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Sarrera

Tok iko pol i t i kak eta el ikadura s is temaren 
eraldaketa

El ikadura s is tema globala :  agortuta dagoen s is tema bat?

Pol i t i ka publ ikoak eta el ikadura s is tema: 
arazoaren zat ia  ala ir tenb idearen zat ia?

Agroel ikadura pol i t i ka berr iak tok iko ikuspeg i t ik
* Laguntza txikiak bertako ekoizpenarentzat

* Gertuko elikadura erosketa publikoa

* Bertako produktuen sustapena eta bisibilizazioa

* Lehen sektorearen dinamizazioa

* Lurra eskuratzea: agro-herrixkak eta herri baratzeak

* Nekazal espazioen babeserako planak hiri inguruko 
guneetan

Agroel ikadurako tok iko pol i t i ka berr iak 
Euskal Autonomia Erk idegoan

Ikerketaren helburua ,  etapak eta metodolog ia
* Helburuak

* Ikerketa parte-hartzaile bat

* Ikerketaren etapak

Prakt ika egok ien anal is ia  EAEn
* Bertako produktuen sustapena eta bisibilizazioa

* Lehen sektorearen dinamizazioa

* Lurra eskuratzea

* Aztertutako praktika egokien kasuen 
balorazio orokorra

Eko izleek in ,  kontsumo taldeek in eta g izarte 
erakundeek in ta i lerrak

* Tokiko administrazioetatik bultzatutako 
proiektuen egokitasuna

* Agroelikadurako tokiko politika 
berrien ezarpena

* Tokiko administrazioei zuzendutako proposamenak

Azken iruzk ina

Tok iko ikuspenaren barneraketa 
proposamena B idezko Merkatar i tzaren 
aldeko H ir iak programan



“Nekazaritzak lurraldearekin dugun lotura gogorarazten 

digu, lurrera begiratzera behartzen gaitu, oinarrian dago.  

Aldaketa soziala oinarri horretatik sortu behar da, 

bertatik sustatu behar da. (baserritarra)”



Bidezko Merkataritzak azken urteetan ohiz kanpoko dinamismo bat 
esperimentatzen ari da. Termino kuantitatiboetan, azken hamarkada 
honetan zehar etengabe hazkunde bat islatzen badu ere (atzerapen 
ekonomiko aldia barne); termino kualitatiboetan, eztabaidak inoiz bai-
no gehiago dira eta zenbakiek, hasiera batean positiboak, hain pozga-
rriak ez diren errealitateak ilundu eta ezkutatzen dituzte.

Hain zuzen ere, Bidezko Merkataritzaren karga ideologikoa galtze-
ko arriskua dugun antzezleku batean mugitzen gara, fundazio-alderdia 
eta berari zentzua ematen diona, ondorioz Bidezko Merkataritzaren eta 
Ekonomia Solidarioaren artean existitzen diren loturak indartzea beha-
rrezkoa izanik.

Hau horrela gertatzen da Bidezko Merkataritzara Ekonomia Solida-
riotik gerturatzen garenean, benetako tresna eraldatzaile bat egiten 
duten xehetasun amaigabeak onartzen ari gara, eta logika kapitalista-
rekin zerikusi gehiago duten beste praktika batzuetatik urruntzen dute. 
Ekonomia Solidarioaren Kartan hasierako edukiak birpasatu besterik ez 
dugu egin behar, Bidezko Merkataritzaren ikuspenen artean dauden 
ikuspegi desberdintasun anitzak daudela konturatzeko.

Emaús Gizarte Fundazioak Bidezko Merkataritza paradigma hone-
tatik ulertzen du, ezin liteke beste modu batera izan. Hain zuzen ere, 
ikerketa honetan hegoaldeko eta iparreko errealitateen hautemate za-
bal, solidario, erantzunkide eta integratzaile batetik abiatzen garenean, 
gure ingurunean Bidezko Merkataritzan aurrera egitea proposatzen ga-
renean, existitu behar duen erlazioaren inguruan sakondu nahi dugu.

Horretarako, Bideko Merkataritzaren aldeko Hiriak programaz1 ba-
liatzen gara, Euskal Autonomia Erkidego mailan koordinatzen dugun 
programa, ikuspen hau barneratzeko aukera ezin hobea aurkitu du-
gularik. Aipatutako programa hau bost adierazleen inguruan artikula- 
tzen da eta hauek herriko eragile esanguratsuenen inplikazioa bilatzen 
dute, esaterako, Administrazio Publikoa, merkataritza eta ostalaritza, 
hezkuntza komunitatea, sare asoziatiboa eta sektore pribatua. Gure 
inguru gertuenean bidezko merkataritzatik sortzen diren printzipioak 
kontutan hartzen dituen, bertako ikuspen bat barneratzen ez bada es-
plizituki, programa erredukzionistegia izan daitekeela ulertzen dugu. 
Eta erlazio honetan ezinbestekoa da Bidezko Merkataritza Ekonomia 
Solidarioarekin erlazionatzeaz gain, Elikadura Burujabetzarekin erlazio-
natzea. Hori dela eta, ikerketa honetako helburuetako bat, agendaren 
programan bertako ikuspenaren2 garapen esplizitu bat barneratzea 
posible egiten duen adierazle berri bat proposatzea da.  Errealitatean, 
adierazle honekin administrazio publikoen eskura dauden alternatibak 
sustatu nahi ditugu, Elikadura Burujabetzaren aldeko bertako proze-
suak burutzeko.

Puntu honetara iristeko modua, esperientzia desberdinen identifika-
ziotik hasten da, tokiko administrazio publikoen sustapenarekin, gure 
lurraldean zabaldu dira merkaturatze, ekoizpen eta kontsumo alderdie-
tan. Dokumentuan zehar, praktika egoki hauetatik ateratako iraunkor-
tasuneko faktoreak, araudi alderdiak eta beste informazio esangura- 
tsuaren ekarpena egingo da. Esperientzia hauek errepikakorrak izan 
daitezkeela eta mota honetako prozesuak praktikan jartzeko boron-
date politikoa duten herri horientzat inspirazio iturrirako balio izatea 
espero dugu. 

1  Informazio gehiago www.ciudadesjustas.org

2  Bidezko Merkataritzaren garapen gradua handiagoa den beste lurralde batzuetan, Bidezko Mer-
kataritzaren aldeko Hiriak programak barneratuta du seigarren adierazle hori (adibidez, Belgikan 
programan bertako ekoizleekin ekintza zehatzak barneratu dira).
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Tokiko politikak eta elikadura 
sistemaren eraldaketa
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Elikadura sistema globala: 
agortuta dagoen sistema bat?

XX mendearen erdi aldera nekazal ekintzen eraldaketa prozesu bat hasi zen eta horren 
ondorioz, elikadura eredu berri bat sortu zen planeta mailan. Eredu honek gabezia larriak 
eta eragin kaltegarriak aurkezten ditu.

Azken hamarkadetan zehar, elikadura sistema honen aurrean gizarte mugimenduek eta 
nekazal erakundeek burututako kritikak gehituz joan dira eta urtean aurrera joan ahala, 
onarpen handiagoa lortu dute.

1962 urtean Rachel Carson-ek1 DDTren ondorio negatiboak agerian jarri zituenetik, 
Iraultza Berdean zehar gehien zabaldu zen intsektizida, ekoizpen agroindustrialaren in-
gurumen eraginenganako kezka handitzen joan da: lurzoruen erosioa eta narriadura, akui-
feroen kutsadura, plaga indartsuen agerpena, ur-baliabideen gainustiapena, hondakinen 
sorrera, bioaniztasunaren galera, kutsadura genetikoa, etab.

Elikagaien ekoizpen eta banaketa eredu honek nekazaritza euskarritzen duten oinarri 
ekologikoak narriatzeaz gain, erregai fosilen erabileraren menpe dago guztiz. Menpeko-
tasun hau era berean, egungo elikadura sistemaren ingurumen eragin kezkagarrienetako 
baten ondorioan bihurtzen da: aldaketa klimatikoa. Stern Txostenaren datuen arabera 
(2006 urtean Britainia Handiko gobernuak eskatua), elikagaien ekoizpena, eraldaketa eta 
banaketa, berotegi-efektuko2 gasen isurpenaren %41aren erantzuleak dira.

Horretaz gain, elikagaien ekoizpen industriala gogor kritikatua izan da osasunarengan 
dituen eraginengatik. Bai nekazaritzan bai abeltzaintzan erabilitako sintesiko produk-
tu kimikoen kantitate eta aldaera handia, gure organismoan produktu toxikoen sarrera 
bide nagusian bihurtu dira. Nolabaiteko oihartzun mediatikoa (behi eroak, dioxina du-
ten oilaskoak, sindrome toxikoa3, etab.) lortzen duten “salbuespeneko” kasuez haratago, 
egunerokotasunean, elikagaien bitartez landan erabiltzen diren intsektizidak, herbizidak, 
fungizidak, hormonak eta antibiotikoetatik eratorritako substantzien dosi txikiak (legez bai-
menduak) barneratzen ditugu. Ia antzemanezina den baina konstantea den, substantzia 
arraro eta arriskutsuen ahorakina4.

Egungo elikagaien ekoizpen ereduak barneratzen dituen eragin ekologikoak eta osasun 
arriskuak gutxi aztertu dira eta gutxienez, “arreta printzipioa” garapenari azterketa sakon 
bat aplikatzearen beharra planteatu beharko litzateke. 

Baina hala ere, ez da beharrezkoa froga gehiago biltzea, injustizia sozialaz eta elikadura 
sistema globalak lurraldean eta kulturan dituen ondorioez jabetzeko. 

FAOk munduan gosea pasatzen duten pertsona kopurua 800 milioi baino gehiago dire-
la estimatzen du, gehien jasaten dutenak Hegoaldeko nekazal herriak izanik5. Eta horien 
artean bereziki emakumeak; pobretutako herrialdeetan, nekazal gizartearentzat biziirau-
penerako ia elikagai guztien ekoizpenaren arduradunak izateaz gain, sailkapen triste ho-
netako buru dira6.

Elikagaien merkatuen globalizazioa, nazioarteko finantza erankudeen aldetik (MB, NDF, 
MMA) Hegoaldeko herrialdeei eskatutako egiturazko doikuntza politikekin batera, giza 
drama baten sustraian daude eta irtenbidea bilatzeko urrun dagoela dirudi: gosea, po-
brezia7, gaisotasunak, nekazal biztanleen lekualdaketa masiboak, biziiraupenerako nekaza-

1  Rachel Carson, Primavera Silenciosa, Crítica Argitaletxea, 2010

2  Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Cuando el olmo pide peras, el insostenible consumo energético del sistema alimentario, 2010

3 “Sindrome toxikoa” bezala ezagutzen da, 1981 eta 1982 urteetan Espainia Estatuan gertatu zen intoxikazioa, Koltza Olioaren kasua 
bezala ezagutua. Gertatu zenaren bertsio ofiziala ukatzen duten iturriak asko dira eta intoxikazio honen zergatia, Bayer multinazio-
nalak ekoiztutako fungizida eta nematizida baten nahasketarekin tratatutako Almeriako tomate sorta batekin erlazionatzen dute. 
Beste hainbat tituluen artean ondorengoak kontsultatu daitezke: Jacques Philipponneau, “Relación del envenenamiento perpetra-
do en España y camuflado bajo el nombre de Síndrome del aceite tóxico”, Précipité Argitaletxea, 1994 

4 IEEEP-Entrepobles, Arran de Terra, indicadores participativos de Soberanía Alimentaria (indicador nº7), 2010 (interneten eskuragarri)

5  FAO, Hunger Portal, http://www.fao.org/hunger/es

6  Esther Vivas, Mujeres campesinas que alimentan al Sur mientras pasan hambre, 2012. Ikus www.canalsolidario.org

7  Garapen eta Nekazaritzako Nazioarteko Funtsaren txosten baten arabera (NBEren agentzia) 2011 urtean nekazal guneko 1.400 
milioi pertsona inguru muturreko pobrezi egoeran bizi ziren. GNNF, Informe sobre la pobreza rural. 2011.





10

ritzaren desagerpena eta commodities8 monolaborantzen hedapena, kutsadura kronikoa,  
lurren eta beste baliabide natural batzuen metatzea kanpoko ondasunen eskutik, etab.

Beste alde batetik, Iparreko gizarteetan dramak ez du giza izaera, kulturala eta lurralde-
koa baizik. 

Nekazal ekintzen modernizazioak ustiapenen desagerpen masibo bat ekarri du9, ba-
tez ere txikienak eta familia izaera dutenak. Nekazal ekintza hau uzteak kasu askotan, hiri 
eta industrial guneetara emigratzea suposatu du. Mende batean zehar, gure gizarteetako 
lehen sektorea ekonomiaren oinarria izatetik, lurralde askotan populazio aktiboaren %2 
baino gutxiago da eta ekintza ekonomikoaren zati oso txikia ordezkatzen du.

Hamarkada gutxitan zehar, dure gizarteek landari eta nekazal eremuari bizkarra eman 
diote, ondorioz aisialdirako eta “naturarekin” harremana izateko espazio batean bihurtu 
da. Era berean, zabortegi, ekoizpen energetiko zentralak edo instalazio industrial arrisku- 
tsuak bezalako ekintza “deserosoen” pilatze espazio batean bihurtu da. Nekazal ekintza 
uzten den arabera, lurraldea erdi-narriatutako inguru batean eradaltzen joaten da, zabor-
tegi eta utzitako orube baten arteko hibrido bat bezala deskribatu daitekeen paisaia ba-
tean10.

Bigarren Mundu Gerraren ostean hasitako nekazal garapenak nolabaiteko ospeaz goza-
tu du mende erdi batean zehar. Baina gaur egun, zaila egiten da nahi izandako lorpenen 
erabateko defentsa bat mantentzea. Errendimendu produktiboen hazkuntzagatik espero 
zitezkeen irabaziak, elikadura katea kontrolatzen duten enpresa handientzako irabazietan 
bihurtu dira. Iparreko nekazariak eta laborariak desagertzen ari dira, Hegoaldeko gizarteen 
bizi balditzak ez dira hobetu, elikagaien kalitateak okerrera egin du eta agroindustriaren 
ondorio ekologikoek eta elikagaien nazioarteko merkatuak mehatxu global kezkagarriak 
planteatzen dituzte.

Egoera honek beste bide batzuen garapena eskatzen du, elikadura sistema globala 
kokatu den irteerarik gabeko kale honi alternatiba bideak ematea eskatzen du. Honen 
aurrean hainbat aukera egon daitezke: elikagaien ekoizpen, banaketa eta kontsumo ere-
duaren aldaketa; agroelikadura ekonomia kontrolatzen duten botere-erlazioa irauli; eta 
garrantzia honetako transizio bat posible egiten duten araudi esparru berriak ezartzen 
dituzten politika publikoen garapena.

8 Esportaziorako masiboki ekoiztutako nekazal produktuak, beraien prezioa nazioarteko merkatuetan erregulatzen delarik, finantza 
espekulazioetara lotuak eta oro har, abereen elikadurara eta agroerregaietara bideratuta. Adibide nabarmenenak izango lirateke: 
artoa, soja, garia, palma, koltza, kafea, kotoia, azukrea.

9 Europar Batasunaren beraren datuen arabera (Eurostat) 2003 eta 2010 urteen artean hiru milioi baino ustiapen gehiago desagertu 
ziren, 2003 urtean zeuden guztien %20ren baliokidea izanik. Zentzu berean, Euskal Herrian (EAE) 1999 eta 2009 urteen artean 20.000 
nekazal ustiapen baino gehiagok beraien ateak itxi zituzten, gehienak enpresa txiki eta familia enpresak izanik.

10 “...nekazal erabilera berriak inposatzen duten paisaiaren sinplikazioa eta monotoniari, erruderal eta zabortegiaren artean dabilen 
hibrido moduko batean eraldatzen ari den, lurraldearen zati gorakor bat gehitzen zaio”. José Manuel Naredo et. al., Situación 
diferencial de los recursos naturales españoles, César Manrique Fundazioa, 2002.
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Elikadura Sistema Globalarekin erlazionatutako txostenak interneten eskuragarri:

• Amigos de la Tierra: Alimentos kilométricos. Las emisiones de 

CO2 por la importación de alimentos al Estado español. 2012

• Amigos de la Tierra: Las malas compañías. La relación entre 

la Comisión Europea y la industria de los transgénicos. 2008

• Emaús Gizarte Fundazioa, Veterinarios sin Fronteras (VSF), 

EHNE Bizkaia: Políticas públicas para la Soberanía Alimenta-

ria. 2011

• Entrepueblos: Las mujeres alimentan el mundo; soberanía ali-

mentaria en defensa de la vida y el planeta. 2009

• ETCGroup: Con el caos climático quién nos alimentará, ¿La 

cadena industrial de producción de alimentos o las redes cam-

pesinas?, 2013

• ETCGroup: ¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo 

y la frontera final de la mercantilización de la vida. 2008

• GRAIN, Entrepueblos, Observatorio de la Deuda en la Globali-

zación (ODG), Xarxa Consum Solidari (XCS), VSF: Cocinando el 

planeta. Hechos, cifras y propuestas sobre cambio climático 

y sistema alimentario global. 2009

• GRAIN: Acaparamiento de tierras y la crisis mundial de ali-

mentos. 2011

• Instituto de Economía Ecológica y Ecología Política (IEEEP), 

Entrepobles: Arran de terra, indicadores participativos de 

Soberanía Alimentaria. 2010

• Ingeniería Sin Fronteras (ISF): Cuando el olmo pide peras, el 

insostenible consumo energético del sistema alimentario. 2010

• Mundubat, Revista Soberanía Alimentaria, GRAIN: Asfixia en el 

supermercado. 2013

• NBE (Batzar Orokorra): Informe del Relator Especial sobre el 

derecho a la alimentación, Sr. Olivier De Schutter. 2010.

• ODG: La ruta del tomate, herramientas de reflexión hacia una 

nueva cultura del consumo urbano. 2014

• VSF: Cortocircuito, compra pública en sistemas alimentarios 

locales. 2013.

• Vía Campesina: Nuestras semillas, nuestro futuro. 2013

• Vía Campesina: La tierra es vida. 2013

• Vía Campesina: Agrocombustibles industriales; generan hambre 

y pobreza. 2009
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Politika publikoak eta elikadura sistema: 
arazoaren zatia ala irtenbidearen zatia?

Politika publikoek oso paper garrantzitsua izan dute elikadura sistema globalaren erai-
kuntzan. Nekazal ekintza horien modernizazioa ezin daiteke ulertu garapen zientifiko-tek-
nologikoaren ondorio espontaneo bat bezala edo interes korporatibo joku baten emaitza 
ekidinezina bezala.

Hain zuzen ere,  Estatuek nekazal gaiaren inguruan azaltzen duten kezka historian kons-
tante bat izan da: nekazaritzaren funtzionamendu onaz arduratu da eta bere garapena sus-
tatu du. Mendebaldeko gizarte garaikideen kasuan, nekazaritzaren sustapena ekoizpenen 
teknifikazioan (makineria, inputak, azpiegiturak, etab.) eta ustiapenen (eskalako ekono-
miak, espezializazio produktiboa, elikagaien merkatuen nazioartekotzea, etab.) lehiakorta-
sunaren hobekuntzan oinarritu da.

Aurreko puntuan aipatu den bezala, errezeta honen “kalte kolateralak” muturreko la-
rritasunekoak dira. 
Egia da, ezin dugula 
borondate maltzurra 
aurresuposatu proze-
su hau sustatu duten 
arduradun tekniko 
eta politiko guztien 
aldetik, baina ukaezi-
na da askotan neka-
zal politikak hainbat 
talde pribatuen ira-
bazi-interesen neu-
rrira eginak izan dire-
la diruditela, honen 
guztiaren eragina ja-
saten duten herrien 
eskubideak kontutan 
izan gabe. 

Europar testuin-
guruan, Nekazal Po-
litika Komunitarioak 
(PAC) horren adibide 
argi bat eskaintzen 
du. PAC 1962 urtean 
sortu zen europar 
nekazal sektorearen 
berreskurapena bult-
zatzeko helburuare-
kin, Bigarren Mundu 
Gerran zehar jasan-
dako erorketaren ondorioz. Beharrezkoa zen elikagaien produkzio nahikoa bermatzea eu-
ropar merkatuak hornitzeko, arrazoizko prezioetan. Hau hamarkada gutxien ondoren lortu 
zen, neurri babesleei esker, eta ustiapenak modernizatzeko laguntza multzo batekin eta 
nekazarientzako prezio altuen bermearekin konbinatuta. Lehen urte haietako “arrakasta”, 
PACaren garapenean norabide aldaketa bat ematea ekarri zuen, gainprodukzio kroniko 
batek ekarri zuen. 80 hamarkadan etapa berri bat hasi zen, Europan ekoiztutako elikagaien 
soberakinei irtenbidea emateko asmoz neurriak ezarri ziren. Neurri guzti horien artean, 
ezagunenak hainbat ekoizpenen hedapena geldiarazteko pizgarriak (adibidez, esne-kuo-
tak) edo hirugarren herrialdeetara esportatzeko diru-laguntzak izan ziren.
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Bere fase desberdinetan zehar, PAC-ek nekazal ustiapenen eta europar elikadura indus-
triaren modernizazioa eta lehiakortasuna bultzatu ditu. Lehen sektorearen egoera hobe- 
tzeko bere lan horretan, PAC-ek landa “hustuketa” (ustiapenen eta lanpostuen desager-
pen masiboa) egin duen nekazal garapen eredu bat bultzatu du eta “dibertsifikazio eko-
nomikorako” pizgarrien bitartez, nekazal ekintzek jada gizarte bizitza artikulatzen duen 
ardatza suposatzen ez duten lurralde batean bihurtu du. Askotan europar nekazaritzako 
sektore errentagarrienei laguntzeak Hegoaldeko herrialde askoren nekazaritzaren honda-
mena ekarri du (dumping11, merkatal akordioak); eta une oro PAC-ek nekazal jabe handien 
eta elikadura katea kontrolatzen duten korporazioen hegemonia indartu du12.

PAC-a bere garai desberdinetan orientatu duten lerro handiak aztertzen direnean, para-
doxa “harrigarri” bat sortzen da: nola da posible politika honek hainbeste eragin negatibo 
sortzea, bere helburuak eta hau betetzeko hartutako neurriak inongo gaitzespenik sortzen 
ez duten printzipioei erantzuten dietela badirudite?13

Izan ere, hau ohiko paradoxa bat da edozein araudi-edukien analisian. Kasu honetan, 
argitzeko dagoen galdera litzateke: zer ulertzen dugu landa “garapenagatik” edo nekazal 
ekoizpenaren “hobekuntzagatik”? Baina galdera semantiko hauetaz haratago, kapitalismo 
globalizatuaren14 logikan barneratuta dagoen nekazal politika batez eta egungo gizarte 
ordenari forma eman dioten politika publikoen multzoagatik eraginduta dagoen politika 
batez hitz egiten ari garela ez dugu ahaztu behar.

Nekazal politika ez dago, gu bizi garen gizarte mota zehazten duten gainontzeko arau 
eta politiketatik alde batera. Hori dela eta, nekazal politikan aldaketa sakon bat plantea- 
tzeak beste alderdi askotan eraldaketa berdintsu bat lantzea suposatzen du. 

Hurbilketa bat egin asmoz, eta zehatzegia ez izan asmoz, egungo elikadura sistemaren 
ezarpenean eta funtzionamenduan esku-hartzen duten politika nagusienen (nazionalak eta 
nazioartekoak) zerrenda bat eskaintzen dugu: 

• Nekazal politikak

• Elikadura politikak

• Eskubide indibidual eta kolektiboen inguruko politikak: 
elikadura, lurra, ura, osasuna, beste baliabide naturalen 
eskuragarritasuna (haziak, arrantza, basoak,...), hezkuntza, 
herri indigenak, etab.

• Nekazal erreforma (lurraren birbanaketa, komunalak, ohi-
turazko-eskubideak, erabilera-eskubideak,...)

• Merkatal politikak

• Ezagutzari eta “jabetza intelektualari” 
buruzko kontrol politikak

• Gizarte politikak

• Politika ekonomikoak eta garapen politika

• Lurralde eta hirigintza politika

• Ingurumen politikak

• Genero politikak

• Osasun politika

• Hezkuntza politika

• Ikerketa, prestakuntza eta nekazal hedadurako politikak

Politika horietan guztietan eraldaketa sakon bat gauzatzeak, edozein erakunde admi-
nistratiboren konpetentzietatik ihes egiten duten zibilizazioaren buelta oso bat inplikatzen 
duela nabarmena da. Paradigma kapitalista albo batera uztea suposatuko luke, Elikadura 
Burujabetzaren eraikuntzan lan egiten duten gizarte mugimendu eta nekazal erakundeek 
aldarrikatzen duten horretan kokatzeko. Nekazal politikek elikagaien ekoizpen eta banake-

11 Dumping bezala ezagutzen da, merkantzien esportazioa atzerriko herrialdeetara, ekoizpen kostuaren azpitik dauden prezioetan, 
ondorioz herrialde hartzailearen sektore produktiboaren hondorapena eragiten du. Nekazal produktuen kasuan, europar edo ipa-
rramerikar nekazaritzak egindako dumping-a soilik izan dira posible, dagokien nekazal administrazioak bultzatutako esportaziorako 
diru-laguntzei esker.

12 Ez bakarrik beraientzat onuragarri den ekoizpen eredu baten aldeko apustu eginez, baizik ezkoipenerako laguntza zuzenen gehien-
goa emanez. 

13 Paradoxa honek agian, bere adiera maximoa lortzen du, 90 hamarkadaren hasieran barneratutako “agroelikadura” neurriei dago-
kienez.  Geroztik, erretorika anbientalistak PAC-ren diskurtsoa ezaugarritu du; nahiz eta horrek europar nekazal ekintzen norabide 
aldaketa “berde” bat ez suposatu.

14 Sistema sozio-ekonomiko bat non lege nazionalak, nazioarteko akordioen eta Munduko Merkataritza Antolakundea (MMA), Na-
zioarteko Diru Funtsa (NDF) edo Munduko Bankua (MB) bezalako instituzioek markatutako ildo politikoen menpe jarrita dauden.
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ta bat sustatzea lortzeko, lurraldea narriatu gabe eta desberdintasunak eta gizarte injusti-
ziarik sortu gabe, aldez aurretik egungo agertokitik oso desberdina den beste leku batean 
kokatu beharko genuke.

Baina hala ere, nolabaiteko ezintasun honek ez du esan nahi, administrazio desberdinek 
ezin dutenik beste bide batzuetara doazen ekimenak sustatu.

PAC berak ere, ekologikoagoak diren hedapen eredu berriak erraztu litzaketen elemen-
tuak ditu bere barne; nekazal politika nazional asko ere neurriak hartzen ari dira zentzu ho-
netan. Elikadura sistema globalaren gizarte eraginei dagokionez, gobernu nazional asko, 
bereziki Hegoaldean, elikadura eskubidearen aldeko legeak egin dituzte, baita Elikadura 
Burujabetzaren aldeko legeak ere15.

Eredu agroindustrialari egindako kritikak eta elikadura globalaren krisiak, nazioarteko 
eztabaida foroetan indarra irabazten joan diren arabera, gobernu-agendak gai hauek 
entzuten eta arreta jartzen hasi dira. Hala eta guztiz, askotan, gizarte mugimenduek eta 
nekazal erakundeek ohartarazten dute, bai diskurtsoan edo bai araudian azaltzen diren 
aldaketa hauek paperean geratzen direla. 

Garrantzitsua da gogoraraztea, estatuko eta nazioarteko politika nagusiak enpresa-lo-
bby indartsuen interesen aurrean oso baldintzatuta daudela. Nekazaritza eta elikaduraren 
kasuan modu zabalean onartuta dagoen zerbait da. 

Baita, agroelikadura korporazio handien zuzendaritza taldeak ministeritzen bulegoekin 
edo agentzia publikoekin zuzenean konektatzen dituzten “ate birakariak” existitzen direla 
ere16.

Elikadura sistema globala euskarritzen duen instituzio-araudi egituran aldaketa sakon 
batek inplikatuko lukeen zailtasun handiak, elikadura katea kontrokatzen duten interes 
pribatuek (baita bulego ofizial asko) gauzatzen duten boterearekin batera, ez dute uzten 
paradigma aldaketa honen inguruan oso baikorrak izaten, agroelikadura politiketan. Hala 
ere, azken urteetan Europa guztian zehar, tokiko administrazioetatik sustatutako ekimen 
txikiak ugaritzen ari dira, hauek  erakargarri gutxi duen paisaia honetan perspektiba berriak 
irekitzen dituzte. 

Elikadura sistema globalaren naturan eragitea planteatu ezin daitezkeen garapen proie-
ktu edo planak dira, baina aldiz, tokiko eremuan eragin nabarmenak lortzeko gaitasuna 
duten esperientziak martxan jar ditzakete.

Tokiko administrazioetatik ziurrenik, nazional edo supranazional eremuko instituzioetatik 
baino proiektu eraldatzaileagoak planteatu daitezke. Honen arrazoia hainbat faktore dira:

15 Adibidez, Ekuador, Nikaragua, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, El Salvador, Mexiko. Politika publikoak eta Elikadura 
Burujabetzaren inguruko informazio gehiagorako, nazioarte mailan, kontsultatu: Emaús Gizarte Fundazioa, VSF eta EHNE Bizkaia, 
Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria 2002-2012.

16 Fenomeno honen adibide argi bat Isabel García Tejerinaren izendapenean aurkitzen dugu nekazaritza, elikadura eta ingurumena-
ren ministro bezala (2014 apirila). 2004 eta 2012 urteen artean, García Tejerina Fertiberiako planifikazio estrategikoko zuzendaria 
izan zen, milioika tona hondakinen (fosfoyeso) isurpenaren arduraduna izateagatik tristeki ezaguna egin den enpresa, nekazal 
ongarri fosforodunen fabrikazioan sortuta, Huelva hiri ondoan. Denbora horretan zehar ere, Argeliako Fertial ongarrien konpainiako 
aholkularia izan zen.
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• Vía Campesina-ko Europar Koordinakundea 
(beraien web gunean PAC-rekin erlazionatutako 
hainbat dokumentu)

• Emaús Gizarte Fundazioa, VSF, EHNE Bizkaia: 
Políticas públicas para la Soberanía 
Alimentaria, 2011

• Fritz, Thomas: Globalizar el hambre, impactos 
de la PAC y de las políticas comerciales de 
la UE en la soberanía alimentaria y en los 
países del Sur, 2012

• Holt-Giménez, E. eta Patel, R.: ¡Rebeliones 
alimentarias! La crisis y el hambre por la 
justicia, 2009

• López, D. eta Kucharz, T.: Proteger al 
especulador y marginar a quienes nos 
alimentan, 2013

• Rosset, P.: Mirando hacia el futuro: la 
reforma agraria y la soberanía alimentaria, 
2007

• VV.AA.: La lucha de los pueblos contra la OMC, 
Boletín Nyéleni nº16, 2013

• VSF: Una injusticia llamada PAC, 2011

• Irismena: tokiko administrazio batetik hasitako 
eraldaketek erresistentzia gutxiago aurkituko dituzte 
elikadura sitema nagusitzen duten botere maila 
desberdinen eskutik.

• Gertutasuna: administrazioko teknikarien eta kargu 
politikoen eta tokiko nekazal sektorearen artean eta 
gainontzeko herritarren artean.

• Partaidetza: inplikatutako aktoreen eta administra-
zioen arteko gertutasun honek, politika publikoak  
gauzatzeko modu parte-hartzaileagoak esperimen-
tatzea posible egin beharko luke.

• Eragina: tokiko eremutik hasitako ekimenek, testuin-
guru globala aldatzeko beharrik gabe, gertuen da-
goen alderdian emaitza esanguratsuak lor ditzakete 
eta komunitate barruan dinamika interesgarriak sor 
ditzakete, proiektuaren ekintza zehatza hedatuz eta 
zabalduz.

Azken hamarkadetan zehar, ekoizpen agroindustrial sistemaren eta nekazal garapen ka-
pitalista ereduaren alternatibak sektore pribatutik (nekazaritza ekologikoaren enpresa txi-
kiak) edo elkarte saretik (talde ekologistak, ekoizle txikien erakundeak, kontsumo taldeak, 
GKEak, etab.) zetozen. Hala ere, berriki ekimen multzo honi tokiko administrazioetatik 
sustatzen ari direnak gehitu behar dizkiogu. Agroelikaduraren tokiko politika publiko be-
rriak oraindik, askotan, hasierako fase eta fase esperimentalean aurkitzen dira. Ziurrenik 
denbora gehiago pasa beharko du, modu kontrastatuan baloratu ahal izateko tokiko ga-
rapenari egindako bere ekarpena. Baina ez dago zalantzarik, mota honetako proiektuak, 
etorkizuneko herri politiketan ohiko pieza batean bihurtzera deituak daudela. 

Nekazal politikekin erlazionatutako txosten eta dokumentazioa interneten eskuragarri:
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Agroelikadura politika berriak tokiko ikuspegitik

Udaletxe batek edo tokiko beste administrazio batek, bere herrian nekazaritzaren eta 
elikaduraren egoera aldatzeko eskura dituen aukerak asko eta anitzak dira. Kasu batzuetan 
oso erraz aplika daitekezkeen neurri txikiak dira, beste kasu batzuetan aldiz, baliabide eta 
energia kantitate askoz handiagoa mobilizatzen duten epe luzerako proiektuez ari gara. 
Oso alderdi konkretuetan oinarritutako ekintzak izan daitezke edo dinamizazio sektoriale-
ko edo/eta lurraldeko dinamizazioko programa integralak izan daitezke.  

Edozein modutan, ekintza horiek guztiak espazio politiko berri hau osatzen dute, ber-
tan ekintza politikoaren dimentsio desberdinak bateratzen dira eta gizarte eragile multzo 
aberats bat biltzen dituzte.

Ondoren, agroelikadura politika berri hauen aurkezpen labur bat eskaintzen dugu, to-
kiko ikuspegitik:

Laguntza txikiak 
bertako ekoizpenarentzat

Tokiko administrazioek, nekazal ekoizpen familiarraren (beraien lurraldean) bideragarri-
tasuna errazten duten xedapenak onartzeko aukera dute. Agian tokiko lehen sektorearen 
egoeran erabateko buelta emate bat suposatzen ez duten erabaki puntualak dira, baina 
ekoizleek beraien ekintzak nola gauzatzen dituzten baldintzak hobetzen dituzte. 

Neurri hauen hainbat adibide izan litezke: tasen ordainketa salbuespena (ura, bide-den-
daritza,…) bertako produktuen postuen bisibilizazio desberdindua herriko merkatuan, fa-
milia ustiapen txikiei lege aholkularitza eta laguntza, udaleko espazio edo azpiegiturak 
doako moduan uztea, etab17.

Gertuko elikadura 
erosketa publikoa

Administrazio publikoak elikagai produktuen kontsumitzaile handiak dirà. Zentro pu-
blikoak hornitzeko elikagaien eskaerak lurralde bateko elikadura kontsumoaren zati na-
barmen bat adierazten du. Adibidez, Estatu Espainiarraren kasuan gutxi gorabeherako 
kalkulu batek, elikadura erosketa publikoak urteko 2.000 eta 3.000 milioi euroko gastua 
suposatzen duela estimatzen da18.

Hori dela eta, duela urte asko, elikadura beste ereduen garapenaren alde lan egiten du-
ten gizarte erakundeak, elikadura erosketa publiko honetan iraunkortasun ekologikoko eta 
gizarte justiziako irizpideak barneratzeko ahalegin etengabeak burutzen ari dira (bertako 
produktuak, produktu ekologikoak, bidezko merkataritzako produktuak, etab.).

Horretaz gain, tokiko administrazioak, bere kontsumo ohiturak poliki-poliki aldatzen hasi 

17 Hauetako adibide batzuk Políticas públicas para la Soberanía Alimentaria (Emaús Gizarte Fundazioa, VSF, EHNE Bizkaia, 2011) 
txostenaren hirugarren blokean kontsultatu daitezke.

18 VSF, Compra pública en sistemas alimentarios globales (Cortocircuito txostena), 2013
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diren “bezero” publiko honen partaide dira. Beraien konpetentzien artean ikastetxeen, 
eguneko zentroen edo erresidentzien kudeaketa dago, bertan langileek eta erabiltzaileek 
eguneko jatorduetako bat zentro publikoan gauzatzen dute.

Elikadura erosketa publikoaren sisteman, transizioak nolabaiteko konplexutasuna da-
rama bere baitan eta borondate politiko minimo bat eskatzen du gobernatzen dutenen 
aldetik, araudi-gai zehatz batzuek hainbat irizpideren barneraketa zailtzen dutelako, pro-
duktuen aukeraketa egiterakoan19. Era berean, ez da erraza katean parte hartzen duten 
pertsonak (ekoizleak, banatzaileak, administrazioko langileak, zentro publikoko langileak, 
sukaldariak, erabiltzaileak, etab.) koordinatzen eta beste modu batean funtzionatzen ikas-
tea. Beraz, zentro publikoetan bertako elikagaien barneraketa lortzeko ezinbestekoa da 
prozesu guztian zehar prestakuntza, laguntza eta jarraipen lana egitea.

Elikadura erosketa publikoan transizio hau lortzeko formula desberdinak daude. Baita 
kudeaketa eta koordinazio eredu desberdinak, nahastuta dauden eragileen artean. Urte 
gutxitan Europako bazter guztietan sustraitzen ari den ekimenen konstelazio bat20.

Nekazal eta gizarte erakundeen lanaren emaitzaren ondorioz, hainbat herrialdeetan eta 
eskualdeetan, elikadura erosketa publikoan transizio hau sustatzen duten araudiak onartu 
dira, lan honen ondorioz ere, geroz eta udaletxe gehiago dira aldaketa horri ekitea auke-
ratzen ari direnak21.

19 Adibidez, konpetentzia “askearen” printzipioak elikagaien gertutasun irizpidearen barneraketa zailtzen du.

20 Kontinentean izan diren kasu ezagunenak agian, Región Rhône-Alpes, Frantzian edo Toscana, Emilia-Romagna edo Sardinia beza-
lako italiar eskualde desberdinak izan daitezke (VSF, Cortocircuito, 2013).

21 Elikadura erosketa publikoko eredu berriei buruzko informazio gehiagorako, Compra pública en sistemas alimentarios globales 
txostena kontsultatu (VSF, campaña Cortocircuito, 2013).

      Eskola jangeletan bertako produktuak eta produktu ekologikoak barneratzeari buruz, kontsultatu:

• ¡A comer! Manual para la introducción de alimentos ecológicos y de proximidad en las escuelas (Kataluniako eskola 
elikadura ekologikoaren inguruko lan-mahaia, 2010)

• La soberanía alimentaria en las mesas del colegio, Amigos de la Tierra eta Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 
Culturas Aldizkaria, 2012
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Bertako produktuen 
sustapena eta bisibilizazioas

Ekintza puntualen edo epe luzerako proiektuen bitartez, tokiko administraziotik bertako 
produktuak herritarrei gerturatzeko ekimenean paper aktibo bat jokatu daiteke. 

Bertako produktuen sustapenari buruz ari garenean, tokiko administrazio batek egin 
dezakeen lanaz ari gara pentsatzen, merkaturatze kate laburrak sendotzera edo sortzera 
laguntzeko. Merkaturatze zirkuitu edo kate laburrak nekazal produktuen banaketa benetan 
interesgarria den estrategia bat bezala errebelatzen dira22. Elikadura banaketaren eragin 
ekologikoak minimizatzera laguntzeaz gain (“elikagai kimometrikoekin” kontrajarrian), 
ekoizpenaren eta kontsumoaren arteko konfiantzako eta parekidetasuneko erlazioak ezar- 
tzeko aukera ematen dute. Erlazio zuzenak23 pertsona ekoizleari bere produktuarengatik 
ordainsari handiagoa jasotzea posible egiten dio eta kontsumitzen duen pertsonari, elika-
gai hori ekoiztu den prozesua ezagutzeko eta kanal luzeagotan baino prezio baxuagoetan 
lortzeko aukera ematen dio. 

Existitzen diren zirkuitu labur mota desberdinen artean, oro har tokiko administrazioeta-
tik ekoizleen merkatuak eta merkatu tradizionaletan bertako produktuen barneraketa sus-
tatzeko joera dute24. Aldiz, salmenta zuzena, on-line salmenta, etxez etxeko salmenta edo 
kontsumo taldeak, modu esklusiboan ekoizleek beraiek sustatzen dituzten kanalak izan 
ohi dira, edo kasu batzuetan kontsumitzaileek sustatzen dituzte (kontsumo talde batzuk).

Merkatutatze kanal laburren sustapen honek, bertako produktuak eta beraien produk-
tuen bisibilizazioa jarraitzen duten ekintzak ere barneratzen ditu.

Komunikazio ahalegin hau hainbat perspektiba desberdinetatik enfokatu daiteke. Ber-
tako kultura gastronomikoaren produktu “adierazgarri”zehatzak ezagutzera ematea auke-
ratu daiteke, edo herrian bertan kanal labur desberdinen bitartez merkaturatzen duten 
familia ustiapenetan garrantzia jartzea aukeratu daiteke. Aukeratutako komunikazio es-
trategia edozein dela ere, komunikazio lan hau sentsibilizazioko beste lan batekin osa-
garritzen da, bertako kontsumo produktuen abantaila ekonomiko, sozial eta ekologikoak 
nabarmantzera bideratuta.

Lehen sektorearen 
dinamizazioa

Tokiko administrazio guztiek nekazal eremuan konpetentziak dituzte. Konpetentzia 
hauek herriaren ezaugarri ekonomikoen eta lurralde ezaugarrien arabera desberdinak izan 
arren, udaletxeek beraien herriko lehen sektorea aurkitzen den egoeraren inguruan eragi-
teko gaitasuna dute. 

Zenbait kasutan, bereziki landa guneetan, udal gobernutik sektorearen dinamizazio 
proiektuak hasi dituzte, ekoizpen eta banaketa eredu berrietara aldatzeko transizio bat 
bultzatzeko helburuarekin.

Landa garapen planak sortzen diren kasu hauek, oraindik salbuespen direnak, sektorea-
ren bideragarritasuna ziurtatzeko aukera ematen dute epe luzera. Programa hauen hel-
burua, egitura aldaketa baten oinarriak ezartzea da eta ekoizpen iraunkorrago baten alde 
apustu eginez burutzen dute (nekazaritza ekologikoaren sustapena), baita sektorearen zati 
handi bat aurkitzen den kale itsua gainditzeko estrategia ekonomikoen alde apustu eginez 
ere. 

Mota honetako proiektuek hainbat jarduera eremu barneratzen dituzte, hauek elkarren 
artean gurutzatzen eta aberasten dira: aholkularitza tekniko integrala (agronomikoa, eko-
nomikoa, komertziala,...), nekazal ikerketa eta hedapena, egitura kooperatiben sorrera, 
banaketa kanaleen sustapena eta dibertsifikazioa, etab.

22 López, D., Canales cortos de comercialización, un elemento dinamizador, Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas Aldizka-
ria, 2012

 López, D., Canales cortos de comercialización como elemento dinamizador de las agriculturas ecológicas urbana y periurbana, 2011

23 Merkaturatzeko Zirkuitu Laburraren definizio onartuenak ekoizpena eta kontsumoa zuzenean erlazionatzen diren kanalak eta eragi-
le bitartekari bakar batek esku-hartzen duten kanalak barneratzen ditu.

24 Ondorengo blokean aurkezten dugun kasuen analisian, tokiko administrazioetatik merkaturatze kanal mota honetako sustapenen 
hainbat kasu ikusiko ditugu.
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Asmo handiko helburuak zehazteaz gain, horrek ez du esan nahi aurrekontu handiko 
programak izan behar dutenik (bereziki herri txikietan). Baina hala ere, bai beharrezkoa da 
borondate politiko argi baten babesa. 

Gaur egun, mota honetako esperientziak oraindik ere “proiektu pilotuak” izaten jarrai- 
tzen dute; agian oraindik ezin dira beste herrietara eraman, baina oso bide interesgarria 
irekitzen dute.

Lurra eskuratzea: agro-herrixkak 
eta herri baratzeak

Udaletxeetatik garatzen den beste jarduera eremuetako bat lurra eskuratzearen inguruan 
eragiten duen ildoa da, edozein motako nekazal ekintza bat garatu nahi duten pertsonen 
eskutik. Gaingiroki, bi motatako ekimenak desberdindu daitezke: agro-herrixkak eta au-
tokontsumorako herri baratzeak. 

Lehenengo kasuan, nekazal jarduera bat modu profesional batean hastea planteatzen 
duten pertsonen edo kolektiboen esku lurrak jartzea da helburua. Beraz, nolabaiteko aza-
lera handiak dira eta ekintzaren garapena posible egiteko azpiegitura multzo bat izan be-
har dute, gutxiengo baldintza batzuekin (irisgarritasuna, ura, biltzeko espazioak, etab.)25. 

Autokontsumorako herri baratzeen kasuan, jarraitzen den helburua, etxeetan kontsu-
mitzen diren barazkien parte bat landatu ahal izateko lur zati txikiak eskuratzeko aukera 
eskaintzea da herritarrei. Lur zatiak uztearekin batera, ohiko modu batean, baratze hauen 
erabiltzaileei baratzezaintzan prestakuntza baliabide multzo bat eskaintzen zaie (ikasta-
roak, esku-liburuak, aholkularitza teknikoa, tailer praktikoak)26.

Bai agro-herrixken kasuan bai autokontsumorako herri baratzeen kasuan eredu desber-
dinak daude; bereziki autokontsumorako baratzeen kasuan; azken urte hauetan udaletxe 
askok ekimen honi bultzada ematen ari dira, beraien herrietan martxan jarriz27.

“Aisialdirako” baratzeetara bideratutako espazioen hazkundea, titulartasuneko bara- 
tzeak eta udal kudeaketa baino haratago doan fenomeno bat da. Horretaz gain, pertso-
na partikularrak edo enpresak bultzatutako antzeko esperientziak aurki ditzakegu, baita 
elkarte edo gizarte kolektiboek dinamizatzen dituztenak ere (baratze komunitario bezala 
ezagutzen direnak).

Lurra eskuratzeko udal proiektuen kasuan, lur zati hori udaletxearen jabetzan dago, hala 
ere, kasu batzuetan udaletxeek jabe partikularrekin negoziatzen dute beraien lurren uztea, 
ondoren proiektuan barneratzeko.

Nekazal espazioen babeserako planak 
hiri inguruko guneetan 

Udaletxe batean egon daitekeen politika garrantzitsuenetako bat hirigintza-planifikazioa 
da. Udal ordenamendu planak beraiek dituzten konpetentzietatik kanpo dauden ildoetan 
eta araudietan baldintzatuta egon arren (zoruaren legea, lurralde politika, etab.), tokiko 
administrazioak jarduteko tartea nahikoa badu, bere udal-barrutian zoruaren erabileren 
antolamenduan eragiteko.

Azken hamarkadetako hiri hedapenak nekazal lur zoruaren desagerpen masibo bat 
ekarri du, besteak beste. Batez ere laborantzarako egokienak diren lurrak (gune lauetan 
edo lautadetan kokatuta daudenak, hiri edo eskualdeko hiribuetatik gertu daudenak), hiri 
edo industria zoruan bihurtu direnak edo bide-azpiegituren eraikuntzara bideratu direnak.

25 “Agro-herrixken” proiektu ezagunenetako bat Parque Agroecológico de Rivas (Madril) da, autokontsumorako baratzeak eta beste 
ekintza batzuek eskaintzen dituen proiektu bat, Hegoekialdeko Eskualdeko Parkeak kokatuta dagoen 85 ha-ko espazio batean. 
Martxan jarri zen bere lehen urtean (2012) 36 ha jarri ziren eskuragarri, ekoizpen ekintza hasteko lurra behar zuten pertsona langa-
betuen eskura (nekazaritza ekologikoaren metodoak jarraituz).

26 Orokorrean, herri baratzeen proiektuek balditza bezala jartzen dute, utzitako lur-zatiaren erabilera ekologiko bat gauzatzeko 
konpromisoa hartzea.

27 Espainiar Estatuko ia hiri guztiek herri baratzeak dituzte. Berriki sortu diren proiektu guztiak zerrendatu ahal izateko eta kasu des-
berdinen arteko funtzionamendu desberdintasunak aztertzeko, ikerketa espezifiko bat egitea beharrezkoa izango litzateke. Nazioar-
teko mailan kasu kopurua zenbaezina da. Adibide modura bakarrik, Municipalidad de Rosario-k (Argentina) bultzatutako Programa 
de Agricultura Urbana aipatu daiteke.
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Prozesu honek larrien kaltetu dituen guneak metropoli-barruti handiak izan dira, baina 
ez dugu ahaztu behar, landa-zoruak beste erabilera batzuetarako izan duen leku aldaketa, 
herrialde garatuen lurralde gehienetako konstante bat izan dela.

Prozesu hau esplikatzen da, lehen sektoreak izan duen garrantzi ekonomikoaren gale-
ragatik, sektore industrialaren eta zerbitzuen aurrean: nekazaritzak eta abeltzaintzak ezin 
dute “lehiatu”gainontzeko ekintza ekonomikoek ere irrikatzen duten lur zoruaren aurrean. 
Bereziki, ekonomia nazionala urteetan zehar higiezinen espekulazioan oinarritu dela kon-
tutan izanik, Espainiar Estatuko kasuan bezala. Baina, alderdi ekonomikotik haratago, ne-
kazal ekintzek ingurumen, gizarte eta kultura onurak ematen dituzte gizarte multzoari. Hori 
dela eta, duela urte batzuetatik aurrera, tokiko hainbat administrazio nekazal zoruaren 
babeserako planak sortu dituzte. Oro har, herrietako mankomunitateek aurrera ateratako 
proiektuak dira eta nekazal lur zorua babesteko, nekazal eta abeltzaintza ekintzak man-
tentzeko plan estrategiko bat adosten dute eta, beste zenbait kasutan, bertako ekoizleak, 
landa“parke”, “eraztun” edo “gerriko”hauek kokatuta dauden, hiri eta hiri-kanpoko gune 
berdinetako kontsumitzailekin erlazionatzen dituzten merkaturatze zirkuitu laburrak susta- 
tzeko28.

Beste alde batetik, espazio hauek atsegin hartzeko eta hezkuntza balio esanguratsua 
hartzen dute, lurraren erabilera mota hau indartzeko aukera bakarra suposatzen dutelako 
(ibilbide edo paseoen egokitzapena, ikastetxe bisitak, nekazaritzaren bitartezko gizartera- 
tze proiektuak, etab.).

Proiektu hauek aurre egin behar duten erronka nagusiena, nekazal espazio hauen babes 
“erreala” lortzea da, espazio hauengan –hiri handi eta ertainetatik gertu- dagoen presio 
espekulatiboa etengabe arriskuan dagoen faktore bat da.

28 Parque Agrario-ren irudia 90 hamarkada hasieran sortu zen, hiri-kanpoko guneetan nekazal ekintzak indartzeko eredu bezala.
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Europan hainbat kasu interesgarri daude, ondoren horietako hainbat adibide 
eskaintzen ditugu:

• Munich-eko Eraztun Berdea 
(Alemania)

• Milan Hegoaldeko Nekazal Parkea 
(Italia)

• Piana-ko Parkea 
(Toscana, Italia)

• Porto Fino-ko Parke Naturala 
(Genova, Italia)

• Viena-ko Nekazal Egituren 
Garapen Plana (Austria)

• Leader Seine Avel Programa 
(Ille de France, Frantzia)

• Lurralde Kudeaketa eta Nekazal 
Establezimenduen Sozietatea 
(Montpellier, Frantzia)

• Carrizales Nekazal Parke Naturala 
(Elxeko Landa)

• Parc Agrari del Baix Llobregat 
(Bartzelona metropolialdea)

• Parc Agrari de Sabadell 
(Bartzelona metropolialdea)
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Agroelikadurako tokiko 
politika berriak 
Euskal Autonomia Erkidegoan
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Ikerketaren helburua, etapak eta metodologia

Helburuak

Aurkezten den ikerketa honen helburua bikoitza da: alde batetik, Elikadura Burujabe- 
tzarekin erlazionatuta dauden bertako prozesuen alde egiten duten, garatzen ari diren al-
ternatibak ezagutaraztea, bisibilizatzea eta sustatzea bilatzen dugu, EAEko Administrazio 
Publiko desberdinen jarduera eremutik. Espezifikoki, bertako elikagai produtuen ekoizpe-
narekin, merkaturatzearekin eta kontsumoarekin.

Beste alde batetik, Bidezko Merkataritza mugimenduan ematen ari den eztabaidan la-
guntzea bilatzen dugu, bertako ikuspen baten barneraketari dagokionez. Hain zuzen ere, 
Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiriak programak proposatzen duen metodologia oinarri 
hartuta, programan bertakoa aldagaia barneratzen duen adierazle bat modu parte-hartzai-
le batean eraikitzea proposatzen dugu. Programari erantsi nahi zaion dimentsioa, bertako 
nekazal produktuen sustapenarekin erlazionatuta dago eta beraz, tokiko administrazioeta-
tik bultzatutako landa garapen eredu berri batekin. Mota honetako ekimenak berrikuntza 
interesante bat suposatzen dute eta aurreko orrialdeetan ikusi den bezala, eraldatzailea 
izan daiteken espazio politiko bat irekitzen dute.

Bere izaera hasiberriagatik, azken proposamena testuinguruan kokatzea eta ekimen po-
litiko hauen aukerak eta mugak aztertzea posible egingo lukeen ikerketa bat garatzea 
beharrezkoa egiten zen.

Bi helburu orokorrei erantzuna emateko helburu zehatz multzo bat planteatu da:

Agroelikadura politika berrietan erreferenteen inguruko hustuketa bibliografiko eta 
dokumental bat burutzea

Tokiko politika hau leku askotan ezezaguna dela kontutan izanik, hainbat kasu aitzin-
darien gaineko informazioa biltzea beharrezkoa zen. Garatutako esperientzia interes-
garriei aipamen labur bat gehitzea, Euskal Autonomia Erkidegoan antzeko proiektuak 
bultzatzen ari diren pertsonentzat erabilgarria izan zitekeela ulertzen genuen.

Tokiko politiken praktika egokien analisia
Lehen sektorea eta elikagaien bertako kontsumoa sustatzeko, zer motatako esperient-

ziak garatu daitezkeen ezagutza minimoak, mota honetako ekimenak bultzatzeko ga-
raian sortzen diren zailtasunak identifikatzea eta hauek praktikara nola eramaten ari diren 
aztertzea posible egingo du. Ikerketa honetan burututako kasuen azterketarekin, ildo 
politiko hau oraindik landu ez duten tokiko administrazio publikoetako pertsonal tek- 
nikoa eta kargu politikoei jarduera eremu posibleak erakusteko helburua jarraitzen da.

Agroekologiko sektoretik eta mugimendutik proposamenak
Oraintsu arte ekoizpen agroekologikoa eta bertako elikagai merkatuak bultzatu dituz-

ten aktore horien ekarpenak ikerketan barneratzea interesgarri litzatekeela uste dugu, 
bai Administrazio Publikoetatik politikak formulatzerako garaian beraien eskaerak kontu-
tan izateko, bai Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiriak programan adierazle baten erai-
kuntza oinarritzeko. Ekoizle ekologiko txikiez eta gizarte mugimendu agroekologikoaren 
erakundeez ari gara. Proiektu hauek aurkezten dituzten zailtasun eta ahalmenak, bere 
esperientziaren bitartez ezagutzen dituzten administrazio publikoetara kanpoko begira-
da bat. 
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Ikerketa parte-hartzaile bat

Ikerketa honetako premisetako bat modu parte-hartzaile batean burutzearen boronda-
tea zen. Bereziki azterketa bibliografikoan eta ikerketa taldeko kideek izan zezaketen eza-
gutzean oinarritutako txosten bat elaboratzeak zentzurik ez zuela ulertzen genuen.

Lehenik eta behin, ikerketan barneratu nahi genituen praktika egokien kasuen gaineko 
dokumentazio oso gutxi existitzen delako. Hutsune honek dokumentu guztiak lehen esku-
tik ezagutzera behartzen gintuen eta beraz, ekimen hau bultzatzen ari diren pertsonekin 
harremana ezartzeko edo indartzeko aukera paregabea ematen zigun. 

Baina, motibazio pragmatiko honetaz haratago, ikerketa parte-hartzaile bat burutzeko 
erabakiak izaera teoriko eta politikoa duen uste oso bati erantzuten dio. 

Agroekologia eta elikadura burujabetzaren paradigmatik, nekazaritza eta elikadurarekin 
erlazionatutako edozein analisien erdigunean, ikertu nahi den sisteman inplikatuta dauden 
pertsona eta gizarte kolektiboak jartzearen beharra nabarmentzen da.

Kasu honetan, nekazal ekoizle txikien eta elikadura sistema hegemonikoaren eraldake-
taren alde lan egiten duten erakundeetan parte hartzen duten pertsonen parte hartzea 
saihestezina iruditzen zitzaigun (GGKEak, kontsumo taldeak, ekoizle eta kontsumitzaile 
sareak, etab.).

Lehen aipatu den bezala, erakunde hauek eremu politiko batean denbora asko darama-
tela lanean kontutan izan behar da, eta orain eremu horretara tokiko administrazioetatik 
bultzatutako hainbat ekimen gehitu dira.

Ikerketaren etapak

Burututako lana 4 etapa desberdinetan zehar garatu da:

Hustuketa bibliografikoa
Nazioarteko erreferenteekin, praktika egokien kasuekin, nekazal poli-

tikekin, Euskal Autonomia Erkidegoko agroekologia mugimenduarekin, 
etab. erlazionatutako txostenak, artikuluak eta berriak.

Praktika egokien analisia
Bertako produktuak eta nekazal sektorea bultzatzeko proiektuaren bat 

garatzen ari diren tokiko administrazio desberdinetako pertsonal tekni-
koei eta kargu politikoei egindako  elkarrizketa erdi-egituratuen bitartez 
burututako lana.

Ekoizleekin eta gizarte erakundeko kideekin tailerrak
Burututako bi saioak elkarrizketen osagarri bat bezala planteatzen zen. 

Bere helburu nagusia proposamenak, kritikak eta eskaerak identifikatzea 
zen, sektoretik eta mugimendu agroekologikotik tokiko administrazioe-
tara planteatzen direnak.

Txostenaren erredakzioa eta aurkezpenak
Txosten honek ez du tokiko politika publiko mota honen gaineko azter-

keta “osoa” izan nahi. Txostenaren ideia, proiektu hauetan lanean dau-
den edo bere herrian antzeko ekimen bat hasteko interesatuak dauden 
pertsonentzat tresna erraz eta praktiko batean bihurtu ahal izatea da.

Txostenak duen izaera praktiko honekin bat etorriz, teknikari eta zi-
negotziekin hainbat saio burutuko dira, bertan ikerketaren emaitzak eta 
konklusioak aurkeztuko direlarik.
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Praktika egokien analisia EAEn 

Ondoren, nekazal sektorea eta bertako produktuen kontsumoa sustatzeko tokiko hain-
bat euskal administrazioek hasitako praktika egokien gaineko ikerketaren emaitzak es-
kaintzen ditugu.

Lehen aipatu den bezala, mota honetako ekimenak 6 kategorietan sailkatu daitezke:

• Laguntza txikiak bertako ekoizpenarentzat

• Gertutasuneko elikadura erosketa publikoa

• Bertako produktuen sustapena eta bisibilizazioa

• Lehen sektorearen dinamizazioa

• Lurra eskuratzea: agro-herrixkak eta herri 
baratzeak

• Nekazal espazioen babeserako planak hiri 
inguruko guneetan

Tokiko politika hauek “aterrizatzen” dituzten proiektuek, aipatutako sei eremuei dago-
kien ekintzak barneratzen dituztela kontutan hartzea garrantzitsua da. Izan ere, oso zaila 
da horietako batean eragitea beste gainontzeko batean esku-hartu gabe. Beraz, sailkapen 
hau modu batean hautazkoa da eta burututako azterketaren azalpena errazteko bakarrik 
erabiltzen dugu.

Zehaztasun hau kontutan izanik, ikerketa honetan praktika egokien 12 kasutan zentratu 
gara eta ondorengo hiru kategoria hauetan koka genitzake:

• Bertako produktuen sustapena eta bisibilizazioa

• Lehen sektorearen dinamizazioa

• Lurra eskuratzea: agro-herrixkak eta herri 
baratzeak

Aztertutako proiektuak modu laburrean aurkezten dira, sarrera deskriptibo labur baten 
eta gehien nabarmentzen zaizkion ezaugarriak laburten dituen fitxa baten bitartez. Euskal 
Autonomia Erkidegoan ezartzen ari diren esperientzien aniztasuna jakinarazi nahi duen le-
hen hurbilketa bat da eta horrekin batera, lurralde testuinguru bertatik, antzeko ekimenak 
bultzatzeko planteatzen ari diren pertsona haiei ideiak ematea.

Lan hau burutzeko eskura dauden helburuek eta baliabideek ez zuten posible egiten, 
hautatuko adibideen  azterketa sakonago eta kontrastatuago bati ekitea. Aurkezpen haue-
tan barneratu den informazioa (sarrera eta fitxa), proiektu hauek martxan jartzean paper 
aktibo bat burutu duten pertsonekin izandako elkarrizketa erdi-egituratuetatik atera da.

Hemendik beraien lankidetza eta bitartekoak eskertu nahi ditugu, horiek gabe lan hau 
gauzatzea ez litzake posible izango.
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Praktika egokien analisirako elkarrizketatutako pertsonak

Proiektua Herria Elkarrizketatutako 
pertsona Kargua

Bertatik bertara Urola Garaia Jone Azpeitia Legazpiko hirigintza eta 
nekazaritza teknikaria

Ekoizleen azokaren dinamizazioa Tolosa Arrate Iturbe Prozesuaren dinamizatzailea

Ekoizpen Orduña Marijo Imaz Ekoizpeneko koordinatzailea

Ekolapiko Gipuzkoa Sabrina Pato Ekolapikoko teknikari 
dinamizatzailea

Fondo de Suelo Agrario Gipuzkoa Jacinto García eta 
Mikel Zendoia

Gipuzkoako Foru Aldundiko 
teknikaria eta Behemendiko LGE 
teknikaria

Herri baratzeak Zarautz Begoña Rodríguez Ingurumeneko teknikaria 

Hondarribiko azoka Hondarribia Ion Elizalde eta 
Naroa Susperregi

Ingurumeneko eta 21 Agendako 
Zinegotzia eta teknikaria

Huertas municipales Gasteiz Iñaki Febrero Baratzeetako koordinatzailea

Nekazalgunea Zeberio Aitor Urieta Hirigintzako Zinegotzia

Punto de Venta Local
Aguraingo 
Eskualdea

Natividad López de 
Munain Burgeluko Alkatea

GUreztatu Arrasate Onintze Guridi Bagarako teknikaria

Zerain Dezagun Fundazioa Zerain Jakoba Errekondo Fundazioko teknikaria
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Bertako produktuen 
sustapena eta bisibilizazioa

Bertat ik  bertara

Bertatik bertara, Urola Garaiko denda txikietan, ja-
tetxeetan eta eskualdeko merkatuetan merkaturatzen 
diren, bertako produktuen sustapen eta bisibilizazio 
proiektu bat da.

Bere helburu nagusia bertako produktuak saltzen di-
ren merkataritza-establezimenduak identifikatzea da, 
bereizgarri eta informazio materialen (liburuxka) bitar-
tez.

Hasierako ideia Urretxuko nekazaritza batzordean 
sortu zen eta hortik Urola Garaiko Mankomunitatera 
eraman zen, bertan beste hiru herri daudelarik (Urre-
txu, Legazpi, Zumarraga eta Ezkio-Itxaso). Azkenik, es-
kualdeko baserritarren eta denden arteko gertutasuna 
eta merkatari harremanak kontutan hartuz, Gabiria eta 
Ormaiztegi herriak ere proiektura barneratu ziren.

Eskualdean oso baserri gutxi dira beraien ekintza 
ekonomiko nagusi bezala nekazaritza edo abeltzaintza 

mantentzen dutenak. Nekazal populazio aktiboaren zahartze argi bat eta sektorean belau-
naldi-errelebo gabezi kezkagarri bat hautematen da. Egoera honen aurrean, bertako sal-
mentaren sustapena, familia nekazal ustiapen hauen (gehienetan abeltzaintza ustiapenak) 
bideragarritasuna indartzen duen neurri bat izan daiteke.

Proiektu honen lehen urratsa, ekoizpenean jarraitzen zuten baserriak aurkitzeko eta be-
raien produktuak nola eta non saltzen zituzten jakiteko ikerketa txiki bat egitea izan zen. 
Beste alde batetik, denda eta jatetxeetan galdeketa bat egin zen, eskualdean ekoiztutako 
elikagaien bat saltzen edo zerbitzatzen zuten jakiteko. 

Bi informazio hauekin eskualdeko elikadura merkaturatze zirkuituen gaineko irudi orokor 
bat lortu zen. Ondoren, bertako produkturen bat saltzen duten saltoki haiek identifikatze-
ko bereizgarri (zigilu) bat sortzeko ideia proposatu zen. Proiektua, komunikazio kanpaina 
baten (aurkezpenak, informazio ekintzak merkatu eta azoketan) bitartez, dendetan berei-
zgarriak kokatzearen bitartez eta  triptiko baten elaborazioaren bitartez ezagutzera eman 
zen, “jendeak baserri bakoitzak zer ekoizten duen eta bere produktua non aurki daitekeen 
jakiteko.”

Plazaratu zen unean (2013 urteko udaberria), Bertatik bertarak 37 baserri eta 24 merka-
taritza-establezimendu zituen (denda, jatetxeak).
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Proiektuaren deskripzioa 
eta helburuak 

Bertatik bertara Urola Garaia eskualdean bertako produktuak bisibilizatzeko sortu den proiektu 
bat da. Bereizgarri bat sortu da, eskualdeko produkturen bat saltzen den elikagai dendak, 
jatetxeak edo azoka postu horiek identifikatzeko. Horrez gain, informaziorako material bat 
argitaratu da (tripitkoa), bertan proiektuan parte hartzen duten baserrien izenak agertzen dira, 
zeintzuk diren beraien produktuak eta non aurki daitezkeen.

Instituzio eragilea Urretxu, Legazpi, Zumarraga, Ezkio-Itxaso, Gabiria eta Ormaiztegiko udaletxeak

Martxan jartzea (urtea) 2013

Egitura

Kudeaketa organoa eta proiektuaren erabaki hartze organoa lan mahai bat da, udaletxeetako 
ordezkariek (teknikariak edo/eta zinegotziak), Goimen-eko ordezkari batek (Goierriko Landa 
Garapen Agentzia) eta UGGASAko ordezkari batek (Eskualdeko Garapen Agentzia) osatzen 
dute.

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

Ekimena bultzatzeko Goimen-eko diru-laguntza bat jaso zen, baina behin martxan jarrita, 
finantza beharrak baino gehiago lan beharrak dira. Udaletxeetako langile teknikoak eta 
zinegotziak bere gain hartzen duen lan bat da, nekazal gaiez arduratzen direnak.

Arau-legezko alderdiak

Bereizgarria sortzeak ez du eskatu araudi batera egokitzea, ez baita ziurtagiri edo elikadura 
label bat.
Proiektuak ez du erakunde juridikorik.
Bertatik bertara proiektuan parte hartzen duten ekoizle txikiak topatzen diren zailtasun 
nagusienak, higiene-osasun araudiarekin erlazionatuta daude. Hori dela eta, bertako hainbat 
produktu ezin izan dira proiektuan barneratu. 

Partaidetza

Bertatik bertaran parte hartzen duten herriek, ekoizleak teknikari eta zinegotziekin biltzen 
diren, nekazaritza batzorde bat dute. Batzorde hauetan parte-hartze gradua aldakorra da herri 
batetik bestera, Urretxuko komisioa dinamikoena izanez.
Proiektua kudeatzen duen lan-mahaia pertsonal teknikoek eta kargu politikoek bakarrik osatzen 
dute; hala ere, baserriak suspertzeko eta merkaturatzeko zirkuitu laburren sustapenerako, 
etorkizuneko Ekintza Planaren elaborazio prozesuan, bertako ekoizleak lan foroetan parte 
hartuko dute.

Generoa
Herri desberdinetako nekazaritza batzordeetara joaten diren gehienak gizonak dira.
Langile teknikoak eta kargu politikoen artean hainbat emakume daude. 

Lankidetzak
Goimen Landa Garapen Agentziak proiektua bultzatzeko diru laguntza eman zuen.
UGGASAk (garapen agentzia) merkatariekin egindako harremanean lagundu du bereziki.

Eragina beste eremuetan
Bertatik bertara, familia nekazaritzaren eta merkaturatze zirkuitu laburren sustapen estrategia 
zabalago baten lehen urratsa bezala ulertzen da. Etorkizuneko Ekintza Plan batean islatuko den 
estrategia bat, bere onarpena aurten izatea espero delarik (2014 urtea).

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Ekintza Planak, mota honetako ekimenen iraunkortasuna finkatzeko eta ziurtatzeko aukera 
emango du, egoera politikoan eman daitekeen aldaketa posible baten aurrean.
Gaur egun, eskualdeko udal gobernuek lehen sektorearen suspertzearen eta bertako 
kontsumoaren sustapenaren aldeko apustu argia egiten dute.

Informazio gehiago:

www.bertatikbertara.info

Bertatik bertara prozesu integral eta asmo handiko prozesu baten lehen urratsa besterik 
ez da. Urola Garaia Mankomunitatetik Ekintza Plan bat burutu nahi da, baserriak susper- 
tzeko eta eskualdean merkaturatze zirkuitu laburrak sustatzeko. Plan honen diseinurako, 
nekazari, teknikari eta zinegotzien foro bat osatu da eta urte honetan zehar bilduko da 
(2014 urtea).
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Tolosako eko izleen azokaren d inamizaz ioa

Tolosako ekoizleen azoka Gipuzkoako ezagunenetako bat da. 500 urte baino gehiagoko 
historia du eta oraindik ere jende kopuru handia biltzen da Oria ibaiaren ondoan larunba-
tero egiten den azokan.

Hala ere, belaunaldi-errelebo gabezi argia nabarmentzen da: postu askotan adin na-
gusiko pertsonak daude eta bezeroen kopuru handi bat ere, aspaldi erretiroa hartu zuten 
pertsonek osatzen dute.

Azokako batzorde kudeatzaileari, azokaren arazoen eta ahalmenen inguruko hausnarke-
ta bat hastera eraman zion arrazoi nagusienetako bat hau izan zen.

Beraz, hau da Tolosako ekoizleek azokaren dinamizazio proiektua sortu zeneko testuin-
gurua. 2013 urteko apirilean, udaletxeak eta Tolomendi LGEak hitzarmen bat sinatu zu-
ten, eta honen bitartez baserritarren arteko barne hausnarketa bat bultzatzeko eta sortzen 
joango diren ekimen zehatzak koordinatzeko pertsona baten kontratazioa egin zen.

Lehenengo urrats bezala azokako baserritar kolektiboaren beharrak detektatzeko diag-
nostiko bat egin zen. Hasierako lehen lan honen emaitza bezala bi helburu nagusi zehaztu 
ziren: gazteak azokara gerturatzea lortzea eta azokako baserritarren artean taldeko dina-
mikak sortzea.

Lehenengo helburuari dagokionez jarduera desberdinak burutuko dira (azokan bertan 
neska-mutilentzat ekintzak, gazteentzako kontsumo arduratsua eta agroekologiaren gai-
neko prestakuntza tailerra,...).

Erosle gazte posibleak erakartzeko, azokako postu desberdinetatik eskuratutako pro-
duktu sortakin egindako otarren sorrera bultzatu zen. Ekimen honen bitartez, pertsona 

gazte asko azokan erostera ohituta ez egoteari erantzuna eman nahi zaio. Era berean, 
pertsona hauek arazoak izaten dituzte nori erosi erabakitzeko, produktuaren prezioak es-
katzeko, etab. 

Kontsumo talde askok erabiltzen duten otar eredutik desberdinduz, Tolosako azokako 
otarrek produktu desberdin sorta bat dute (ez barazkiak bakarrik) eta ez dute jarraikotasun 
konpromiso bat eskatzen kontsumitzailearen aldetik. 

Elkarrizketa egiteko garaian, asteko otarren proiektua birdefinitzeko prozesuan zegoen, 
ekoizleen artean koordinazio arazoak zeudelako.

Birplanteamendu prozesuan zegoen beste ekimen bat “azoka dastatu txartelak” ziren. 
Ekimen honen bitartez, azokako produktuekin elaboratutako plater desberdinen dastake-
taren bitartez salmentak bultzatzea zen helburua (kantitate zehatz bat baino goragorako 
erosketa bakoitzarekin dastaketarako txartelak lortzen dira).

Dinamizazio prozesuaren beste helburu nagusia azokara joaten diren baserritarren arte-
ko espazio kolektibo bat sortzea da.

Gehienak pertsona erretiratuak dira, 30 urte baino gehiago daramate azokara jaisten, 
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modu horretan, beraientzat azoka sozialitzatzeko leku bat da. Baina azken urteetan, be-
raien proiektu produktiboaz bizitzeko gogoa duten jende gaztea sartu da (7 edo 8 per- 
tsonako talde bat).

Hauen etorrerak azoka suspertzeko ahaleginarekin bat egin du. Gazteak  motibatuta 
dauden arren, “indar nahikoa ez dute beraiek bakarrik azoka dinamizatzeko. Hori dela 
eta, pertsona hauek elkartu nahi ditugu eta proiektu komun bat sortzen saiatu nahi dugu, 
nahiz eta bakoitzak bere bizitzako proiektu indibiduala izan: azokako espazio hori proiektu 
komuna, motibatzailea eta bizia izan dadila”.

Urte askotan zehar, Azokako Batzorde kudeatzailean bi baserritar izan dira bozeramaile 
lana egin dutenak. Orain, bi pertsona hauek, esperientzia eta konfiantza hartzen ari diren 
talde bateko kide dira. 2014 urteko urtarrilean, azokako baserritarren elkarteko estatutuak 
elaboratzen ari ziren eta topaketa espazio bat finkatzen ari ziren, bertan berriztatzea bul- 
tzatzeko indar gehiagorekin ikusten diren horiek parte hartzen dute.

Prozesua, ziurrenik, luzea izango da, baina hainbat gauza dagoeneko aldatzen hasi dira.

Proiektuaren 
deskripzioa eta 
helburuak 

Gipuzkoako ezagunenetako bat izateaz gain, Tolosako ekoizleen azokak ez du ihes egiten 
gaur egun ia azoka tradizional gehienek bizi duten geldialdi eta zahartze joerari. Azokako 
dinamizazio proiektua egoera honi irtenbidea emateko bideak bilatzen saiatzen da, eta 
bisibilizazio, sustapen eta hezkuntza ekimen desberdinen bitartez egiten du. Jarduera hauek 
ere, baserritarren arteko dinamika kolektibo bat sortzeko ere balio dute, dinamika hau 
ezinbestekoa izango da azokaren suspertzean.

Instituzio eragilea Tolosako udaletxea eta Tolomendi LGE

Martxan jartzea (urtea) 2013

Egitura

Azokak batzorde kudeatzaile bat du eta bertan baserritarren bi ordezkariek hartzen dute parte, 
bat Tolomendi LGEkoa eta bestea udaletxeko zinegotzia.
Tolomendi LGEak eta udaletxeak hitzarmen bat sinatu zuten, eta Foru Aldundiko laguntza 
bati esker, proiektua koordinatzeko pertsona bat kontratatu dute. Pertsona honek, batez ere, 
Tolomendiko teknikariekin lan egiten du baina, zinegotziarekin (ekonomia eta ingurumena) eta 
udaletxeko pertsonal teknikoarekin harreman etengabea mantentzen du.

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

Dinamizazio prozesuak ez du diru inbertsiorik, ezta azpiegitura nabarmenik behar izan.
Gastu nagusia dinamizatzailearen kontratazioa da.

Arau-legezko alderdiak

Elkarrizketak burutzen ari diren une horretan, azokaren funtzionamendua erregulatzen duten 
ordenantzak aldatzen ari dira.
Dinamizazio prozesua bultzatzen ari den baserritarren taldetik, ordenantza berri hauentzako 
proposamen zehatzak prestatzen ari dira.
Talde hau bera ere, azokako baserritar guztiak elkartuko dituen, irabazi asmorik gabeko elkarte 
baten estatutuak elaboratzen ari da.

Partaidetza

Dinamizatzailearen eta baserritarren kolektiboen arteko komunikazioa azokan bertan gauzatzen 
da larunbatero edo lan agendaren arabera antolatzen diren bileretan. 
Bilera hauetara bertaratzen den jende kopurua txikia da (10 pertsona inguru, 60 postuetatik). 
Hala ere, ohiko moduan joaten direnen artean, talde dinamika interesgarri bat sortzen ari dira.

Generoa

Azokako postu gehienetan emakumeak daude eta emakumeek kudeatzen dituzte (%80).
Hori dela eta, hasiera diagnostikoaren elaborazioan zehar elkarrizketatu ziren ia pertsona 
guztiak emakumeak izan ziren.
Dinamizazio proiekturako kontratu den pertsona ere emakumea da.

Lankidetzak
Batez ere bertako eragileekin: udaletxeko gazteria saila (gazteen prestakuntza tailerrerako), 
eskulan tailerrak, artea, herri kultura,...

Eragina beste 
eremuetan

Azokaren dinamizazioak ez du tokiko politikaren beste eremuetan eraginik izan, baina nekazal 
ekintzen babeserako eta sustapenerako zabalagoa den estrategia batean kokatzen da.
Udaletxea udal lurretan agro-herrixka proiektu bat diseinatzen ari da, modu profesional batean 
lan egin nahi duten gazteei bideratuta. Seguruenik pertsona hauek ondoren azokan postu bat 
eduki ahal izan dute. 

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Dinamizazio proiektua hasiera batean ez zen hasi mugagabe luzatzeko asmoz. Hala eta guztiz 
ere, seguru asko dinamizatzaileari kontratua beste urte bete luzatuko zaio.
Berak ohartarazten duen bezala: “hau iraunkorra izan dadin, edo beraiek antolatzen dira 
[baserritarrak] edo hemen ez da izango ez otarrik, ez haurrentzat tailerrik,... eta ezin du izan”. 
Horrez gain, antolatzen hasi direla ere onartzen zuen. 
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Ekolap iko

Ekolapiko 2007 urtean sortu zen proiek- 
tu bat da eta bere helburua, eskola jan-
tokietan bertako eta ekologikoak diren 
elikagaiak barneratzea da. Bere jardue-
ra eremua Gipuzkoa mailan da eta hiru 
ardatzetan oinarritzen da: osasuna eta 
hezkuntza, landa garapena eta ingurume-
na (ekoizpen ekologikoa).

Proiektuaren lehen urratsa Usurbilgo 
haur eskola batean izan zen, proiektu pi-
lotu baten bitartez. Ondoren, Ekolapiko 
proiektura Donostiako hiru haur eskola 
gehitu ziren eta beranduago, Oiartzungo 
haur eskola bat, Hernaniko haur eskola 
bat eta Beasaingo ikastola bat.

Hasiera batean proiektua bultzatu zuten 
entitateak Biolur, Donostiako Udaletxea 
eta Cristina Enea Fundazioa izan ziren.

Ekolapiko, oraindik esploratu gabeko eremu batean irekitzen joan behar izan duen, 
esperientzia aitzindari bat da. Proiektuaren helburuak oso argi zeuden baina praktikara 
eramateko modua, eskola bakoitzak dituen ezaugarri zehatzetara egokitzen joan beharra 
izan du.
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Proiektua bera ere, urte hauetan zehar eboluzionatzen joan da. Hasiera batean baraz-
kiekin bakarrik lanean hasi bazen ere, ondoren beste produktu batzuk ere gehitzen joan 
dira (fruta, esnekiak, ogia, zerealak, okela,...), honek suposatzen duen aberastasun eta 
konplexutasunarekin. Aldaketa garrantzitsu batzuk ere bizi izan ditu, Manttagorriren desa-
gerpena (beraiek lan egiten zuten produktu ekologikoen banatzailea) edo eskola berriak 
edo ekoizle berriak barneratzea Ekolapiko sarera. 

Ekolapikok Gipuzkoako produktu ekologikoekin lan egiten du, baina zenbait kasutan, 
fruta edo patata bezala, Ekolapikon parte hartzen duten ekoizleek ez dute nahikoa kantita-
te ekoizten. Hau gertatzen denean, beraiek antolatzen dira produktu horiek beste eskula-
deetan modu zuzenean lortzeko (adibidez, Arabako patata). Beste alde batetik, Gumendi 
banatzaileak ere proiektuan parte hartzen du, ondorioz, produktu aldaera askoz handiago 
bat lortzeko aukera suposatzen du.

Ekolapiko proiektuan parte hartzen duten ekoizleek antolatu behar izan dute proiektuari 
forma emateko eta erabaki nagusiak hartzeko (prezioak, logistika). Eskolekin erlazio zuze-
na ezartzen dute eta elikagaien garraioa, hirugarren ekoizleei eskariak gauzatzea, beraien 
laborantzen planifikazioa, etab. modu kolektiboan kudeatzen dute. 

Ekoizle guztiak Biolur-eko kideak dira, Ekolapiko sustatzen duten instituzio eta entita-
teak biltzen dituen lan-mahaian ordezkatzen duen elkartea da. 

Proiektu honetan lanaldi erdian kontratatutako bi pertsonek lan egiten dute, hauek ekoiz- 
leekin modu koordinatu batean lan egiten dute, baina batez ere, sare konplexu honetan 
parte hartzen duten beste aktore batzuez arduratzen dira. Bi pertsona hauek ikastetxee-
tako familientzat (guraso elkartea), sukaldarientzat, irakasleentzat eta ikasleentzat sentsibi-
lizazio, aholkularitza eta laguntza lana eskaintzen diete.

Honek prestakuntza lan handia eskatzen du. Bereziki proiektura barneratzen diren ikas-
tetxe berriekin. Horretarako, prozesuan parte hartzen duten aktore desberdinetara ego-

kitutako baliabide multzo bat garatu 
dute: ikaslegoarentzat material didakti-
koak eta baratzeetara bisitak; irakasle-
goarentzat, sukaldeko langileentzat eta 
familientzat hitzaldiak eta sukaldaritza 
tailerrak. 

Kontratatutako bi pertsonak menuen 
diseinuaz ere arduratzen dira, baita 
kanpora begira burutzen den lanaz ere, 
eta batzutan ere, ikastetxeak eta ekoi-
zleen arteko zubi papera ere hartzen 
dute.

Familiak eta ikastetxeak (irakaslegoa, 
sukaldeko langileak, zuzendaritza tal-
deak) esperientzia hartzen eta proiek-
tu honek duen garrantziaz kontziente 
diren neurrian, Ekolapiko proiektuan 
parte hartzen duten ikastetxeetako 
jangelak, beraien menuetara produktu 
ekologiko eta bertako produktu gehia-
go barneratzen joan dira beraien me-
nuetara. Beste alde batetik, familia eta 
ikastetxe geroz eta gehiago dira be-
raien zentroetan antzeko prozesu bat 
hasi nahi dutenak.

Gaur egun, Ekolapikok 9 ikastetxee-
tan lan egiten du, gutxi gorabehera 
900 menu zerbitzatzen dira, eta 10 
ekoizleko sare bat du. Proiektua har- 
tzen ari den dimentsioak, egitura bir-
planteatzea beharrezkoa izango dela 
aldarrikatzen digu eta seguruenik, ku-
deaketan eta koordinazioan lan egiten 
duten pertsona kopurua handitzea be-
harrezkoa izango da.
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Proiektuaren 
deskripzioa eta 
helburuak 

Ekolapiko, Gipuzkoako ikastetxeetako jangeletan produktu ekologikoak eta bertakoak 
barneratzea bultzatzeko sortu den proiektu bat da.
Bere hasieratik (2007) banatutako produktu kantitatea eta proiektura integratuta dauden 
ikastetxe kopurua gehitzen joan da.
Ikastetxeko jangela bateko funtzionamenduan aldaketa sakon bat lortzeko, lan handi eta 
espezifiko bat eskatzen da: ekoizleek koordinatzen ikasi behar dute, sukaldeko langileek 
beraien zeregina “berrikasi” behar dute, zuzendaritza taldeak eta familiek nekazaritza eta 
elikadura ekologikoaren garrantzia ulertu behar dituzte.
Ekolapiko esperientzia aitzindaria izan da Gipuzkoan eta gaur egun 9 ikastetxeetan lan egiten 
du, bertan 900 menu inguru zerbitzatzen direlarik.

Instituzio eragilea Biolur, Cristina Enea Fundazioa, Donostiako udaletxea, ENEEK, hainbat LGE eta Ekogune

Martxan jartzea (urtea) 2007

Egitura

Proiektua bultzatzen eta finantzatzen duten instituzio eta entitateek, proiektuaren ildo 
“nagusiak” definitzen diren, bilera espazio bat dute. 
Talde teknikoa ekintzen koordinazioaz eta jarraipenaz arduratzen da. 
Ekoizleak antolatuta daude logistika koordinatzeko eta ikastetxeekin erlazio zuzena ezartzen 
dute.

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

Bi pertsona kontratatuta lanaldi erdian. Jangelarekin, proiektuaren difusioarekin, etab. 
erlazionatutako aktoreei, koordinazio, menuen diseinu, prestakuntza eta sentsibilizazio lanak 
burutzen dituzte.

Arau-legezko alderdiak

Ekolapikok ez du izaera juridikorik.
Bai zentroak bai ekoizleak, higiene-osasun araudien eskakizunetara egokitu behar dira. Hau 
da legezko oztoporik handiena topatzen dutena, eskola jangela ekologikoak eta gertutakoak 
bultzatu nahi dutenek.

Partaidetza

Ekolapikon parte hartzen duten 10 ekoizleek paper aktiboa dute logistikaren eta garraioaren 
kudeaketan, laborantzen planifikazioa taldean egiten dute eta ikastetxeekin erlazio zuzena 
mantentzen dute.
Ekolapikoko bi koordinatzaileak burutzen duten prestakuntza eta sentsibilizazio jarduerak, 
metodologia parte-hartzaileen bitartez garatzen dira.
Prozesu guztiak, proiektuan inplikatuta dauden aktore desberdinen arteko parte hartze aktiboa 
eta elkarren arteko konfiantza eskatzen du.

Generoa
Eguneroko zereginetan gizon eta emakumeek nahiz eta parte hartze berdina izan, erabaki 
hartze espazioetan emakumeen paper aktiboago bat hautematen da.
Proiektuaren koordinaziorako kontratatu diren bi pertsonak emakumeak dira.

Lankidetzak
Lehenengo urteetan zehar beste lurraldeetako beste esperientzia aitzindariekin harreman asko 
izan zuten (Katalunia, Andaluzia, Asturias).
Horrez gain, Blasenea haztegi ekologikoarekin ere lankidetza egin dute. 

Eragina beste 
eremuetan

Ekolapiko erreferente izan da mota honetako proiektuetan, bai Gipuzkoan bai EAEn. Egindako 
lanari esker, nekazaritza ekologikoaren garrantziaren eta eskola jangela ekologiko eta 
gertukoek duten indarraren inguruko sentsibilizazio handia burutu da. 
Eusko Jaurlaritzak proiektu pilotu bat onartu berri du, eskola jangela ekologikoak bultzatzeko 
eta seguruenik, Ekolapikoren esperientzia kontutan hartu da neurri hau hartzerako garaian.

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Ekolapiko ikastetxeentzat doako zerbitzu bat da, nahiz eta une honetan proiektuan parte 
hartzen duten ikastetxeei urteko kuota bat ezartzea planteatzen ari dira.
Ekonomia mailan, faktore erabakigarri bat, menu ekologikoen “gainprezioa” da. Zentzu 
honetan koordinazio (garraioa, logistika) eta sentsibilizazio (ikastetxeei) lana gakoa da 
“gainkostua” minimizatzeko eta arazo bat ez izateko.
Proiektuaren arrakasta eta eskola jangela ekologikoen inguruko handituz doan interesak, 
proiektua finantzatzen duten instituzioek ekimen honetara diru-funtsak ematen jarraituko 
dutela pentsarazten digu.
Proiektuaren hazkundea dela eta, etorkizun gertu batean bere egitura eta funtzionamendua 
birplanteatzea beharrezkoa izango da.

Informazio gehiago:

www.ekolapiko.net
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Hondarr ib iko azoka

Hondarribiako bertako ekoizleen azoka 2009 urtean sortu zen eta bere helburua, biztan-
leak herrian bertan ekoiztutako elikagaiak modu zuzenean lortzeko aukera izateko espazio 
bat irekitzea zen.

Nekazal ekintzek pisu ekonomiko oso txikia duten herri batean, neurri honek lehen sek-
torearentzat euskarri bat izan beharko luke.

Azokak 15 postu jartzeko lekua du, nahiz eta elkarrizketak egiterako garaian 11 ekoizle 
ziren astero merkatura joaten zirenak beraien produktuak saltzera.

Bai merkaturatzen diren elikagaiak bai ekoizleen profila desberdina da. Azokan saltzen 
duten pertsona guztien artean, bi pertsona dira bakarrik nekazal jardueratik bizi direnak.

2013 urtean, kanpaina txiki bat burutu zen azokaren bisibilizazioa sustatzeko. Goiburu 
edo logo bat sortu zen, prentsan egin zen difusioa, azokako postuak baserriaren izenarekin 
izendatu ziren, liburuxkak argitaratu ziren eta kontsumitzaileentzako poltsak banatu ziren.

Askotan ikastetxe bisitak burutzen dira azokara. Baserriaren garrantzia ekonomikoa eta 
kulturala zabaltzeko baliagarria den ekintza bat.

Hondarribiako ekoizleen azoka urteko asteazkenero burutzen da eta udako hilabeteetan 
larunbatetan ere egiten da. 

Iazko udatik aurrera (2013), larunbatetako azoka lekuz aldatu da, Damarri Plazatik (as-
teazkenetako azoka izaten den lekua) Marinaren auzora. Aldaketa honen arrazoia azokaren 
funtzionamendua izan zen, asteazkenetako azokak ongi funtzionatzen zuen eta larunbate-
koak aldiz ez.

Aldaketarekin hobekuntza garrantzitsu bat nabaritu da, baina hasieran ere, Marinaren 
auzoko merkatari kolektiboaren aldetik mesfidantzak gainditu behar izan ziren.

Beldur ziren, azoka beraien denden aurrean konpetentzia bat izango ote zen. Udale-
txeak dendariei azalpen bat eman behar izan zien, adibidez, ez zela Irungo azoka txikia 
bezala (birsaltzaileen asteroko azoka handia) eta lurra lantzen jarraitzen duten herriko ba-
serriak bizirik mantentzeko oso garrantzitsua dela adierazi zien.

Lau urte beranduago, azoka finkatu egin da eta horren froga nagusiena hau da: herriko 
azokan parte hartzen duen ekoizle batek Irungo azoka txikira joateari utzi dio (larunbatetan 
burutzen dena).

Nekazal sektorearen sustapenerako beste 
pro iektu batzuk Hondarr ib ian

Hondarribiako udaletxeak eta Bidaso Activa-k (Irunen eta Hondarribian bertako ekono-
miaren laguntza eta sustapenera eta enplegua sortzera bideratutako Sozietate Publikoa) 
agro-herrixka baten sorrera bultzatu dute Hondarribian. Proiektuak 5.000 metroko hiru 
lursail ditu eta bertan baratzezaintza ekologiko profesionaleko hiru proiektu instalatu dira. 
Lurren jabetza udalak du eta udaletxeak utzi egiten ditu doan 5 urteko epe batetan. Hau-
tatutako bi pertsonak, langabezian dauden pertsonei zuzendutako ekoizpen ekologikoko 
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ikastaro batean parte hartu zuten. Hirugarren lur saila, Hondarribiako produktu ekologi-
koko kontsumo taldetik etorritako pertsonei esleitu zaie. Agro-herrixkako ekoizleek ekoiz- 
leen azokan postu bat izango dute, beraiek horrela nahi badute, modu horretan azoka 11 
postu izatetik 14 izatera pasako litzateke.

Beste alde batetik, udaletxetik autokontsumorako herri baratzeen espazio bat sortu nahi 
da, baina arazo batekin aurkitzen ari dira, erabilera hau emateko udal titularitateko lursai-
len gabezia dute. Alternatiba posibleak pentsatzen ari dira baina oraindik ez da proiektu 
zehatzik atera.

Horrez gain, bertako produktuen sustapen estrategia bat diseinatzen ari dira, herriko ja-
tetxeen bitartez. Planteatu den ideia posibletako bat, bertako produtku zehatz bati zuzen-
dutako astea antolatzea da eta produktu hau Hondarribiako hainbat dendetan dastatzeko 
aukera izatea.

Proiektuaren 
deskripzioa eta 
helburuak 

Hondarribiako bertako ekoizleen azoka urteko asteazken guztietan ospatzen da eta baita, 
larunbatetan ere udako hilabeteetan zehar.
Bost urteko ibilbide batekin, finkatu egin den ekimen bat da eta bertan parte hartzen duten 
ekoizleek positiboki baloratzen dute. 
Udaletxearen aldetik, azokaren bisibilizazioa hobetzeko ahalegin bat egin da: postuen 
seinalizazioa, poltsak, dibulgaziorako materiala, deialdia komunikabideetan, etab.

Instituzio eragilea Hondarribiako Udaletxea

Martxan jartzea (urtea) 2009

Egitura
Antolaketa eta kudeaketa lanak Ingurumeneko eta 21 Agendako zinegotziak eta teknikariak 
burutzen dute.
Azokaren azpiegituraren instalazioa eta mantenua (postuak) udal brigadaren esku dago.

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

Udaletxeak azokarentzat urteko aurrekontu-sail bat bideratzen du. Azpiegiturei dagokionez 
ere, diru-sarrera puntualak egin izan ohi ditu: postuak, dibulgaziorako materialak, seinalizazioa, 
etab.
Azokak ez ditu eskatzen langile espezifikoen beharrak (kudeaketa eta jarraipen lana 
Ingurumeneko eta 21 Agendako zinegotziak eta teknikariak burutzen dute).

Arau-legezko alderdiak

Espazio publikoaren erabilerari dagokionez, ez da arazorik izaten, udaletxeak berak bultzatzen 
duen proiektu bat delako.
Ikerketa hau gauzatzeko unean, azokaren funtzionamendua erregulatuko duten ordenantzak 
elaboratzen ari ziren. 

Partaidetza

Azoka bat burutzeko ideia, nekazariekin eta lehen sektorearen garapenean interesa zuen 
jendearekin izandako bilera batean sortu zen.
Proiektuaren diseinu fasean ekoizleekin hainbat bilera burutu ziren. Saio hauetan, azokak 
izango zituen ezaugarriak eta bere kudeaketa modua definitu ziren: kuota, ordenantzak, 
merkaturatutako produktuak, ordutegia, lekua, data, udaletxearen eta parte-hartzaileen 
konpromisoa, etab.
Ia asteazkenero Ingurumeneko zinegotzia azokara joaten da tarte batean (udaletxetik oso gertu 
kokatuta dago): “politikaria naiz baina ez naute politiko bat bezala ikusten, ni erreferentea naiz 
gehiago, teknikaria azoka montatzen denean dagoeneko bulegoan egoten baita”. 
Urteak aurrera joan ahala, ekoizleak geroz eta konpromiso handiagoa dute eta beraiena balitz 
bezala sentitzen hasi dira.

Generoa Azokan emakumeak gizonak baino gehiago dira (%60 gutxi gorabehera).

Lankidetzak
Behemendi udaletxeak bultzatzen dituen priektuetan dago (azoka, agro-herrixka).
Irun, Lezo eta gertuko beste herrietako udal teknikariekin ohiko harremana.

Eragina beste 
eremuetan

Ekoizleen azoka edo agro-herrixka, 21 Agenda programaren barruan urteetan egiten joan den 
lanaren emaitza dira. Garapen iraunkorraren sustapenak beti barneratu du lehen sektorea bere 
jardunean, baina agian, “lehen beti azkenerako uzten zen eta orain ez”.
Era berean, bertako nekazal ekoizpenarekin erlazionatutako proiektu hauek, diskurtso eta 
praktika iraunkorrak indartzen ari dira udal politikaren barnean.

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Alderdi politiko guztiek azokaren proiektua onartzen dute eta bere funtzionamendua 
erregulatzen duen ordenantza denen artean elaboratzen ari dira.
Maila ekonomikoari dagokionez, azokak gastu bat suposatzen du. Gastuak kubritzeko gai 
izango ez den baina, ekoizleak astero azokara joateko konpromisoa formalizatzeko balioko 
duen kuota sinboliko bat ezarri da.
Edozein neurritan, egungo udalbatzak bere asmoen artean ez du azokaren finantzazio lerroen 
mozketarik aurreikusten.
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Bertako salmenta Gunea
Aguraingo Eskualdea

2013 urteko udazkenean Lautada Landa Garapeneko Elkarteak (LGE) bertako produk-
tuen salmenta zuzeneko proiektu bat hasi zuen Aguraingo Eskualdeko lurraldean. Lautada 
elkartea, udaletxeetako, Administrazio-Batzarretako, enpresa-ehuneko (Sprilur), turismo 
sektoreko (Nekatur) eta lehen sektoreko (UAGA) ordezkariek osatzen dute. 

Proiektua, eskualdeko sustapen turistikoa bertako nekazal produktuekin lotzeko bo-
rondatetik sortzen da. Bere hasierako helburua turistei bertako elikagaiak eskaintzea zen 
modu eroso eta erraz batean, baina ekimenak ere, eskualdean bertan bertako produktuen 
kontsumoaren sustapenaren alde egiten du eta azken batean, bertako nekazal sektorea 
indartzeko.

LGEtik, kalitatezko produktuak eskaintzen dituzten eta azken kontsumitzaileari modu 
zuzenean merkaturatu daitezkeen, familia nekazal ustiapen horien galdeketa bat burutu 
zen. Ustiapen hauetako gehienek beraien produktuak baserrian bertan, gertuko dendetan 
edo eskualdeko herrietako herriko azoketan eta Gasteizen  saltzen dituztela identifikatu 
zen. Hortik abiatuz, modu bateratuan bertako produktuarentzako salmenta gune bat sor- 
tzeko ideia sortu zen.

Salmenta gunea martxan 
jartzeko, Lautada LGEak 
pertsona bat kontratatu du 
lanaldi erdian, ekoizleekin 
harremana egiteaz (produk-
tua jaso, ordainketak egin, 
etab.) eta eskualdeko hiru 
azoka astekari garrantzi- 
tsuenetan (Araia, Agurain 
eta Alegria) kokatzen den 
postu bat kudeatzeaz ardu-
ratzen da. Beste alde bate-
tik, eskualdeko turismo bu-
legoan ere produktu hauen 
salmenta gune bat jarri da. 

Salmenta Guneak bertako 
elikagaien eskaintza anitza 
du, hauen artean aurkitzen 
direlarik: gazta, babarruna, 
patata, arrautzak, sagardoa, 
ogi ekologikoa, artisau ga-
ragardoa, etab. Produktu ez 
galkorrekin hastea erabaki 
zen, nahiz eta udan produk-
tu freskoa sartzeko aukera 

ere aztertzen da (barazkia, fruta). Kontratatutako pertsonak, proiektura barneratzen intere-
sa izan dezaketen ekoizle berriak bilatzen eta harremanetan jarraitzeko zeregina beregain 
hartzen du.

Proiektua bisibilizatzeko, azoken postuetarako esplikazio kartel bat elaboratu da eta bes-
te bat turismo bulegoko salmenta gunerako. Sei hilabeteko funtzionamenduaren ondoren, 
sentsazioak positiboak dira. Salmenten balorazio kuantitatibo bat egin zen eta emaitzak 
harrigarri onak izan ziren proiektua bultzatzen dutenentzat, “ezer mugitzen ari gare-
la dirudielako eta ondoren zifrak ikusten ditugunean arritu egiten gara”. Bertako ekoiz- 
leen aldetik, balorazioa ere ona da eta salmenta gune kolektiboak beraien produktuen 
merkaturatzearen zati bat konpontzen dietela adierazten dute. Indibidualki ezin izango 
lukete astero 3 edo 4 azoketan egotea bere gain hartu eta modu honetan azokan presen- 
tzia gehiago izateaz gain, beraiek ezarri dituzten prezioetan egiten dute. Prezio honi %5 
gehitzen zaio taldeko salmenta Gune horretako funtsean soberakina izateko. 

Azoketan eta turismo bulegoan bertako produktuen salmenta Gunea martxan jarrita, 
eman nahi den hurrengo urratsa, produktu hauek eskualdeko jatetxeetan barneratzea da. 
Alde batetik, proposamena Alegriako “km.0 jatetxe” batetik dator, orain baserriz baserri 
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mugitu behar du produktuak lortzeko. Ikerketa hau egiteko garaian, lan ildo berri honen 
funtzionamendua diseinatzen ari zen oraindik, baina seguruenik azoketara joateko kontra-
tatu den pertsona horrek berak hartuko du bere gain, proiektuan parte hartu nahi duten 
jatetxeetara produktuak eramateko zeregina.

Lehen une batean ekintza puntual batekin hasiko da: bertako produktuekin egindako 4 
platera barneratu, Arabar Lautadako Jardunaldi Gastronomikoetan. Jarduera honek hain-
bat jatetxeen artean prozesu kolektibo bat sortzea posible egin du eta bertako produktuak 
beraien establezimenduentzako erakargarri bezala jokatu dezaketela ikusarazi diezaiekete 
jatetxe-jabeei.

Gai hauek guztiak bultzatzen diren borondatea, bertako nekazal ustiapen txikiak babes-
teaz gain, “eskualdea bere produktuengatik ezagutzea eta horrek, gastronomiaren bitar-
tez beste leku batzuk bilatzen ari den turista posible bat erakar dezakela” lortzea da. 

Proiektuaren 
deskripzioa eta 
helburuak 

Bertako salmenta Gunearen bitartezko bertako nekazal produktuen sustapenak, eskualdeko 
nekazal ekoizpen txikia laguntzea du helburu. Horretarako merkaturatzeko kanal zuzen berriak 
irekitzea planteatzen da. Alde batetik, eskualdeko asteroko azoka garrantzitsuenetan (Araia, 
Agurain eta Alegria) eta beste alde batetik, produktuak gerturatuz Arabar Lautada bisitatzen 
duten turistei (bertako produktuen salmenta turismo bulegoan edo bertako produktuen 
barneraketa eskualdeko jatetxeetan).
Landa Garapen Elkartearen bitartez pertsona bat kontratatu da lanaldi erdian eta hainbat 
zeregin izango ditu: produktua jaso, ekoizleekin kontuak koadratu, produktu berriak bilatu eta 
3 azoketan postuak muntatu.
Produktuen prezioa ekoizleek ezartzen dute eta bertako salmenta Gunetik prezioak %5 
gehitzen dira postuan soberakina mantentzeko.

Instituzio eragilea Lautada Landa Garapen Elkartea

Martxan jartzea (urtea) 2013

Egitura
Lautada LGEa udaletxeek, eskualdeko Administrazio-Batzarrak, industria sektoreko ordezkari 
batek, turismo sektoreko ordezkari batek eta lehen sekoreko beste ordezkari batek osatzen 
dute.

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

Azpiegitura: azoketarako postuak, saltzailearen ibilgailua eta salmenta gunea turismo 
bulegoan.
Langileak: pertsona bat kontratatuta lanaldi erdian Lautada LGEaren eskutik. 

Arau-legezko alderdiak

Ez da arazorik izan.
Postuaren instalaziorako, udaletxeei asteroko azokan plaza bat eskatu zaie.
Higiene-osasun araudiari dagokionez ez da arazorik izan, behar duten ekoizleek dagoeneko 
osasun erregistro bat badutelako.

Partaidetza

Ekoizleen eta kontratatutako pertsonaren artean komunikazio zuzen bat ezartzen da 
egunerokotasunean.
Proiektuaren diseinu fasean, proiektuan parte hartzeko interesa agertu zuten ekoizleekin 
taldekako bilerak burutu ziren.
Gaur egun, eskualdeko jatetxeetan bertako produktuak barneratzeko proiektu berria 
diseinatzen ari dira eta prozesu honetan bertan, jatetxe-jabeek parte-hartze zuzena izaten ari 
dira, eta zenbait kasutan, nabarmena.

Generoa
Ekoizleen artean emakume kopurua garrantzitsua da (familia ustiapena direnen artean). 
Kontratatu den pertsona gizona da.

Lankidetzak
UAGA nekazal sindikatua Lautada LGEan parte hartzen du. Proiektuan sindikatua egoteak, 
eskualdeko ekoizleekin harremana egitea erraztu du.

Eragina beste 
eremuetan

Bertako salmenta Guneko proiektua berriegia da, tokiko politikaren beste eremu batzuetan 
eragina egin ahal izateko. Baina hala ere, proiektu hau lehen sektorea sustatzeko eskualdean 
garatzen ari den proiektu bakarra ez da: nekazari berrientzako lurren uzte proiektua 
Asparrenako udaletxeak kudeatuta, baratze didaktikoa (Biolortu) Burgelun.

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Oraingoz proiektua esperientzia pilotu fasean dago. Etorkizunean salmenta kopuru nahikoa 
lortuko balitz, gaur egun LGEak lanaldi erdian kontratatuta duen pertsonak bere soldata 
postuko salmentetatik lortzea posible izango luke. 
Maila politikoan, proiektua ahoz batez onartu zen LGEren batzarrean (bertan “kolore” politiko 
desberdineko pertsonak daude).
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GUreztatu
Arrasate

G U r e z t a t u 
herritarren par-
taidetza proze-
su bat da eta 
bere helburua, 
Arrasateko udal 
azoka susper- 
tzea da eta 

kontsumo arduratsu, solidario eta iraunkor mota bati lehentasuna ematen zaion espazio 
batean bihurtzea, bai gizarte eremuan bai ekonomikoan eta hezkuntza eremuan.

GUreztatu, Bagara-tik sustatu den lan lerroetako bat da, herriko eta eskualdeko gizarte 
bizitzaren alderdi guztietan, herritarren partaidetza aktiboan oinarritutako kudeaketa ere-
du berriak eraikitzeko sortzen den ekimen bat da.

Azokaren suspertze proiektua, Bagara-k burututako diagnostiko batetik sortzen da. 
Diagnostiko horretan, bertako garapena sustatzeko ekimen desberdinak identifikatu nahi 
ziren.

Bere helburua bertako garapena, eskualdeko nekazal ekoizpena eta kontsumo ardu-
ratsua sustatzen duen espazio bat sortzea da, Arrasateko herritarren, udaletxearen eta 
gizarte, ekonomia eta hezkuntza ekimen desberdinen arteko elkartasuna eta sinergiak in-
dartzen dituen prozesu baten bitartez.

GUreztatu-ren lehen fasean hausnarketa prozesu bat izan zen, zehaztutako helburuak 
planteatzen zituen oztopo eta erronka nagusienak identifikatzeko. Bost hilabeteetan zehar 
hainbat saio gauzatu ziren hiriko elkarte desberdinekin, udaletxeko langile eta ordezkarie-
kin, baita azokan lan egiten duten pertsonekin ere.

Beste alde batetik, GUreztatu-ren hainbat aurkezpen egin ziren herritar guztiei, tailer 
irekien bitartez.

Diagnostiko honen lehen fase hau, garatu beharreko lan lerroen definizioarekin eta lan hau 
aurrera eramateko ardura duten talde eta komisio desberdinen sorrerarekin amaitzen da:

• Azoka berriaren talde idazkaria: Bagara-ko persona dinamizatzaileek, Lanki-ko 
pertsona dinamizatzaileek (Mondragon Unibertsitateko kooperatibismoaren 
gaineko ikerketa Taldea), udaletxeko pertsonal teknikoak eta azokako ekintzen 
pertsona ardunadunek osatzen dute.

• GUreztatu talde eragilea: udaletxeko ordezkari politikoek eta personal tekni-
koak, Bagara-ko persona dinamizatzaileek, Lanki-ko pertsona dinamizatzaileek 
eta prozesuan inplikatuta dauden elkarteetako eta erakundeetako ordezkariek 
osatzen dute.

• Lan-taldeak:
 - Bertako produktuen eta kontsumo arduratsuko produktuen salmenta gunea: espa-
zio hau kudeatzeaz arduratzen den batzordea.

 - Jolasgune (jolas eremua): azokan haurrentzako ekintzak burutzera bideratuta da-
goen, espazio bat dinamizatzen eta kudeatzen duen lan-taldea.

 - Taberna-jatetxea: GUreztatu-ren hasierako kultura eta dibulgazio espazio bat beza-
la sortua, bertan azokan aurki daitezkeen bertako produktuak zerbitzatzeko sortua. 

 - Kudeaketa eredua: talde honek udal azoken kudeaketa eredu desberdinen gaineko 
ikerketa bat burutu du eta Arrasateko kasuarentzat proposamen bat elaboratzeaz 
arduratzen da.

 - Azokaren dinamizazio ekintzak: batzorde honen helburua, azokaren espazioa ekin- 
tza multzo batekin “betetzea” da, kultura eta gizarte erreferente bat bihur dezaten. 

 - Lehen sektorea: eskualdeko lehen sektorearen dinamizazioa sustatzeko, azokako 
hainbat ekoizle, landa garapen agentzia eta udaletxeko ingurumeneko teknikaria 
biltzen dituen batzordea.  

 - Proiektu arkitektonikoa: azokaren espazioaren birmoldaketaren jarraipena propo-
satzea eta burutzea helburu duen batzordea.



Esper ientz ien kokapena

GUreztatu
Arrasate

Eko izpen
Urduña

Herr i  baratzeak
Gaste iz

Nekalzalgunea
Zeber io



Bertat ik  bertara
Urola gara ia

Tolosako eko izleen 
azokaren d inamizaz ioa

Ekolap iko
G ipuzkoa

Bertako salmenta Gunea 
Agura ingo Eskualdea

Hondarr ib iako
Azoka

Zera in Dezagun Fundaz ioa
Zera in

Nekazar i tza Lurren Funtsa 
eta Nekazar i tza ekolog ikoko 
agro-herr ixkak
G ipuzkoako Foru Aldund ia

Herr i  baratzeak
Zarautz
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• Azokako langileen batzordea (pertsona ekoizleen, azokako postu egonkorren 
eta postu ibiltarien ordezkariez osatuta).

• Jarraipen batzordea: Finantzazioaz (GUreztatu-k azken urteetan udaletxearen 
diru-laguntzak jaso ditu) eta dimentsio politikoaz arduratzen da.

Proiektuaren 
deskripzioa eta 
helburuak 

GUreztatu, Arrasateko udal azokaren dinamizazio eta suspertze proiektu bat da. Behar 
eta gabezi argiak aurkezten zituen azoka bat (espazioa, azpiegitura, belaunaldi errelebo 
gabezia,...).
Proiektua Arrasateko udaletxearen eta Bagara-ren ekimen bat da, herritarren partaidetza 
prozesuak bultzatzeko sortutako ekimena, kudeaketa publiko eredu bezala.
GUreztatu-k bere bidea hasi zuen diagnostiko bat eginez. Bertan azokaren berrikuntza 
aurrera eramateko garatu beharreko jarduera lerro nagusiak definitu ziren. Prozesuaren 
bigarren fasean, azokaren kudeaketaz eta diagnostikoaren lehen fasean ezarri ziren lan lerro 
desberdinen dinamizazioaz arduratzen diren batzordeak sortu dira.

Instituzio eragilea Bagara eta Arrasateko udaletxea

Martxan jartzea 
(urtea)

2012

Egitura

GUreztatu-ko antolakuntza egitura batzorde eta lan-talde desberdinez osatuta dago:

- Azoka berriaren talde idazkaria
- GUreztatu-ko talde eragilea
- Lan-taldeak (bertako produktuen salmenta gunea, Jolasgune, taberna-jatetxea, kudeaketa 

ereduak, kultura eta animazio dinamikak, lehen sektorea).
- Azokako langileen batzordea
- Jarraipen batzordea

Talde hauen lana, herritar guztientzat irekita dauden partaidetza saioekin tartekatzen da.

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

- Bagara-ko bi pertsona dinamizatzaile (horietako bat kontratatua).
- Azpiegitura: azokaren zaharberritze lanak (finantzazio publikoa).
- Azokan sentsibilizazio eta animazio ekintzak burutzeko laguntza publikoak.

GUreztatu-k gizarte erakunde desberdinen partaidetza aktiboa eta boluntarioa du, baita 
Arrasateko bizilagun kopurua handi bat ere.

Arau-legezko alderdiak Azokako ordenantzak aldatzen ari dira, lan taldeen ekarpenetatik eta gomendioetatik abiatuz.

Partaidetza

GUreztatu proiektuan partaidetza ez da lan tresna bat bezala ulertzen, prozesuaren helburu 
nagusia bezala baizik.
Herritarrei antolatutako saioez eta pertsona ekoizleen eta azokako eta udaletxeko beste 
langile batzuen inplikazio aktiboaz haratago, GUreztatu proiektuak gizarte erakunde eta 
bertako eragile desberdinen partaidetza du ere (Txatxilipurdi –aisialdia), Ibaiarte (denda txikien 
elkartea), Garagune, Harreman (bidezko merkataritza), Emaús Gizarte Fundazioa.

Generoa
Talde eragilean eta batzordeetan emakumeen eta gizonen partaidetza kopurua antzekoa da. 
Gaur egun, Bagara generoaren gaineko prestakuntza prozesu bat bultzatzen ari da, zalantzarik 
gabe, GUreztatu-ren dinamizazioan islatuko da.

Lankidetzak Prozesuan parte hartzen duten eragile guztiak. 

Eragina beste 
eremuetan

Proiektu honen ondorioz, lehen sektorearekin sakontasun handiagoz lan egiteko beharra 
hautematen da, herrian bertan nahiz eskualde osoan.
GUreztatu-tik prozesu antzeko bat laguntzen ari da Bergarako azokan.

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Partaidetza prozesuaren zabaltasuna eta sakontasuna faktore erabakigarriak dira azokaren 
eredu berriaren iraunkortasunean. Gizarte eragile desberdinen eta herritarren zati handi 
baten laguntzak eta inplikazioak, GUreztatu-tik sortutako proposamenaren iraunkortasunean 
konfiantza izatea posible egiten du.

Informazio gehiago:

http://www.bagara.net/
portfolio-view/1122-2
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Lehen sektorearen dinamizazioa

Eko izpen
Aholkular i tza Zerb i tzu Ekolog ikoa 
Abeltza in eta Nekazar ientzat.
Urduña

Lehen sektorearen dinamizazio proiek-
tua Urduñan, 2003 urtean sortutako udal 
plan estrategiko batetik sortzen da. Es-
kualdean egindako sektorearen egoera-
ren ikerketa baten ondoren, beste neka-
zal gune batzuetara orokortu daitezkeen 
konklusio batzuk atera ziren: sektorearen 
zahartzea, estankamendua, balore gehitu 
handiagoa duten hainbat produktuen ga-
rapen txikia, etab.

Udal zerbitzu bat irekitzea erabaki zen 
eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzari esker, 
urte beteko proiektu pilotu bat hasi zen. 
Modu horretan, 2006ko ekainean Ekoiz- 
pen sortu zen.

Bere helburu nagusiena ekoizpenaren 
dinamizazioa eta bertako produktuen eta 
produktu ekologikoen kontsumoaren sus-
tapena da. Hasiera batetik argi zegoen, 
lehen sektorea udal ekintza eremu guztie-
tan kokatzen saiatu behar zuen, proiektu 
integral bat izan behar zuela.

Ekimena udaletxetik sortu arren, sekto-
re berak behar hori dagoeneko hauteman zuen.

Proiektu hau Orduñederra Sozietate Publikoak, lehen sektoreak berak eta zerbitzua di-
namizatzeko kontratatu den pertsonak bultzatzen dute. Dinamizatzailearen papera ezin-
bestekoa izan da baina, eman diren urrats guztiak sektore bertatik sortu dira.

2006 eta 2009 urteen artean Ekoizpen-ek prestakuntzako jarduera garrantzitsu bat buru-
tu zuen lehen etapa bat bizi izan zuen (ekoizleei) eta herrian merkaturatze zuzeneko hain-
bat kanal sortu ziren (ekoizleen hilereko azoka, kontsumo taldea).

Horrez gain, herriko gizarte ekitaldietan bertako produktuak barneratzen joan ziren eta 
ekoizpen ekologikoaren eta elikadura burujabetzaren sentsibilizazio eta dibulgazio lan 
etengabe bat hasi zen: Agroekologia Foroa (hilekoa), jarduerak ekoizleen azokan, Elikadu-
ra Burujabetzaren Astea (urtekoa), etab.

Sektorearen dinamizazioak, ezinbestean, ustiapenen (gehienak abeltzaintzak) ekoizpen 
ereduan aldaketak sustatu behar zituen. Ekoizpen, ekoizpen ekologikoaren alde apustu 
egiteko borondate argi batekin sortu zen eta, lehen urte haietan, ustiapenen bideragarri-
tasuna hobetzeko, lurraldera gehiago lotuta dauden ekoizpen ereduetara aldatzea beha-
rrezkoa zela aztertu zen. 3 urtetan zehar, eskualdeko 12 abeltzain (6 Urduñakoak) ekoizpen 
ekologikoaren kontseilu arautzailean altan eman ziren eta beste asko, beraien maneju 
modua birplantetzen hasi ziren. Hala ere, beste oztopo handi bat zegoen: merkaturatzea. 
Zentzu honetan ere hobekuntzak ematen dira, hainbat abeltzain beraien abere batzuk 
etxean haztea erabaki zuten eta ondoren okela modu zuzenean etxetik merkaturatu. 

Ekoizpenek nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa sustatzeko duen bokazioaz gain, 
bertako ekoizle multzoarekin ere lan egiten du. Eredu iraunkorragoetara (eta bideraga-
rriak) aldaketa lortzeak, eskualdeko ustiapen guztien mantenurako eta hobekuntzarako lan 
egitearekin lehian ez dagoen helburu bat dela ulertzen da.

Zentzu honetan, “Grupo de las hierbas” taldetik burutzen den lana nabarmendu behar 
da: belar-bazken maneiuko teknika berriekin aztertzen eta esperimentatzen duen ikerketa 
parte-hartzaileko ekimen bat (“nekazaritik nekazarira”).
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2009 urtean inflexio-puntu bat sortzen da kontsumo kolektiboarekin erlazionatutako 
proiektu baten sorrerakin: udal sukaldea.

Bere helburua, adindunen erresidentziko sukaldea udal sukaldean bihurtzea da. Erresi-
dentzia beraren, ikastetxearen eta mugikortasun mugatua duten pertsonentzat (etxerako 
zerbitzua) sukalde zerbitzuaren beharrak betetzen dituen zerbitzu bat. Hori guztia ahalik 
eta bertako produktu kopuru gehienekin.

Geroztik, lan sakona egin da erresidentziko sukaldea egokitzeko, baimenak lortzeko, 
proiektuaren ezaugarriak diseinatzeko, bertako produktuen eskaintza koordinatzeko, etab. 
Egindako lan sakon honek bere emaitzak datorren udazkenean lortuko ditu (2014), Urdu-
ñako udal sukaldeak bere lehen platerak zerbitzatzen dituenean.

Proiektu hau etengabe ari da eraikitzen eta herrian eta eskualdean eraikitzen ari den 
landa garapen ereduaren elementu nagusietako batean bihurtuko da.

Proiektuaren deskripzioa 
eta helburuak 

Ekoizpen, lehen sektorea dinamizatzeko eta ekologikoagoak diren ekoizpen ereduetara 
aldaketa bultzatzeko sortu den, udal zerbitzu bat da. Proiektu integral bat da eta hainbat 
alderdi bere gain hartzen ditu: ekoizpenaren alderdi teknikoak (aholkularitza, prestakuntza, 
ikerketa), ekoizleen antolaketa, merkaturatzeko zirkuitu laburren sorrera eta agroekologia eta 
elikadura burujabetzaren dibulgazioa.
Zortzi urtetan emaitza oso interesgarriak lortu ditu eta Euskal Autonomia Erkidego osoan 
ezaguna de esperientzia aitzindari batean bihurtu da.

Instituzio eragilea
Orduñederra Sozietate Publikoa (udal zerbitzua), Urduñako hirigintza, enplegua, ekintzailetza 
edo eskaintza turistiko gaiez arduratzen da. 

Martxan jartzea (urtea) 2006

Egitura

Ekoizpen-en lana proiektu zehatzen (adibidez, udal sukaldea) eta ekintza iraunkorren bitartez 
garatzen da. Ekintza iraunkor horien artean nabarmendu daitezke: aholkularitza teknikoa 
eta administratiboa nekazal ustiapenei, sentsibilizazio eta dibulgazio ekintzak (Agroekologia 
Foroa, jarduerak azokan, Elikadura Burujabetzaren Astea), prestakuntza ekintzak (ikastaroak, 
“Grupo de la hierba”) eta herriko eta eskualdeko erakunde sektoreialei laguntzea (abeltzaintza 
elkartea,...).

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

Ekoizpen-ek ez du bere azpiegitura propioa. Bulegoa erabilera anitzeko udal eraikin batean 
dago kokatuta eta gastu finko bakarra dinamizatzailearen soldata da.
Proiektu batzuk gauzatzeko administrazio desberdinetako finantzazioa lortzen da (Eusko 
Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, etab.).

Arau-legezko alderdiak
Aurkitu duten arazo nagusiena higiene-osasun araudia izan da (ustiapenetan edo udal 
sukaldaritza proiektuan).

Partaidetza

Hausnarketa kolektiborako eta erabakiak hartzeko espazio desberdinak daude eta parte-hartze 
maila oso altua da: nekazaritza mahaia, abeltzainen elkartea, ekoizle ekologikoen arteko 
bilerak, etab.
Une puntualetan, herriko beste hainbat entitate jardueren antolaketan parte hartzen dute.

Generoa
Prozesu guztia dinamizatu duen pertsona emakume bat da eta argi ikusten du, bultzatzen 
diren ekimenetan emakumeak gizonak baino gehiago inplikatzen direla eta hobeto jasotzen 
dituztela.

Lankidetzak

Lankidetza EHNE Bizkaia (batez ere prestakuntza ekintzetan) eta Veterinarios Sin Fronteras-ekin 
(dibulgazio, sentsibilizazio eta beste zenbait ekintzetan).
Profesional desberdinen aldetik jasotako laguntza, proiektu teknikoak administrazioari 
aurkezteko.
Gaubeako bertako ekoizleen azokarekin lankidetza.
Amurrio, Laudio eta Aiarako udaletxeekin lankidetza, eskualde mailan urratsak emateko.
Euskal Herriko Hazien Sarearekin lankidetza, bertako fruta-arbolen gaineko proiektu batean.
ENEEK eta Intia-rekin proiektu bateratu bat, bazken erabileraren inguruko proiektu batean.

Eragina beste eremuetan

Nekazal gaia herritarren artean eta bertako ordezkari politikoen artean egotea lortu da: 
“apustu politiko bat izaten hasi da”. Ekoizleen ahotsa eta bere lanaren garrantzia geroz eta 
gehiago hartzen da kontutan.
Ekoizpen-en esperientziak “modu integralean lan egiteko beharra eta gauzen trataera 
hainbeste ez zatitzeko beharra” bisibilizatzera lagundu du.
Autonomia energetikoaren proiektu berriak (herri mailan), lehen sektorearen dinamizazio 
prozesuan lortutako elementu eta ikaskuntza asko barneratzen ditu.

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Dinamizatzaile pertsonaren irudia garrantzitsua da, batez ere hasierako faseetan, baina 
martxan jartzen diren ekintza eta proiektuak beraien kabuz funtzionatu behar dute. Urduñan, 
hainbat ekintza iraunkor edo sortutako espazioak ez daude kontratatutako pertsonaren 
dinamizazioaren menpe.
Politika eta herritar mailan, proiektuaren aldeko klima oso egokia sortu da.
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Zera in Dezagun Fundaz ioa
Zera in

Zerain Aizkorri mendiaren oinetan 
kokatuta dagoen mendiko herri bat da, 
azken urteetan landa garapen endogeno 
eta komunitarioaren erreferente batean 
bihurtzea lortu du.

Zerain kasu berezi bat izatea posible 
egin duten proiektuak, 70. hamarkada-
ra atzera eginez, antolaketa komunitario 
modu bitxi batetik sortzen dira.

Lehenengo udal hauteskundeetatik 
(frankismo ondorengoak), Zerainen herri-
ko batzarra existitzen da, bertan bizitza 
komunitarioko erabaki hartze garrantzi- 
tsuenak gauzatzen dira. Zentzu honetan, 
udaletxea, “bizitza kalitatearekin” erla-
zionatutako gaiak kudeatzeaz arduratzen 
den batzarreko tresna bat da (azpiegitu-
rak, sistemak, garraioa, energia, komuni-
kazioa). Beste alde batetik, Ekintza Kultu-
raleko Taldea izan da gizarte dinamiken, 
barne indarrak edo “energia endoge-
noen” gai guztiak landu dituena.

90. hamarkadatik, Zeraingo eremu komunitarioa euskarritzen duten bi zutabe hauei, hi-
rugarren tresna kolektibo bat gehitu zaio: batzorde ekonomikoa, “Zerain Proiektua” be-
zala ezagutua.

Batzorde honetan Zeraingo aktore ekonomiko guztiek parte hartzen dute (artzainak, sa-
gardogileak, artisauak, ostalariak,...). Beraien garapenaren aldeko apustua, nekazal ekin- 
tzak landa turismoaren garapenarekin eta garapen etnografikoarekin integratzean oinarri-
tu da. Batzordeak hainbat jarduera desberdin antolatzen ditu (ikastetxe bisitak, ibilbide tu-
ristikoak, azokak, jarduerak,...) eta bereak diren hainbat azpiegitura eta baliabide ditu (mu-
seo etnografikoa, turismo bulegoan kokatuta dagoen bertako produktuen denda, on-line 
salmenta, etab.). Ekintza hauetan guztietan, bertako nekazal sektoreak leku nabarmen bat 
betetzen du. Horrez gain, familia izaerako nekazal enpresa berrien (46 lanpostu nekazal 
sektorean) eta zerbitzuen enpresa berrien (15 lanpostu inguru) sorreran lan garrantzitsu 
bat egin du.

Fundazioak pertsona bat du kontratatuta, prozesuaren dinamizazioaz eta beste hain-
bat zereginez arduratzen da. Ekitaldien antolakuntza edo ekintza planen diseinua egitetik, 
ekoizleei aholkularitza edo laguntza bezalako eguneroko zereginetara.

Azken urteetan, kontuan hartu beharreko tamainako bi 
proiektu berri hasi dira.

Zerain herria, bere lurraldea “publiko bihurtzea” proposatu da. Hori dela eta, urtero 
lur-sail pribatuak erosten ari dira (urteko udal-barrutiko %2), gutxi gorabehera Zeraingo 
lurralde osoko %20ra iritsiz. Ekimen honen helburua argia da: “... egiten dugun guztia 
lur-zoruan oinarritzen dela konturatu gara. Ondarea lur-zoruan dago, ondare inmateriala 
lurraldeari lotuta dago, etorkizuneko lanpostuak lurraldeari lotuta daude...”. Erosi diren 
lursail asko mendiko zonaldean kokatuta daude. Erabilerarik gabe gelditu diren baserrie-
tara gertu dauden lursailak eskuratzea zailagoa da, familiek hauek saltzeko borondaterik 
agertzen ez dutelako. Kasu hauetan, lursailen fondo proiektu bat sortu da (gorde lurrak), 
honen bitartez jabeek, lur horiek kudeatzeko interesa duten bertako ekoizleekin akordio 
bat ezartzen dute. Akordio hori Fundazioak bermatzen eta tutorizatzen du.

Lursail publiko berriak, alde batetik, laborantzarako eta bazkarako lurretan bihurtuko 
dira eta beste alde batetik, baso “pedagogiko” eta biomasa ekoizpeneko basoetan bi-
hurtuko dira.
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Hain zuzen ere, “publiko bihurtutako” lursailen azken erabilera honek zerikusi handia 
du, oraindik eraikitzen ari diren landa garapeneko beste proiektu batekin: biomasa ekoiz- 
penaren aldeko eta autohornikuntza energetikoaren aldeko apustua.

Zerainek lan kolektiboko hainbat hamarkada daramatza garapen eredu berri baten erai-
kuntzan. Geroz eta anbizio gehiagoko helburuak planteatzea posible egiten duen, espe-
rientzia arrasto bat uzten doan, etengabeko eraikuntzan dagoen prozesu bat.

.

Proiektuaren 
deskripzioa eta 
helburuak 

Zerain, landa garapenaren ohiz kanpoko kasu bat da, lehen sektoreko eta bizitza sozial eta 
ekonomikoko beste alderdi batzuetako dinamizazio ekintzak, dinamizazio komunitarioko 
proiektu integral bateko parte direlako.
Nekazal ekintzek, 70. hamarkadatik aurrera eraikitzen ari den herri ereduan, leku nagusi bat 
betetzen dute. Nekazaritza eta abeltzaintza turismoaren garapenarekin erlazionatu dira, 
enpresa desberdinak sortzeko eta enplegu kopuru garrantzitsu bat sortzeko gai izan den 
estrategia ekonomiko batean.
Zerain Dezagun Fundazioa, Zeraingo lehen sektorearekin eta bertako produktuekin 
erlazionatutako proiektu desberdinak artikulatzeko sortu den tresna bat da.

Instituzio eragilea Zeraingo Batzarra (Zerain Dezagun Fundazioa)

Martxan jartzea 
(urtea)

2000 (70. hamarkadan hasi zen proiektu komunitario baten emaitza)

Egitura

Fundazioa, Zeraingo proiektu komunitarioaren hiru “euskarrietako” bat da. Dinamizazio 
ekonomikoaz arduratzen dena da (turismoari lotuta dagoen lehen sektorean oinarrituta). 
Proiektuko beste bi eremuak “bizitza kalitatea” (udaletxeak kudeatzen duena) eta “gizarte 
dinamika” edo “indar endogenoa” (Ekintza Kulturaleko Taldeak kudeatzen duena) dira.

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

Fundazioak hainbat azpiegitura eta baliabide ditu (museoa, turismo bulegoa eta denda, on-
line denda, eraikuntza-ondareak, etab.)
Ekintzen dinamizaziorako teknikari bat dago kontratatuta.
Proiektu zehatz batzuk burutzeko kanpoko finantzazioa bilatzen da.

Arau-legezko alderdiak
Fundazioak aholkularitza teknikoa eta juridikoa eskaintzen die ekoizleei (higiene-osasun 
araudia, nekazal, hirigintza araudia, etab.).

Partaidetza

Biltzar bidezko dinamika oso errotua dago eta erabaki “handiak” herriko batzarrean hartzen 
dira.
Fundazioko eguneroko ekintzetan, kontratutako teknikoaz gain, beste pertsona batzuk 
kudeaketa eta antolaketa lanak burutzen dituzte boluntario moduan. Abeltzainek eta 
nekazariek paper aktiboa hartzen dute, lehen sektoreko dinamizazio proiektuak praktikan 
jartzeko garaian. Adibidez, azken urteetan zehar erosten joan diren lursailen kudeaketan. Bilera 
eta erabaki hartze espazio “sektorialak” existitzen dira (herriko artzainen bilerak, etab.).
Lan asko modu kolektiboan eta boluntarioan burutzen dira. Zerainen praktika honi herrilan 
deitzen zaio.

Generoa

Fundazioko teknikariaren hitzetan: “landa garapena femeninoa da. Horretan ez dago 
zalantzarik, eta etorkizunean, are gehiago”.
Sortutako postuen artean, gehienak emakumezkoak dira. Udaletxeko 5 zinegotzietatik 2 
emakumeak dira. Fundazioan, sagardotegietako ordezkaria emakumea da eta Zeraingo ekintza 
turistikoa kudeatzen duen enpresa-kooperatiba 9 emakumez osatuta dago.
Hain zuzen ere, emakumeek herriko batzarrean modu aktiboan parte hartzen dute (neskek eta 
mutilek egiten duten modu berdinean).

Lankidetzak
Zerainek aliantza eta lankidetza erlazio asko ezarri ditu gizarte erakunde desberdinekin. 
Adibide moduan zerrendatu daitezke: EHNE-Bizkaia, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, 
eskualdeko LGE, Mutiloako udaletxea, Biolur, Fraisoro.

Eragina beste 
eremuetan

Landa garapeneko proiektua, herriko beste proiektu osoago, integralago batean barneratuta 
dago. Fundazioa, komunitateko tresna bat besterik ez da.

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Landa garapeneko proiektu bat bideragarria eta iraunkorra izan dadin, “lurraldeak ematen 
duena lurraldean bertan gelditu behar du”.
Hasitako eraldaketen iraunkortsunaren froga bat hauxe da: “orain Fundazioa desagertuko 
balitz ez litzateke ezer gertatutako”. Organo honetatik bultzatutako ekimenak bere kabuz 
funtzionatzen dute, kanpoko laguntzaren beharrik izan gabe (familia enpresak, bilera 
sektorialak,...).

Informazioa gehiago:

http://www.revistaambienta.es/ 
WebAmbienta/marm/Dinamicas/ 
secciones/articulos/Zerain.htm



47

Lurra eskuratzea: 
agro-herrixkak eta herri baratzeak

Nekazar i tza Lurren Funtsa eta
Nekazar i tza ekolog ikoko agro-herr ixkak
Gipuzkoako Foru Aldund ia

2013 urteko martxoan, Gi-
puzkoako Foru Aldundiak 
Nekazaritza Lurren Funtsaren 
Dekretua onartu zuen. Bere 
helburu nagusia, gutxiegi 
erabilitako lurren nekazaritza 
ustiapena erraztea da eta lur 
hauek eskuratu nahi dituzten 
pertsonen eskura jarri. 

Baserrietako nekazal ekin- 
tzen uzteak eta lurren 
prezioen gorakadak, bereziki 
hiri-inguruko tokietan, utzi-
tako edo erdi-utzitako lursail 
kopuru garrantzitsu bat sortu 
du eta nekazal ekintza bat ga-
ratu nahi duten pertsonek oso 
zaila dute hauek eskuratzea.

Dekretuak lursail publiko 
zein lursail pribatuetan es-
ku-hartu nahi izan arren, ha-
siera batean, Foru Aldundia, 
administrazio beraren lurrak 
erabileran jartzeaz zentratzen 

ari da. Lursail hauetako zati garrantzitsu bat azpiegitura handiko proiektuekin erlazionatuta 
dago. Denboran atzeratuta gelditu izan diren obretara zuzendutako lurrak zirelako edo 
eraikuntza prozesuan zehar desjabetu diren lurrak direlako (abiadura handiko trenaren edo 
autopisten “betelaneko” lursailak).

Nekazaritza Lurren Funtsetik lursail bakoitzarentzat erabilera hoberena zein izan daite-
keen baloratzen da eta Dekretuak adierazten dituen ildoak jarraituz, alokairuko prezioa, 
lursail bat eskatzen dutenek bete behar dituzten baldintzak eta aurkeztutako proiektuak 
baloratzeko irizpideak ezartzen dira. Behin esleipendun pertsonak hautatu direnean, kon-
tratu pribatu bat ezartzen da eta bertan bi aldetako konpromisoak hitzartzen dira.

Horrez gain, beste kontratu mota bat ere badago partikularren artean, Foru Aldundiak 
“abalatzen” du eta berak jartzen ditu akordioaren baldintzak (prezioa, kontratuaren irau-
pena, etab.).

Beste alde batetik, ikerketa hau egiterako garaian, Foru Aldundia dekretu berri bat 
prestatzen ari zen, nekazari berrien instalazioa sustatzeko udal lursailetan, finantzazio lerro 
baten bitartez, nekazari berrien instalazio proiektuak garatzen dituzten udaletxe horiei1.

Lezoko agro-herr ixka ekolog ikoa

2013 urteko irailean, Nekazal Lurzoru Funtsetik sustatutako nekazaritza ekologikoko 
agro-herrixka berrien lehen bost lursailak eman ziren. Lursail hauek 5 ha neurtzen dute 
eta Gaintxurizketatik (Lezo) gertu dagoen Foru Aldundiaren baserri batenak dira. Lursail 
bakoitzak gutxi gorabehera hektarea bateko azalera du eta barazki ekologikoen laboran- 
tzara bideratuta daude. Dekretuak, Nekazaritza Lurren Funtsaren kontratuek 5 eta 30 ur-
teen artean iraungo dutela ezartzen du, eta lehen esleipen hauen kasuan 5 urtetarako 
sinatu dira, baina proiektua finkatuago dagoenean, epea prorrogatzeko asmoa dago.

1 2014 urteko udan ireki den finantzazio lerroa.
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Administraziotik jende gaztea instalatzearen aldeko apustu egin da, baratzetik bizi na-
hiko lukeena, baratzezaintzan prestakuntza egiaztatu lezakeena eta nolabaiteko bideraga-
rritasun ekonomikoko plan bat elaboratu lezakeena. Gaintxurizketako agro-herrixka mar-
txan jartzeko zeregin zehatzak Foru Aldundia bertatik eta Behemendi Landa Garapeneko 
Agentziatik burutu dira.

Hain zuzen ere une hauetan (2014 urteko maiatza), nekazal lurren bigarren eskaintzarako 
eskaera epea irekita dago: lau lursail baratzezaintza ekologikora zuzenduta eta bi abel- 
tzaintzara zuzenduta, Lezoko baserri berean kokatuta.

Proiektuaren 
deskripzioa eta 
helburuak 

Proiektuaren helburua, nekazaritza ekologikoko ekoizpen proiektu bat hasi nahi duten 
pertsonei lursailak eskaintzea da. Lur hauen jabea Gipuzkoako Foru Aldundia da eta bera da 
ere proiektua sustatzen duen organoa.
2013 urteko irailan nekazaritza ekologikora zuzendutako lehen 5 lursailak eman ziren (bakoitza 
gutxi gorabehera 1 ha.). 2014 urteko maiatzean lursailen bigarren ematea gauzatzeko eskaera 
prozesua irekita zegoen (4 lursail nekazaritzarako eta 2 abeltzaintzarako).
Foru Aldundiaren asmoa lursail multzoak eskaintzen jarraitzea da, Nekazaritza Lurren Funtsaren 
bitartez, nekazari berrien instalazioa errazteko eta dagoeneko funtzioan dauden ustiapen haiek 
sendotzen eta finkatzen laguntzeko.

Instituzio eragilea Gipuzkoako Foru Aldundia

Martxan jartzea 
(urtea)

2013

Egitura

Nekazaritza Lurren Funtsaren ekintzen garapena, Berrikuntza, Landa Garapena eta Turismoa 
Saileko pertsonal teknikoaren esku dago, LGEen eta udaletxeen laguntzarekin.
Lezoko agro-herrixken kasuan, lankidetza Foru Aldundia eta Behemendiren artean (Landa 
Garapeneko Elkartea) izan da. 

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

Langileei dagozkien beharrak entitate sustatzaileek hartzen dute beregain.
Lezoko agro-herrixkaren kasuan, lursaileetara sarrerak egokitu egin dira, ur-hargunea jarri da 
eta lursaileko baserria partzialki zaharberritu da biltegirako espazio bat bezala.

Arau-legezko alderdiak

Proiektua Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Nekazaritza Lurren Funtsa erregulatzen den, 
martxoak 5eko 10/2013 Foru Dekretu berrian oinarritzen da.
Dekretuak ezartzen dituen funtzionamendu jarraibideak proiektu berrietan aplikatu dira, Lezon 
bezala, baina baita aurretik sortu ziren agro-herrixketan ere. 
Arazorik handiena, kontratuaren amaiera baino lehen nekazaritza ekintzari amaiera eman behar 
izatean planteatuko litzateke, lursail horretan bertan beste proiektu bat onartzearen ondorioz.

Partaidetza

Esleipendunen eta administrazioaren arteko komunikazioa Nekazaritzaren Eskualdeko 
Bulegoaren edo Behemendi LGEren bitartez gauzatzen da.
Une puntual batzuetan, esleipendunen eta Behemendiko teknikarien artean bilerak gauzatu 
dira.

Generoa

Nekazaritza Lurren Funtsari aurkeztutako proiektu hautaketarako irizpideek modu esplizitu 
batean barneratzen dute genero dimentsioa.
Lezoko agro-herrixkaren kasuan, emakumeek aurkezten zituzten proiektuak gehiago 
puntuatzen zuten.
Lehenengo esleipenean hautatutako 5 pertsonen artean, 3 emakume zeuden.

Lankidetzak

Funtsa praktikan jartzea Foru Aldundiari dagokio, baina LGEen lankidetza osoan burutzen da, 
hauek direlako“lurraren ondoan” daudenak.
Eskaerak eskualdeko ENBn aurkezten dira, bertan daude kokatuta eskaintzen diren lurrak.
Lezoren kasuan, prozesua Foru Aldunditik eta Behemendi LGEtik dinamizatu da, nahiz eta 
maila ekonomikoan Ekogunek ere (Kutxa) kolaboratu duen arren.

Eragina beste 
eremuetan

Oraindik goiz da Nekazaritza Lurren Funtsak Foru Aldundiko beste ildo politikoetan eraginik 
izan ote dudan baloratzeko.
Edozein kasutan, proiektu hau ekoizpen ekologikoaren eta merkaturatze zirkuitu laburren 
sustapenaren laguntzarako lerro orokor batean barneratzen da.

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Maila ekonomikoan, Lezoko agro-herrixkak hasierako diru sarrera bat eskatzen du baina ez da 
beste inolako gasturik aurrikusten.
Arriskurik handiena egoera ekonomikoan aldaketa bat ematea da, ondorioz, orain geldiarazita 
dauden azpiegitura proiektuak berraktibatu lirateke. Lezoko agro-herrixkaren kasuan, Pasaiako 
kanpoko portua da.

Informazio gehiago:

Nekazaritza Lurren Funtsa Dekretua:

http://www4.gipuzkoa.net/ 
ogasuna/normativa/docs/
LE0000501636_20130319.HTML
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Herr i  baratzeak
Zarautz

Zarauzko herri baratzeak 2009 urtean sortu ziren, mota honetako proiektuak oraindik 
nahikoa ezezagunak zirenean. Euskal Herrian baziren hainbat erreferente (Gasteiz, Arrasa-
te,...) baina une hartan, mota honetako ekimen bati hasiera emateak nolabaiteko inpro-
bisazio gradu bat eta herri baratzeak nola kudeatu behar diren ezjakintasuna inplikatzen 
zuen.

Hori dela eta, espe-
rientzia aitzindari ba- 
tzuekin harremanetan 
jarri zen eta kasu hauen 
ordenamenduak funtzio-
namendu araudiak kon- 
tsultatu ziren.

Zarautzek 50-60 m2 
inguruko 150 lursail ditu 
autokontsumorako ba-
razki ekoizpenera zuzen-
duta, Astazubi inguruan 
kokatuak.

Hasiera batean, he-
rri baratzeen proiektua, 
agroelikadura eremua-
rekin erlazionatutako 
politika bat baino ge-
hiago, gizarte ekimen 
bat bezala ulertzen zen. 
Herritarren hainbat sek- 
toreentzat (pertsona 
erretiratu edo langabe-
tuak) baliabide bat es-
kaintzea pentsatzen zen 
eta lehen deialdian per- 
tsona hauek lehentasuna 
izan zuten lursailen eslei-
penean.

Bost urteko esperien- 
tziaren ondoren, ikerketa 
hau burutzeko garaian, 
herri baratzeen funtzio-
namenduaren hainbat 
alderdi birplanteatzen 
ari dira.

Alde batetik, baratzeak modu ekologikoan landatzeko derrigortasuna ezarri nahi da. Ha-
siera batetik, proiektuak ekoizpen ekologikoa sustatzeko asmoa barneratzen zuen baina, 
ez zen ezinbesteko baldintza lursaila eskuratu ahal izateko. Urte hauetan zehar, hainbat 
prestakuntza ikastaro burutu dituzte Biolur-eko (ekoizpen ekologikoaren sustapenerako 
elkartea Gipuzkoan) teknikariekin eta 2013 urtean, Biolur-ekin eta ENEEK-ekin (Euskal He-
rriko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikorako Kontseilua) lankidetza hitzarmen bat sinatu 
zen aholkularitza teknikoa jasotzeko baratzeen erabilera ekologikoan.

Birplanteatzen ari diren beste alderdietako bat, herri baratzeen erabiltzaileen autoanto-
laketa sustatzea da. Ikerketa hau burutu zen unean oraindik ez zegoen antolaketa eredu 
berria definituta baina, aldaketa honekin lortu nahi den helburua, herri baratzeen erabil- 
tzaile kolektiboaren eta udaletxearen arteko komunikazioan bizkortasun handiagoa lortzea 
da, hainbat zeregin eta erabaki kolektibo berari delegatzeaz gain.

Planteamendu berri honek, proiektuaren funtzionamenduan erabiltzaileen partaidetza 
handiago bat izateko aukera, udaletxeko pertsonal teknikoari lana kentzeko aukera eta ba-
ratzeetako prestakuntza eta bisibilizazio jarduerak gauzatzeko aukera eman beharko luke.
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Lehen sektorearen d inamizaz io pro iektua Zarautzen

2012 urtean topaketa espazio bat sortu zen baserritarren, udaletxeko pertsonal tekni-
koaren eta hainbat zinegotzien artean. Ekimen hau, lehen sektorea, bertako elikagaiak eta 
ekoizpen ekologikoa balioztatu nahi duen politika lerro berri batean kokatzen da. Lan-ma-
hai honetan nekazaritza ekoizpenean lan egiten duten pertsonek, herrian landa garapena 
nola orientatu beharko litzatekeen hausnartzeko eta beraien ikuspena eta proposamenak 
udaletxera modu zuzen eta kolektiboan bideratu ahal izateko foro baten moduko lan-ma-
haia dute. Zarautzen 150 baserri aktibo daude, nahiz eta NLU (Nekazaritza Lan Unitatea) 
bat baino gehiagoko ustiapen bat dutenak, gutxi gorabehera, dozena bat dira.

2013 urtean aurrekontu-lerro bat ireki zen baserriko munduaren bisibilizazio ekintzak 
burutzeko, orokorrean itsasora begiratzeko ohitura duen herri batean. Udalbatzak aho 
batez onartu zuen, herriko baserrietan lan egiten duten pertsonek egindako lanari zuzen-
dutako errekonozimendu adierazpen instituzional bat. San Isidro inguruan azoka berezi 
bat antolatu zen, udal azokan erakusketa iraunkor bat jarri zen eta baserrietara joateko 
ikastetxe bisita-programa bat sortu zen. 

2014 urteko ekintzak emakume baserritarra eta familia nekazaritza gaiaren inguruan 
daude zentratuta.

Proiektuaren 
deskripzioa eta 
helburuak 

Zarautz inguruko herri baratzeak 50-60 m2 ko 150 lursail dituzte. Bere hasierako fasean, 
lursailen esleipenean pertsona erretiratuei edo langabetuei lehentasuna eman zitzaien. Eskaera 
handiaren ondorioz (lursail kopurua baino gehiago), lurrak uztearen iraupena 5 urtekoa da.
Berriki, baratzeak modu ekologikoan landatu behar direla erabaki da. Erabiltzaileek aldaketa 
honetan aurrera egiteko, Biolur eta ENEEK-en laguntza izango dute.
Herri baratzeek arrakasta eta bisibilitate nabarmen bat lortu dute herrian eta gaur egun, 
udaletxearen eskutik, lehen sektorearen dinamizazioko eta bertako produktu eta produktu 
ekologikoen sustapeneko politika estrategia zabalago batean barneratuta daude.

Instituzio eragilea Zarautzko Udaletxea

Martxan jartzea 
(urtea)

2009

Egitura

Udaletxetik beharrezkoak diren lanak gauzatzen dira plaza berrien deialdirako, obrak 
gauzatzeko (ur-hargunea, seinalizazioa), ikastaroen antolaketarako, etab.
Baratzeen erabiltzaile elkarte bat sortzea planteatzen da, hauetako hainbat zeregin beregain 
hartzeko eta udaletxearekin duten komunikazioa hobetzeko.

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

Baratzeek ez dute azpiegiturarik  (itxiturak, bideak, etxola-komuna,...), baina bai konpost-ontzi 
indibidualak eta bai, lursail zenbakia adierazten duen kartel bat ere.
Jarraipeneko behar argi bat hautematen da udaletxearen aldetik eta une honetan, lan hori 
nork bereganatu behar duen birplanteatzen ari da.
Baratzeek gastu bat sortzen dute eta momentuz udaletxea egiten da horren kargu (ura, 
lorezaintza, administrazioa). Etorkizun gertu batean urteko kuota bat ezartzea posible litzateke.

Arau-legezko alderdiak
Baratzeen erabilerarako araudi bat sortu zen eta udaletxean onartu zen.
Lur zoruaren erabileraren inguruan ez dago arazorik, baratzeak udal barrutian kokatuta 
daudelako.

Partaidetza

Baratzegintza ekologikoko ikastaroak, erabiltzaileen eta udaletxeko teknikarien arteko topaketa 
uneak dira. 
Une berezi batzuetan erabiltzaile taldearentzat deialdi bat antolatzen da (adibidez, 2014 urtetik 
aurrera baratzeak modu ekologikoan landatu behar direla neurria hartu denean bezala). 
Erabiltzaileen elkarte bat sortzeko borondatea izan badago, ondorioz proiektuan parte 
hartzeko gradua handituko litzateke.

Generoa
Paraleloki burutzen diren hainbat ekintzetan (hitzaldi, ikastaro) emakumeen presentzia 
handiagoa izan da. 

Lankidetzak
Biolur (ekoizpen ekologikoaren sustapenerako elkartea Gipuzkoan) eta ENEEKekin (Euskal 
Herriko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikorako Kontseilua) lankidetza hitzarmena. 

Eragina beste 
eremuetan

Nolabait, herri baratzeen proiektua, Zarauzko nekazaritza sektoreko  ondorengo dinamizazio 
proiektuaren aitzindaria kontsideratu daiteke. 

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Proiektu bat teknikariek abalatzen badute eta esklusiboki gobernu taldearen borondate 
politikoaren menpe ez badago, aurrera egiteko aukera gehiago ditu; eta hain zuzen ere, hau 
da herri baratzeen kasua.
Garrantzitsua da gastu ekonomikoak txikiagotzen dituen baratze eredu bat sortzea (azpiegitura 
gutxi, urteko kuotak).
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Gaste izko herr i  baratzeak

Gasteizko herri baratzeak agian, Euskal Autonomia Erkidego osoan zehar adierazga-
rrienak dira; udaletxe batetik bultzatzen diren autokontsumorako baratze ekologikoez hitz 
egiten denean, ezinbesteko erreferentzia bat. 

Gaur egun proiektuak bi baratze gune ditu, hiriaren iparraldean eta hegoaldean kokatu-
ta bakoitza: Olarizu-ko baratzeak (60 lursail) eta Urarte-ko baratzeak (225 lursail eta hezi-
ketarako baratze kolektibo bat).

Baratzeak Ingurumeneko Ikerlanetarako Zentroak (IIZ) sustatu zituen eta berak kudea- 
tzen ditu. Zentro hau udal erakunde autonomo bat da eta Gasteizen ingurumeneko pres-
takuntza estrategiak dinamizatzeko helburuarekin sortu zen. Gaur egun IIZ-ren zereginak, 
ingurumenaren hezkuntzaz eta sentsibilizazioaz gain, Eraztun Berdearen kudeaketa eta 
garapena, ikerketa lanetan partaidetza, Gasteizko Ingurumen Informazio Sistemaren man-
tenua eta mugikortasunarekin erlazionatutako ekintzen koordinazioa barneratzen ditu. Au-
tokontsumorako bi baratze guneez gain, IIZ-tik arabar hiriburuko eskola baratzeen sarea 
dinamizatzen da ere.

1998 urtean Olarizu-ko baratzeak sotu ziren, Gasteiz kanpoaldeko eremu horretan modu 
espontaneo eta kontrolik gabekoan sortuz joan ziren hiri baratzeen egoera erregularitze-
ko, udaletxearen borondatearen ondorioz sortuak. Beraz, lehen une horretan, udal baratze 
sortu berrien erabiltzaile nagusienak, hain zuzen ere, baratzeak landatzen ari ziren pertso-
na erretiratuak izan ziren, beraien egoera erregularizatu nahian. 

IZZ-ren ekimen bezala, modu ekologikoan landatutako baratzeen aldeko apustu egin 
zen. Aukera honek nolabaiteko arriskua eta ausardia suposatzen zuen, garai hartan neka-
zaritza ekoizpen ekologikoa oraindik ere ez zegoen gaur egun bezala zabalduta.

Erabiltzaileei aholkua eta prestakuntza emateko, aldika barazkien laborantza ekologi-
koarekin erlazionatutako tailerrak eta ikastaroak burutzen dira eta erabiltzaile belaunaldi 
berri bat proiektura inkorporatzen den bakoitzean, derrigorrezkoa da hasierako ikasta-
ro bat burutzea. Udal baratze hauek monitore zerbitzu bat dute –laguntza eta jarraipen 
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teknikoa-, baita denentzako den 
tresneria eta makineria ere. Era-
biltzaileek doan jasotzen dute ere 
ongarri organikoa (simaurra) eta 
ekoizpen ekologikoan erabiltzen 
diren landare-osasunerako hain-
bat produktu (txizak, intsektizida 
biologikoak, etab.).

Lursaila edukitzeko eskaera kan-
titate handiaren ondorioz, erabil- 
tzaileak bost urte egon daitezke 
beraien lursailean. Muga honi 
irtenbidea bilatzeko, udal bara- 
tzea utzi behar duten erabiltzai-
leei beste erabiltzaile batzuekin 
koordinatzera eta elkarturik be-
raien baratzea landatzen jarraitze-
ko leku bat taldeka bilatzera ani-
matzen zaie.

Erabiltzaile kopuru handi ho-
rrek, urteak aurrera joan ahala, 
funtzionamendu araudi multzo 
bat ezartzera behartu du, udal or-
denantza maila izaera dutelarik.

IIZ baratzeen kudeaketa guztia 
koordinatzeaz eta gainbegira- 
tzeaz arduratzen da baina, mante-
nua, lorezaintza eta prestakuntza 
bezalako zeregin zehatzak udal 
departamendu desberdinen eta 
azpikontratatutako enpresen ar-
tean banatuta daude. 

Olarizuko eta Urarteko bara- 
tzeak hiriko Eraztun Berdearen 
parte dira; 2012 urtean Green 
Capital bezala Gasteizko izen-
dapenaren aitzindaria izan zen 
proiektua. Arrazoi hori dela eta, 
hiri-inguruko parkeen barruan 
kokatuta dauden nekazal gu-
neak dira (Olarizuko parkea eta 
Zadorrako parkea), modu hone-
tan edozein pertsona sar daiteke 
baratzeen gunera eta beraien in-
guruan paseo bat eman. Oso al-
derdi interesgarria da, nekazaritza 
ekologikoaren sentsibilizazioari 
eta dibulgaziori dagokionez.

Herri baratzeak ez dira jendeak 
beraien barazkiak landatzeko di-
tuen leku bat soilik. Ikaskuntza 
kolektiborako espazio bat eta ko-
munak dituzten baliabideak par-
tekatzen ikasi behar duten, oso 
desberdinak diren pertsonen arte-
ko topaketa gune bat ere badira. 
Azken batean, bere koordinatzai-
leak dioen moduan: “ez da bara- 
tze gai bat, gizarte gai bat baizik”.
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Proiektuaren 
deskripzioa eta 
helburuak 

Bi baratze gune (Olarizu eta Urarte), 60 eta 225 lursailekin hurrenez hurren. Bi guneetan bali-
abide eta instalazio komunak daude erabiltzaile guztien eskura (tresneria, makineria, aldagelak 
eta komunak), baita prestakuntza eta ikerketa jarduerak burutzeko espazioak ere (hezike-
ta-baratzea, fruta-arbolen gunea,...).
Baratze ekologikoak dira eta beraz, erabiltzaileak hautatzen direnean derrigorrezkoa dute 
baratzezaintza ekologikoaren gaineko ikastaro bat burutzea. Ondoren, heziketa-baratzean 
burutzen diren tailerretara eta ikastaro espezifikoetara joan daitezke.
Herri baratze ekologikoak hiriko Eraztun Berdearen parte dira.

Instituzio eragilea Vitoria-Gasteiz Udaletxeko Ingurumeneko Ikerketa Zentroa (IIZ)

Martxan jartzea 
(urtea)

1998 (Olarizuko baratzeak) eta 2006 (Urarteko baratzeak)

Egitura
IIZ-ak kudeaketa eta mantenu zeregin guztiak koordinatzen ditu. Funtzionamendua mantentze-
ko beharrezkoak diren lanen exekuzioa, udal zerbitzu desberdinen (garbiketa, mantenua) eta 
azpikontratatutako enpresen (monitoreak, lorezaintza,...) artean banatuta daude.

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

Nahikoa azpiegitura duten herri baratzeak (aldagelak, tresneria komuna, makineria, intsumo 
ekologikoen banaketa).
Langileria beharrak: udaletxeko langileak, IZZ-ko teknikariak, enpresek kontratatutako lan-
gileak.

Arau-legezko alderdiak

Baratzeak udal lurretan kokatuta daude eta beraz, udaletxeak proiektu hau gauzatzeko ez du 
arazorik.
Baratzeen barne funtzionamenua udal ordenantza batek erregulatzen du.
Urteak aurrera joatearekin batera eta erabiltzaile kopurua handitzearekin batera, arau kopurua 
eta hauen irismena zabaldu egin da.
Baratzeen gunera ura ekartzeko CHE-ra (Ebroko Konfederazio Hidrografikoa) eskaera bat bidali 
zen.

Partaidetza eta 
komunikazioa

Erabiltzaile eta teknikarien arteko topaketa une garrantzitsuena baratzezaintza ekologikoaren 
hasierako ikastaroa da.
Puntualki antolatzen diren tailerrak eta birziklatze ikastaroak beste topagune bat dira baina, ez 
da hainbeste jende bertaratzen.
Lehen urteetan zehar, erabiltzaile kopuru txikiak komunikazio informal bat izatea posible egiten 
zuen erabiltzaileen eta teknikarien artean. Lehen urtean esaterako, taldekako lan saioak burutu 
ziren (Olarizu lursailetik harriak ateratzeko).
Gaur egun, komunikazioa, erabiltzaileei aholkularitza ematen dien pertsonen eta IIZ-ko 
teknikarien bitartez bideratzen da.
Erabiltzaileei komunikazio orokorrak edo izapide pertsonalizatuak adierazteko, eskutitzen 
bidalketa ere erabiltzen da.
Komunikazio formalerako bide gehiago ezartzea nahiko litzateke baina, erronka honen aurrean 
zailtasunak ikusten dira.

Generoa

Hasiera batean erabiltzaile gehienak gizonak ziren (erretiratuak), baina denbora aurrera joan 
ahala emakume kopurua handitzen joan da, bereziki erabiltzaile gazteen artean.
Elkarrizketatutako pertsonek adierazten dute, oro har emakumeak eta gazteak direla parte 
hartzeko interes gehien agertzen dutenak, prestakuntza ekintzetan eta baratzeen erabilera 
ekologikoaren teknikak ikasten.

Lankidetzak
Aholku zerbitzua eta bere esperientzia azaldu dute beste herri baratze proiektuei (Arrasate, 
Bilbo, Elorrio, Zarautz, etab.).

Eragina beste 
eremuetan

Herri baratzeen proiektua oso ezaguna da hirian eta nekazaritza ekologikoa udaletxearen 
diskurtsoan barneratzeko eragin nabarmena izan du. 2012 urteko Green Capital-ekin bereziki 
ikusgai egin zen proiektua.

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Hiriko alderdi politiko guztiek proiektua onartzen dute.
Proiektuaren ikuspenak eta erabiltzaile kopuru handiak, herri babesa sortzen dute proiektu-
arengan, bere iraupena bermatuz.
Maila ekonomikoan, urteko kuotak barneratzeak (“sinbolikoak”) gastuen zati txiki bat berres-
kuratzea posible egingo luke eta batez ere, inplikazio eta erantzunkidetasun handiagoa lortzea 
posible egingo luke erabiltzaileen aldetik.

Informazio gehiago:

Baratzeetako barne araudia:

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/
http/contenidosEstaticos/adjuntos/
es/48/46/44846.pdf

Olarizuko baratzeak:

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla 
=contenido&idioma=es&uid= 
u_14a5f892_12e6abb0446__7f9e

Urarteko baratzeak:

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla 
=contenido&idioma=es&uid= 
u_14a5f892_12e6abb0446__7f85
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Nekazalgunea
Zeber io

Nekazalgunea nekazari gazteen instalaziorako proiektu bat da eta Zeberioko udaletxeak 
sortu zuen (Arratia, Bizkaia), bertako garapen eredua berriz orientatzeko, zabalagoa den 
estrategia baten esparruan. Hasierako ideia “Zeberiorako garapen eredu bat diseinatzea, 
Zeberio beti izan zena kontutan izanik”; hau da, ekoizpen dibertsifikatuan oinarritutako 
garapen bat, kalitatezkoa, ingurumenari ongi egokitua eta merkaturatze kanal laburrekin. 
Pinuaren laborantza bakarraren eta gertuko herrietako lantegietan lanaz haratago bide 
berriak ireki.

Proiektuaren helburua eta lerro nagusiak, herrian hasitako bi partaidetza prozesuen on-
dorio bezala sortu ziren: Hiri Antolakuntzaren Plan Orokorraren berrikuntza eta partaide- 
tza-aurrekontuak.

Herrian zegoen egoe-
ra bat ere aprobetxatu 
zen: herrian eraikuntza 
bat dago, bere garaian 
erabilera turistikoeta-
rako zaharberritu baina 
inoiz martxan jarri ez 
zena, eta beste alde 
batetik, udal jabetzako 
hiru etxebizitza ere ba-
ditu, hauek ere hutsik 
daudelarik.

Egoera honi esker, 
nekazari berrien insta-
lazio proiektuak etxebi-
zitza bat eta eraikuntza 
komunean espazio bat 
alokatzeko aukera ere ematen du. Eraikuntza komunean, ekoizpena eraldatzeko lantegiak 
instalatuko dira eta bilerak, ikastaroak eta jardunaldiak burutzeko espazioak bideratuko 
dira.

Udaletxeak aurkitu zuen “arazoa” ondorengoa izan zen: herrian ez dago udal jabetzako 
laborantzarako lurrik. Arrazoi honen ondorioz, bertako hainbat jabeekin negoziazio proze-
su bat hasi zuen uzte kontratu bat ixtea lortzeko.

Lursailen lehenengo multzoa lortu ondoren, Ermitabarri auzoan –balio anitzeko eraikun- 
tzaren ondoan-, Nekazalguneak lehen esleipen erronda ireki zuen.

Uztearen baldintzak erabiltzaileei aurkeztu zitzaizkien eta proiektuaren parte izatea auke-
ratu zuten proposamenek bete behar zituzten baldintzak publikatu ziren. Hauek, ekoizpen 
proiektuaren bideragarritasun ikerketa bat eta perspektiba komunitaio, agroekologiko eta 
sozial bat barneratzen zuten. Udaletxetik argi dute nekazal sektorea “sektore oso zaila da 
eta beraz, hasten ari den jendera zuzendu nahi dugu baina non sartzen ari den kontutan 
izatea ere”.

Erabiltzaileekin egingo diren kontratuak 10 urteko iraupena izango dute, baina etxebi-
zitzaren alokairuak iraupen laburragoa izango du, bere helburua jendeak bere etxebizitza 
lortzea delako. Iristen den jendea, nolabaiteko denbora labur baten ondoren, betirako 
izango den beste etxebizitza bat lortzea da helburua (eta modu honetan Nekazalguneako 
ondorengo promozioarentzat etxebizitzak libre uztea). Hasiera batean, herriko jabeekin 
lurrak uzteko kontratu gehiago ixtea lortzen den arabera, urtean 3tan izen-emate eta es-
leipen epe bat irekitzea da ideia.

Beharrezkoak diren inbertsioak proiektura sartzen diren pertsonen edo kolektiboen kar-
gu egongo dira, baina udaletxea “bere eskutik joango da”, beste bazkide bat balitz bezala 
funtzionatuz, bere aurrekontu-sailak bideratuz eta beste finantzazio bideak lortzen saiatuz.

2013 urtearen amaieran Nekazalguneako lehenengo 4 instalazioak gauzatu ziren eta 
bosgarren pertsona batekin, barazki kontserben lantegi bat montatzeko lanak hasi zituz-
ten. 2014 urtean bi lursail berri esleitu dira eta beste hirugarren bat ere badago oraindik 
esleitu gabe.

Proiektuko lehen fase hau “proba pilotu” bat bezala ulertzen da, aurrerago herriko bes-
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te auzo batzuetara eramateko aukera egongo delako. Nahiz eta Nekazalguneako eragi-
leetako batek esaten duen bezala “orain garrantzitsuena honek ongi funtzionatu dezala 
da, lur asko lortzea baino gehiago”: instalatutako pertsonek beraien ekoizpen proiektuak 
finkatzea lortzea eta lankidetza dinamikak sortzea eta beraien arteko topaketa guneak.

Proiektuaren 
deskripzioa eta 
helburuak 

Nekazari gazteen instalaziorako proiektua.
Parte-hartzaileek lurren alokairuko kontratu bat sinatzen dute udaletxearekin (10 urte) eta 
beraiek nahi badute, udal etxebizitza baten alokairu kontratua eta espazio baten alokairu 
kontratua proiekturako egokitu den balio anitzeko eraikuntzean (lantegi, bilera gelak,...).
Deialdiaren oinarriak bideragarritasun ekonomikorako plan bat aurkeztea eta proiektuaren 
justifikazioa aurkeztea eskatzen du, irizpide sozial, agroekologiko eta garapen komunitario 
irizpideen arabera.
Proiektua oso gaztea da. Proiektuen lehen esleipena 2013 urteko abenduan burutu zen (5 
proiektu) eta bigarrena 2014 urteko udaberrian (2 proiektu).

Instituzio eragilea Zeberioko udaletxea

Martxan jartzea 
(urtea)

2013

Egitura
Esleipen izapideak eta proiektuaren jarraipen orokorra udalbatzako hainbat zinegotzi eta 
alkatearen kargura dira. Udaletxeko idazkariak eta administraria kudeaketa lanak ere burutzen 
dituzte.

Beharrak (azpiegitura, 
kontratatutako 
langileak,...)

Proiektuak balio anitzeko eraikuntza bat du eta bertan, produktu batzuk eraldatzeko lantegiak 
instalatuko dira, baita bilera gelak eta prestakuntzarako ikasgelak ere.
Era berean, proiektuak 3 udal etxebizitza ditu, lursailetako esleipendunek alokairuan hartzeko.
Proiektua sortu eta dinamizatu duten pertsonetatik, inor dago liberatua.

Arau-legezko alderdiak

Udaletxeak ez du laborantzarako egokiak diren lurrik. Ermitaberriko lurren kasuan, jabearekin 
“mandatu-kontratu” bat ezarri da: Olaberrietako Santo Tomas Patronatua.
Instalatutako pertsonen eta udaletxearen arteko kontratua Nekazalgunea proiektuaren 
oinarrien bitartez erregulatzen da.

Partaidetza eta 
komunikazioa

Proiektuaren hasierako ideia, bi partaidetza prozesuen lan saioetan sortzen da: Hiri 
Antolakuntzaren Plan Orokorraren berrikuntza eta partaidetza-aurrekontuak.
Zeberion modu profesionalean nekazaritzan lan egiten duten pertsona gutxi horiek, 
Nekazalgunearen sorreran parte hartu dute.

Generoa

Genero dimentsioa proiektuen deialdiaren oinarrietan esplizituki jasota dago. Proposamenen 
baloraziorako dauden sei ardatzetako bat da.
Lehen deialdian hiru emakume eta bi gizon sartu dira.
Bigarren deialdian 2 emakume eta gizon bat.
Proiektuaren diseinu prozesuan zehar, herriko solaskiderik garrantzitsuenetako bat emakumea 
da eta berak, kontsumo talde baterako barazkiak ekoizten ditu.

Lankidetzak
Proiektua sustatzeko EHNE Bizkaia eta Esnetik erakundeen aholkularitza jaso dute. Deialdira 
aurkeztu diren ia pertsona guztiak EHNE Bizkaia bitartez iristen dira (agroekologian 
prestakuntza ikastaroak).

Eragina beste 
eremuetan

Proiektu hau, udalbatzan dagoen taldeak proposatzen zuen elikadura burujabetza eta 
agroekologiaren aldeko lerro politikoa zehazteko eta ezartzeko modu bat da.
Nekazalgunea “lurraldean eragiteko asmoarekin jaiotzen da baina, oraindik goiz da beste lerro 
politiko batzuetan eragingo duen jakiteko. Guretzat hau kate bateko lehenengo katebegia 
da”.

Iraunkortasuneko 
faktoreak

Nekazalgunea planteatu den modua, sortutako proiektu produktiboak inongo finantzazio 
publikorik gabe aurrera egitea da.
Maila ekonomikoan, udaletxeari kostu handiak sortzen zizkion eraikuntza huts bat izatetik, 
proiektuko erabiltzaileek alokairuan hartutako eraikuntza bat izatera pasa da. Ez du dirurik 
irabazten (gizarte alokairuak) baina ez du galtzen ere.
Maila politikoan, taldeen artean bateratze asko izan ez arren, proiektua gauzatzen bada, udal 
gobernuan aldi bateko aldaketa batek proiektua bertan behera uztea pentsatzea ezinezkoa da 
(udaletxearentzat ez du kosturik sortzen eta jende gaztea bizitzera herrira etortzea lortzen du).
 “Garrantzitsuena jendeak sinistea da eta zerbait positiboa dela ikustea”.

Informazio gehiago:

Proiektuaren aurkezpena:

http://www.zeberio.net/ 
es-ES/Nekazalgunea/ 
20140107_nekazalgune.pdf

Nekazalguneko proiektuen 
deialdirako oinarriak:

http://www.zeberio.net/es-ES/ 
Nekazalgunea/20140204_
Nekazalgunea%20-%20Azalpenak%20
2014-01-24_es.pdf
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Aztertutako praktika egokien 
kasuen balorazio orokorra

Orain aurkeztu diren esperientzien analisiak, beraien herrietan antzeko prozesuak hastea 
planteatzen ari diren pertsona guztiei, balorazio gomendio eta aholku multzo bat eskain- 
tzea posible egiten du.

Aurkezpena errazteko eta sinplifikatzeko, balorazio hauek atal desberdinetan taldekatu 
dira, baina kontutan hartu behar da, errealitatean, “gunean” kokatzen garenean, ondoren 
aurkezten ditugun gaiak beraien artean erlazionatzen eta atzeraelikatzen direla.

Baliabide, ezagutza eta esperientzia gabezia

Aztertutako proiektu gehienei dagokien ezaugarri bat, praktikan jartzea hobetzeko edo 
zabaltzeko beharrezkoak diren baliabideen gabezia da.

Baliabide gabeziaz hitz egiten dugunean, finantzaketan soilik pentsa liteke. Nabarmena 
da bertako nekazaritza sektorearen sustapena ez dela tokiko administrazioetako lehenta-
sun absolutoa. Bereziki hiri-barruko eta hiri-inguruko guneetan. Beraz, ekimen hauek beti 
nahikoa litzatekeena baino aurrekontu partida txikiago bat jasotzen dute.

Muga hau izan arren, diruaz gain, askotan beste baliabide batzuen gabezia ere izaten 
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da. Adibidez, herri baratzeen kasuan, laborantzarako egokiak diren udal titularitateko lu-
rren gabezia egotea ohiko arazo bat da. Eta gabezi hau, proiektu hauek herritarren ar-
tean sortzen duten interes handiarekin elkartzen badugu, funtzionamendu arazo batean 
bihurtzen da. Herri baratzeen proiektu gehienetan, guztietan ez esateagatik, dagoen lur-
sail kopurua askoz txikiagoa da horietako bat eskuratzeko izena ematen duten pertsonen 
kopurua baino. Muturreko hainbat kasu eman dira, esaterako Gasteiz, hutsik zeuden 60 
lursail eskuratzeko 800 eskaera izatera iritsiz. Urte honetan bertan (2014) Intxaurrondo 
Auzoan (Donostian) baratze gune berri baterako izen-emate epea ireki da, eskainitako 88 
lursailetako mila pertsona baino gehiagok izena eman dutelarik.

Egoera honek, erabiltzaile askok nahi luketeena baino uzte denboraldi laburrago bat 
bat ezartzera behartzen du. Kontratuak 5 urte inguruko iraupen bat izaten du, denbora 
hori pasa ondoren erabiltzaileek beraien lursaila utzi eta itxarote-zerrendan daudenei utzi 
behar die. “Egiturazko” gabezi hau zuzentzen saiatzeko, herri baratzeak sustatzen eta ku-
deatzen dituzten erakundeen aldetik, laguntza eta aholkularitza mekanismoak ezartzea 
egokia litzateke, lursaila utzi behar duten erabiltzaileek beste lursail batzuk (alokairuan) 
bilatu ahal izateko, orain arte bezala beraien baratzean landatzen jarraitzeko.

Nekazaritzarako egokiak diren udal lurren gabeziak, agro-herrixken proiektuei ere eragi-
ten dio. Hainbat kasutan, tokiko administrazioetatik mota honetako proiektuak gauzatzen 
hasi dira, unean bertan “eskura” daudenak baina nolabaiteko epe labur batean lur horiek 
beste erabilera batzuetarako esleitu daitezkeenak. Hori horrela izanez gero, agro-herrixka 
desegiten hasi beharko litzateke eta esleipenduenei kalteak ordaindu kontratuaren iraupe-
na oraindik amaitu ez balitzaieke. Arrazoi honen ondorioz, egoera honetan aurkitzen diren 
agro-herrixkak kontratu motzak ezartzen dituzte (5 edo 10 urte), proiektu hauen helburua 
nekazal ustiapen berrien instalazio “profesionala” dela kontutan hartzen badugu.

Beste alde batetik, langilegoaren kasuan baliabide gabezi bat detektatzen da. Zentzu 
honetan, elkarrizketatutako hainbatek, bultzatutako neurrien jarraipen hoberena emateko 
bere ezintasunaren aurrean kezka adierazi du. Zenbait kasutan, ekimen batek lortu duen 
arrakasta edo erantzunaren gaineko balorazio minimo bat ezin izan daiteke egin.

Baina, baliabide “materialen” (finantzazioa, lurra, langilegoa,...) gabeziak ez du beti ara-
zo bat suposatzen. Elkarrizketatutako pertsona batek adierazi zuen bezala “telefono bat, 
paper bat eta boligrafo batekin, hasiera batean gauza asko egin daitezke”.

Baliabide “materialez” gain baliabide “ez-materialen” gabezia bat ere aurkitzen dugu. 
Gabezi bereziki oso esanguratsua, bide berriak esploratzen dituzten proiektu “gazteen” 
artean.

Izaera honetako prozesuak nola dinamizatu eta kudeatu daitezkeen inguruan “ezagu- 
tza kolektibo” baten gabezia, proiektu “aitzindari” guztien lehen faseetan gertatzen den 
arazo nabarmen bat da. Proiektuaren helburuak formulatzea nolabait erraza izan daiteke. 
Adibidez, bertako lehen sektorea dinamizatu eta inguruko nekazal produktuak sustatu. 
Baina elkarrizketatutako pertsona batek adierazi zuen bezala, arazoa iristen da planteatzen 
duzunean: “hau dinamizazio zerbitzu bat da eta sektorea dinamizatu behar dugu. Ongi da, 
“dinamizatu”. Baina nola egiten da hori?”.

Ezagutza kolektibo gabezi hau beste zenbait gai puntualetan ere islatzen da: taldeen eta 
batzarren dinamizaziorako tresnak, bertako ekoizleek merkaturatzen dituzten produktuen 
zertifikazio eta kontrol mekanismoak, etab.

Mailaz ma i lako eta konplexua den prozesu bat

Bultzatu nahi den proiektua ekintza isolatu bat bezala baino, bertako lehen sektorearen 
egoeran eta herritarren elikadura ohituretan eragiteko estrategia integral bat bezala har- 
tzen bada, prozesu mota konplexu baten aurrean gaudela argi izan beharko da eta bere 
helburuak egun batetik bestera ez direla lortuko argi izan beharko da ere.

Konplexutasuna ez dago atxikita bakarrik landa garapen eredu alternatiboei. Teknika-
rientzat eta politikarientzat sinpletasuna maneiatzeko erosoagoa da, zalantzarik gabe, bai-
na “aukerak konplexutasuna berriz berreskuratzean daude. Lan gehiago suposatzen al du? 
Bai. Baina baldintza horietan ez bada, akabo”.

Proiektu batek sentsibilizazioaz baino haratago joan nahi badu, ikuspen estrategikoare-
kin ekin behar du eta epe luzerako helburu “anbiziosoak” planteatu behar ditu. Sen- 
tsibilizaziotik eraldaketa errealera jauzia ematen ez bada, egoera hipotetiko “ideal” bat 
egoera erreal “etsigarri” batekin konparatzen duen diskurtso mugiezin eta geldiarazten 
duen batean gelditzeko arriskua dago. Honen ondorioz, kontutan izan behar da, bertako 
produktuak kontsumitzeko garrantziaren gainean herritarrak sentsibilizatzea zaila bada, are 
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zailagoa dela produktu horiek eskuratzea lortzea. Bertako produktuen eskuragarritasuna 
urteko epe zehatz batzuetan nabarmen jeistea behin baino gehiagotan gertatu da, horrek 
kontsumitzaileen motibazioan eta konfiantzan inplikatzen dituen ondorioekin.

Ekimen hauen konplexutasuna eta izaera berriek batzuetan, udal organigramaren ba-
rruan bertan nahasmena sortzen dute. Proiektu hauek udaletxeko sail desberdinei dago-
kien gaiekin zerikusia dute eta beraien artean koordinazio bat ezartzea egokia litzateke. 
Herri baratzeen gaineko elkarrizketa batean, ingurumeneko teknikari batek arazo hau 
azaltzen zuen: “herri baratzeen proiektua Ingurumena sailari al dagokio? Ondareari, udal 
lurrak direlako? Udal zerbitzuei, mantenu eta lorenzaintza lanak daudelako?”.

Aztertutako herri baratzeen inguruko beste kasu batean, proiektuaz arduratzen den tek-
nikaria udaletxeko sail desberdinekin koordinatu behar du, baratzeen mantenuak eskatzen 
dituen lan guztiak burutzeko.

Parta idetza

Proiektu hauetan “konplexutasun iturri” handienetako batek, erabiltzaileen, ekoizleen, 
kontsumitzaileen eta beste gizarte eragile batzuen parte hartzeari ematen zaion garran- 
tziarekin zerikusia du.

Gizarte bizitzako beste zenbait eremuetan bezala. “giza faktorea da garrantzitsuena eta 
zailena”: gatazka pertsonalak, desberdintasunak –sexua, arraza, gizarte maila,...-, komuni-
kazio gabezia, etab.

Aztertutako kasu guztietatik, proiektuko kideen partaidetzari lehentasuna ematen diote-
nak oso gutxi dira. Oro har, elkarrizketatutako pertsona guztiak partaidetzak duen garran- 
tziarekin bat egiten dute, gai honen inguruan proiektu batetik bestera dagoen balorazioa 
nabarmen aldatzen den arren.

Zenbait kasutan, ekoizleen edo/eta herritarren aldetik partaidetza gabezi bat sortzen 
da. Partaidetza sustatzeko garatutako estrategia batzuk ez dute funtzionatu eta ez dakite 
egoera hau nola konpon daitekeen. Nola moztu edo apurtu dagoen gehiegizko menpeko-
tasuna pertsona dinamizatzaileari dagokionez? Nola lortu proiektua beraiena den zerbait 
bezala sentitzea eta ez udaletxearen zerbait bezala? Nola gainditu partaidetza “kontsu-
mo” bezala ulertuta eta nola lortu “eraikuntza kolektiboa” bezala ulertutako partaidetza 
bat?

Erantzun bakar bat ez duten galdera konplexuak dira. Horrek ez du esan nahi geldota-
sun zehatz batzuekin haustea ezinezkoa denik, ezta proiektuetako antolakuntza egituretan 
aldaketak lor ez daitezkeenik ere.

Horretarako ezinbestekoa da pertsonal teknikoak nahikoa tresna izatea eta partaide- 
tzako bertako garapen baten aldeko apustu egiteko prest egotea. “Dinamizatzailearentzat 
askoz konplexuagoa den eredu bat, baina emaitza hobezinak lortzeko giltza dena”.

Zentzu honetan, aztertutako nekazal sektorearen dinamizazio bi proiektuetan kontrata-
tutako teknikariek bat egiten dute, dinamizatzen duen pertsonak proiektua sinistu behar 
duela eta edozein motako lana egiteko prest egon behar duela esaterakoan: “papeleoare-
kin” ekoizleei laguntzetik etxea zein kolorekoa margotu behar duten erabakitzeraino.

Nolabait, prozesu hauen dinamizazioa bokaziozko lan baten edo lan “militante” baten 
antzekoa da, batez ere bere lehen urteetan, hain zuzen ere“proiektutik zure bizitza egitera 
prest egon behar duzu”.

Partaidetzaz hitz egiteak, proiektuak garatzen diren moduaz hitz egitea suposatzen du: 
erabakiak nola hartzen diren, nork hartzen dituen, komunikazioa errazten duten tresnak 
zeintzuk diren, pertsona guztiak eroso eta baloratuak sentitzea nola bermatzen den, etab.

“Ereduek” kolektibo beraren erreprodukzioaren eremura barneratzen gaituzte. Tradizio-
nalki bigarren maila batera eraman izan den alderdi bat, helburu produktibo “handien” 
atzean ezkutaturik gelditzen da (emaitzak, arrakastak, errekonozimendua). “Bigarren mai-
lako gai” hauek mugimendu feministak azken hamarkadetan zehar mahai gainean jarri 
dituen gaiak dira, eta zorionez, geroz eta gehiago bisibilizatuz eta baloratuz joan dira gai 
garrantzitsu bezala, edozein proiektu kolektibo eraldatzailetan.

Zentzu honetan, burutu dugun kasuen analisian genero alderdiari bereziki zuzendutako 
bloke bat barneratu da. Gaingiroki, proiektu gehienek beraien oinarri ideologikoen eta 
praktikoen artean bereziki dimentsio hau barneratzen dutela baieztatu dezakegu. Beste 
alde batetik, elkarrizketatutako hainbat pertsonak adierazi dute, oro har beraien proiek-
tuetan, emakumeak direla inplikazio gehien duten pertsonak, ekintzetan eta erabaki hartze 
espazioetan. Horretaz gain, proposamen berritzaileak hobekien jasotzen dituztenak ere 
badira, lehen sektorearen dinamizazio proiektuen kasua den bezala.
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Hain zuzen ere, mota guztietako salbuespenak onartzen dituzten joerak dira, baina no-
labait, aztertutako hainbat kasutan elkarrizketatutako pertsona batek esaten zuen baiezta- 
tzen da: “Landa garapena [berria] femeninoa dela argi dago”. “Femeninoa” emakumeei 
dagokion zerbait bezala ulertzeaz gain, egiteko modu bat bezala ulertzea ere.

Aitzitik, dimentsio hau modu integral eta zeharkakoan barneratzeko trensa gabezia bat 
hautematea izan dugu. Adibidez, nekazaritzan modu profesionalean lan egin nahi duten 
pertsonen instalazio proiektuetan (agro-herrixkak), emakumeek aurkeztutako proiektuek 
“diskriminazio positiboa” jasotzen dute esleipena egiterako garaian. Nabarmendu behar 
den lehen pausua da baina, hausnarketa feministaren ekarpenak ez ditu modu globalean 
barneratzen. Zalantzarik gabe, gabezia hauek ez dira borondate gabezi baten ondorio, 
oraindik bide asko dago ulertzera iristeko eta kontutan hartzeko, egitura eta dinamika 
patriarkalak oraindik ere gure egunerokotasuna zeharkatzen dutela. Eta beraz, gure proie-
ktuak perspektiba honetatik berriz definitu beharko lirateke.

Funtz ionamendu ir izp ideak ,  inklus ioa eta kontrol mekan ismoak

Mota honetako proiektuak praktikan jartzeak arazo egoerak sortzen ditu, “paper gai-
nean” jartzeko garaian beti aurreikusi ezin diren arazoak. Ohikoa da proiektu bat garatzen 
denean, une horretako egoera zehatz horiek “ustekabeko” aldagaiak barneratzea, eta 
ondorioz, beti erosoak eta atseginak ez diren gai horietan jarrera bat hartzera behartzen 
dute.

Nahaste eta bidegabekeri posibleak ekiditeko, elkarrizketatutako pertsona batek argi 
du, hasiera batetik funtzionamendu arau oso zehatz batzuk ezartzea beharrezkoa dela, 
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“beti dagoelako aukera eta denbora mahuka zabala izateko”. Beste alde batetik ordea, 
elkarrizketatutako beste pertsona baten iritziz “ez da beharrezkoa egin nahi den hori oso 
zehaztuta izatea, nahikoa da egin nahi ez duzun hori oso argi izatea, normalean bidea 
garbitzeko asko laguntzen du”.

Une puntual batzuez ari gara (portaera pertsonalak, espazio eta baliabide komunen 
erabilera desegokia, etab.), proiektuaren helburuen eta eraldatu nahi den errealitatearen 
artean kontraesan bat planteatzen duten, egitura izaerako fenomenoez ere ari gara.

Zentzu honetan, mota honetako ekimenak bultzatu nahi dutenek aurre egin beharko 
dieten 4 alderdi polemiko aipa daitezke:

a) Bertakoak ez diren produktuen presentzia ekoizleen azoketan
Ekoizleen azoka askotan hor egon den ohitura “tradizional” bat da, batez ere ekoizpe-

nerako urteko garai kritikoetan (udaberria baratzeen kasuan). Egoera gatazkatsu bat plan-
teatzen du beraien produktuak bakarrik saltzen 
dituzten pertsonen eta beraien eskaintza beste 
hainbat produktuen birsalmentarekin “osagarri- 
tzen” duten pertsonen artean.

Azokako edo feriko antolakuntzak horrelako 
praktiken erabateko debeku bat jartzea aukera 
dezake edo bertako produktua kanpoko pro-
duktutik desberdintzeko modua bilatzea. Debe-
kua aukeratzen badu, eskaintzen den produktu 
guztia kontrolatzeko zertifikazio mekanismoak 
izan beharko lituzke. Bertako produktuaren eta 
kanpoko produktuaren arteko elkarbizitza auke-
ratzen badu, bi produktuak ongi identifikatuta 
daudela ziurtatu beharko luke. 

b) Bertako produktuak azalera handiko den-
detan

Aurreko egoera baino ez ohikoagoa da bai-
na aurrekoa bezain eztabaidagarria. Burututako 
elkarrizketaren batean, herriko azalera handiko 
dendetan bertako produktuen presentziari egin 
zaio aipamena. Horrez gain, merkaturatze kanal 
honekin lan egiten duten ekoizleen asetasun 
maila altua aipatzen zuten ere.

Gai honek eztabaida sakon bat planteatzen 
du, jarraitzen diren helburuak lortzeko erabili be-
harreko estrategiak eta bitartekoak zeintzuk izan 
behar diren inguruan. Azalera handiko dendak, 
proiektu hauekin eraldatu nahi den elikadura 
sistema sinbolizatzeaz gainera, zati handi ba-
tean mundu osoko familia nekazaritzak bizi duen 
egoera kritikoaren arduradun zuzenak dira.

Seguruenik maila politikoan gai honen in-
guruan zalantzarik ez da izango, baina sustapen eta bisibilizazio “taktikari” dagokionez, 
egokia al da bertako produktuentzat kanal hau sustatzea? 

c) Nekazaritza ekologiko ekoizpenaren sustapena
Proiektu hauek zeharkatzen duten beste eztabaida handietako bat ekoizpen ekologi-

koaren bultzada da. Gai honen inguruan desberdintasun garrantzitsuak nabari dira proie-
ktu motaren arabera. Herri baratzeen kasuan baratzezaintza ekologikora bideratzen den 
joera orokortu bat dago. Ekologikoagatik egiten den apustu honek planteatzen duen 
arazo “praktiko” handiena, erabiltzaileek nekazaritza mota honetakoak ez diren teknikak 
eta produktuak erabiltzen ez dituztela bermatzea da. Horretarako, ahalegin guztiak pres-
takuntza eta sentsibilizazioan oinarritzen dira, lursail guztien kontrol sakona gauzatzeko 
nahikoa bitarteko izaten ez direlako.

Agro-herrixka ekologikoen kasuan, arazo hau minimizatu egiten da esleipendun kopuru 
murritzagatik eta hauen profilagatik (aurretik nekazaritza ekologikoan prestatu den jendea 
da eta askotan gizarte mugimendu agroekologikoetatik datozenak dira).
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Beste alde batetik, lehen sektoreko dinamizazio bertako produktuen sustapen proiek-
tuak, herriko edo eskualdeko ekoizle multzoarekin lan egitera ohituta daude. Kasu guztie-
tan ekoizpen ekologikoaren aldeko apustu instituzional batez hitz egiten da baina, ekoizle 
konbentzionalen proiektuan ematen den laguntza eta inklusioarekin ez da bateraezina. 

Ekoizpen ekologikoaren sustapen elkarte batzuk, ekoizle ekologikoekin eta ekoizle 
konbentzionalekin bereiztu gabe lan egiten duten ekimen hauekin beraien desadostauna 
adierazi dute. Kritika hauen aurrean, nekazal sektorearen dinamizazioan lan egiten du-
ten pertsonetako batek erantzun hau ematen du:“nik ekologikoak izan aurretiko pausuan 
lan egiten dut. Nik zure elkartea elikatzen dut. Herriko berrogei abeltzainekin lan egin 
behar dut ez ekologikoak diren sei horiekin bakarrik. Nondik aterako dira etorkizuneko 
ekologikoak? Sartu berri diren gazteetatik bakarrik? Ez, herriko ekoizle ekologikoak egun 
existitzen den sektoretik aterako dira. Batzuk honetan lanean hasiko dira baina sektorea 
bihurtzea lortu behar dugu”.

Nolanahi ere, baloratzea erraza ez den egoera 
nahikoa anbiguoa da. Proiektu hauek “benetan” 
zein punturaino sustatzen dute ekoizpen ekolo-
gikora egin beharreko transizioa? Galdera hau, 
eredu produktiboetan transizio hau ebaluatzea 
posible egiten duten adierazle multzo batekin 
erantzun liteke: ekoizle ekologikoen kopurua, 
transizioa proiektuaren hasieratik burutu duten 
ekoizleen kopurua, prestakuntza ekintzak ekoi-
zpen ekologikoan, etab.

d) Osasun erregistrorik gabe elaboratutako 
produktuen barneraketa

Nekazaritza eskala txikian eta bertako mer-
katuak sustatu nahi direnean hartu beharreko 
beste erabaki “handietako” bat, hainbat espa-
zio publikoetan higiene-osasun araudia bete- 
tzen ez duten produktu haiek barneratzea edo 
kanporatzea da.

Jakin dakigunez, familia ustiapenek aurre egin 
behar duten oztopo handienetako bat suposa- 
tzen du, elaboratutako beraien produktua modu 
zuzenean merkaturatzen saiatzen diren ustiape-
netan.

Kontsumo pribatuaren edo asoziatiboaren 
eremuan ez da beti lan egiten osasun erregis-
troa duten produktuekin; baina administrazio 
publikoek bultzatutako ekimenen esparruan 
kokatzen garenean, egunean dagoen araudia 
betetzeko eskakizuna zorrotzagoa bihurtzen da. 
Edozein kasutan, oraindik irekita jarraitzen duen 
gai bat da eta beti ez da modu berdinean ku-
deatzen. Hainbat merkaturatze kanaletan eska-

kizun hau “erlaxatu” daiteke bertako produktu zehatz batzuk ez baztertzeko. Beste kanal 
batzuetan, adibidez ikastetxeetako jangeletan, araudiari egokitu beharra guztiz ezinbes-
tekoa da..

Pro iektuen iraunkortasuna (pol i t i koa eta ekonomikoa)

Proiektuek bertako lehen sektorearen egoeraren hobekuntzan inflexio puntu bat jarri 
nahi badute eta elikadura ereduan aldaketak barneratu nahi badituzte, ezinbestekoa da 
denboran mantentzea. Mota honetako prozesuak epe ertain edo luzerako sortu behar 
dira, derrigorrez, beraz, bere iraunkortasunaren aldeko neurrien ezarpena aholkatzen du.

Soilik ekonomikoa den alorrean, finantzazio publikoaren minimizazioa lehentasun ba-
tean bihurtzen da. Hautatutako kasuen azterketak, une puntuletan inbertsio publiko batek 
jarduera lerro zehatz batzuk hastera lagundu badezakete ere, epe luzera, jarduera hauek 
ahal duten neurrian auto-finantzatzea lortu behar dutela iradokitzen du.

Herri baratzeetan kuotak ezartzeak, adibidez, helburu hau jarraitzen du, nahiz eta 
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partzialki izan. Kasu honetan kuota “sinboliko” batek erabiltzaileek proiektuarenganako 
konpromisoa eta erantzunkidetasuna indartzera laguntzen du ere.

Edozein modutan, mota honetako proiektuetan zein beste motatakoetan ere, iraunkor-
tasun ekonomikoa lortzeko modu eraginkorrena instalazioak eta mantenu beharrak mini-
mizatuz egiten da. 

Kontutan hartu beharreko beste alderdi bat dinamizatzailaren irudiari dagokionez sor 
daitekeen menpekotasuna da. Dinamizatzailearen irudia duten aztertutako kasu guztietan, 
proiektuaren dinamizazioa bere gain hartzen duen pertsonak modu ordainduan egiten 
du lan. Kasu horretan, edozein arrazoi dela eta lanpostu hori desagertuko balitz, hasitako 
ekintzak autokudeatutako moduan funtzionatzen jarraitzea garrantzitsua litzateke, erabil- 
tzaile beraien edo parte-hartzaileen eskutik. Hau lortzeko dagoen bide bakarra pertsonen 
ahalduntzea indartzea da: “gauzak sor daitezela eta kudeatu daitezela beraiengandik, ahal 
den neurrian”.

Antolatzen diren ekintzak proiektuaren helburu nagusiekin bat etorri behar dute, hauek 
betetzeko modu eraginkorrenean lagunduz. Horrela adibidez, hainbat elkarrizketetan eki-
taldi “folkloriko” mota batzuk kritikatu dira, gastu handi bat suposatzen duten eta egune-
roko bertako kontsumoa sustatzera laguntzen ez duten azoka bereziak bezala (txuletaren 
feria, bisiguaren feria).

Baina seguruenik, proiektu hauen iraunkortasuna mehatxatuta ikus daiteke arrazoi poli-
tikoengatik, arrazoi ekonomikoengatik baino. Hau horrela gertatzen da, baliabide ekono-
mikoen disponibilitatea gobernatzen duenaren borondate politikoaren menpe dagoelako 
zuzenean.

Elkarrizketatutako pertsona batek adierazten duen bezala: “oso garrantzitsua da mota 
honetako prozesuak despolitizatzea. Pertsona guztiek berea balitz bezala sentitzea, alder-
di guztiek herriarena den zerbait bezala ulertzea eta ez alderdiarena”.

Egoera ideala hauxe da: udalbatzan (edo Foru Aldundiko Batzarretan) ordezkatzen di-
ren alderdi guztiak proiektua bultzatzea duen garrantzian ados egotea. Eta, politikaren 
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munduan salbuespen bat suposatzen duen arren, hautatutako kasuen azterketak proiektu 
hauetan horrelako egoera nahikoa arrunta dela erakusten du.

Adostasun kasu hauek ematen ez direnean, proiektuak “blindatzeko” modu egoki bat, 
arauzko xedapen formalak onartzen lor daiteke (ordenantzak, dekretuak), hauek nahiz eta 
alda daitezkeen, proiektuari entitate handiago bat eskaintzen dizkiote. Beste alde batetik, 
elkarrizketatutako pertsonaren batek aipatu du ere, proiektuak udal talde teknikoaren la-
guntza badu denboran irauteko aukera gehiago duela..

Tekn ikoen eta pol i t i koen arteko erlaz ioa. Admin is traz ioen eta g i-
zarte erag i leen arteko erlaz ioa

Proiektu bat sustatu behar duten pertsonen arteko koordinazioa eta ulermena faktore 
gako bat bezala aurkezten da. Hasierako ideia bai kargu politiko batetik sortzen bada bai 
teknikari batetik sortzen bada, desigarria litzateke bi aldeek proiektuaren gaineko ikuspen 
komun bat izatea. Batzutan gertatzen da politikoa “bere kabuz” joaten dela iritziak kontu-
tan hartu gabe, edo baita, teknikarien lana kontutan hartu gabe. Aitzitik, politikoak ekimen 
bati bere babesa ematen badio, “dena errazagoa da. Alkateak hau apustu politiko bat 
dela esaten badu, teknikariaren lana guztiz errazten da”.

Hain zuzen ere, udaletxeko sail desberdinen arteko geroz eta koordinazio gehiago egon, 
orduan eta emaitza hobeak lortuko dira. Herri txikietan egoera honetara iristea errazagoa 
da baina, askoz zailagoa dirudi hiri handietako udal administrazioetan.

Teknikarien eta politikoen arteko erlazioa etengabeko berrikuntza batez zeharkatuta 
dago: politikoak karguan aldatzen joaten dira teknikariak hor mantentzen diren bitartean. 
Teknikari hauek zailtasunak aurki ditzakete, proiektu zehatz batetan konpetentzia duten 
instituzioren batetan aldaketa politiko bat dagoen bakoitzean (udaletxea, foru aldundia, 
gobernu autonomikoa). Askotan, teknikariek politiko kargu berriei egiten ari diren guztia 
adierazi behar izan die, zergatik, noiztik, etab. Lan hau oso neketsua da baina ekidiezina 
ere bada.

Zenbait kasutan, esperientziak partekatzeko topaketa espazio bat edo mota honetako 
proiektuekin erlazionatutako teknikariak eta politikoen arteko sare posible bat sortzea inte-
resgarria izango litzatekeela planteatu da. Proposamena 21 Agendaren inguruan sortutako 
sarean inspiratuta dago eta elkarrizketatutako pertsona multzoak ongi jaso du. Guztiak 
ados daude, proiektua hasteko garaian laguntza edo erreferente bat izateak duen garrant-
zia. Baina hala ere, gehienek onartzen dute ez dituztela Euskal Autonomia Erkidegoan 
ezartzen ari diren “antzeko” proiektuak ezagutzen, ezta hauen atzean dauden pertsonak 
ere.

Bertako administrazioen barruan ematen diren erlazioez gain, funtsezkoa da herritar 
multzoak eta bereziki, proiektuarekin zuzenean erlazionatutako daude sektoreek proiek-
tuak duen garrantzia ulertzea: “jendeak lehentasunezkoa dena ikusten ez badu, proiektua 
ez da ongi aterako”.

Proiektua sustatzen dutenek, beraien aldetik, hainbat sektoretan sor daitezkeen errezelo 
posibleak aurreikusi beharko dituzte eta horren arabera ekin. Adibide errepikari bat mer-
katari txikietan aurkitzen dugu, hauek bertako azokak lehiakortasun desleiail bat bezala 
ikusten dituzte. Era berean, nekazari profesionalek gauza berdina pentsatzera iris daitezke 
herri baratzeetatik, beraien artean komunikazio minimo bat ezartzen ez bada.

Muturreko zenbait kasutan, desberdintasunak ez dira ematen komunikazio gabezia 
dagoelako, administrazio publikoaren eta gizarte erakunde zehatz baten arteko gatazka 
zuzen bat dagoeko baizik, proiektua nola kudeatu behar denari dagokionez.

Egindako elkarrizketa batean, udal teknikari bezala lan egiten duen pertsona batek, ad-
ministraziotik bakarrik sustatzen diren proiektu guztiak porrota izatera bideratuta daudela 
baieztatu zuen. Iritzi hau gainontzeko elkarrizketatutako pertsonekin konparatzean, denak 
ez zeuden ados, baina bai adostasuna adierazten zuten administrazioak bertako gizarte 
sarearen ahotsarekin sentibera izan eta partaidetza sustatu behar zutela.

Eztabaida honek planteatzen duen galdera oso sinplea da, administrazioak jokatu behar 
duen papera zein izan behar duen: herritarrek bultzatzen dituzten prozesuak laguntzera 
eta jarraitzera mugatu behar dute edo paper aktiboago bat hartu behar dute? Kasu ho-
rretan, proiektuan parte hartzen duten edo proiektuagatik eraginduta dauden kolektiboen 
proposamenak eta eskariak beraien ekimenetan nola sar ditzakete?

Gai honek hausnarketaren beste eremu batean kokatzen gaitu eta hurrengo atalean 
landuko da.
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Ekoizleekin, kontsumo taldeekin 
eta gizarte erakundeekin tailerrak

Lehen sektorearen dinamizaziorako eta bertako produktuen sustapenerako tokiko poli-
tika berriek, gizarte mugimendu agroekologikoa dei genezakeen horretatik bultzatutako 
proiektu eta ekimen multzo batekin espazio politikoa partekatzen dute. Euskal Autonomia 
Erkidegoan oraindik finkatze fasean dagoen mugimendu bat da, baina azken urteetan 
zehar agroekologia eta elikadura burujabetzaren proposamenak modu esanguratsuan za-
baltzea lortu du. Espazio politiko honetan bere gainean esperientzia asko duten erakun-
deak aurkitzen ditugu, berriki agertu diren proiektu kopuru handi batekin batera. Osa- 
tzen duten eragileen profilak ere desberdintasun asko aurkezten ditu: nekazal sindikatuak, 
ekoizpen ekologikoaren sustapenerako erakundeak, ekoizle sareak, kontsumitzaile elkar-
teak eta taldeak, hazien sareak, elikadura burujabetzaren eraikuntzaren alde lan egiten 
duten GGKEak, erakunde ekologistak, etab.

Erakunde hauek burututako lan hau gabe bertako administrazioek nekez adieraziko 
lukete beraien interesa, orain sustatzen hasten diren agroelikadura alternatiba horietara. 
Hainbat kasuetan gainera, gizarte erakundeen eta bertako administrazioaren arteko erla-
zioa zuzena da (udal teknikariei eta zinegotziei lankidetza eta aholkularitza, erakundeetako 
teknikarien aldetik).

Aurreko atalean aztertutako proiektuak espazio politiko honetan parte hartzen dute eta 
beraz, praktika hauen inguruko azterketa osatzeko, aipatutako espazioa osatzen duten 
gainontzeko eragileek nola baloratzen duten ezagutzea beharrezkoa zen.

Ikerketa honen “aurretiko” izaera kontutan izanik, erakunde agroekologikoen inklusioa 
lan prozesuan, ekoizleekin, kontsumo taldeekin eta elikadura burujabetzaren eraikuntzan 
lan egiten duten GGKEekin egindako bi tailerren bitartez burutu da:

Bi saioetan parte hartu duten pertsonak ondoren azaltzen diren erakundeetako kideak 
dira:

Bi tailerren egitura antzekoa izan zen eta 3 ziren beraien helburu nagusienak:

• Tokiko administrazioetatik bultzatutako proiektuen 
egokitasuna baloratu

• Proiektu hauek ezartzen diren modua baloratu

• Tokiko administrazioetarako proposamenak jaso

Eremua Taldea, proiektua, erakundea Herria

Baratze-ekoizpena Guardaplata Basherri Taldea Bidebieta (Donostia) eta  Lezo

Esne eta esnekien ekoizpena Igeldoko esnea Igeldo

Kontsumo taldea AntiguaOtarra Antiguo (Donostia)

Kontsumo taldea Hondarribiko kontsumo taldea Hondarribia

Ekoizle eta kontsumitzaileen sarea Basherri Gipuzkoa

Bertako produktuak jai ekitaldietan Donostiako Piratak Kofradia Donostia

GKE Mugarik Gabe Euskal Autonomia Erkidegoa

GKE Emaús Gizarte Fundazioa Gipuzkoa
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Tokiko administrazioetatik bultzatutako 
proiektuen egokitasuna 

Alderdi hau baloratzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan Elikadura Burujabetzaren erai-
kuntza zailtzen duten arazo edo oztopo nagusienen lehenespen ariketa bat proposatu zen. 
Oztopo hauen zerrendak, tokiko administrazioetatik bultzatutako ekimenek bere lan ildoak 
aukeratzen “asmatzen” duten kontrastatzea posible egin beharko luke.

Bi tailerretan identifikatutako arazoen zerrendak ondorengoak izan ziren:

Lehen tailerra

• Eragile desberdinen arteko (ekoizleak, kontsumi- 
tzaileak, administrazioak,...) antolaketa gabezia 

• Joku politiko bikoitza (diskurtsoaren eta praktikaren 
arteko distantzia)

• Alternatiben informazio eta difusio gabezia

• Gizartearekiko sentsibilizazio gabezia

• Erakundeen baliabide gabezia 

• Lurra eskuratzeko eta beste baliabide naturalak 
eskuratzeko zailtasuna

• Arauketa gabezia (legezko esparrua)

• Kontsumitzailearen babesgabetasuna

• Informazioaren pribatizazioa

• Jende aberatsaren ereduak berdindu nahi izan 
(pobretutako pertsonen aldetik)

• Hezkuntza

• Publizitatearen boterea

• Balore gabezia

• Autoestima kolektiboaren gabezia

• Merkatu globala

• Elikadura katearen kontrola 
(enpresa handien eskutik)

• Ustiapen txikiei zailtasunak

• Kontsumo ohiturak eta bizitza erritmoak

• “Ate birakariak” (administrazio publikoa eta enpre-
sa pribatuen artean)

• PAC eta beste politikak

• Gure ezagutzen galera (nekazal ekoizpenean)

Bigarren tailerra

• Kapitalaren logika
• Bertako ekoizleen gabezia
• Elikadura ezjakintasuna
• Bertakoa kontsumitzeko aukeren ezjakintasuna
• Beste ekoizpen ereduetara transizioan zailtasuna
• Interes gabezia administrazio publikoen aldetik
• Nekazal zoruaren desagerpena (lurra eskuratzea)
• Elikadura heziketa gabezia
• Egungo bizitza estiloak
• Elikadura banaketa handia
• Legedia (higiene-osasun araudia,...)
• Nekazaritzan ez oinarritutako landa garapen 

eredua
• Administrazio publikoak praktikan gauzatzen ez 

diren ikerketak burutzen dituzte
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Bi tailerretako zerrendatik atera dezakegun lehen konklusioa ondorengoa da, aurreko 
atalean aztertutako ekimenak identifikatutako arazo edo zailtasun askorekin erlazionatuta 
daude (Alternatiben informazio eta difusio gabezia, Gizarteari zuzendutako sentsibilizazio 
gabezia, Lurra eskuratzeko eta beste baliabide batzuk eskuratzeko zailtasuna, Kontsumo 
ohiturak eta bizitza erritmoa, Bertako ekoizleen gabezia, Elikadura ezjakintasuna, Bertakoa 
kontsumitzeko aukeren ezjakintasuna, Beste ekoizpen ereduetara transizioan zailtasuna, 
Elikadura heziketa gabezia).

Hala ere, bertako administrazioetatik bultzatzen diren proiektuak arazo hauekin erlazio-
natuta egoteak ez du esan nahi, hain zuzen ere, irtenbide egoki bat eskaintzeko gaitasuna 
dutenik. Nolanahi ere, aztertutako proiektu asko modu batean gazteak direla gogorarazi 
behar da eta beraz, oraindik goiz da proiektu hauek duten indar eraldatzailea baloratu 
ahal izateko.

Jarraian, arazo hauen garrantziari lehentasuna ematea proposatu zitzaien eta bertako 
administrazioek arazo hauen irtenbidean eragiteko zein gaitasuna duten kontutan hartzea 
proposatu zitzaien.

Ondorengo irudian garrantziaren lehentasuna eta lehen tailerrean burututako eragiteko 
gaitasunaren ebaluazioa ikus daiteke (bigarren tailerrean ez zen ariketa gauzatu).

Eskuineko zutabean (eragiteko gaitasuna), parte-hartzaileek bertako administrazioetan 

eragiteko gaitasun handiari dagokionez adostasun handiago bat izan zutela ikus daite-
ke, irudiaren goiko aldean agertzen diren alderdiei dagokienez. Hauetako asko gizar-
teari zuzendutako sentsibilizazioarekin zerikusia dute, agroelikadura gaien garrantziaren 
inguruan, martxan dauden alternatibei laguntzarekin edo nekazal ekoizpenerako beha-
rrezkoak diren baliabideak eskuratzearekin.
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Agroelikadurako tokiko 
politika berrien ezarpena 

Bi tailerretan, parte-hartzaile batzuen errezeloak sortu ziren modu esplizituan, adminis-
trazio publikoek betetzen duten paperaren aurrean (Joku politiko bikoitza –diskurtsoaren 
eta praktikaren arteko distantzia- eta Interes falta administrazio publikoen aldetik). Jakin 
badakigu administrazio publikoaren eta gizarte mugimenduen arteko erlazioak batzuetan 
gatazkatsuak izan daitezkeela. Logika eta dinamika oso desberdinekin lan egiten duten 
eremu politikoak dira. Beraien interesak eta helburuak bat egitea eman daiteke, baina 
segurtasun handiz esan daiteke helburu horiek betetzen saiatzeko estrategiek desberdin-
tasun handiak aurkeztuko dituzkete.

Arrazoi hau dela eta, tailerreko hirugarren zatian parte-hartzaileei beste proposamen bat 
egin zitzaien: hausnarketa bat egitea, tokiko administrazioak beraien herrietan nola erama-
ten ari diren praktikara agroelikadura errealitatea eraldatzeko saiakera hau.

Gehien azaltzen den kritiketako bat, administrazioetatik bultzatutako proiektuetan par-
taidetza errealaren gabeziari dagokio. Hau da, gizarte eragileei kontsulta bat egitea baino 
haratago doan eta erabaki hartze espazioetan hauek barneratzearen alde apustu egiten 
duen partaidetza bat.

Partaidetza gabezi hau, administrazioarekin komunikazio bideak ezartzeko zailtasun 
batekin elkartuta etor daiteke. Zentzu honetan, parte-hartzaile batek pertsonal teknikoak 
burutzen dituen funtzioen eta kargu politikoen erantzukizunen arteko nahasmena aipatzen 
zuen. Zereginen desberdintasun hau askotan ez dago argi eta gizarte eragileekin komuni-
kazio zaildu egiten du.

Gai konkretuagoei dagokionez, proiektu hauetako batzuk aurkezten dituzten “di-
seinuko” gabeziei egin zitzaion erreferentzia. Adibidez, agro-herrixka proiektuetan kontra-
tuen iraupena (motzegiak bezala baloratu ziren) edo bertako produktuen vending makinak 
instalatzeko oztopoak herri batzuetako erdiguneetan.

Kritika gogorrenak administrazioetatik bultzatutako ekimenen ikuspen integral gabezia-
rekin erlazionatuta zeudenak izan ziren. Epe ertain edo epe luzeko ikuspen bat ez duten 

proiektu txiki eta isolatuak. Ga-
bezia hau bereziki nabarmena 
kontsideratu zen, nekazal ekin- 
tzekin erlazionatutako proiek-
tuak direla kontutan izanik.

Horretaz gain, batzuetan 
udaletxeak bertako mugimen-
du agroekologikoaren presioei 
erantzuna emateko edo hau-
teskunde arrazoiengatik, proie-
ktu bat hasi duela aipatu zuten. 
Beste zenbait kasutan, mota 
honetako ekimenak “modan 
dudelako” hasi direla egiten 
ere aipatu zuten

Kritika hauek guztiak izan 
arren, hauetako proiektu ba- 
tzuk praktikan jartzeak dituen 
zailtasunak onartzean erabate-

ko adostasuna egon zen. Proiektuak sustatzen dituztenean jasan ditzaketen presioak ere 
aipatu ziren, beste alderdi politikoen aldetik edo elikadura sistemaren hainbat sektoreeta-
tik (azalera handiko saltokiak, agroindustria sistemako enpresa eta erakundeak).

Tailerretan parte hartu zuten pertsonak kontziente ziren ere udaletxeek konpetentzia 
mugatuak dituztela eta herriaren ezaugarriak prozesu zehatzak erraztu edo zaildu ditzake-
tela.

Ekimen hauek herritarren sektore zehatz bati murriztuta ez gelditzearen garrantzia na-
barmendu zen. Horrela izango balitz, emaitza handirik ez litzateke lortuko, baina egia da 
ere “udaletxeek jende portzentaje honen desioak bete beharko dituzte”. Azkenik, ados-
tasuna egon zen bertako agroelikadura politika berri hauei dagokionez, hain zuzen ere, 
zerbait aldatzen ari dela onartzean.
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Tokiko administrazioei 
zuzendutako proposamenak

Tailerra modu eraikitzaile batean amaitzeko, parte-hartzaileei tokiko admnistrazioei plan-
teatuko lieketeen proposamenak zeintzuk diren pentsatzeko eskatu zitzaien.

Ondoren, bi tailerretan sortu ziren zerrendak aurkezten ditugu:

Lehen tailerra

• REkoizle txikietan pentsatuz erregularra

• “Administraziotik ez dugu ezer behar. Jendeak 
“chip-a” aldatzen badu nahikoa da”

• Partaidetza erreala, erabaki hartzeko gaitasuna 
eta koherentzia

• Ausardia politikoa

• Lurrak bertan lan egin nahi duenarentzat

• “Beraiek egitea edo egiten utz dezaten, eta 
inplikatzea. Hau da beste guztiaren oinarria”

• Proiektu hauetan gehiago inbertitzea

• “Etor daitezela hilabete bat lanera nire baserrira, 
teoria eta praktika elkartu egin behar direlako”

Bigarren tailerra

• Esleipenetan baldintza-pleguetan irizpideak 
barneratu (erosketa publikoa)

• Teknikoei eta politikoei sentsibilizatu eta prestatu

• Bertako produktuen banaketa lanpostuan 
(administrazioan bertan)

• Elikadura Burujabetza barneratzea eskola-
curriculumean

• Donostiako Bretxako azokaren suspertzea-
eraldaketa 

• Aldaketak sustatu bizitzeko moduan 
(lan jardunaldia, zaintzak,...)

• Nekazal zoruaren funtsa eta lurraren erabileran 
aldaketa

• Herritarren eta ekoizleen arteko gertutasuna eta 
elkarren arteko ezagutza sustatu

• Bertako ekoizleei tasa-salbuespena edo tasa-
murrizketa eta azalera handiko dendei gehiago 
kargatzea

• Lehen sektorearen aldeko apustu politikoa

• Kontsumo taldeei lokalak edo egoitzak eman

Ikus daitekeen bezala, proposamen batzuk administrazioen eta gizarte mugimenduen 
arteko erlazioari egiten diote erreferentzia (partaidetza, gerturatzea, laguntza). Aldi be-
rean, administrazioen funtzionamendu berarekin erlazionatutako ideia multzo bat ere 
agertzen da (ausardia politikoa, gertuko erosketa publikoa, pertsonal teknikoaren eta kar-
gu politikoen prestakuntza, bertako produktuen banaketa administrazioko langileei). Eta 
azkenik, proposamen gehienak, tokiko administrazioetatik has zitezkeen ekintza lerroekin 
erlazionatuta daude. Zentzu honetan, nabarmendu behar da proposamen horietako ba- 
tzuk aurreko atalean aztertutako proiektuekin bat egiten dutela, nahiz eta egin da ere, orain- 
dik hasierako fase batean dauden lerro politikoak dira eta handitu eta sakondu beharko 
lirateke, gizarte mugimendu agroekologikoen eskarietara berdintzeko.
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Azken iruzkina

Bertako agroel ikadura pol i t i ka berr iak : 
nekazar i tza eta el ikadura berr iz ere ingurunera konektatu

Bertako agroelikadura politika berriek espazio politiko oso interesgarria irekitzen dute 
eta egungo elikadura sistemaren eraldaketan oso paper garrantzitsua izan dezakete.

Orain arte hasitako ekimenek, hasierako fase batean aurkitzen diren, oraindik esperien- 
tzia “aitzindariak” adierazten dute. Aurkezten dituzten mugak asko dira baina egindako 
azterketak indar ukaezin bat daramatela baieztatzea posible egiten du. Nekez bihurtu ahal 
izango dira elikadura sistema orokorraren eraldaketa sakoneko eragile batean baina lor 
ditzaketen arrakastek eragin garrantzitsua izango dute ingurune gertuenean: lehen sekto-
rea suspertzea, merkaturatze zirkuitu laburren sustapena, transizioa eredu produktiboan, 
egungo agroelikadura ereduarekin erlazionatutako arazoen inguruan kontzientzia hartzea, 
espazio eta dinamika komunitarioen eraikuntza, etab.

Ikerketa honetan parte hartu duten pertsonek, bertako eskala elikagaien ekoizpen, ba-
naketa eta kontsumo ereduan aldaketak planteatzeko oso egokia izan daitekeela baiez-
tatzen dute. Nekazal ekintzak beti lurraldeari lotuta egon dira eta azken hamarkadetan 
bakarrik ikusi dira “deslokalizatuak” eta “desterritorializatuak”. Beraz, agroelikadura eredu 
berrien eraikuntza, agroelikadura eta lurraldearen arteko birkonexio batetik pasatzen da 
derrigorrez. Eta prozesu honetan, bertako eskala, elikadura sistema berria artikulatu dena-
ren oinarrian bihurtu beharko litzateke.
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Prozesu in tegralak:  konplexutasuna berreskuratu

Agroelikadura politika berriek sentsibilizazio berri batez hitz egiten digute, gizarte, eko-
nomia eta ingurumeneko gaiei dagokionez. Politika berri hauek praktikan jartzen dituzten 
proiektuek, neurri batean, tokiko administrazioetan aldaketa prozesu orokorrago baten 
adierazpen zehatza ordezkatzen dute. Hala ere, zenbait kasutan udal politikaren multzoan 
isolatuta dauden ekimen txikiak dira.

Agroelikadura politika berriek bere ahalmen guztia atera ahal izango dute soilik, epe 
luzerako helburu anbiziosoak planteatzen dituzten proiektu integralen bitartez. Hori ho-
rrela gertatu dadin, bertako politikaren dimentsio anitzekin erlazionatutako gaiak landu 
beharko dira, bertan herriko gizarte eragile guztiak barneratu behar izango direlarik.

Erabaki politikoa, trebetasun teknikoa eta gizarte dinamizazioko tresnak eskatzen di-
tuzten prozesuak dira, konplexutasun gradu handi bat barneratuta duten prozesu batzuk 
behar bezala abordatzea posible egiten dutenak.

Aipatutako proiektu integralak hartzen duten itxura konkretua, herri eta eskualde des-
berdinetako gizarte, ekonomia eta lurralde berezitasunen menpe egondo da. Landa gune 
baten edo herri txiki baten errealitatea ez da hiri handi baten edo hiri-kanpoko gune baten 
errealitatearen berdina. Kasu bakoitzean jokuan dauden elementuek posizio desberdinak 
izango dituzte baina, aplikatutako mekanismoek logika bera erabili beharko lukete. 

Praktika egokien azterketan ikusi den bezala, gai gatazkatsuak agertuko dira (ekoizpen 
ekologikoaren aldeko apustua, azalera handiko saltokiekin erlazioa, osasun erregistrorik 
gabeko produktuen barneraketa edo bazterketa, etab.). Aipatutako prozesu horien dina-
mizaziorako hautatuko pertsonek, inplikatutako eragile guztiak errespetatuak eta ordezka-
tuak sentitzeko trebetasunak garatu beharko dituzte, beraien lana “lana baino zerbait ge-
hiago” bezala hartzera prest egon beharko dutela inplikatzen du.

Aitzitik, nekazaritza eta elikadura bertako politikaren lehengo ikuspuntu batean berriz 
kokatzeko apustu erabakigarri bat gabe, proiektu hauek zentzua eta interesa izaten jarrai-
tuko dute baina, gizarte dinamika berriak sortzeko aukera galtzen egongo dira.
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A l iantzak eta parta idetzak: 
gobernantza eredu berr iak esper imentatu

Eskaini ditugun proiektuen analisian, tokiko administraziotik lan egiteko modu berriak 
esperimentatzeko borondatea egiaztatzen da. Proiektu hauen garapenean eta kudeaketan 
beste gizarte eragile batzuen inklusioak ez du beti lortzen nahiko litzatekeen partaidetza 
gradua, baina ezin daiteke ukatu, elkarrizketa egin diegun udal teknikarien eta politikoen 
aurkeztutako aldez aurretiko jarrera.

Kasu askotan, ekimen hauek udaletxearen eta beste entitate batzuen (sindikatuak, Lan-
da Garapeneko Elkarteak, bertako ekoizleak parte hartzen duten nekazaritza batzordeak, 
etab.) artean ezarritako partzuergo baten bitartez daude bultzatuta. Beste alde batetik, 
proiektuaren “erabiltzaile” edo “onuradunen” inplikazio aktiboa bilatzen da eta beraien 
auto-antolaketa sustatzen da. 

Saiakera hauek gabeziak izan arren, nabarmendu behar da historikoki administrazio pu-
blikoa eta herritarrak banandu izan dituen hesia hausten saiatzen direla. Erraz itxi ezin izan-
go den urradura bat da eta egiten denean, “publikoa” eremuagatik ulertzen dugunaren 
birdefinizio bat planteatuko da.

Proiektu hauek “zintzilik” jartzen duten beste banaketa bat, administrazioko pertsonal 
teknikoa eta kargu politikoen artean dagoen banaketa da. Aipatu dugun konplexutasun 
horrek bi irudi hauek berriz kokatzera behartzen du eta beraien arteko lankidetza estua 
beharrezkoa egiten du. Horretaz gain, udaletxe bateko sail desberdinen arteko erlazioe-
tan aldaketa bat inplikatzen du, bereziki, hasitako ekintzak udal politikaren eremu guztiei 
inplikatzen dien, integralagoak diren proiektuen kasuan.

Ikerketa honetan zehar sortu diren proposamen argietako bat, hain zuzen ere, lankidetza 
eta elkarren arteko laguntza beharrarekin erlazionatuta dago. Esperientzien hausnarketa-
rako eta elkar trukaketarako espazio bat sortzeko aukeraz ari gara, bertan agroelikadura 
proiektu berrien garapenean inplikatuta dauden herri desberdinetako teknikariak eta kar-
gu politikoak parte hartuko dute.
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Dena eg i teko dagoen espaz io pol i t i ko berr i  bat

Oraintsu arte, elikadura sistema hegemonikoaren aurrean sortutako alternatiba erai-
kuntza, administrazio publikotik kanpo dauden gizarte eragileek parte hartu dute. Hau da 
bertako agroelikadura politika berriek suposatzen duten berrikuntza handia. Aurre hartu 
behar duten erronka handia ere bada: orain arte eraiki den guztia jasotzen, laguntzen eta 
bultzatzen jakitea.

Eragile berri honen agerpenak, dagoen egoera aldatuko du eta guztion zeregina da, 
bere mobilizatzeko gaitasunak beste gizarte eragile batzuen praktika aberasten laguntzea 
lortzea (ekoizleen erakundeak, kontsumitzaile elkarteak, gizarte erakundeak, etab.).

Espazio politiko berri honetan dena egiteko dago. Beste leku batzuetan burututako es-
perientzia dugu (nazioarteko erreferenteak) eta Euskal Autonomia Erkidegoan dagoene-
ko martxan dauden proiektuen asmatze eta akatsekin. Jakin badakigu garrantzitsua dela 
proiektuak bere kabuz mantendu ahal izatea, aurrekontu partida handien menpekotasuna 
edo administrazioko teknikarien etengabeko babesa izan gabe. Bertako ekoizleen beha-
rrak zeintzuk diren ezagutzen ditugu eta bertako agroelikadura politika berriak esku-hartu 
lezaketen eremuak identifikatu ditugu (erosketa publikoa, lurra eskuratzea, bertako pro-
duktuen sustapena, lehen sektorearen dinamizazioa, nekazal espazioen kontserbazioa).

Aztertutako kasuek nolabaiteko adostasun politiko bat baieztatzen dute ekimen hauen 
inguruan, baina aurre egin zaien zailtasunak ere gogorarazten dizkigute.

Inork oraindik bete ez duen lurralde ezezagun batean kokatzen gara, hobi definitu bat. 
Proiektu berriak etengabe agertzen dira eta ezagutzen joaten diren arabera, antzeko 
prozesuak hastea planteatzen diren teknikariak eta politikoak gehiago dira.

Litekeena da nekazal sektorearen dinamizazioa, bertako produktuen sustapena (eroske-
ra publikoa, zirkuitu laburrak) eta nekazal espazioen zaintza tokiko politiken ohiko elemen-
tu batean bihurtzea. Litekeena da ere gure lurraldean orokortasun azkar bat esperimenta- 
tzea. Berriki egin duen agerpen horrek galerazi egiten du kokatuko gaituzten agertokia 
zein izango den imaginatzea baina, nekazal ekintzen berbalorizazioaren eta elikadura sis-
tema berri baten eraikuntzaren alde egin dezaten espero dugu.
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Tokiko ikuspenaren 
barneraketa proposamena 
Bidezko Merkataritzaren aldeko 
Hiriak programan
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Nondik sortzen da adierazle berri bat planteatzea?

Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiriak programa unibertsaltasunetik eta eskalagarritasu-
netik planteatzen da, nahiz eta metodologia malgu batetik. Ondorioz, programak lurral-
de bakoitzean modu zehatz batean eboluzionatzea espero da, edozein kasutan, gutxie- 
neko oinarri komun batzuk mantenduz.

Malgutasun adibide batzuk Irlanda bezalako lurraldeetan aurki ditzakegu. Bertan, pro-
gramak esperimentatu duen garapenak, programa bera birformulatzera eraman du, lau 
adierazle/ helburu jasotzeraino, eta hezkuntza zentroetan burutu beharreko lanean enfasi 
berezia jartzeraino1.  

Beste lurralde batzuetan, Holanda, Kanada eta Belgika izan daitezkeen bezala, nazioar-
tean onartuta dauden bost irizpideei, programa elkar osatzen duen eta programa berare-
kin eman nahi den ikuspegia indartzen duen, adierazle berri bat gehitu zaio. 

• Holandak Gizarte Erantzukizunarekin zuzenean lotuta 
dagoen adierazle berri bat eraiki du2. 

• Kanadan adierazle gehigarria formula desberdinekin 
erlazionatzen da, komunitatetik iraunkortasuna 
eta kontsumo arduratsua sustatzeko planteatu 
daitezkeen formulekin3. 

• Belgikaren kasuan, Valoniako inguruan, seigarren 
adierazleak bertako produktuen eta produktu 
iraunkorren sustapenean eragiten du4.  

Azken batean, ekimen nazional bakoitzaren errebisioak, programari nortasuna ematen 
dioten xehetasunak eta ezaugarriak adierazten ditu.

Ikerketa hau burutzerako garaian, belgikar esperientziaren ordezkariekin bildu gara be-
raien prozesutik ikasteko asmoz eta gure ingurune gertuenera estrapolatu daitezkeen ika-
sitako ikasbideak identifikatzeko asmoz.

Modu paralelo batean, prozesuaren aurrerapen guztiak IDEASekin partekatu ditugu, 
programaren koordinatzailea Espainia mailan.

Jarraitutako prozesuaren ezaugarrien artean, interesgarria da nabarmentzea, adierazle 
berria ezartzeko, dagoeneko administrazio publikoek martxan jarri dituzten esperientzien 
eta ekimenen errebisio batetik hasten dela. Beste hitz batzuetan esanda, adierazlearen 
proposamena dagoeneko existitzen diren eta kasu askotan ezagutzen ez diren  errealita-
teen gainean euskarritzen da.

Horrez gain, beste ezaugarri batek ikerketan bilatu dugun partaidetza izaerarekin zeriku-
sia du, bertan bai administrazio publikoak bai pertsona ekoizleak nahastuz.

Modu honetan, ikerketak igaro dituen fase desberdin horiek ondorengo irudian jasotzen 
dira.

1 http://www.fairtrade.ie/assets/files/Fairtrade%20Towns%20-%20Goals%20and%20Guidelines.pdf

2 http://www.fairtradegemeenten.nl/algemeen/criteria/

3 http://fairtradetoronto.ca/about-us/fair-trade-town/

4 http://cdce.be/les-6-crit%C3%A8res
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Figura 1. Fases en la construcción del 6. indicador

Fuente: www.ciudadesjustas.org

Adierazlearen arrazoi eragileak

Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiriak programarentzat adierazle berri baten eraikun- 
tzan lan egitera bultzatu gaituzten arrazoiak hiru izan dira nagusiki.

Ikerketa honen hasieran aipatu dugun bezala, lehen arrazoia plano ideologikoan aurki- 
tzen dugu. Bidezko Merkataritza gaia Ekonomia Solidariotik eta Elikadura Burujabetzatik 
ekiteak, kontutan izan beharreko koherentziako eta lerrokatzeko elementuak ematen di-
tuela ulertzen dugulako.

Bigarren arrazoiak, programaren bertako errealitateetara egokitzapen bat planteatzeko 
esparru egoki baten existentziarekin zerikusia du. Bertan gainera, helburu espezifikoak 
egokitzea gomendatzen da lurralde errealitateen arabera.

Azkenik, Administrazio Publikoek bertako produktuen kontsumoa, ekoizpena edo/eta 
banaketa sustatzen dituzten alternatibak martxan jartzerako garaian duten eragiteko gai-
tasuna oso zabala da.

Kasu askotan, martxan jartzea geldiarazten duen faktore nagusienetako bat ezjakintasu-
nean dagoela hauteman dugu, beraz, adierazle honekin bere irismenera dauden aukerak 
aurkeztu nahi ditugu. Horrez gain, gure eskarmentuak adierazten digu, Bidezko Merkatari- 
tzaren aldeko Hiriak programaren harmena, Administrazio Publikoek aurkezten dutenean, 
modu nabarmenean handitzen dela, modu batean bertako garapena ere kontutan hartzen 
duen ikuspen bat barneratzen duenean, Bidezko Merkataritzaren ikuspen klasikoak inpli-
katzen duen Ipar-Hego dikotomia gaindituz. Bai programaren eskuratze handiago batega-
tik, bai administrazio publiko bezala erantzukizunarekin duten erlazio zuzenago bategatik, 
EAEren kasuan, programako elementu bereizgarria eta beraz, nortasun propioa eman dio-
na, zalantzarik gabe seigarren adierazlearen inguruan proposatutako lana izan da. 

II. faseaI. fasea III. fasea IV. fasea

Praktika egokien 
analisia udaletxeetan, 
bertako kontsumo/
ekoizpenaren 
sustapenean

Partaidetza tailerrak 
ekoizleekin, 
administrazio publikoak 
nola sustatu dezake 
gure ekintza?

6. adierazlearen 
proposamena

6. adierazlearen
sozializazioa 

Bidezko Merkataritzaren 
aldeko Hiriak Irizpideak

1. Erosketa publikoa
2. Merkatua eta 

ostalaritza
3. Elkarteak, hezkuntza 

zentroak eta sektore 
pribatua

4. Bertako lan taldea
5. Herritarrak
6. Bertako kontsumoa

2015
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Seigarren adierazlearen bidean

Burututako elkarrizketetatik eta tailerretatik ateratako azterketarekin eta konklusioekin, 
programaren agendan bertako dimentsioa barneratzeko nahikoa kontziente den adierazle 
bat proposatzen dugu, baina era berean, malgua izatea Bidezko Merkataritzaren aldeko 
Hiriak programari atxikita dauden herriek bete ahal izateko. Modu honetan, EAEren errea-
litatera egokituagoa dagoen adierazle bat izateaz gain, bere idiosinkrasiaz eta testuinguru 
sozio-politikoaz gain, beste leku batzuetarako orientazio edo jarraibide bezala erabilia iza-
teko irekia egotea nahi dugu.

Puntu hau argituta, formula hoberena adierazle gradual bat kontutan hartzen duen 
hura dela uste dugu, gutxieneko maila batzuetatik hasi maila hoberenetara iristeko, herri 
bakoitzak noraino iritsi nahi duen erabakiko duelarik. Dena den, aintzat hartu nahi diren 
arloak elkarri lotuta agertzen dira eta, hortaz, gure proposamena hauen azterketa modu 
independente batean ez egitea izango da, honen ordez, beraien artean sor daitezken 
loturen azterketa proposatu nahi dugu. Hori horrela, bertako ikuspenaren inklusioa in-
tegralagotzat hartzen da, politika publikoen edo/eta sailen arteko koherentzia handiago 
baten bidean.

Tokiko administrazioek (udaletxeek) Elikadura Burujabetzaren aldeko bertako prozesuak 
sustatzeko, beraien eskura dituzten aukera desberdinak aurretik aztertuta izanik, eta Bi-
dezko Merkataritzaren aldeko Hiriak programaren ezaugarriak marko bezala hartuta, estal-
dura eman behar zaion adierazle minimoa bertako produktuen sustapena eta ikuspena-
rekin zerikusia duen hori dela uste dugu5. Sortu berri den adierazlea izaki, lehenengo fase 
honetan herri ezberdinen biztanle kopuruarekin zuzenean ez erlazionatzea egoki ikusten 
dugu (gainontzeko adierazleekin egin ohi den moduan), honen ordez, zuzenean, besterik 
gabe, agendan sartuko genuke.

Horretarako, administrazio publikoek erakusteko aukera multzo zabal bat dute, merka-
turatzeko kanal laburren sustapenetik (kontsumo taldeak), bertako produktuekin egindako 
azoken sustapeneraino, bertako produktuak bisibilizatuz eta jendearen eskura egotea 
ahalbidetuz.

Alderdi hauetako bakoitzean sustapen moduak edo bideak nabarmenki aldatzen dira.
Hori horrela izanik, merkaturatze kanal laburren kasurako, laguntza instituzionala, insta-

laziorako lurrak uztetik, banaketarako udal lokal uztetik etor daiteke edo sinpleki, bertako 
mailan dauden alternatiben hedapena eta publizitatean laguntza.

Bertako produktuen feria/azoken kasuan, laguntza udal tasa-salbuespenetik, administra-
zio-izapideen sinplifikaziotik edo bisibilizazioan laguntzatik eratortzen da. 

Burutu daitezkeen ekintzak

• Merkaturatz kanal laburren bisibilizazioa herrian

• Bertako produktuen azoken antolaketa

• Formakuntza eta sentsibilizazioa

• Saskien banaketarako herri-lokalak uztea

• Bertako produktu eta produktu ekologikoen 
identifikazioa

• Izapide burokratikoak erraztea  

• Bertako ekoizleentzako tasak ezabatzea

Behin puntu hau ziurtatu denean, Administrazio Publikoak eragin dezakeen beste eremu 
batzuetako batean aurrera egitea proposatzen dugu. 

Horrela, udal baratzeak lehenengo sektoreko dinamizatzailea bilakatzeko aukera ikusten 
dugu, bai beraien hezkuntza zein sentsibilizazio baloreagatik, baita ekoizleak instalatzeko 
eskaini dezaketen alternatiba dela eta. 

5  Hasten ari den adierazle bat izatean, lehen fase honetan egokia ikusten dugu herrietako biztanle kopuruarekin zuzenean ez erlazio-
natzea (gainontzeko adierazleekin egiten ari den bezala), agendan barneratzera mugatzea baizik.
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Burutu daitezkeen ekintzen artean azpimarra ditzazkegu herri mailan erabiltzeko mo-
duan dauden lursailen errolda egitea, aisialdirako herri-baratzeak sustatzea edota lursail 
zati bat eskuratzeko zailtasunak duten nekazariei bideratutako baratzeak, besteak beste.

Burutu daitezkeen ekintzak

• Nekazal erabilera duten lursail publiko zein 
pribatuen errolda egitea

• Landa lurren eskuragarritasuna erraztuko duten 
arau zein xedapenak sortu (aisialdirako zein 
ekoizpenerako erabilera)

• Herri-lurrak erreserbatu baratzeak sortzeko

• Ekoizpen-baratzen erabiltzaileei laguntza eta 
formakuntza eskaini

Elikadura erosketa publikoa, bai programaren aldeko adierazpen instituzionalean gure 
ekoizleen errealitateei aipamen berezi baten barneraketaren bitartez, bai bertako produk-
tuen barneraketaren bitartez erosketa publikoetan (adibidez, eskola jangelak, udal ku-
deaketako erresidentzia egoitzak, etab.). 

Burutu daitezkeen ekintzak

• Bertako ekoizleen aldeko aitorpen 
instituzionalak egin

• Bertakoak zein ekologikoak diren produktuak 
sartu erosketa publikoa arautuko duten 
prozesuetan (esate baterako, herri-jangelak)

• Herri-sukaldeak

Nola aplikatu seigarren adierazlea?

Lehen aipatu den bezala, seigarren irizpidea adierazle gradual bat da, non arlo kuantita-
tiboa jorratu beharrean, kualitatiboa jorratu egiten da.

Horregatik, lehenik eta behin adierazle minimoa (bertako produktuen sustapena eta bisi-
bilizazioa)  betetzen dela ziurtatzea proposatzen da, eta urtero ekintza berriak planteatzea, 
bai arlo honi lotuta, baita proposatutako gainontzekoren bati. Honi buruz, gogoratu behar 
da adierazlea ikuspuntu integral batetik planteatu egin dela, bide batez, administrazio pu-
blikoen sail ezberdinen edota gizarte eragileen arteko elkarlanerako guneak sor litezkena.

Arrazoi honengatik seigarren adierazlea prozesu gisa jorratu nahi dugu, eta ez noizbe-
hinkako ekintzen bidez. Azkenik, azpimarratu nahi dugu prozesua abian jartzerako orduan, 
parte hartzailea izatea ezinbestekotzat jotzen dugula, komunitate mailako garapena sus-
tatuz. 




