenetan eta horien artean. 

Baina, baloreak sortu, eguneratu eta berriz egiten 
dira praktika sozialaren eta esperientziaren bitartez 
(RIECHMANN eta FERNANDEZ, 1993: 11). Hori 
horrela izanik, funtsezkoa da baloreak barneratzerako 
garaian modu praktikan aurrera egitea: gardentasuna eta 
konfiantza, eraikuntza kolektiboa, erantzukidetasuna, 
horizontaltasuna, partaidetza, lankidetza, entzute aktiboa 
eta komunikazio ez bortitza, zaintzak, bizitza erdigunean 
kokatzea, ekodependentzia eta interdependentzia. Hasiera 
bezala, funtsezkoa da aniztasunean eta aniztasunarekin 
lan egiten ikastea. Desberdintasuna errespetatuz eta 
balioan jarriz. Partekatutako identitateak eraikitzetik, 
hutseratzen ez dutenak, pertsonen eta taldeen aniztasunak 
barneratzen dituztenak baizik, adina, sexu orientazioa, 
jatorria, egoera sozio ekonomikoa edozein dela. Paulo 
Freirek adierazten zuen moduan “desberdinarekin 
elkarrekin bizitzeko bertutea, aurkakoarekin borroka egin 
ahal izateko”. 

“Irakatsi ezin diren baloreak daude, bizi eta 
transmititu egin behar dira”.

“Lurraldeko elkarteen gainetik ez dugu jarri 
nahi, ezta lana bikoiztu ere. Baratze batean lan 
egiteko tresna desberdinak behar diren bezala, lan 
desberdinak burutzeko elkarte desberdinak behar 
ditugula uste dugu”.

“Motibazio desberdinak ditugu (euskara, 
ingurumena, ekonomia), ondorioz, talde anitz bat 
osatzen dugu. Ezaugarri hau izatea indar handia 
da”.

“Prozesu oso geldoa baina oso parte-hartzailea”.

“Guk bakarrik gauzak egitea ezinezkoa dela uste 
dugu, sare-lana etengabea da, bai barnera bai 
kanpora”.

1 Espainiar Estatuan Pobreziaren eta Gizarte Bazterketaren aurkako Europar Sarearen 
argitalpena (EAPN jatorrizko sigletan), http://www.eapn.es/ . Fernando de la Riva-k 
koordinatuta (www.participasion.wordpress.com). 2012.
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- Norbanakoaren eta identitatekoak:

- Zure taldearen lana norabide onean doala eta 
operatiboa soilik den dimentsio bat duela Onartzea. 
Egiten ari zaren/ zareten horrek bere ekarpena egiten 
duela eta gizarte eraldaketa dela. Honek izateko 
arrazoia elikatzen du, dimentsio espiritual bat emanez, 
giza konexioko eta naturarekin duen dimentsioa.

“Une horretan egiten genuen horretan sinisten 
genuen, baina bakarrik sentitzen ginen 
[…] guk genituen kezka berdinak zituzten 
beste erakunde batzuk topatu genituen eta 
babeserako eta laguntzarako espazio bat ere”.

“Sarea guretzat, auzoan gauzatzen ari garen 
lanaren onarpen bat da eta horren parte 
garela sentitzen dugu eta aurrea jarraitzeko 
indarrarekin”.

- Pertenentzia zerbait handiagora: pertsonen 
(motibazio profesionala edota pertsonala) eta 
erakundeen segurtasun, unitate eta harrotasun 
sentimendua, beste pertsona eta talde batzuk ildo 
beretik lanean ari direla jakitean, munduan egon nahi 
dugun leku horretan kokatzen gaituzten helburu global 
eta ideal partekatu batzuekin.

“Euskal Herriko ekonomia solidarioko 
erakundeen artean ez zegoen koordinaziorik 
[…], indarrak elkartu eta topaketa espazio bat 
eduki”.

“Elkarren arteko laguntzako sare bat, arazoen 
aurrean bakarrik ez egoteko”.

“Ekimenen pertenentzia zentzua oso altua da, 
ez delako itzalaren sentsazio hori bizi, guztiz 
kontrakoa baizik”.

- Tresna: definitutako helburu komunerako 
beharrezkoak bezala taldeek identifikatzen dituzten, 
elementuak garatzeko eta hornitzeko gaitasuna 
duen espazio bat edo norbait izan (dedikazioa, 
ezagutzak, baliabideak –giza, diru, denbora–). 
Adibidez, ikerketak, materialak, teknologia berriak, 
formakuntza, difusioa.

“Irakasleriaren beharretan eta nahietan 
oinarritzen gara, irakasleek eta irakasleentzat 
sortutako ekimen bat da”.

 
 SORRERA 

Sare-lan ekimen bat sortzen den unean, pertsona edo 
talde sustatzaile bat erabakitzen ari da, intuiziozko 
moduan edo modu analitikoago batean, behar konkretu 
bati erantzutea, bokazio eraldatzaile eta alternatiben 
eraikuntza kolektiboko bokazio honetan kokatzen 
den posizionamendu ideologiko batetik. Aztertutako 
kasuetan, erabaki hau nolabait hausnartua izaten dela ikusi 
dugu, heltze prozesu batetik pasatuz, eta errealitatearen 
diagnostiko on batetik abiatzen da. Batzuetan, hasierako 
ideia pertsona talde txiki batetik sortzen da, beste 
batzuetan, eboluzionatuz doazen ekimenetan lankidetza 
egiten duten edo behar berri bat detektatzen den talde 
edo erakundeetan sortzen dira. Normalean garrantzitsua 
izaten da, ideiaren pertsona sustatzaileen artean 
konfiantzako eta kohesioko pertsonarteko erlazioen giza 
faktorea.

“5-10 laguneko talde batek moneta osagarria 
hainbat helburu lortzeko aukera bezala ikusi 
genuen”.

“Agroekologia sustatzen duten eragileen 
artean esertzeko beharra, legedia aldaketa bat 
eskatuz”.

“Ez da talde multzo batek sare bat sortzea 
erabakitze, bi erakundek sustatutako sare bat 
baizik, ondoren beharra baieztatu zen”.
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“Euskal feminismoan eta beste bi eremutan 
(bat barruko eta bestea kanpokoa) hutsune 
bat identifikatzen da: analisi feminista ezker 
nazionalistan eta mugimendu feministarekin 
bateratzea”.

 “5 urteko lan eta hausnarketaren ondoren, 
aldizkari bat sortzeko beharra ikusten da, 
hezkuntza tresna bat bezala, euskara lantzen 
duten ikastetxeetarako”.

“Une horretan zeuden sareekin ez ginen 
identifikatzen eta ondorioz, kide eta eroso 
sentituko ginen sare bat sortze erabaki 
genuen”.

“Gure beharrak jasotzen ziren eta zer izatera 
iritsi nahi genuen jasotzen zuen txosten bat 
idatzi genuen”.

“Agian hasierako prozesua oso pertsona 
gutxirekin identifikatuta eta lotuta egon 
zen eta baliteke ekimenaren jarraipena eta 
iraunkortasunerako ez izatea hoberena. Ez 
soilik lidergoaren ikuspegitik, baita ekimena 
sustatzea posible egin zuten erlazio pertsonal 
guztien menpekotasunetik ere”.

Balio handiko beste osagai bat, diagnostikoa eta 
ideia pertsonekin, taldeekin eta erakunde adituekin 
kontrastatzea da (teoriatik, eta bereziki, esperientzia 
praktikotik), gure sare-lan ideiarekin gurutzatuko diren 
sektore edo eremu desberdinetan. Zentzu honetan, ezin 
dira ahaztu edozein ekimenetako zeharkako alderdiak 
esparru honetan: parte-hartzea eta dinamizazioa, 
genero ikuspegia eta gizarteratzea. Botere erlazio 
asimetrikoak errepikatzea ekidin egin beharko genuke, 
baita gizarteko hainbat segmentuak ikustera ez ematea ere, 
sistema honetan baztertuta dauden pertsonen, kolektiboen 
eta herrien beharrak, helburuak, egiteko moduak eta 
ikuspenak erantzuten eta barneratzen ez dituzten sare 
elitistetan.

Prozesu guztian garrantzitsua da, baina bereziki hasierako 
fase honetan, talde sustatzaile honen mugitzeko eta 
konektatzeko gaitasuna. Beste kolektiboetan konfiantza 

sortzeko gaitasuna, ideia sozializatzeko gaitasuna 
kolektibo bakoitzaren helburu eta beharrak helburu 
nagusiarekin konektatuz, ekimena bereganatzeko 
sentimendu hori probokatzeko gaitasuna, sare-lanaren 
praktika egiaztatzeko gaitasuna. Hemendik abiatuz, kasu 
askotan topaketa edo jardunaldiak antolatzen dira, sare-
lan berri horren aktoreak abian jartzean eta bateratzean 
gertaera garrantzitsuak direnak.

“Garrantzitsua zen aliatuek sorrera prozesuan 
parte har zezaten. Jakin behar denaren 
inguruan, nork daki? Guk ez genekien ezer 
ekoizpenaren inguruan”.

“Definizio prozesuan kontsultatutako eragile 
guztiak aliatuetan bihurtzen ziren eta sare 
berriaren partaide sentitzen ziren”.

“Guztia bi pertsonek hasi genuen, lagunen eta 
ezagunen laguntzarekin […] beste pertsona 
ezagunen bila joan ginen, ideia azaldu, 
inplikatzera animatu”.

“Behetik hasten da ez erakundeetatik, 
proiektuarekin mugitzen diren eta ilusioa 
sortzen zaien jende eta egitura oso 
desberdinetara gerturatuz. Giro oso ona duen 
oinarri militante eta boluntario hau horrela 
mantentzea zaila da hazten doan arabera, 
baina, hor barruan dago eta animatzen 
jarraitzen du gaur arte”.

Kasu gehienetan definizio kolektiboari hasierako espazio 
garrantzitsu bat ematen zaiola ikusten dugu, sare-lanari 
gehitu diren alde guztiengatik, definitutako proposamen 
orokorrak multzokatzen dituen irizpideengatik: kontsumo 
arduratsua, ekonomia solidarioa, ekonomia eraldatzailea, 
agroekologia, etab. Zalantzarik gabe, honek pertenentzia 
eta lotura sentimenduaren alde egiten du eta beste aldetik, 
eraikuntza kolektiboko ariketa bat da elkarrizketatik eta 
loturen eta konfiantza sorreratik.

“Irizpide zerrenda bat edo konpromisoen 
eskutitz bat definitu dugu”.
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“Diagnostikoa giltza izan zen honen inguruan 
mugitzen zen jendea ezagutzeko, elkar ezagutu 
eta kontsumo arduratsuaz ulertzen denaren 
inguruan hausnarketa kolektibo bat egiteko”.

“Sare bat sortzeko unea dela ikusten dugu eta 
topaketa ireki bat proposatzen dugu, […] ez 
genuen gure kezka berdinak zituzten hainbat 
pertsona eta ekimen espero”.

Azkenik, garrantzitsua da hasiera batetik gure sare-
lanak eboluzionatuz joan daitekeela eta agian joan 
behar duela, nahiz eta errealitatearen irakurketa zuzen 
batetik abiatu eta nahiz eta printzipioak, irizpideak eta 
arauak ezartzen egon. Testuinguruan aldagai berriek, 
kide berrien ekarpenek, sortzen diren zailtasunetatik 
eta aurrerapenetatik abiatuta sortzen diren ikaskuntzek, 
doikuntzak jasan ahal izango dituzte. Ebaluazio, 
ikaskuntza, doikuntza eta birplanteamendu gaitasun 
hau, lehen aipatutako baloreak jarraituz ekiten badu, 
ekimenaren dinamismo eta osasunaren froga izango da.

“Gure lehen urratsen laburpena: ideia sortzen 
da > talde txiki bat osatu > beste kasu batzuen 
ikerketa eta antolatzen hasi > beste egiturekin 
eta kolektiboekin sarea egin > elkarte 
berriaren antolakuntza eta kanpaina > abian 
jartzea”.

“Gure hasierako uneak oso baloratzen ditugu. 
Oraindik ere harrituta gaude nola izan 
ginen gai hori egiteko. Gauza asko oker egin 
genituen, baina orain garen horren parte izan 
dira”.

Edozein kasutan, eta laburbilduz, 
sare-lan hau da:

- BERE FUNTZIONAMENDU ETA HELBURUAREN 
BARNE LOGIKA GAINDITU. ESPAZIOAK, 
ERRITMOAK, FUNTZIONAMENDUAK ETA 
PARTEKATUTAKO HELBURUAK BILATU ETA 
HAUEK, PARTE HARTZEN DUTEN TALDE GUZTIEN 
ALDE EGITEA. ROLEN, EREMUEN ETA INDARREN 
OREKA ADOSTUA BILATU, PARTE HARTZEN 
DUTEN TALDEEN ETA SARE-LAN ESPERIENTZIA 
BERAREN ARTEAN.

- BAT GEHI BAT BI BAINO GEHIAGO DELA 
SINISTU, MULTZOAK ZATIAK BANATUTA 
BAINO GEHIAGO EMATEN DUELA ETA IKUSPEGI 
DESBERDINEK ABERASTASUNA SORTZEN DUELA. 
NORBERA BAKARRIK EZ DA DENERA IRISTEN, 
BI PERTSONA ELKARREKIN GAUZAK EGIN 
DITZAKETE BESTE DIMENTSIOETAN, ERAGIN 
ERALDATZAILE INDARTSUAGO BATEKIN, ARLO 
SOZIAL, POLITIKO ETA EKONOMIKOAN LAN ILDO 
ERALDATZAILEAK IREKIZ.

- PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONAK ETA 
TALDEAK KIDE DIRELA SENTITZEA, SAREAREN 
ETA SAREA OSATZEN DUTEN KIDEEN ARTEKO 
PROTAGONISMOAREN OREKA ZAINDU BATEAN. 
HAU MODU OSO IKUSGARRIAN IRUDIKATZEN 
DA, BAINA EZ BAKARRA, ZURE DISKURTSOAN 
KANPORA ETA BEGIRA NOLA PENTSATZEN ETA 
DEFINITZEN ZAREN:

ALIANTZA, PLATAFORMA, MUGIMENDU, 
SARE BERTAKOA NAIZ EDO BERTAN PARTE 
HARTZEN DUT. 

ALIANTZA, PLATAFORMA, MUGIMENDU, SAREA 
BERA NAIZ EDO BERTAKO PARTE NAIZ. 
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- SAREKO-LANA EKINTZA PUNTUALAK ETA 
TRESNA BAT BAINO GEHIAGO DENAREN LOGIKA 
GAINDITZEA.

- EKINTZA ETA HAUSNARKETAREN ARTEN 
LOTURA ETENGABEA MANTENDU, BAITA 
TOKIKOAN JARDUTEA ETA KONEXIO 
GLOBALAREN ARTEAN ERE. BI PLANOEK 
INDARRA, MOTIBAZIOA ETA LEGEZKOTASUNA 
EMATEN DIGUTE.  

- ERTAIN ETA EPE MOTZEKO HELBURUAK JARRI 
ERALDAKETAKO PROZESU ETENGABEAREN 
BARRUAN. AURRERA EGITEN, EBALUATZEN, 
GURE BURUA EZAGUTZEA ETA ASETASUN 
DOSIAK EMATEN LAGUN DIEZAGUKE. 

- BALIABIDE ETA GAIKUNTZA ESPEZIFIKOEN 
DEDIKAZIOA. SARE-LANEAN GAITUAGO DAUDEN 
PERTSONA GEHIAGO EGOTEAK, PERTSONA 
BATZUETAN HAINBAT ROL GELDITZEA EKIDIN 
EGITEN DU. SARE SENDOAGOAK DIRA ETA 
SARE-LAN JASANGARRIAGOA, EKITATIBOAGOA, 
INKLUSIBOAGOA ETA ERAGINKORRAGOA 
SOZIAL MAILAN.

- BALIO ERANTSIA EMATEN DUEN 
JOAN-ETORRIKO ERLAZIO BAT, SARE-LANA 
ERAKUNDEAREN ZATI ESPEZIALIZATU BATEN 
EDO ZUZENDARITZEN ZEREGIN ESKLUSIBOA 
BEZALA BIZITZEAZ GAIN, TALDEAREN EDO 
ERAKUNDEAREN BERAREN LANA 
SENDOTZEN DU. 

Azkenik, erreferente modura, sare batek izan beharreko 
ezaugarri egokienak zerrendatzen ditugu, EAPN-ESren  
ikuspegiaren arabera, bere Pobrezia eta gizarte bazterketa 
egoeran dauden pertsonen gizarte partaidetzako gida 
metodologikoa: 

- SAREA OSATZEN DUTEN ERAKUNDEEN ARTEAN IKUSPEGI BAT 
PARTEKATU.

- ERAKUNDE BAKOITZAREN DEPARTAMENTU ETA LAN GUZTIETARA 
ZEHARKAKOA IZAN, BAITA ERAKUNDEEN FILOSOFIAREN BARRUAN 
ERE.

- EZAGUTZAREN SORMEN KOLEKTIBOA, GIZARTE GAI BATEN ETA 
SEKTOREAREN INGURUAN;

- ANIZTASUN PRINTZIPIOA HARTZEA.

- “PROZESU” PRINTZIPIOA HARTZEA, JARDUERA MEKANISMO ETA 
FILOSOFIA BEZALA. 

- ERAKUNDEEN INPLIKAZIOA KOMUNITATEAN, LAN EGITEN 
DUTEN LURRALDEEN GIZARTE-EHUNEAN, BAZTERKETAREN ETA 
DESBERDINKERIAREN INGURUKO EZTABAIDA PUBLIKOAN ERAGINEZ.

- EBIDENTZIAN ETA EBALUAZIO ETENGABEAN OINARRITUTAKO 
PRAKTIKA. 
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Ezarritako helburuen, identifikatutako beharren 
eta antzeko praktiken, lagun edo pertsona adituen 
aholkularitzaren arabera, gure sare-lanean jabetu nahi 
dugun egitura definituz joango gara. Era berean, pertsona 
eta kolektibo kolaboratzaile eta aliatu potentzialekin 
egindako lehenengo kontaktuek proposamenaren 
mugitzeko eta multzokatzeko gaitasunaren ideia bat 
emango digute, konplexutasun tamaina eta gradu 
desberdinak sortuz. Helburua, lehen adierazi dugun 
bezala, ez da egitura berriak sortzea sortzeagatik soilik, 
kanpora eta barrurako estrategia bezalako sare-lan bat 
motibatzea eta dinamizatzea baizik, eraikuntza erreal eta 
jasangarria dena, kontraboterekoa eta eraldaketakoa.
Koordinazio formulak asmatu eta konfiguratzeari 

dagokionez, Sareen Teoriak eta zehazki Burt-ek (BURT, 
1980), oinarrizko eta esanguratsuak diren bi suposizio 
barneratzen ditu. 

- Aktore batek beste batzuekin mantentzen dituen 
erlazioak, bere ekintza, pertzepzio eta portaeretan eragin 
dezakete. Banaketa desberdinak lankidetza baldintzatzen 
du, indibiduon arteko kolaborazioa inplikatzen duelarik, 
baita lehiakortasuna ere, gatazka inplikatzen duelarik.  
Honek izaera dinamiko bat ematen dio sareen teoriari, 
sistemaren egitura koalizioaren eta gatazkaren 
jarraibide aldakorren arabera aldatzen delako. 

- Ezin da azterketa gelditu indibiduoen gizarte 
portaeran. Gizarte sistemaren egituraren maila 
desberdinetara iritsi beharra dago. Zentzu honetan, gizarte 
eragileak printzipio desberdinen arabera elkartu daitezke 
(Lozares, 1996: 121-122):

Beste alde batetik, azken urteetan, berrikuntzaren 
eremutik, hainbat alderditan, sare-lan eraldatzaile 
baten inguruko hausnarketan eta esperimentazioan 
interesgarriak izan daitezkeen antolakuntza ereduak 
garatu dira. Ekosistema eta hub kontzeptuez ari gara. 
Instituzionalizatutako sareen nozioari dagokionez eta 

aldakorra den testuinguru baten aurrean freskotasuna 
galtzen dutenen aurrean, eredu hauek lurralde zehatz 
batean lan egiteko egokiagoak diren konexioak sortu 
nahi dituzte. Ondorengo taulak oinarrizko ezaugarriak 
laburbilduko lituzke: 

2. 
EGITURAK

KOHESIOA                              BALIOKIDETASUNA                       TONTORRA               

BITARTEKARIA                            TARTEA 
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Bistakoa da, egungo erronka handiek, proposamen 
alternatiboen pisua, gaitasunak, argumentuak eta ikustera 
ematea handitzen duten plataformak osatzeko beharra 
ikusten dute. Sareen teoriak adierazten duen moduan, 
plataforma bakoitzak bere estrategiak, printzipioak 
eta eboluzioa definituko ditu, bere helburuen eta 
gizarte boterearen arabera. Modu berdinean, gizarte 
berrikuntzatik ikusten den bezala, teknologia berrien 
erabateko barneraketa testuinguru batean gaude, 
baita ekintzailetzaren, auto-eraketaren eta elkarlaneko 
esperientzien sustapeneko testuinguru batean ere. Era 
berean, lurraldeko komunitate sarean modu positiboan 
eragin dezakeen bertakoarekin birkonexio bat ematen 
da, baina baita, modu inkontzientean edo nahitako 
moduan, analisietatik, aliantzetatik eta komunitate 
globaletatik deskonektatzen gara, erantzunkidetasun eta 
ekodependentzia printzipioak galduz.

Indarrean dagoen araudiaren barruan dagoen gure 
egitura ofizial egin nahi dugun al ez alde batera utziz, 
garrantzitsua da elementu hauen inguruan hausnarketa 
bat egitea, azaletik bada ere, gure egitura definitu aurretik.

Aztertutako esperientzietan partaidetzako hiru une eta 
plano identifikatu ditugu: 

- PERTSONA, TALDE EDO ERAKUNDE SORTZAILEAK 
- PERTSONA, TALDE EDO ERAKUNDE DINAMIZATZAILEAK
- PERTSONA, TALDE EDO ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK

1. LEHENENGO PLANOAN

Eragileek funtsezko rola betetzen dute sare-laneko 
ekimenaren sorreran – fasearen luzera kasu bakoitzaren 
araberakoa – eta ondoren, bigarren planoan parte 
hartzera pasatzen dira. Kasu honetan, bai aholkularitza 
funtzioarekin baita talde motorraren edo zuzendaritza 
taldearen parte bezala ere. Batzuetan parte-hartzaile 
planoan inplikatzen dira.

Landa sektoreari eta ekonomiaren eremuari lotutako 
ekimenetan ez da erakunde feministen partaidetzarik 
ematen eraketa edo hasiera fase horretan. Hezkuntzari 
lotutako ekimenetan parte hartzen duten pertsona 
gehienak emakumeak dira, sektoreak berak dituen 
ezaugarriengatik. Kontsumo arduratsu, kritiko eta 
eraldatzailearen eremuko ekimena, baita noski, sare 
feministako ekimena ere, zentzu honetan, presentzia eta 
kontzientzia kritiko batekin sortzen dira.

2. BIGARREN PLANOAN 
 aurkitzen ditugu:

- ZUZENDARITZA EGITURA ARGI BAT DUTEN KASUAK. 
- NAGUSIKI LAN TALDEETAN ANTOLATUTAKO KASUAK, 
 IRAUNKORRAK EDO JARDUERA PUNTUAL BAT IZAN,   
 SEKTORIALAK EDO LURRALDEKOAK.
- SOLDATA JASOTZEN DUTEN EDO LIBERATUAK DAUDEN  
 PERTSONAK DITUZTEN PERTSONAK, IA BERE   
 OSOTASUNEAN, FUNTZIO DEFINITUEKIN EDO FUNTZIO  
 ANITZEKIN, GEHIENETAN. 

Zerbait 
ikustera eman

Agenda publikoan 
jartzea lortu 

Kontzeptua /gaia hausnartzea 
eta eboluzioa 

Instituzionalizazioa 
(egitura sortzen du)
   

SAREA EKOSISTEMA HUB

Espazio/gai zehatz batean
lan egin 

Jarduera
ikuspegi asko 

Eragile desberdinen 
artean helburu komuna finkatu 

Malgutasuna 

Interrelazio naturala
eta sortze-interrelazioa

Ezagutzen 
konexioa

Sortze-ekimenen eta berritzaileen 
garapena 

Proiektu 
azeleratzailea 

Lankidetza lana beste 
pertsona adituekin 

Malgutasuna sortzeko 
garaian 

1 Eduardo Sánchez-ek burutua. Emaús Gizarte Fundazioko Gizarte Berrikuntzako 
Zuzendaria. http://www.emaus.com/tiene_sentido/red-ecosistema-y-hub-diferentes-
modelos-de-intervencion-en-la-sociedad/
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- AHOLKULARI TALDEAK (EREMU AKADEMIKOA, 
 PERTSONA SORTZAILEAK).
- TALDE MOTORRAK EDO SUSTATZAILEK
 DITUZTEN KASUAK. 

Genero ikuspegi batetik, errealitate    
desberdinak ikusten ditugu: 

- ASKOTAN LIBERATUAK DIREN PERTSONAK 
 EMAKUMEAK DIRA.

- HAINBAT KASUTAN INPLIKATUTA DAUDEN PERTSONA  
 GEHIENAK (LAN TALDEAK, BATZARRAK, BILERAK…)  
 EMAKUMEAK DIRA ETA EZ DA HARATAGO DOAN   
 HAUSNARKETA BAT EMATEN, GENERO IKUSPEGITIK
 ETA FEMINISMOTIK. 

- HAINBAT KASUTAN EMAKUMEEN PRESENTZIA
 GEHIENGOA DAGO ETA HORREZ GAIN, GENERO
 IKUSPEGIAREN ZEHARKAKOTASUN KONTZIENTE BAT,  
 BAITA ANALISI FEMINISTA BAT ERE.

- BESTE ZENBAIT KASUTAN, ANTZEZLEKU DESBERDINAK  
 IZATEAGATIK (EMAKUME GEHIAGO BAINA ZUZENDARITZA  
 POSTUETAN EZ, EMAKUME GEHIAGO BAINA GIZONEK  
 GEHIAGO HITZ EGITEN DUTE, EMAKUME GUTXI,   
 KOPURUZ ANTZEKO BAINA PORTAERA MASKULINOAK  
 NAGUSI DIRA) GENERO IKUSPEGIA ARAZO, GABEZIA EDO  
 ZAILTASUN BEZALA BARNERATU DELA ADIERAZTEN DA
 ETA NEURRI OSO DESBERDINAK PLANTEATZEN
 DIRA. HORRELA: LAN TALDEA, GENERO DIAGNOSTIKOA  
 ETA BERDINTASUN PLANA ANTOLATU; GAIA MODU   
 INFORMALEAN LANDU ETA ERANTZUKIZUNA EMAKUMEEI  
 EMANEZ, EZARRITAKO ESKEMAREN BARRUAN PARTE  
 HARTZERA BULTZATUZ ETA AHALDUNDUZ; ELKARRIZKETAN  
 EZ DA AURRERA EGITEN ETA EMAKUMEEK
  UTZI EGITEN DUTE.

“Kontziente gara bileretan emakume gehiago 
gaudela baina gizonek gehiago hitz egiten 
dute. Konfiantza gehiago sortzeko ahalegina 
egiten ari gara, pertsona guztiak modu askean 
parte hartzeko aukera izateko, ahaldunduago 
sentitzeko ”.

”Bai taldean bai batzarrean gehienak 
emakumeak ziren baina, batzordean aldiz 
gizonak. Honetan lan egiteko beharra ikusten 
zen eta lan talde bat, diagnostiko bat eta genero 
plan bat sortu ziren. 2016 urtean batzordean 
emakume eta gizon kopuru berdina izatea 
lortzen da”.

“Parte-hartzaile gehienak emakumeak dira. 
Generoa gaia funtsezkoa da eta hasiera batetik 
egunerokoan eta hausnarketa eta planifikazio 
guztian barneratzen saiatzen da”.

“Batzarretan eta bileretan giro oso maskulinoa 
ikusten dut. Ez bakarrik gizon gehiago 
dagoelako, baita egiteko moduagatik ere. 
Egiteari lehentasuna ematen zaio eta 
hausnartzeari eta zaintzeari aldiz, ez. Ikuspegi 
oso produktibista eta lan fisikoaren ikuspegia 
dago, balore bezala”.

”Soldatakoak eta lan taldean gizonak dira 
denak. Gabezia bat dela kontziente gara baina 
emakumeei galdetu diegu ea sartu nahi duten 
eta arrazoi desberdinengatik, ez dira sartu”.

3. HIRUGARREN PLANOAN, 

Titulu partikularreko edo kolektiboko partaideak 
aurkitzen ditugu, beraien profilaren arabera azpitalde 
desberdinetan antolatuta eta bereziki, sare-laneko 
esperientzia konkretu bakoitzaren lan egiteko 
konplexutasunaren arabera. Hainbat kasutan, erakunde 
edo ekimen berrien sarrera edo onarpen mekanismoak 
daude.

Modu horretan agertzen dira: kontsumo taldeak, pertsona 
bazkide ekoizleak, baserritarrak, hiritarrak, bilgunekide, 
elkarteak, pertsona harpidedunak, tokiko hezkuntza 
eragileak, sindikalak, enpresa-ekimenak, ekonomia 
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solidarioko erakundeak, kolektibitateak, etab. argi dago 
partaidetza anitza eta tokikoan oso errotua dagoela. 
Kasuren batean, plano honetan emakumeak eta emakume 
talde edo talde feministak barneratzeko edo hauengana 
gerturatzeko kezka esplizitu bat egiaztatzen da. 
Beste alde batetik, eskematizatutako egituretan zehazki 
agertu ez arren, esperientzia gehienek mugimendu 
globalekin eta nazioarteko esperientziekin konexioak 

dituzte: La Vía Campesina, Emakumeen Mundu Martxa, 
RIPESS (Ekonomia Sozial eta Solidarioaren Sustapeneko 
Nazioarteko Sarea), anti-TTIP Kanpainak eta merkatu 
libreko beste akordio batzuk, Hazien Sareak, Moneta 
Sozialeko esperientziak, etab.
Jarraian, aztertutako esperientzien egitura eskematikoak 
aurkezten ditugu. Eskema hauek guk gauzatu ditugu, 
elkarrizketatik ateratako informazioan oinarrituz.

BASHERRI

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

PERTSONA 
BAT 
LIBERATUA

LANTALDEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

GIPUZKOAKO KONTSUMO TALDEAK

EHNE GIPUZKOA BIOLUR

BASHERRI
SAREA

BILGUNE
FEMINISTA

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

EMAKUME 
KONTSEILUA
5 
LIBERATUAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

PERTSONAK 
NORBANAKO 
MODUAN

BILGUNE 
FEMINISTA

EMAKUME TALDE BATEK 
SORTUA, LEITZAKO 

TOPAKETATIK

“BILGUNEKIDE” 
TALDEAK

BESTE TALDE 
FEMINISTAK

OLATUKOOP

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

DINAMIZAZIOA: 
SAREKO PARTE-
HARTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

TALAIOS

EKIMEN EKONOMIKOAK ETA KOOPERATIBA TXIKIAK

OLATUKOOP
LANTALDEAK
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PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

Batzordeko bilerak

Administrazioa

Onarpen batzordea

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

Elkarteak

EHKo Lantaldeak BEHI-ESNEA ZEREAL OKINDEGI
BARATZEZAINTZA MONOGASTRIKOA
FRUTAZAINTZA SENDABELARRAK
ERLEZAINTZA ARTZAINAK
BEHI-HARAGIA BASERRIA

BLE (Biharko 
Lurraren Elkartea)

Biolur 
(Gipuzkoa)

Baserritarrak eta 
hiritarrak

Pertsona 
liberatuak
Pertsona 
liberatuak

Bertako kontsumo 
taldeak

EK
OL

UR
BIO

AR
AB

A
BIO

LU
R

BL
E

BIO
NE

KA
ZA

RIT
ZA

LU
RR

EK
O

EN
EE

K
CP

AE
N

BIO
LU

R N
AV

AR
RA

LA
ND

AR
E

BID
AZ

I 
AR

AM
AIO

KO
 

KO
NT

SU
MO

 
TA

LD
EA

... GR
UP

O 
CO

NS
. N

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

GIZARTEA
BOST 
PERTSONA 
LIBERATUAK

LANTALDEA

ZUZENDARITZA BATZORDEA

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

EKONOMIA SOLIDARIOKO ERAKUNDEAK EDO/ETA ALTERNATIBAK 

EHko erakundeak

REAS EH REAS NAFARROA

REAS
EUSKADI

EHKOLEK-
TIBOA

REAS

SARETUZ

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

TALDE MOTORRA

LANTALDEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

KONTSUMO KONTZIENTE, ARDURATSU ETA ERALDATZAILEKO 
ERAKUNDEAK ETA TALDEAK 

EMAÚS GIZARTE FUNDAZIOA MUGARIK GABE

SARETUZ
BI 
PERTSONA 
LIBERATUAK
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PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

LAU
PERTSONA 
LIBERATUAK

AHOLKU* TALDEA *30 PERTSONA UNIBERTSITATEARI LOTUTAKO 

** IRAKASLERIA: 15 PERTSONATalde motorra**

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

ADARRA  
 (IRAKASLERIAREN MUGIMENDUA)

IRAKASLEEN ELKARTEA

PERTSONA, TALDE ETA ERAKUNDE HARPIDEDUNAK

HIK HASIHIK
HASI

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
DINAMIZATZAILEAK

PERTSONA 
LIBERATUAK

PERTSONA 
BOLUNTARIOAK

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

BI PERTSONA 
NORBANAKO 
MODUAN

ERRIGORA

SAREKO 
ERAGILEAK

IKASTOLAK
AEK
NEKAZAL 
SINDIKATUAK
BESTEAK

PERTSONA 
BAZKIDEAK ETA 
EKOIZLEAK

PERTSONA 
KONTSUMITZAILEAK

Talde sustatzailea “Lan-taldea”
ERRIGORA

EUSKAL
MONETA

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
SORTZAILEAK

PERSONAS, GRUPOS 
U ORGANIZACIONES 
DINAMIZADORAS

PERTSONA, TALDE 
EDO ERAKUNDE 
PARTE-HARTZAILEAK

5-10 PERTSONAKO TALDEA BERTAKO KAZETARI 1 

PERTSONAK 
NORBANAKO 
MODUAN

Enpresak ELKARTEAK KOLEKTIBITATEAK

EUSKAL
MONETA

LANTALDEAKZUZENDARITZA TALDEA

6 PERTSONA 

IDAZKARIA

GARAPEN TALDEA

PERTSONA KOORDINATZAILEA

BESTEAK

ERABILTZAILEAK

ENPRESAK

FINANTZAK

AZPIEGITURAK

ITZULPENA

INFORMATIKA



Elkarlanean Indarra

20

Kasu hauetatik eta tokiko eta nazioarteko mailan kontraste 
saioetatik abiatuz, hainbat ohar eta apunte ateratzen 
ditugu atal honi dagokionez: 

- Gizarte, politika eta kudeaketa 
eraginkortasunaren arteko oreka hauskor eta 
dinamikoan, esperientzia bakoitzak gehien komeni 
zaion eskema aukeratzen du, lan egiteko moduaren eta 
eragile aniztasunaren konplexutasunari erantzunez. 
Biltzar bidezko egitura bat aukeratzeak ez du automatikoki 
funtzionamendu horizontal, parte-hartzaile eta 
eraldatzaile bat eramaten. Era berean, zuzendaritza 
batzorde edo talde bat izateak ez du modu bertikal, 
autoritario eta gardentasun gutxiko moduan funtzionatzen 
dela inplikatzen. Hain zuzen ere, koherentzia etiko 
eta metodologiko bat izatea egokiena da. Sare-lanean 
parte hartzen duten pertsonak eta taldeak ase eta harro 
sentitzen diren emaitzak eta gertaera garrantzitsuak 
lortzea funtsezkoa da ere, beraien lotura sortzeko zerbait 
konkretua. Baina bereziki, balore parte-hartzaileetatik eta 
biltzar bidezko baloreetatik barneratzea eta funtzionatzea, 
prozesu pedagogiko bat eta aldaketa kultural prozesu bat 
dela onartzea ezinbestekoa da.

“Hasieran Argiatik eta Berriatik sortu 
nahi genuen elkarte motaren inguruan 
aholkatu ziguten […] ondoren, 2012 urtean, 
kooperatiban bihurtu ginen hausnarketa bat 
egin genuelako eta osatzen genuen talde mota 
ez zetorrelako bat gure filosofiarekin”.

“Hasieran itxura juridikorik gabeko sarea sortu 
genuen. Orain irabazi asmorik gabe elkarte 
bat gara, elkarteen, enpresen, kooperatiben, 
ekimenen… elkartea”.

“2004 urtean estatutuak aldatu ziren eta 
zuzendaritza batzordean eta batzarrean 
eztabaida prozesu bat gauzatzen da, izan nahi 
dugun sare mota erabakitzeko”.

“Urte batzuk beranduago, batzarrak elkarte 
bezala eraikitzea funtsezkoa dela erabakitzen 
du. Lantalde bat ari da arduratzen prozesu hori 
abian jartzen”.

- Edozein egituretan, baina are gehiago 
lantaldeetan oinarritutako egitura batean, falta ezin 
duen balore bat, gainerako pertsonekiko edo taldeekiko 

konfiantza da. Erantzukizunetik modu kolektiboan 
eskuordetzeko eta eraikitzeko gaitasun bat daraman 
konfiantza bat. Zentzu honetan, prozesuen kontrolaren 
instintua moderatzea bezain garrantzitsua da, 
norbanakoaren erantzukizun gabezia sentsazio hori 
ekiditea, batzuetan, modu kolektiboan onartzen diren 
erabakietan eta zereginetan ematen dena.

- Ekimen mistoetan arreta gehiago jarri behar 
den arren, sare-lan edozein egiturak genero analisi 
sakon bat egin behar du, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunarekin konpromiso argi batetik abiatzen dena, 
baita zaintzen gaineko filosofia batekin ere, eta zentzu 
honetan helburuen lorpen mailakatuko bide-orri bat 
eramaten duena. Egiturari dagokionez, honakoa izango 
litzateke: erantzukizun eta erabaki hartze espazioetan 
parekidetasuna lortzea, aholkularitza kontseiluetan 
emakume feministak egotea, sare-lanean emakume 
taldeak, LGBTI eta feministak inplikatzea, prekarietate 
egoerak eman ez daitezen zaindu (adib. langile liberatuak) 
–ez orokorrean, eta are gutxiago emakumeei bakarrik 
eraginez–, egitura horizontalak sustatu, lidergo kolektibo 
batekin, konfiantzan, komunikazio ez bortizean eta alde 
guztien arteko zaintzan oinarrituta.

- Oso handia, konplexua eta sakabanatua den 
egitura batek, erabaki eta eztabaida estrategikoekin 
aldentzea edo deslotura sortzea eraman dezake. Edo 
agian,  osatzen duten pertsona eta talde kopurua handia 
izanik bilera kopuru asko edukitzea eskatzen duelako. Hau 
ekiditeko ezinbesteko tresna bat barne komunikazio egoki 
bat izatea da, fluxu argiekin eta eduki egokituak erabaki 
hartze, aurrerapen eta ebaluazio uneen inguruan. Horrez 
gain, beste mekanismo bat, jatorrizko ideiarekin dagoen 
konpromisoa etengabe gogoraraztea da. 

“Nolabaiteko arriskua dagoela uste dugu, baina 
antolatuta gauden eta funtzionatzen dugun 
modua ikusita, baloreak eta funtsezkoa dena 
kolegiatua dago eta modu aktiboan inplikatuta 
dauden pertsonek, proiektua, helburuak 
eta baloreak zeintzuk diren argi dituzte eta 
partekatzen dituzte”.

“Egitura txikia denez, komunikazioa eta 
horizontaltasuna errazagoak izan dira”.
“Ez dugu egiturarik egokitasun gehiago izateko, 
eta honek batzuetan difuso egiten denaren 
sentsazioa ematen du”.
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- Liberatuak dauden pertsonen irudia konstante 
bat da, behin eta berriz eztabaida sortuz. Hainbat 
kasutan behar hori hasierako unetik identifikatzen da, 
beste zenbait kasutan finkapen edo hazkunde fase bat 
ematen denean. Irudi hau mantentzeak kostu ekonomiko 
handia izan daiteke, batzuetan prekarietatetik egiten 
zaio aurre. Ohiko moduan pertsona boluntarioekin edo 
militanteekin zuzenean egiten dute lan, hainbat desoreka 
sor daitezkeela kontutan izanik. Nork du legezkotasuna 
erabaki hartzean? Liberatuak diren pertsonak teknikari 
hutsak dira, soldatako langileak baina sare-lan 
esperientziako kide ez direnak? Nork du informazio zuzen 
gehiago ekimenaren prozesuen, memoriaren, funtsezkoak 
diren datuen inguruan? Ezagutza transferentzia sistema 
on bat al dago, bai jarraipen eta erreleborako, bai 
informatutako erabaki hartzerako? Zein jarraitutasun eta 
dedikazio aukerak dituzte pertsona boluntarioek edota 
militanteek beraien inplikazioan? Zein jarraitutasun dute 
liberatuak diren pertsonek beraien kontratuzko loturan? 
Interesgarria al litzateke liberatuak diren pertsonak urte 
kopuru zehatz baten ondoren txandakatzea? Sare-laneko 
erakunde parte-hartzaileetatik eratortzea? Nork hartuko 
luke beregain kostua,  sareak edo erakunde bakoitzak 
elkarren segidan? Liberatuak diren pertsonak izateak, 
erantzukizunak hartzea geratzen edo alde batera uzten du 
parte hartzen duten pertsona eta taldeetan? Aitzitik, sare-
lana esperientzia zerbitzu bat bezala bizitzera laguntzen 
du? Sare-lanak beregain eramaten dituen funtzio eta 
zeregin guztiak pertsona eta talde parte hartzaileek 
onartuak izan daitezke? Liberatuak diren pertsonak 
izateak, hazkundea edota menpekotasuna inplikatzen 
duten proiektuen edo diru-laguntzen dinamika batean 
sartzea al da?

“Ez dut uste sareak jarraituko lukenik pertsona 
liberatua ez balitz egongo”.

”Pertsona liberatuak ez daude, lanak ekimen 
bakoitzaren lanaren barruan sartu beharko 
luke eta ez alde batera dagoen zerbait bezala”.

”Sorrera unetik bi pertsona dinamizatzaile 
liberatuak ditugu, 4 edo 5 urtero aldatu egiten 
dira”.

“Hasieran erakundeek sarea sustatzeko rola 
hartu zuten, baina dena egitera ez zirela iristen 
ikusi zen, beraien erakundeetako lana gehi 
sarearen lana”.

- Sare-laneko edozein esperientzietan bai 
pertsonak norbanako bezala bai taldeak edo erakundeak 
parte hartzen dute, erakunde hauek ohiko moduan 
pertsona batek ordezkatuta izaten dira. Egitura mota 
edozein dela ere, askotan aurkitzen da ondorengo 
egoera hau, sarean taldea ordezkatzen duen pertsona 
hori bakarrik sentitzen da sare horretako kide, 
sarean lantzen ari dena ezagutzen du, eztabaidetan eta 
jardueretan inplikatzen da, etab. Taldeak edo erakundeak 
bere osotasunean, sare-lan horretan parte hartzearen 
garrantzia eta logika uler dezake, taldearen beraren 
helburuetarako, baina ez da pertenentziako sentimendu 
batekin transmititzen eta bizitzen, ezta inplikazio aktibo 
batekin ere. Zalantzarik gabe, egoera honen erantzukizuna 
eta irtenbidea taldearen edo erakunde beraren esku dago. 
Beraien barne komunikazio formakuntzan aliantzen 
estrategiari eta sare-lanaren garrantziari lehentasuna 
ematea lagunduko luke. Baina, erakunde bakoitzean 
zeharka sartzeaz gainera, sare-lan esperientziaren 
egitura berak irekiak diren formakuntza eta topaketa 
uneak sor ditzake edo erakunde artekoak, bilera 
espazioak txandakatu, taldeen artean jarduerak antola 
ditzaten proposatu, talde edo erakunde desberdinetatik 
etorritako pertsonak beraien konpetentzien edo interesen 
arabera elkartu daitezen bultzatu, zeregin bateratuak 
proposatzeko edo aurrera eramateko, etab. Lan honek 
guztiak, zalantzarik gabe, esperientziaren botere sozial eta 
eraldatzailea sortzen eta mantentzen lagunduko luke

“Erlazioko bi kapa daude: zuzena (sarearekin) 
eta ekimenen artekoa (hauek sare bezala 
elkartu daitezke eta erabaki dezakete, ondoren 
batzarren partekatzen da)”.

“Ekimenen pertenentzia zentzua oso altua 
da, itzal sentsazioa bizitzen ez delako, guztiz 
kontrakoa baizik”.
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Egituraren definizioaren kasuan ikusi dugun bezala, 
funtzionamendua ohiko moduan hasieratik ezartzen da 
ere eta modu kolektibo batean.  Ondoren, prozesuan 
zehar, “bidean aurrera joan ahala”, aldatzen doazen 
beharretara egokitzen edo doitzen joaten da – bereziki 
pertsona eta talde parte-hartzaile kopuruaren gorakadari 
dagokionez eta ekimena nolabait finkatzen ari dela 
behatzeari dagokionez –, baita funtzionamendu kolektiboa 
bat zer denaren inguruko ikaskuntza praktikoari 
egokitzen zaio ere. Berritze eta egokitzapen gaitasun hau 
jasangarritasunaren gako da bertako protagonistentzat.

Funtzionamendu mota definitzeko “beste proiektu 
batzuetako ezagutza bidai horietako informazioa eta 
eskarmentu asko duen jendea dago. Funtzionamendu 
kolektiboaren inguruko formakuntza praktikan egiten 
joaten da. Tamaina ikusita, lantaldeetatik egitura juridiko 
propioa duten ikastetxeetara pasatzen da eta ondoren, 
alderdi guztien partaidetza antolatzen da. Batzar 
orokorretan erabakitzen da”.

“Funtzionamendua, baita egitura eta irizpide 
agroekologikoak ere, hasierako lantaldeen 
jardunaldi irekietan eta bilera irekietan 
erabakitzen dira”.

“Funtzionamendua erabakitzen duena talde 
motorra da, beharrak kontutan hartuta”.
“Funtzionamendua jardunaldi ireki batean 
erabakitzen da eta ondoren seihileko bilera 
batean berrikusi egiten da”.

Oro har, talde motorraren rol garrantzitsu bat nabari da, 
kudeaketa eta lan operatiboko gaien inguruan maiz egiten 
diren bilerekin (hilero edo hilabete eta erdiro) eta erabaki 
hartzekin, baita batzarren erabakitako planifikazioaren 
exekuzioaren koordinazioa ere. Batzuetan, bilera 
hauek irekiak dira kide diren pertsona eta erakundeen, 
tokiko edota lan taldeen partaidetzara. Une honetan 
erlazioa mantentzen da, espazio komunak sortzen dira, 
formakuntza egiten da, erabaki estrategikoak hartzen 
dira. Talde bakoitzak bere partaidetzaren intentsitatea 
erabakitzen du.

Era berean, ezarritako egituraren eta tamainaren 
arabera, talde motorrak indar gutxiago edo gehiago du, 
lantaldeen edota tokiko taldeen jardueren erabakian eta 
koordinazioan. Batzuetan, hasierako unetik definitu da 
lantaldeek hainbat gaien inguruan erabaki autonomia 
izan dezaten. Beste zenbait kasutan, barne trebakuntzako 
lanaren eta sarearen heldutasunaren emaitza bezala, 
sarean definitutako jardueren kudeaketan, erabaki 
hartzean eta praktikan jartzean sareko kideen pisu gorakor 
bat behatu da.

Horrez gain, proposatzen da ere, “funtzionamendu ireki, 
malgu eta hausnartu bat, erakunde bat ez dagoena, sareko 
ekimen propioak dira kudeaketa aurrera eraman behar 
dutenak. Konpromiso horretatik abiatuta, erakunde 
bakoitzak ahal eta nahi duen bezala parte hartzen du, aldi 
baterako erantzukizunekin. Sarearen partaidetza karga bat 
izan ez dadin”.

Hainbat kasutan, talde motorra egon ordez batzorde bat 
dago eta liberatua den taldeak bilerak maiz burutzen 
dituzte (astero edo hamabostero) .
Kasu guztietan batzarrak ospatzen dira, baina maiztasuna 
oso aldakorrak izan daitezke, zenbait kasutan hilero eta 
bestetan urteroko batzarra. Espazio hauetan eztabaidatu 
eta erabaki egiten da, ebaluatu eta planifikatu, zereginak 
banatzen dira. Zenbait kasutan bozketa egiten den 
arren, kasu askotan eztabaidatu ondoren adostasunez 
erabakitzen da.

Horrez gain, kide diren ekimenen artean erlazio 
bilateralak ezartzen dira. 

Dinamizazio eta koordinazio postuak txandakatzearen 
garrantzia askotan errepikatzen da. Hasi berriak diren 
ekimenetan, pertsona sortzaileak funtsezkoak izaten 
jarraitzen dute talde motorrean, esperientzia gehiago 
duten ekimenetan esparru desberdinetan mantentzen 
dira, jatorrizko proiektuaren zaintzaile eta motibatzaile 
lanetan. Hainbat kasutan, ekimenaren rol publikoa edo 
erreferentziazko rola hartu nahi duen pertsona gutxi 
izaten da. 

3. 
FUNTZI-
ONAMEN-
DUA EGUNEROKOTASUNA. ANTOLAMENDU-DINAMIKA
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“Lantalde, talde motorretako koordinatzaileetan belaunaldi 
errelebo bat ematen da, baina hasierako funtsezko pertsona 
asko eta asko hor egoten jarraitzen dute, aholkatuz, 
lankidetza eginez, etab.”.

Txandakatzea garrantzitsua izaten da, bereziki, pertsona 
dinamizatzaileei dagokionez. Liberatuak diren ala ez alde 
batera utzita –aurreko atalean dagoeneko landu dugun 
gaia– rol hau ezinbestekoa dela nabari da sare-laneko 
ekimen batean, “bai onerako baita txarrerako ere”.

Pertsona hauek bakarrik ez egotea komeni da, posible 
bada, gutxienez bi izatea. Kanpoko pertsonak izan 
daitezke, beraien kualifikazio eta profilengatik hautatuak 
eta edozein kasutan, militante osagai bat izaten dute edo 
sarearen helburuarekin lotura bat izaten dute. Zenbait 
kasutan, erakundeek dinamizazioa bere gain har dezakete, 
horretarako inor liberatua izan gabe. Beste kasu batzuetan, 
kide diren talde eta erakundeetatik eratorri daitezke 
txandakako moduan, epe hori amaitu ondoren berriz ere 
bere taldera itzuliz.

“Pertsona dinamizatzaileek gatza, motibazioa behar 
dute. Garrantzitsua da erreleboa edo txandakatzea 
egotea, pertsona hauek ez gelditzeko ezta erretzeko ere. 
Beteranoek segurtasuna eman dezakete, baina ongi 
egindako errelebo bat askoz hobea da”. Ideia honen 
inguruan adostasuna dago.

Horrez gain, komenigarria da pertsona dinamizatzaileek 
dinamizazioaren inguruko eskarmentua izatea edo 
formakuntza jasotzea. Batzuetan, oso aktiboa den rol 
bat hartzen da, borondate onez, eta partaideak egokitu 
daitezen errazten da. Beste batzuetan, askatzeko beldurra 
egoten da, ez da heldutasunean, gaitasunean edo denboran 
konfiantza ematen, osatzen duten pertsonen edo taldeen 
inplikazio errealerako. Dinamizazio honetan erabiltzen 
den bideetako bat topaketa informalak dira, entzutean 
garrantzia jarriz, besteengatik erabaki gabe edo nahiko 
luketen eta gustatuko litzaiokeen hori onartu gabe. Baina 
garrantzitsua da, osatzen duten pertsonek eta taldeek 
egunerokotasunean protagonismo gehiago hartzea, eta era 
berean, pertsona dinamizatzaileek ekimenaren zerbitzura 
daudela argi izatea, oporrak, ordutegi bat, etab. izateko 
eskubidea dutela ahaztu gabe.

Beste alde batetik, hainbat esperientziek boluntariotza oso 
aktiboa dute, erregularra baina aldi bateko izaerarekin. 
Beste batzuetan, boluntario kopurua asko murriztu da 
edo zenbait jardueraren exekuzioa ordaintzea erabaki da, 
zeregin hori esparru publikoan pertsona ekoizleen lanaren 
parte bat dela ikustera emateko helburuarekin. Eta beste 
kasu batzuetan, argumentu horrekin berarekin, hain zuzen 
ere kontrakoa erabakitzen da.
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PARTE HARTZEA
Edozein kasutan, eragile desberdinen, maiz erabiltzen 
diren lan eta erabakitze espazioen eta batzarren arteko 
fluxuak dituen funtzionamendu sistema bat izateak, 
automatikoki ez du bermatzen antolakuntza dinamika 
demokratiko bat, parte-hartzailea, inklusiboa eta 
berdintasunaren aldeko zentzuan. Balore parte-hartzaile 
eta batzar-baloreetatik barneratzea eta funtzionatzea 
prozesu pedagogiko  bat eta aldaketa kulturaleko prozesu 
bat dela onartzea ezinbestekoa da.

“Batzarrak antolatu daitezke baina bertara talde 
motorrak mamitutako dokumentuak eraman eta bai 
esatea besterik ez da egin behar. Batzarrean erabaki 
eta ondoren ez exekutatzea edo ez betetzea gertatzen 
da ere”.

“Zailtasun nagusietako bat sarearen eskala da eta 
pertsona ekoizleek bileretan parte hartzeko duten 
zailtasuna dira. Bileretan eta jardunaldietan parte 
har zezaten kosta egin zen, eta hau arazo bat zen, 
guztia beraien (emakumeak) aldetik abiatu zedin 
nahi zelako”.

“Pertsona batzuek sareak ematen dioten hori 
besterik ez dute ikusi nahi, “zer ematen dit”, baina 
proposamenik ekarri gabe, proposatzen denarekin 
ados dauden ala ez erabaki soilik”.
“Batzuetan, sare-lana sustatzen den arren, sarea 
talde bakoitzaren behar konkretuei laguntzeko 
zerbitzu bat bezala ulertzen dute gainerakoek, ez 
dira beste behar batzuk ikusten ezta beste indarrik 
ere sare-lanean”.

“Sentimendu argi bat dago eta gehiengoak onartuta, 
bilera egiteari uko egitea edo prestasun gutxi izatea”.
“Beste zenbait arazo: automatismoa, inertzia, 
doitzen eta ikasten jarraitzeko desgaitasuna, 
funtzionamendu eta kudeaketa ohiko ereduekin 
pertsonak erre egiten dira –beraien topera iristen 
dira–, jende berriarengana iristeko gaitasuna eta 
gogoa gal daiteke”.

Kontutan hartzeko lau alderdi:

- GUTAKO GEHIENAK (EMAKUMEAK) GIZARTE KAPITALISTA ETA 
PATRIARKALAREN BALOREETAN HEZITUAK IZAN GARA, BESTE 
ERREFERENTZIA BATZUK ERAIKITZEKO GAI IZATEA, BARNERATUTA 
DUGUN HORI DESIKASTEKO PROZESU ETENGABE ETA KONTZIENTE 
BATETIK PASATZEA DA.

- PARTE-HARTZERAKO ZEHAZTEN DITUGUN (OFIZIALAK EDO MODU 
OFIZIOSOAN) MEKANISMOAK, ESTILOAK ETA ARAUAK BERE BAITAN 
BAZTERTZAILEAK IZANGO DIRA, ZENBAIT PERTSONA EDO TALDE EZ 
BADIRA BERTAN IKUSTEN.

- PERTSONA ETA TALDE ASKO – EGUNGO SISTEMA KOMUNISTA, 
PRODUKTIBISTA, ESTRESAGARRI ETA PREKARIETATEA SORTZEN 
DUEN HAU– PARTAIDETZA AKTIBO BAT MUGATZEN DUTEN 
BEHAR ETA BETEBEHAR ASKO DITUZTE (FAMILIAR, EKONOMIKO, 
LAN BETEBEHARRAK, ETAB.). EKINTZA POLITIKOAGATIK ERE 
NOLABAITEKO ALDENTZE EDO GAITZUSTE BAT EMATEN DA, 
NORBANAKO BEZALA, ETA BEREZIKI, KOLEKTIBO BEZALA DUGUN 
GIZARTE BOTEREAREN SINESGOGOR AGERTUZ.

- PARTAIDETZA KONTZEPTUA AZKENALDIAN GEHIEGI ERABILI DA, 
INDARGABETUZ EDO BERE AHALMEN ERALDATZAILETIK HUSTUZ. 

Kontraesanak: 
- Epe motzera emaitzak lortzeko presa. 
- Edukirik gabeko partaidetza etiketen erabilera.
- Botere galeraren inguruko kontzientzia hartzea 
  erabakitzeko unean, aktore tradizionalenen eskutik. 
- Langile teknikoen estereotipoak, bereziki pertsona parte-
  hartzaileen gaitasunei eta emaitzen lorpenei dagokionez.
- Kontuak ematearen ideia, eta emaitzen orientazio 
  kuantitatiboa, lorpenen balorazioaren aurrean, 
  aurrerapen bezala.
- Prozesu “autoiraunkorraren” mitoa, osagai jasangarrietan 
  eta dedikazio etengabean oinarritutako estrategia baten
  ahaleginaren aurrean
- Eskuliburu, metodo eta tekniken aplikazioa lehenetsi,  
  sarearen egungo egoeraren epai onaren eta 
  diagnostikoaren aurrean.
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Hori guztia kontutan hartuta, garrantzitsua da parte 
hartzearen kultura bat sustatzea eskubide bezala baina 
baita erantzukizun bezala ere, parte hartzea helburu bat 
bezala eta sare-lanaren bide bat bezala ulertuz gainera.

“Botere banaketa ulertzeko eta gauzatzeko moduan 
aldaketa bat da. Boterea gizarte erakundeetan –alderdi 
politiko, erlijioso edo enpresa pribatuen egiturekin 
alderatuz– ez da ematen eta jasotzen den zerbait, lehiatu 
eta lortu egiten da, erosi eta inposatu egiten da, kolektibo 
moduan eraikitzen den zerbait da, partekatu eta banatu 
egiten da” (EAPN, 41 or.)

Areneraren  adierazpenak kultura tradizionalaren 
paradigmatik kolaboraziozko kulturaren paradigmara 
aldatze edo joate hau proposatzen du:

KULTURA TRADIZIONAL PARADIGMA
LIDERRAK BAKARRIK DITU ERANTZUNAK
BOTEREA KONTZENTRATUTA DAGO
BESTEAREN DESBERDINTASUNAK MEHATXATU EGITEN NAU
LEHIAKORTASUNETIK BABESTEN NAIZ
EGIA ABSOLUTUA DA ETA BERTARA GERTURATZEN GARA
NIK NIRE INTERESAK DEFENDATZEN DITUT
JENDEAK ERANTZUTEN EZ BADU, EZIN DUT BETE 
NIK MUNDUA BEHAR DUT
LANA IZATEN BAKARRIK BIZI NAITEKE 
IRTENBIDEAK LINEALAK DIRA

KOLABORAZIOZKO KULTURA PARADIGMA
GUZTIAK GARA ERANTZUNEN ARDURADUNAK 
BOTEREA BANATUTA DAGO
BESTEAREN DESBERDINTASUNAK ELIKATU EGITEN NAU
ELKARREKIN SORTZERA LOTZEN NAIZ 
EGIA ERLATIBOA DA ETA GURE EKINTZEKIN ERAIKITZEN DA 
BESTE PERTSONEN INTERESAK BEHATZEN DITUT 
EZ BADUT BETETZEN, JENDEAK EZIN DUT ERANTZUN 
MUNDUAK NI BEHAR NAU
BIZITZA IZATEN BAKARRIK LAN EGIN DEZAKET
IRTENBIDEAK SISTEMIKOAK DIRA

Horrez gain, prozesuei eta sare-lanaren barruan 
pertsonak eta taldeak nola sentitzen diren jakiteko 
denbora bat eta arreta berezi bat eskaintzea da. 

Inplikatzeko zein aukera dituzte, nola gustatuko 
litzaieke inplikatzea, zein rol betez –bere erakundean 
betetzen dutenaren antzekoa edo desberdina–, 
funtzionamenduaren jarraibide edo jarreraren batek 
molestatzen diete, zein taldeetan egingo lituzkete 
ekarpenak, eztabaidan eroso sentitzen dira, beraien 
talde edo erakunde barruan transferentzia edo irizpide 
gatazkak daude, onartuak eta baloratuak sentitzen dira, 
ideia, formakuntza edo metodologiaren bat proposatu 
nahi dute? Ikuspegi honetatik abiatuz, alderdi hauek landu 
daitezke modu praktiko batean:

1  FIGUEROA, C. (2014) Manual de tecnologías sociales tejeRedes para el trabajo en red 
colaborativo. 15 or.
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PARTE-HARTZEKO GARAIAN PERTSONA ETA KOLEKTIBO BAKOITZAREN 
KOSTU-AUKERA KONTUTAN HARTU: MODU AKTIBOAN PARTE 
HARTZEKO AUKERA ETA ERRAZTASUNA ESKAINI, HAUSNARKETA-
EKINTZATIK. PARTAIDETZA MAILAK ARTIKULATU. ANIZTASUNA, 
KRITIKA-AUTOKRITIKA SUSTATU. PERTSONA DESBERDINEN 
BERTUTEAK ETA EKARPENAK AINTZAT HARTU. PARTAIDETZA 
ERREALA ZERK ERRAZTEN EDO ZAILTZEN DUEN HORI EZTABAIDATU, 
KURIOSITATEA MANTENDU.

METODOLOGIA ETA TRESNA MALGUAK ETA KALITATEZKOAK: 
PARTAIDETZARAKO DINAMIKA MALGUAK, BIDEZKOAK, 
AHALDUNTZAILEAK ETA ERAGINKORRAK. AURREZ AURREKO 
PARTAIDETZA ETA PARTAIDETZA BIRTUALA ERRAZTEN DUTEN 
TRESNAK, ESPAZIOAK, PLATAFORMAK… AURRETIKO 
ESPERIENTZIEN IKASKUNTZA, ELKAR TRUKAKETA. GURE 
BORROKETAN EZ GOGORTU EDO SENDOTU, MALGUTASUNA ETA 
KOMUNIKAZIORA IREKITZEKO GAITASUNA MANTENDU BAIZIK.

PARTAIDETZAK EGITEN DUEN EKARPENA KONTUTAN HARTU ETA 
IKUSTERA EMAN: PARTAIDETZA SUSTATZEN DITUZTEN ROLAK 
ETA PORTAERAK KONTUTAN HARTU ETA IKUSTERA EMAN. 
PARTAIDETZAREN EBALUAZIOA HOBEKUNTZAK BARNERATZEKO. 
PARTAIDETZA GIZARTERATZEAREN ELEMENTU BEZALA.

GENERO IKUSPEGIA: GIZONEN ETA EMAKUMEEN PARTAIDETZA 
BERDINA ZIURTATU, BILERA ESPAZIOETARA JOATEKO EMAKUMEEK 
DITUZTEN ZAILTASUN ESPEZIFIKOAK KONTUTAN HARTUZ, 
BILERA ETA ERABAKITZE MODUEN EGOKITASUNA, ZAINTZEN 
ZEREGINAK ETA ROLAK MODU KOLEKTIBOAN ONAR DAITEZEN. 
ALIANTZA ESPEZIFIKOAK BILATU EMAKUME TALDEEKIN 
ETA TALDE FEMINISTEKIN. BOTERE ERLAZIOAK ZALANTZAN 
JARRI. PARTAIDETZAREN ETA ERAKUNDEAREN ALDERDI/ ROL 
PRODUKTIBOAK ETA ALDERDI/ROL ERREPRODUKTIBOAK
KONTUTAN HARTU.

KOHESIOA, KONFIANTZA ETA GIRO ATSEGINA SUSTATU: 
KONFIANTZA SUSTATU, ERAIKI ETA ELIKATU. PARTAIDETZA 
ANIZTASUNAREN SUSTAPENA ETA KOLEKTIBO DESBERDINEN 
ARTEKO ALIANTZEN BILAKETA. HIZKUNTZA ETA ADIERAZPEN 
MODU INKLUSIBOAK. GIRO ATSEGINA SORTZEA, ERRESPETUA, 
PARTAIDETZA GOZATZEA. SORMENARI DENBORA ETA ESPAZIOA 
ESKAINTZEA, LUDIKOARI, AUSARTA DEN HORRI.

PUBLIKOAREN KO-KUDEATEA: PARTAIDETZA SUSTATZEA PUBLIKO-
POLITIKOAN SARE-LANETIK ABIATUZ.

Lerro honetan aurrera egiteko, esperientzia bakoitzak 
egokiak diren neurriak hartzen joaten da. Oro har, kultura 
politika zehatz bat duten, militantziaren ezagutza eta 
bizipena duten pertsonekin osatuta dauden ekimenen 
kasuetan, errazagoa izango da sare-lanak aurrera egitea.
Kultura honetatik abiatu arren, ikuspegi espezifiko bat 
behar dela ulertzen da. “Hasiera batetik horizontala 
izatea planteatzen den arren, formakuntzarekin eta modu 
kolektiboan lan eginez lortzen joan da”.

Ohiko moduan, funtzionamenduak partaidetzaren 
ikuspegi hau barneratzen eta lan klima egoki bat sortzen 
duen neurrian, pertsonen eta talde eta erakundeen 
sare-laneko ekimenaren barne direnaren sentimendua 
sendotuko da. Partaidetza planoa eta konpromisoa alde 
batera utzita –bertan pertsona eta talde bakoitzaren 
gaitasunak eragiten dutelarik ere, baita ekimenaren erdiko 
gunearekin lotura zuzena ere– identitate lotura estu bat 
sortuko da.

Ikuspegi hau berak besteekin sinergiak erraztuko ditu eta 
zuzendu beharko ditu. Norberaren indarrak eta gaitasunak 
zintzoki neurtuz beti, lankidetza berri horrek esan nahi 
duena eta erreferente bezala eskatzen zaizun hori.
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GATAZKA
Hau guztia eginagatik ere gatazkak desagertzea ez da 
ziurtatzen. Are gehiago, alboratu eta ekidin baino hobe 
da ikustera eman eta lantzea. Gure ekimena geroz eta 
eraldatzaileagoa izan nahi, orduan eta erresistentzia 
gehiago sortuko ditu. 

Gatazka maila hainbat aukera posible ikusten dira:

- PERTSONA ARTEKOA.
- EKIMENA OSATZEN DUTEN TALDEEN EDO ERAKUNDEEN ARTEKO 
  KONPETENTZIA, EKIMENAREN OSASUNARI ERAGIN DIEZAIOKE. 
- LEHENTASUNEN DESBERDINTASUNA PERTSONEN ARTEAN EDO 
  TALDEEN ARTEAN (EGIN HAUSNARTZEAREN AURREAN, EMAITZAK 
  ZAINTZEN AURREAN).
- BOTERE HARREMAN DESBERDINAK EKOIZTEN DITUEN EGITURA 
  (ISILTASUNEAN ERRETZEA, BOTERE INPOSATUA, EZ ERALDATZAILEA 
  EZTA KOLEKTIBOA ERE).
- EKIMENA OSATZEN DUTEN ETA SARE BERAREN ARTEAN, 
  PISUAGATIK ETA PROTAGONISMOAGATIK (“SAREAK BERE BIZITZA 
  PROPIOA EGITEAREN ARRISKUA, BERE BAITAN ERAKUNDE BAT EDO 
  ALDE BATERA DAGOEN ESPAZIO BAT IZANGO BALITZ BEZALA”).

Esperientziek eta kontrastatutako hausnarketek gako 
sinple edo arruntak ematen dituzte baina garrantzia 
handia dute: hitz egin, presarik ez izan, entzun, inter-
lankidetza, pertsonen eta taldeen pertenentzia lantzea, 
adostasunik ezean bizitzen ikastea gutxiengoaren 
adostasuna badago, etab.

“Gatazka dagoenean irtenbidea hitz eginez 
eta gardentasunez lortzen da. Gakoa, taldean 
konfiantza izatea, seguru sentitzea”.

“Beti gehien kostatzen zaiguna entzutea da, 
pertsona guztiei, bestearen ikuspegitik. Denok 
dugu asko esateko. Kosta egiten zaigu, agian, 
gauzak oso argi ditugulako, baina entzuten 
badugu orduan gehitu egiten da. Pertsonei 
entzuteko modua da garrantzia duena”.

“Oro har, ez dira gatazkak ikustera ematen 
sarean, baina bai ikusten dira konpetentziagatik 
kide diren erakundeen artean. Funtsezkoa da 
inter-lankidetza sustatzen duten espazioak 
sortzea”.

“Ez dugu zertan lagunak izan behar, baina 
itsasontzi berean gaude”. 

“Egia da jende asko pasa dela, eta batzuetan, 
desberdintasunak sortzen dira eguneroko lana 
egiteko moduan. Lan asko egon den hainbat 
unetan tentsioa egon da, baina modu errazean 
konpondu da”.

“Guztia oso naturala eta oso eztabaidatua 
izan zen eta ez genuen presarik… ondorioz, ez 
genuen arazo handirik izan”.

“Gatazkak konpontzeko borondatea behar 
da, zintzotasuna eta ariketa kontziente bat, 
gauzak mahai gainean agerian jarri, baita 
sentimenduak ere eta bitartekarien laguntza 
izan”.

Gatazkak barneratzen direnean eta mingarriak bihurtzen 
direnean (“gai hauek [komunikazioa eta zaintzak] 
alde batera utziak izan dira, batzuetan modu txarrekin 
gainera”) interesgarria da John Winslade-ren gomendioa 
jasotzea: “Gatazken konponketak, gatazkaren historiatik 
banatzea eta gustatuko litzaigukeen erlaziozko historia 
handitzea inplikatzen du” . Goazen egindako kaltea 
konpontzera eta elkartu zigun jatorrizko ideia berreskura 
dezagun, elkarrekin eraiki nahi genuen hori, finkatu 
genuen helburua. 

Eta beste alde batetik, batzuetan aldaketak eta hausturak 
gertatzen direla onartu behar da. Hainbat talde parte-
hartzaile une txarrak pasatzen dituzte, desagertu egiten 
dira, agian berpizten da… ez da ezer gertatzen. Pertsonek 
ateratzen edo bigarren plano batera pasatzen jakin 
behar dute ere, beste pertsona berri batzuk sartzeko. 
Hain zuzen ere, norberaren beldurrak zintzoki onartuz, 
batzuen aldetik protagonismoa galtzera eta besteen 
aldetik, pertsona berriak ezagutu eta beraiekin lankidetza 
egitera. Partaidetza ez da inola ere utzi behar konpondu 
gabeko gatazkak badaude, hauek talde berriak kutsatuko 
dituztelako (lantaldeak edo talde motorrak). Batzuetan 
zerbait hiltzen utzi behar da helburua tresna batean 
bihur ez dadin, gauzak artifizial moduan ez mantendu. 
Itxierak gertatu egiten dira, baina hobea da kontuz egiten 
badira, azken bilera bat eginez, inor ez gelditzea esateko 
duen zerbait gordeta eta errespetuz entzutea. Ongi ixteak 
erabilgarritasuna eta bizitza energia mantentzea posible 
egiten du, zerbait berria hasi ahal izateko.
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FORMAKUNTZA
Sare-laneko ekimenek beraien kideei edo beste gizarte 
eragileei edo pertsonei, formakuntza teknikoak, 
ideologikoa eta metodologikoa proposatu diezaiekete. 
Atal honetan, sare-lan propioaren gaineko formakuntzaz 
bakarrik ari gara estrategia bezala eta era berean, gizarte 
eraldaketako gure helburuaren tresna gidaria eta posible 
egiten duena, kanpora eta barrura begira.

Pedagogiak izan dezakeen gizarte eraldatzaile gaitasuna 
Herri Hezkuntzari esker modu argian geratzen da 
adierazita. Herri hezkuntzaren bilaketak eta prozesuak 
Oscar Jararen  hitzetan, pertsonak subjektu eta gizarte 
eragile bezala eraiki gaitezen posible egiten duen 
hezkuntza mota bateko proposamenak planteatzen 
dizkigu:

- AUKERA HISTORIKO BAKARRA BEZALA INPOSATZEN ZAIGUN 
(GLOBALIZAZIO NEOLIBERALAREN EREDUA), NAGUSI DEN GIZARTE 
ORDENAREKIN HAUSTURAK EGITEKO GAI.

- INDARREAN DAUDEN ESTEREOTIPO ETA PATROI IDEOLOGIKO 
ETA ETIKOAK EGIA ABSOLUTUAK BEZALA ZALANTZAN JARTZEKO 
GAI  (INDIBIDUALISMOA, LEHIAKORTASUNA, MERKATUA GIZA 
HARREMANEN ERREGULATZAILE BEZALA...).

- ETENGABE IKASTEKO ETA DESIKASTEKO GAI (PENTSATZEKO 
GAITASUN BAT ETA PROPEDEUTIKA ETA METODOLOGIA BAT 
ESKURATU, AMAITUTAKO EDUKIEZ BAINO GEHIAGO).

- ETXEAN, KOMUNITATEAN, LANEAN, HERRIALDEAN, ESKUALDEAN 
ELKARBIZITZEN GAREN GIZAKI KONKRETUEN ARTEAN ESPAZIO ETA 
ERLAZIO BERRIAK IMAJINATZEKO ETA SORTZEKO GAI.

- GIZARTE INGURUAREKIN ETA INGURUMENAREKIN BIZI-DISPOSIZIO 
BAT PIZTEKO GAI, EGUNEROKO BAIEZTAPEN BEZALA.

- PERTSONA AUTONOMO BEZALA BAIEZTATZEKO GAI, BAINA EZ 
AUTO-ZENTRATUAK, NI-BESTEA ANTAGONISMOAREN ELKARRIZKETA 
IZAKI GAINDITZAILE BEZALA BAIZIK. 

- GIZON BEZALA ETA EMAKUME BEZALA, GURE AHALMEN 
ARRAZIONAL, EMOZIONAL ETA ESPIRITUALAK GARATZEKO GAI, 
GENERO PATRIARKALEKO ETA MATXISTAKO  SOZIALIZAZIOA 
GAINDITUZ ETA EGUNEROKO BIZITZAN ETA GIZARTE SISTEMAN 
BOTERE HARREMAN BERRIAK ERAIKIZ.

Ikuspegi eraldatzailea duten taldeek, erakundeek, 
mugimenduek, kolektiboek, sare-lana lantzen dutenean, 
sare-lanaren prozesu berak ezagutzaren eta beste 
erlaziozko erreferenteen eraikuntza kolektiboko prozesu 
pedagogiko bat osatzen duen konbentzimendutik abiatzen 
dira, komunitateko ikuspegiarekin.

Aipatutako esparru horretan, pertsonen arteko 
erlazioetan, erakundeen artekoan eta sare-laneko 
antolakuntza eta kudeaketa moduen definizio eta 
praktikan bertan, partaidetza, esku-hartze, entzute eta 
lankidetza gaitasunak eta trebeziak garatzeko beharrari 
kontzienteki eta zehazki arreta egin behar diote.
Hori guztia, tokiko errealitatearen eta errealitate 
globalaren zalantzan jartze kritikotik, baita bizitzan eta 

2 WINSLADE, J. (2016) “Terapia Narrativa: cómo trabajar las narrativas en los conflictos”. 
Gizatekan. Conocimiento abierto nº 1. En el marco del VII Seminario Internacional 
Metodologías de Diálogo para la Promoción de la Convivencia VII Nazioarteko 
Mintegiaren esparruan, Bilbo 2015.

3 Popular ALFORJA Hezkuntza Mesoamerikar Sarearen Eskualdeko Koordinatzailea. 
Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización-eko Koordinatzailea, eta 
CEAAL-eko (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) Zuzendaritza 
Batzordeko kidea. Latinoamerika eta Karibeko Herri Hezkuntza Kontseiluko Presidentea. 
CEP-Alforja-ko (Centro de Estudios y Publicaciones) Sortzailea eta Zuzendari 
Exekutiboa.
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zaintzetan markatutako erdian kokatze batetik ere.
Horretarako, enfasia jarri behar da bai edukietan bai 
metodoetan ere. Eta garrantzitsua da kontutan hartzea:

- Jakintzen elkarrizketa sustatzen duten materialak 
  eta tresnak, sormenezko ikaskuntza eta auto-eraketa 
  kolektiboa.
- Beste leku batzuetan antzeko esperientziak ezagutzeko 
  eta horien artean elkar trukaketako aukerak. Beste 
  esperientziak ezagutzera mesfidantzak gainditzea eta jauzi 
  kualitatibo bat ematera laguntzen du.
- Zaintzeko, hausnartzeko, formatzeko denbora.
- Pertsona bezala edo talde bezala ohiko moduan izaten 
  diren roletatik desberdinak diren rolak hartzeko aukera.
- Ebaluazio eta egokitzapen etengabeko 
  kultura antolatzailea.
- Partekatzeko eta jakintzak eta ikaskuntzak transmititzeko 
  espazioak sarearen barruan.
- Ikaskuntzen sistematizazioa; hobekuntzak identifikatzen 
  eta sare-lana lankidetza moduan lan egiten ikas daitekeela 
  barneratzen laguntzen digu.

“Beti formatzen ari garela uste dugu, materiala 
sortzen, gure egunerokotasunean, trukaketekin 
bidaietan, formakuntzak prestatzen, 
formakuntzetan, elkarrizketetan… eta gure 
formakuntza gure argitalpenetan adierazten dugu”.

“Prozesu honek etengabe ikasten joateko gogoa beti 
izateko aukera eman digu, esperientziak ezagutu, 
nahi dugun hezkuntza hori bilatu eta sustatu. 

Ikaskuntza profesionalak eramaten ditugu gurekin, 
eta bereziki, pertsonalak”.
“Lantaldetan ematen diren ikaskuntzak batzuetan 
ez dira identifikatzen ezta partekatzen ere gainerako 
sarearekin”.

“Ez dugu formakuntza espezifikorik, egitea baino 
ez, ezagutzen dugun hori partekatuz, besteengandik 
ikasiz”.

“Auto-eratutako formakuntza burutzen da, beti 
kanpoko jendea ekarri behar izan gabe edo beti 
pertsona aditu berak joan gabe”.

“Berriz asmatzera zuzendutako formakuntza, 
metodologia parte-hartzaileetatik, 
horizontaltasunean aurrera eginez eta elkarren 
arteko zaintza erdigunean jarriz, analisitik 
praktikara”.

“Lantaldeen saioak elkarren artean ezagutzeko 
aukera bat bezala, ezagutzak elkar trukatu eta gai 
zehatz bat modu kolektiboan landu”.

“Formakuntza ideologikoa (egiten duzuna ekoiztea 
bakarrik ez dela konturatzea) eta metodologikoa 
(sarearen dinamizaziokoa, baina baita zure taldekoa 
ere) falta zen, antolakuntza kulturan formakuntza, 
batzarrak egiteko beharra”.

“Guretzat sarea hezkuntza-ekimen bat da”.
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PLAPLANIFIKAZIOA 
ETA EBALUAZIOA
Esperientzia kolektibo guztietan ebaluazio parte-hartzailea 
antolakuntza-ikaskuntzaren funtsezko iturrian bihurtu 
behar du. Ebaluazioa eginez eboluzionatu egiten da. 
Ebaluazioaz ari garenean,  ez da emaitza kuantitatiboen, 
jardueren eta kanpoko lorpenen ebaluazioa soilik, 
bereziki, aldagaiez (zaintza, erantzukizuna eta konfiantza 
funtzionamenduan, motibazioa eta ilusioa, pertsonen 
eta taldeen pertenentzia sentimendua, pertsona eta 
kolektibo desberdinen inklusioa eta kohesioa, ahalduntze 
kolektiboa, etab.) aipatutako lorpenak posible edo 
galarazi egin duten prozesuan, sare-lan esperientziaren 
bideragarritasun pedagogiko, politikoa eta pertsonalaz ari 
gara.

Jarraipen orokorreko eta jarduera konkretuen 
ebaluazioko nolabaiteko maiztasuna duten bilerez gain, 
elkarrizketatutako esperientzia gehienek urteko saio bat 
burutzen dute, ikuspegi globala duen ebaluazio batera 
zuzenduta esklusiboki.

Batzuetan, espazio horretan bertan lan egiteko beharrak 
identifikatzen dira eta planifikazioa aurrera eramaten da; 
gainera, liberatuak diren pertsonei zereginak banatzen 
zaizkie. Beste zenbait kasutan, identifikatutako beharren 
arabera, pertsona dinamizatzaileek planifikazio bat 
proposatzen dute eta hau batzarrarekin kontrastatzen da.
Modu osagarrian, esperientzia batzuk aldiro jardunaldi 
edo topaketa irekiago batzuk antolatzen dituzte, bertan, 

kide, aliatu, aholkulari, etab. diren pertsonek eta 
taldeek parte hartzen dute. Espazio hauek zalantzarik 
gabe hausnarketa elikatzen dute, baita sare-lanaren 
sendotasunari laguntzen dion ikuspegi kritiko-
autokritikoa ere. Batzuetan, esperientzien erabaki 
garrantzitsuen inguruko inflexio puntuak osatu dituzte.

Une hau benetan ikaskuntzako eta aurrerapeneko aukera 
bat izatea ziurtatze aldera, garrantzitsua da metodologia 
parte-hartzailea izan dadin erne egotea, diseinutik hasi eta 
dinamizazioa eta amaiera ematen den arte; partekatzeko 
modu desberdinak proposatzea (erabatekoa, talde txikiak, 
talde gurutzatuak, idatziz eta indibidualak, papelografo 
handietan, etab.). Horrez gain, pertsona eta talde parte-
hartzaileek aurretik landutako beraien hausnarketak, 
eztabaidak eta proposamenak ekartzeko modu positiboan 
laguntzen du. Azkenik, lehen adierazitako aldagaiak 
(zaintza, erantzukizuna eta konfiantza funtzionamenduan, 
motibazioa eta ilusioa, pertsonen eta taldeen pertenentzia 
sentimendua, pertsona eta kolektibo desberdinen 
inklusioa eta kohesioa, ahalduntze kolektiboa, etab.) 
ebaluazioan zehazki kontutan hartuak izatea, modu 
natural eta lasai batean baina argi, ziurtatu beharko 
genuke. 

“Gure ekimenean gauza oso garrantzitsua, 
egiten ari den horren balorazio etengabea da. 
Jarraipeneko une formalez gain, gauzak nola 
egiten ari diren horri arreta berezia eskaintzen 
zaio. […] komunikazioaren, partaidetzaren 
(auzolan) gaiak nola funtzionatu duen, […] 
inplikatuta dauden erakunde desberdinetako 
pertsonekin balorazio bat, herri desberdinetan”.
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KOMUNIKAZIOA 

Komunikazioa, gure ekimenaren difusiorako, 
sozializaziorako eta sentsibilizaziorako tresna bat da. 
Baina gainera, sare-lanaz hitz egiten denean, antolakuntza 
dinamika bera komunikaziotik pasatzen da, jakintzen 
elkarrizketan eta ezagutzaren eraikuntza kolektiboan 
oinarritzen delako. 

Edozein kasutan, gardentasuna falta ezin den elementu bat 
izan behar da.

- PARTAIDETZA ETA INFORMAZIOA, SARRERA ETA KONTROLA: 
PERTSONEK ETA TALDEEK PLANIFIKAZIO ESTRATEGIKOAN ETA 
OPERATIBOAN PARTE HARTU DUTE –MAILA DESBERDINEAN? 
DENENTZAT ESKURAGARRI DA? DATUAK ETA FINANTZA EGOERA 
EZAGUTZEN DA? ERABAKI HARTZE MEKANISMOAK ARGIAK ETA 
EZAGUNAK DIRA? ERABAKIAK ADOSTUAK DIRA? KOMUNIKATUAK? 
EBALUAZIOA KOLEKTIBOA DA? SOZIALIZATUA DA?
“KOMUNITATEKO KIDEEK AUTO-ERAKETARAKO, EZAGUTZARAKO, 
KUDEAKETAKO DATUETARAKO, BALIABIDEETARAKO… ETA BERE 
ERABILERARAKO BEHARREZKOA DEN INFORMAZIOA ESKURATZEKO 
BIDE ZUZENA ETA OSOA IZANGO DUTE”.

- EDUKIAK ETA MEZUAK ARGIAK ETA ADOSTUAK IZATEA 
GARRANTZITSUA DA: TERMINO BAT ERABILTZEN DUGUNEAN ZER 
ESAN NAHI DUGU? ZERTAZ ARI GARA HITZ EGITEN? TONUA ETA 
IKUSPEGIA PARTEKATUAK DIRA?

“Komunikazioa zailtasun bat izan zen ere: 
jende guztiak gauza berdinak ulertzea hainbat 
kontzeptuz hitz egiten zenean”.

- ESTEREOTIPO SEXISTA ETA BAZTERTZAILEAK ERREPIKATZEN ETA 
INDARTZEN EZ DITUZTEN HIZKUNTZAK ETA IRUDIAK ERABILTZEAN 
ARRETA JARRI BEHAR DUGU.

- EUSKARA: EKIMEN ASKO HELBURUA, NAGUSIA EDO ZEHARKAKOA, 
PARTEKATZEN DUTE, EUSKAL IDENTITATEA ETA EUSKARAREN 
ERABILERA SUSTATU ETA FINKATU. BESTE ZENBAIT KASUTAN EZ 
DA HELBURU BAT BAINA, ERLAZIOKO OHIKO HIZKUNTZA DA ETA 

PERTSONA ETA TALDE PARTE-HARTZAILEAK EROSO SENTITZEN 
DIREN ETA KOMUNIKATU NAHI DUTEN HIZKUNTZA DA. HIZKUNTZAK 
KONFIANTZA ETA GERTUTASUNA ERRAZTU DEZAKETE, ERA BEREAN, 
ELEMENTU BAZTERTZAILEAN BIHURTZEN DA. GARRANTZITSUA DA 
EKIMENEK GAI HAU PLANTEATZEA, MALGUTASUNEZ, MAILAKATUA, 
IDENTITATEARI ETA HELBURUARI UKO EGIN GABE, MODU 
ERAKARGARRI BATEAN IREKIZ BAIZIK.

“Orain arte euskaran interesik izan ez 
duten hainbat ekoizle, ekimen honetatik 
abiatuz interesa agertzen ari dira. Guztiak 
konprometitu dira publikoki, beraien web 
orriak euskarara itzultzea”.

“Hizkuntza ezagutzearen (pertsona 
dinamizatzaileen hizkuntza) gaia garrantzitsua 
zen, jardunaldiak eta dokumentu guztiak hiru 
hizkuntzetan direlako. Eta hainbat lantalderen 
bilerak gazteleraz dira”.

“Jardunaldietan itzulpen taldeak egiten dira. 
Batzarrak euskaraz egiten dira eta hainbat 
pertsonak ahal duen neurrian jarraitzen 
dituzte”.

Hemendik abiatuz, gure ekimenaren ezaugarrietara gehien 
egokitzen diren kanalen, formatu eta frekuentzien, bere 
helburuaren eta bere gaitasunen inguruko hausnarketa 
bateratu bat egitea komenigarria litzateke (teknikak, 
noraino iristen den, aniztasuna, harremanak, denbora).

Zentzu honetan, kontutan hartu behar den aldagai bat, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien 
eklosioa da. Ekimen bakoitzak, aipatutako teknologia 
horiek barne koordinaziorako, komunitatea sortzeko, 
difusiorako zein neurritan baliagarri izan daitezkeen 
erabaki behar du. Biztanleriaren segmentu berrietara 
iristen da eta hauek erakartzen ditu? Pertsona eta talde 
parte-hartzaileak eroso sentitzen dira? Pertsona eta talde 
parte-hartzaile guztietara iristen da? Hainbat zeregin 
arintzen ditu (dokumentuak modu bateratuan elaboratzea, 
bilerak planifikatu, sareko ekintzen kudeaketa operatiboa 
koordinatu, osatzen duten taldeen agendak koordinatzea, 
etab.)? Lan karga handia da (web orriak eguneratu, 
email taldeak dinamizatu, agendak egunean eraman 
eta partekatu, etab.)? Lana eta aurrez aurreko topaketa 
osatzen dute? Kohesioa errazten du?
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Ekimen gehienek beraien barne lanerako, email taldea 
(talde motorrarentzat) eta whatsapp taldeak (lantaldeak, 
tokiko taldeak, talde motorrarekin erlazioa, etab.) dituzte. 

Ekimen beraren, bere ekintzen eta berrien difusioari 
dagokionez, bi plano elkarren artean gurutzatzen dira: 
ekimen berak osatzen duen edo bere inguruan osatu den 
komunitatea (kontaktuak, aliatuak, antzekoak, etab.) eta 
gizartea orokorrean. Irismen handiko kate eta formatuak 
daude gizarte orokorrean (tokiko komunikabideak, kaleko 
ekintzak, foiletoak, web orriak, sare sozialak, bideo eta 
dokumental laburrak, etab.) eta beste zenbait komunitate 
zabalari zuzendutakoak (email bidezko buletina, posta 
bidezko aldizkaria, email taldeak, etab.).

Hala ere, orokorrean, elementu multzo honek guztiak 
komunitate zabalaren aldetik jarraipen handiagoa 
duela behatzen da. Hau bere baitan positiboa da, 
komunitatearen sentidua sendotzen lagunduko bailuke, 
baita zabaldu ere. Horrez gain, sare-lanaren erronketako 
bat kontutan hartuko litzateke: “nola iritsi ekimenetako 
gainerako pertsonei, sareko beraien ordezkarietatik 
haratago?”

Baina oraindik irekita dauden beste erronka batzuk irekita 
uzten ditu:

“Nola pasa sentsibilizatuta dauden 
pertsonak sentsibilizatzetik, ez dauden horiei 
sentsibilizatzera?”.

“Ez garen islatzen duen irudi 
bat proiektatu da”.

“Hezkuntzak duen garrantzia gure sare 
sozialetan adieraztea ez dugu asmatu, 
gizartean osatzen duen erdigunea”.

Ekimen askok ez dute komunikazioko estrategiarik izan, 
“egin ahala” gauzatu da, beste batzuk “gauzak eginez 
komunikazioa egin” erabaki dute. Gaur egun, denentzat 
garrantzitsua da arreta jartzea, bai barne mailan bai kanpo 
mailan, koherentzia politiko, metodologiagatik, baita sare-
laneko ekimenaren beraren finkapenean eta beste balore 
eta ereduen generalizazioan izan dezakeen 
eraginagatik ere.

FINANTZAKETA
Ekimen guztiak hasiera batean finantzaketa egonkorrik 
gabe abiatzen dira, eta askok horrela jarraitzen dute.

“Lehenengo kanpaina finantzaketa gabe 
gauzatu zen, norberaren ibilgailuekin,  
kanpaina burutu ondoren kobratu zuten bi 
langilerekin (eta kanpaina ongi atera izan 
ez balitz ez lukete kobratuko). Ekoizleek eta 
garraiolariek ere bukatu arte ere ez zuten 
kobratu”.

Egoera honi aurre egiteko bide desberdinak proposatzen 
dira –egiturazko edo egoerazko izaera batekin–, elkarren 
artean konbinatzen dira:

- Osatzen duten pertsonen eta erakundeen kuotak.
- Osatzen duten edo kide diren pertsonen ekarpen  
   boluntarioak (dirua, espazioa eta denbora)
- Diru-laguntzak.
- Harpidetza aldizkarietara.
- Matrikulak ikastaroetan.
- Zozketak, txosnak.
- Materialen salmenta (argitalpenak, dokumental laburrak, 
  kamisetak, etab.).

Oro har, ekimenaren dimentsioarekin eta gutako ia 
guztiak –pertsonak eta taldeak (emakumeak) – dagoeneko 
bizi dugun errealitate mugarekin lotutako bi antzezleku 
kritiko sortzen dira:

- ANBIZIO HANDIKO HELBURU BAT, MUGATU GABEA ETA 
GAITASUNEI EGOKITU GABEA (DENBORAK, KIDE KOPURUA 
ETA HAUEN INPLIKAZIOA, LAGUNTZAK, DIRUA, ETAB.) GAIN-
DIMENTSIONATUTAKO EGITURA ETA PLANIFIKAZIO BAT DEFINITZERA 
ERAMATEN GAITU: ERRONKA ASKORI EDO HANDIEI ERANTZUN NAHI 
IZATEAGATIK, ESTRES ERRITMOAN ETA PREKARIETATE EGOERETAN 
BARNERATZEN GARA.

HAU HASIERATIK BERTATIK GERTA DAITEKE EDO AURRERAGO ERE. 
ADIBIDEZ, “PROIEKTU BATEAN ASKO ARRISKATZEN DUGU ETA DIRU 
ASKO INBERTITZEN DUGU ETA GAUZAK KORRIKA EGIN BEHAR EZ 
DIRELA IKASI DUGU”.

FRUSTRAZIO SENTIMENDU BAT ERE SOR DEZAKE, KANPOKO 
ESKAKIZUNEI EDO GURE PLANIFIKAZIOAN BERTAN EZETZ 
ESATEN EZ BADUGU.
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4. 
JASANGARRI-
TASUN 
GAKOAK
Sare-laneko ekimenek organismo bizidunak osatzen 
dituzte, eta horrela izanik, egoera desberdinei aurre egiten 
joan behar dute, krisi, erantzun, egonkortasun, doitasun 
faseekin. Modu mailakatuan gainditutako faseen garapen 
lerrokatu bat ez da, arazoak edo erronkak behin eta 
berriz sor daitezke edo berriak sortu, egoeraren, kanpoko 
testuinguruaren edo giza baliabideen (txandakatzea, 
nekea, kide berriak, konexio ona…) ondorioz. Hori 
horrela izanik, adierazi dugun moduan, ezagutza 
prozesua eta sormen kolektiboa garrantzitsua dira, 
sistematizazioaren eta ebaluazioaren bitartez.

Bide honetatik abiatuz, elkarrizketatutako esperientziek, 
zehaztutako helburuekin erlazionatutako nolabaiteko 
eragin maila bat sortu dutela baieztatu dute:

- HAZKUNDE PERTSONAL BAT POSIBLE EGITEN DUTEN BALIABIDEAK 
(ASKOTAN LAGUNTZA PUBLIKOAK) ETA LAN LERROAK IRISTEN 
DIRA, BAINA EGITURA BERRIA MANTENTZEKO LAGUNTZA HORIEK 
ESKATZEN JARRAITZEKO MENPEKOTASUNA ETA BEHARRA SORTZEN 
DUTE. HORREZ GAIN, EPEEK ETA ESKAKIZUNEK SAREAREN 
PROZESUAK ETA ERRITMOAK AZKARTZEN DITUZTE, ETA ADIERAZLE 
KUANTITATIBOEN INGURUAN ERAGITEN DUTE.

HORI HORRELA IZANIK ERE, “EZ DA LOTSARIK IZAN BEHAR 
HELBURU BEZALA HERRIA DUTEN ETA HERRI ERAKETAKO EKIMEN 
HAUETARAKO, INSTITUZIOEI DIRU-LAGUNTZAK EDO LAGUNTZA 
ESKATZEKO: HELBURUAK ETA EKINTZAK BALDINTZATZEN EZ 
DITUZTEN BITARTEAN, DIRU PUBLIKOA ONARTZEA LEGEZKOA DA”.
EKIMEN ASKORENTZAT, EGOERA IDEALA AUTOFINANTZAKETA DA. BAI 
GOIAN AIPATUTAKO HAINBAT ELEMENTUREN BITARTEZ IZAN, BAI 

– EKINTZA PRODUKTIBO EDO MERKATURATZEN DEN EKINTZA BAT 
DAGOEN KASUETAN– “EZ KUOTARIK EZTA DIRU-LAGUNTZARIK ERE. 
DIRU GUZTIAK ANTOLATZEN DITUGUN JARDUERETATIK ETORTZEN 
DA ETA OTARREN PREZIOA MERKATUAN DAUDEN PREZIOA DA” EDO, 
BESTE KASU BATEAN PROPOSATZEN DEN BEZALA, OSATZEN DUTEN 
ERAKUNDEEN ARTEKO ELKARTASUNETIK.

“Komunitateak elkartasun pertsonala eta 
komunitarioa sustatuko ditu behar dituen 
baliabide guztiekin, banaketa ekitatiboa 
eta autonomiako printzipioak jarraituz. 
Komunitateak patrimonio komuna eta 
jasangarritasuna bultzatzeko konpromisoa 
hartzen du”.

Azkenik, bideragarritasun integral bat bilatzerako garaian 
–ekonomikoa, politikoa, pedagogikoa eta pertsonala– 
funtsezkoa da:

- Pertsonen inguruko (auto) exigentzia edo espektatiba 
   maila aztertu, boluntarioak, militanteak edo liberatuak 
   izan, baita osatzen duten taldeen eta erakundeen 
   inguruan ere.
- Pertenentzia eta sarea izatea sentimendua zaintzea.
- Bere inplikazioa mugatzen edo baldintzatzen duena 
   ezagutu (egoerazko edo egiturazko elementuak, 
   indibidual edo antolakuntza elementuak, onarpeneko, 
   komunikazioko elementuak, etab.).
- Ekarpeneko sormen formulak modu kolektiboan bilatu. 
- Prekarietatea egoera ideala ez dela ados gaude, pertsonen 
   eta ekimenen bizitza duineko parametroak modu 
   bateratuan ezartzea.



Elkarlanean Indarra

34

“Sareari esker, hainbat ekoizle animatze ari 
da, inork Nafarroan jartzen ez dituen laboreak 
lantzera”.

“Sare honetatik sortu diren talde guztiak 
aurrera egingo lukete, ondorio, desagertuko 
balitz, kontsumo talde asko sortzearen bere 
helburua lortu izango luke”.

“Harreman eta truke asko sortu dira”.

“Ekimenen kopurua poliki-poliki doa, baina 
beraien arteko erlazioa eta sinergia sendoa da”.

 “Tokiko produktuaren kontsumoak  
gora egin du”.

Lorpenen analisi honetatik, ohiko moduan antolakuntza 
dinamika, pertenentzia finkatzearekin, parte guztiak 
ahalduntzearekin, koordinazio espazioak indartzearekin, 
gizarte eragile eraldatzailearen itxura bat hartzearekin, 
sinergia berriak ezartzearekin zerikusia duten erronka edo 
antzezleku berriak planteatzen dira.

“Gure desagertzean pentsatzen jaio ginen. 
Lurraldearen artikulaziorako, euskara, nekazal 
sektorea sustatzeko… tresna baliagarri bat 
eraiki nahi genuen, hau posible dela konturatu 
gaitezen zerbait egin ahal izatea eta agian 
5 urtetan mekanismo hau ekoizleen eta 
kontsumitzaileen artean bere kabuz mantentzea 
posible izango litzateke. Baina orain, hain 
erraza ez dela ikusten dugu eta utziko bagenu, 
agian, ez litzateke bere kabuz mantenduko”.

“Area, dagoeneko sektorean erreferente bat 
izanik, gizarte eragile batean bihurtzea. Irizpide 
politiko bat duten bideko lagunak aurkitu nahi 
ditugu”.

“Pertenentzia indartu nahi dugu, talde eta 
pertsona bakoitza bere erakundekoa dela 
sentitzea baina baita, sarea dela”.

Desagertzeko gertaera diru gabezia, motibazio gabezia, 
erlazioetan aldaketak egoteagatik eman daitekeen 
panorama baten aurrean, edo positiboan, helburua bete 
ondoren ez delako gehiago behar. Kasuren batean ekimena 

bizi proiektu bezala ulertzen da, ondorioz, desagertzea 
lekuz kanpo dagoela dirudi. Baina, gehienek sare-laneko 
ekimena, helburu eta erronak batzuei aurre egiteko 
tresna bat bezala ulertzen dute, balio ez duela ikusten 
bada doitu edo jarduera utzi egiten da eta egokiagoa 
den beste bat sortzen da. Edozein kasutan, eskuarki, 
bereizketak emateko aukera kontutan hartzen da edo, 
jatorrizko ekimenetik beste prozesu autonomo batzuk 
sortzea, jatorrizkoari gutxiago ego gehiago lotuak dauden 
prozesuak.

Sare-laneko prozesuaren jasangarritasunerako, 
elkarrizketetatik ateratako hainbat gako berreskuratzen 
ditugu: 

“Kolektiboa eta kolektiboa dena. Muturreko 
indibidualismo batera pasa gara, 
norbanakoaren ahalduntzean zentratu gara, 
garrantzitsua bada ere, kolektiboarekin orekatu 
beharko genuke”.

“Garrantzitsuena jarrera eta transmititzen 
den egiteko modua dira, ekimen bakoitzak 
militantzia profil bat eta eredu bat 
transmititzen du: entzuteko, ezagutzeko, 
zaintzeko eta errespetatzeko modu bat”.

“Konfiantza laneko oinarri bezala”.

“Lasaitasunez joan, presarik gabe. Behar batetik 
abiatuz. Alde teoriko batekin baina baita 
praktikoa ere, filosofadetan ez geratzea”.

“Helburuak argi dituen prozesu luze bat izan 
da. Helburu zehatz eta itxi bat izatea, proiektua 
guztiz irekia eta bizia izan arren”.

“Zaintza giltza da, pertsonak gara eta zainduak 
izatea behar dugu, ez da maitasun kontua edo 
lagunei ondo erortzea, ingurune egoki batean, 
konfiantzakoa, elkarren arteko ezagutzatik, 
entzutetik, onarpenetik  atsegina den ingurune 
batean lan egin ahal izateko baliabideak eta 
oinarriak jartzea baizik. Horizontaltasuna ez 
doa inora hau ez badago. Dakiten pertsonen 
ingurura gerturatzea lotsarik gabe, metodologia 
berriak ikasi, etab.”.
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Oro har, hasieratik adierazi dugun bezala, sare-lana 
intentzionalitate politiko eraldatzailearekin kultura 
aldaketa bat dela ulertzen dugu, eta ondorioz, prozesu 
pedagogiko, pertsonal eta kolektiboa, luzea, kontzientea 
eta bizi-prozesua. Delegazionismotik, demokrazia 
adierazgarritik eta konpetentziatik erantzukidetasunera, 
demokrazia parte-hartzailera, aniztasunen inklusiora, 
lankidetzara eta konfiantzara pasatzea da. Beste botere 
erlazio batzuk eta boterearekin esploratu, imajinatu 
eta praktikatu, boterea zer den eta zertarako den beste 
ikuspegi batetik (norberarena, besteena, kolektiboena). 
Zaintzaren esferan tokatzea, pertsona eta talde 
interdependienteak bezala.

Praktikan, honek desikastera eta dekonstruitzera 
eramaten du, kolektibo moduan sortzeko:

- Praktikatik.
- Esperientziak partekatuz eta elkar trukatuz.
- Gure antolakuntza erlazioen eta dinamiken errealitatea         
   idealizatu gabe, ezta berehalako aldaketako espektatiba 
   irrealak izan ere.
- Prozesu partekatuan eta konprometitu ezin daitezkeen 
   gutxiengo horien inguruan erne egonez eta horizontea 
   galdu gabe.
- Gurekin (pertsonak, taldeak eta erakundeak) eta ekimena 
   osatzen duten gainerako kideekin malguak eta ulerkorrak 
   izanez. Elkarrizketatu, zailtasunak zeintzuk diren jakin 
   (erritmoa, erakunde guztiaren inplikazioa, giza edo/eta 
   finantza gaitasunak…), zalantzan jarri, entzun, 
   adostutako bide baten bilaketan erantzun.
- Helburuak eta prozesuen artean, eraginkortasun politiko 
   sozial eta pertsonal artean, barneko eta kanpoko 
   planoaren artean, mikro eta makroaren artean korrelazio 
   bat dagoela ulertuz. Norbanakoaren ahalduntzea 
   eta ahalduntze kolektiboaren artean ematen den 
   atzeraelikadura bat ematen den bezala.
- Helburu komun batzuk zehaztuz, antzezleku eta borroka 
   globalekin lotuta, zalantzarik gabe,  pertsona edo/eta 
   talde bezala ditugun gure gaitasun partikularren batura 
   hutsak gaindituko dituzte.
- Subjektuen (pertsonak eta taldeak) eta ikuspegien 
   aniztasunaren aukeraren xehetasun guztien aberastasuna 
   aintzat hartuz, intersekzionalitatetik jarrera bat hartuz 
   berdintasunaren aldeko gizarte baten eraikuntzan.

Hain zuzen ere, prozesu honek eta sare-lanak bere baitan, 
dedikazio eta irekiera gehiegizko esfortzu bat eramaten 
du –hasiera batean gutxienez. Hori dela eta, koherentzia 
politikoko borondateaz gain, artikulazio eta sare-lana 

aldaketarako funtsezko estrategiak direla konbentzitzeaz 
gain, honi aurre egiteko motibazioak, pertsona edo/eta 
talde bezala, ondoren adierazten diren gaien inguruan 
ematen dizun horren inguruan sentitzen duzun horrekin 
konektatu beharko luke:

- ONARPENA: EGITEN DUZUNA BALIOZTATZEN DA ETA   
 OPERATIBOA SOILIK DENA PASATZEN DUEN DIMENTSIO 
 BAT HARTZEN DU.

- LEGEZKOTASUNA: EGITEN ARI ZAREN HORREK EMAN  
 EGITEN DU ETA GIZARTE ERALDAKETA DA.

- ESPIRITU, GIZA KONEXIOKO ETA NATURAREKIN   
 DIMENTSIOA: ZURE ZERGATIA ETA EKINTZA ZERBAIT   
 GLOBALAREKIN KOKATU, IZATEKO ARRAZOIA EMANEZ,  
 MUNDUAN JOKATU NAHI DUZUN ERANTZUKIDETASUN  
 ROLARI DAGOKIONEZ ASETZEKO ARRAZOIA EMANEZ.

- PERTENENTZIA: IDENTITATE KOLEKTIBO BAT EMATEN  
 DIZU, ORAINALDITIK GIZARTE, ERLAZIO ETA ETORKIZUN  
 EREDU BERDINA BILATZEN DUTEN BESTEEKIN   
 (PERTSONAK EDO/ETA TALDEAK) LOTUTA ETA SORTUZ,  
 BERAIEN EREMU ETA ERREALITATEETATIK.

- BOTEREA: GUSTUKO DITUZUN ETA ZURE USTEZ FALTA  
 DIREN GAUZAK EGITEKO AUKERA DUZULA SENTIARAZTEN  
 DIZU, ONAK DIRELA, BAINA ZUK BAKARRIK EDO ZURE  
 ERAKUNDEAK BAKARRIK EZIN DUZUE GUZTIA EGIN.
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Basherri
Agroekologia, kontsumo eta ekoizpen lokalak
Gipuzkoa
https://basherri.wordpress.com/
basherriak@gmail.com

Gipuzkoan barazki eta bestelako elikagaien auto-hornikuntzarako sortutako  
talde eta Kooperatiba desberdinek osatzen dute Basherri. Elikagai ekologikoak 
modu zuzenean salerosteko sortutako ekimen bat da. 
Elkar-ezagutza bultzatu, elkarren berri izan eta ekimen bateratuak egiteko 
aukerak baliatu nahi ditu eta baserritar eta hartzaileen arteko harreman 
zuzeneko edozein talde edo kooperatibentzat topagune izan nahi duen gunea 
da. Horrez gain, baserritarrentzat erreferentzia zuzen bat izan nahi du berriak, 
ekimenak, auzolan deialdiak, formakuntza ikastaroak eta tailerrak, topaketak, 
etab. inguruan berri emanez, baita erabilgarria izan daitekeen bestelako 
informazioa eta dokumentazioa partekatzeko ere.

Bilgune feminista
Feminismoa
Euskal Herria
http://bilgunefeminista.eus/
info@bilgunefeminista.eus
ehbfeminista@gmail.com

Euskal Herriko Bilgune Feminista (EHBF) 2002an sortutako nazio mailako 
erakunde feminista eta abertzalea da, esparru ugarietako emakume asko eta 
askotarikoen hausnarketatik sortutako egitasmoa. Zapalkuntza hirukoitzaren 
(klase-zapalkuntzaren, nazio-kultura zapalkuntzaren eta sexu-generoaren 
zapalkuntzaren) aitortzatik abiatuz aztertzen dute errealitatea eta ikuspegi 
horretatik egiten diote aurre errealitate horri. Pixkanaka, askotariko 
zapalkuntza horien elkarreraginean eta intersekzionalitatean jarduten dute, 
zapalkuntza-sistema orotatik askatu eta Euskal Herri burujabe eta feminista 
baten aldeko borrokan.
Helburuak: 
•	 Trantsizio feminista ezaugarritzea, zapalkuntza guztiei “topeak” jarriz eta 

herritar guztiontzako bizitza duinak bermatzeko jardunez.
•	 Euskal Herriaren aldaketa sozial eta politikorako abian diren prozesu 

kolektiboetan parte hartzea, eta ikuspegi eta saretze feministan urratsak 
ematea.

•	 Sistema patriarkalak “berdintasun faltsuaren” baitan jendartean ezarritako 
forma eta adierazpideak zalantzan jartzea.

•	 Gaur egungo familia-ereduak, lagunarte-ereduak eta sexuen artekoak zein 
sexu-identitate hegemonikoek sorrarazten dituzten kalteak azaleratzea. 
Sexu, genero eta sexualitate binomioak hautsi, eta identitate kolektibo eta 
indibidual berriak sortu eta berrasmatu.

•	 Emakume abertzale feministen sarea indartzea eta kohesioa sortzea, eta 
Euskal Herriko Bilgune Feministaren proiektu politikoa erreferentzia 
bezala hartzea, barne-antolakuntza eta jarduna indartuz.

FICHAS DE EXPERIENCIAS
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Ekholektiboa
Agroekologia, kontsumo eta produkzio lokalak.
Egoitza Lekornen, lan Euskal Herri osoan
https://ehkolektiboa.org/

GARRO JAUREGIA,
64240 LEKORNE (LAPURDI)

ehkolektiboa@gmail.com
EHKOlektiboa elkartea, “Euskal Herriko laborari agroekologikoen kolektiboa” 
da. Muga administratiboetatik haratago, Euskal Herriko laborariak bilduko 
dituen elkartea da. Gainera, herritarrak, kontsumitzaileak eta erakundeak 
elkarteko kide izateko aukera izango dute.
Elkarteak Euskal Herriko Nekazaritza eredu bio-ekologikoa bultzatzen du, 
baina agroekologiaren irizpideetan oinarrituta. 

Dituen helburu nagusiak hauek dira:
•	 Elkartasuna: Lurralde ezberdinetako harreman-loturak sustatzea
•	 Agroekologia: kontzeptu zabala, gure lurraldea kontutan hartuz,  

definitu eta landu.
•	 Identifikazio - desberdintze tresna: Gizarte eta herritarren aurrean 

ezagutarazi, merkatu zabaleko dinamiketatik desberdindu.

Errigora
Euskara, Elikadura burujabetza, Auzolana
Euskal Herria
https://www.errigora.eus/

Errigora Euskal Herria oinarri eta elkarlana lanabes dituen ekimen herritarra 
da. Nafarroa hegoaldea du ardatz eta “euskara ofiziala ez den zonaldean” eragin 
nahi du, eremu horretako propio diren produktuei Euskal Herrian bidea 
emanaz.
Norabide horretan, egunetik egunera gero ta zabalagoa den lagunarte batek 
ematen dio gorputza ekimenari; ilusioz eta anbizioz ari garen herritar, nekazari, 
euskaltzale, ekoizle eta kontsumitzaileez osotutako sare anitz batek. Gure 
txikitasunetik elkarlan handi bat gauzatu nahi dugu Nafarroak Euskal Herria 
behar duelako eta Euskal Herriak Nafarroa behar duelako. 

Helburuak:
•	 Nafarroa hegoaldeak propio dituen produktuak Euskal Herriko plazan 

kokatzea, urrun daudenen ordez bertakoak kontsumitu ditzagun.
•	 Nafarroa hegoaldean “euskara ofiziala ez den zonaldeko” euskalgintzari 

bultzada ekonomikoa ematea.
•	 Herrigintza, auzolana, nazio-eraikuntza… “betiko” lan kolektiboan 

oinarrituz ekarpen txiki bat egitea, lan molde honen beharra eta indarra 
goraipatuz.
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HikHasi
Hezkuntza
Euskal Herria
http://www.hikhasi.eus/
hikhasi@hikhasi.com
Errekalde hiribidea, 59 
Aguila eraikina, 1 
20018 Donostia 

HIK HASI egitasmoa 1995ean sortu zuen irakasle talde zabal batek, euskal 
hezkuntzaren partaide direnen informazio, eztabaida eta elkargunerako 
bitarteko izan nahian.

HikHasik ezaugarri hauek hartu zituen abiapuntutzat: euskalduna, nazionala, 
hezkuntza komunitateko partaide guztiena, baterakoia, irekia, plurala eta 
independentea. Hori guztia lortze bidean, Hik Hasik hainbat proiektu gauzatu 
ditu: HIK HAS euskal heziketarako aldizkaria, udako topaketa pedagogikoak, 
hezkuntza gaiei buruzko monografikoak, Euskal Herriko baliabide 
pedagogikoen gida, liburuak, haur-jolasen bildumako materiala, musika 
metodoak, ipuinen bilduma, ikus-entzunezko materiala ...

Euskal hezkuntza sistema propioa edukitzeko eskubidea aldarrikatzen du, hau 
da: euskal kulturan oinarritutako curriculum propioa, irakasleria iraunkor eta 
euskalduna, Euskal Herritik kanpora hartutako erabakien menpe ez dagoen 
eredu deszentralizatua eta zentroen autonomia. Horrek guztiak berma lezake 
kalitatezko euskal irakaskuntza herritar guztiontzat.

Olatukoop
Ekonomia Sozial eta eraldatzailea
Euskal Herria
http://olatukoop.net/

Ekonomia sozial eta eraldatzailean jarduten duten enpresa, elkarte, erakunde 
eta kooperatibek osatzen dugu OlatuKoop sarea. Kideen arteko elkartasuna, 
jendartearen ongizatea, eta gure jarduera ekonomikoak ondare komunari 
ekarpen bat egitea da bere helburuak. Horregatik enpresa proiektuak 
komunitate bezala izendatzen dituzte.

Lan esparruak: 
•	 Memoria aurrekariak eta ezagunak ez diren esperientzien  

imaginarioa landu.
•	 Ekintzailetza eredu komunitario eta kooperatibo berri bat  

proposatzea eta hedatzen hastea.
•	 Eredu honetan lan egiten duten enpresen elkarren arteko  

laguntza sareak eraikitzea. 
•	 Ekonomia sozial eta eraldatzailearen sustapena eta hedapena.
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REAS
Pertsonen eta hauen inguruaren zerbitzutarako ekonomia
EAE
http://www.economiasolidaria.org/reaseuskadi

Venezuela plaza, 1-2º ezk-ezk. 48001 Bilbao
reaseuskadi@reaseuskadi.net

REAS Euskadi, pertsonen eta hauen inguruaren zerbitzurako ekonomia bat 
sustatzen duten enpresak eta gizarte erakundeek osatzen duten sare bat da. 
Eskutitz Solidarioaren 6 printzipioekin duen konpromisotik, gizartearen eta 
zehazki, ekonomiaren eraldaketa jarraitzen duten proposamen kolektiboak 
sendotu nahi ditu –giza garapen jasangarriaren ikuspegitik–, bere alor 
desberdinetan: finantzaketa, ekoizpena, merkaturatzea eta kontsumoa.

Tokiko, estatuko eta mundu mailako ekonomia solidarioko beste sare 
batzuekin koordinatzen da, eta gizarte zibilaren barruan, gizarte eta mundu 
ekitatibo, solidario eta inklusiboago baten eraikuntza jarraitzen duten 
hiritarren ekimen eta mugimendu desberdinak laguntzen ditu.
Lan ildoak:

•	 Hiritarren sentsibilizazioa eta ekonomia alternatiba  
eta solidarioaren sustapena.

•	 Ekonomia solidarioarekin erlazionatutako materietan, barne eta kanpo 
formakuntza.

•	 Euskal Herriko Gizarteratzeko Enpresen Elkartearen sustapena eta 
bultzada.

•	 Gizarteratzeko eta gizarte enpresak sortzeko laguntza zerbitzuak.
•	 Enpresa solidarioentzat merkaturatze, difusio eta beste hainbat 

zerbitzurako laguntza, Merkatu Soziala ekimena bezala.
•	 Gizarte ikuskaritzako tresnak sortzea eta finkatzea.
•	 Finantza tresna etiko eta solidarioen laguntza eta difusioa, bereziki FIARE 

Banku Etikoa Proiektuaren sustapenean.
•	 Gizarte klausulen eta enpleguko merkatu babestuen sustapena.
•	 Erakunde publikoekin solasaldia, gizarteratze-laneratzea, gizarte gaiak eta 

ekonomia sozial eta solidarioa gaien inguruan.
•	 Harremanak beste erakundeekin, hiritar mugimendu eta sareak, 

unibertsitateak eta ikerketa zentroak, komunikabideak, etab.



Elkarlanean Indarra

42

Esperientziaren izena
Lan esparrua(k)
Lekua (herria, eskualdea)
Web
Posta helbidea/ e-maila

Esperientziaren laburpena

Esperientziaren izena
Lan esparrua(k)
Lekua (herria, eskualdea)
Web
Posta helbidea/ e-maila

Esperientziaren laburpena

Saretuz
Kontsumo kontziente eta eraldatzailea
Donostia 
http://saretuz.eus/

Saretuz Donostiako Kontsumo Kontziente eta Eraldatzailearen aldeko Sarea 
da. Kontsumo kontziente eta eraldatzailea, eraikitzen duen kontsumo bat 
dela pentsatzea gustukoa du, era berean amesten duen gizartean bizi ahal 
izateko oinarrizkoa den estrategia eta tresna bat da: bizitza erdigunea den eta 
ekonomia bere zerbitzura dagoen gizarte bat, justizian, emakume eta gizonen 
arteko eta herrien arteko berdintasunean, solidaritatean, naturarekiko orekan, 
konpromisoan, lankidetzan… oinarrituta, zaintzak banatuta dauden gizartean 
oinarrituta. 

Saretuz eraldaketarako eta emantzipaziorako 2012 urtetik Donostiako 
udaletxeak laguntzen duen hezkuntza ekimen bat da.

Euskal Moneta
Moneta lokala 
Ipar Euskal Herria
www.euskalmoneta.org
Cordeliers karrika 20– 64100 Baiona
info@euskalmoneta.org

Eusko elkartearen  helburua; Euskal Herrian gehigarri izanen tokiko moneta 
baten antolaketa eta sorrera da. 

Euskoa, 2013ko urtarrilaren lehenetik goiti erabiltzen ahalko den euskal tokiko 
moneta ekologiko eta solidarioaren izena da.

Moneta horren helburu nagusia erosketak bertara ekartzea da. Tokiko 
ekonomia, elkarte proiektuak, kultura eta euskararen promozioa, sozial eta 
ekologia mailan arduradun diren praktikoen lantzera bultzatzen ditu.

Zergatik?
Tresna bat izateko, gizakia eta bere ingurumen naturala gehiago errespetatzen 
dituena, hala nola: 

•	 Ekonomiaren, gizakiaren, kulturaren eta planetaren zerbitzuan ekarpenak 
egiten dituena.

•	 Lehentasuna emanez tokiko trukaketei ekonomiaren parte bat bertara 
ekarriz.

•	 Giza-harremanak eta elkartasuna sustatuz.
•	 Euskararen erabilpena eta lekua garatuz.
•	 Tokiko eta elkar intereseko egitasmoak sustatuz.
•	 Aztarna ekologikoa murriztuz.
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