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Agroekologiak pertsona, familia, he-
rri bezala elikatzen gaitu, gizarte eta ekonomiko 
mailan eta lurrarekiko dugun harremanean. Baina 
agroekologia loreztatzeko, hezkuntza beharrezkoa 
da: ez bakarrik eskaintzen dituen alternatibak 
ezagutzeko (produktuak, zerbitzuak…) , agroeko-
logiak proposatzen dituen gizarte mota eta giza 
erlazioak ezagutzeko baizik. Hezkuntza, egin be-
harreko ibilbide bat bezala: ibiltzen, barre egiten, 
erortzen eta zutitzen garen, gozatzen dugun, par-
tekatzen eta eraikitzen dugun bitartean. Urratsez 
urrats, bide desberdinetan, gurutzatuz, plaze-
tan topatuz, urratsak eta paseoak partekatuz eta 
agroekologia modu parte-hartzailean eraikiz.

Koaderno hau, bideetan eta plazetan egindako 
topaketetan jasotako ikaskuntzen eta konklusioen 
emaitza da, Gipuzkoan agroekologiako haziak lan-
datuz urrats handiak ematen ari diren ekimen, gi-
zarte mugimendu eta pertsona desberdinekin par-
tekatu ditugunekin osatutako koadernoa.

Bide eta plazetan egindako topaketa hauetan 
Hezkuntza, gizarte mugimenduen, ekimenen eta 
pertsona protagonisten sendotasunerako, haus-
narketa eta ekintza tresna bat izan da, modu ko-
lektiboan edo norbanako moduan partekatu dute-
larik, agroekologiak sustatzen dituen baloreetatik, 
partekatzen, parte-hartzen, funtzionatzen eta an-
tolatzen ikasteko motibaziotik.

“Pertsonak indartuz, 
taldeak eta sareak indartzen ditugu”

Saretuz



Koaderno hau eta modu partekatuan eraiki 
ditugun ideiak, hausnarketak eta ikaskuntzak 

gustuko izatea espero dugu eta zuen bideetan 
aurrera egin ahal izateko agroekologia hazi gehiago 

landatzera animatzea espero dugu. 
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Urratsez-Urrats… 



Zer ulertzen dugu Agroekologiaz?

Agroekologiaz hitz egiten dugunean, zuzenean pro-
duktu eta ekoizpen ekologikoekin lotzeko joera dugu 
baina, agroekologian proposamen integrala gehitzen eta 
aberasten duten beste zenbait alderdi badaude. Agroe-
kologia lurraren eta pertsonen arteko erlazio batetik sor- 
tzen da eta ekimen, ideia, pertsona, pentsamendu eta 
hausnarketa desberdinak elkartzea bilatzen du, gizartea 
eraldatzeko helburuarekin. Gizartearen eraldaketa honek 
ondoren azaltzen diren erronkei erantzuna ematea inpli-
katzen du:

Elikadura burujabetza,  zer eta 
nola ekoitzi, banatu eta kontsumi-
tu nahi dugun ERABAKI ahal izate-
ko, produktu osasuntsu eta kalita-
tezkoei dagokienez. Baserri txikiak 
eta ertainak eta gure lurraren eta 
herrien kultura eta aniztasuna ber-
matuz eta sustatuz.

Emakume eta gizonen arteko berdin-
tasuna bermatzen duen partaidetza 
ANTOLAKUNTZA, berdintasunezko 
partaidetza honetatik egungo gizar-
te sistema eraldatzea bilatzen du. 
Gure ekimenak eraldatzaileak izan 
daitezen, gure eraldatzaile helburuak 
garrantzia izateaz gain, nola edo egi-
teko modua, erlazionatzeko moduek 
ere ikuspuntu eraldatzailea barnera-
tu behar dute. Honek, feminismoa, 
partaidetza, bertakoa modu INTE-
GRALEAN barneratzea inplikatzen 
du, ikuspen horizontal eta lurraldeko 
batekin. 8

“Emakume baserritar bezala 
gustuko dugu gure egunerokoa, 
maitasunez zaintzea, gure in-
gurua eta gure ingurukoak”

Hitzez



Eta… nola emango ditugu 
urrats hauek? 

Ibiltzerakoan bideak eraikiz eta trukaketarako plazetan 
topatuz, hezkuntza prozesuetatik agroekologia haziak 
landatzeko.

Emaúsetik hezkuntza eraldatzailearen aldeko apustu 
egiten dugu, guk egin beharreko ibilbidea bezala. Proze-
su honetarako gure lan tresnak, dinamizazioa, sareko la-
naren sustapena eta trukaketarako eta lan kolektiboaren 
prozesuak izan dira. Hori guztia, ikuspegi metodologiko-
tik eta Herri Hezkuntzaren baloreetatik.

IRAUNKORTASUNA  kontzeptuaren 
birdefinizioa Agroekologian: Hitz 
horrek berak adiera desberdinak 
izan ditzake eta jardunaldian Iñaki 
Antigüedad-ek iraunkortasunaren 
definizioa garatu zuen,

“gizartearen eta lurraren arte oreka, 
ekonomia gizartearen zerbitzura da-
goen tresna bat delarik eta gizartea 
lurraren zati bizi bat bezala lurralde 
espezifiko batean, lurralde antolake-
taren bitartez” ulertuz.

“Lurralde antolaketa, ingurumena-
ren eta giza kokalekuen arteko er-
lazio harmoniko bat lortzea da eta 
sozialki orekatua den garapen bat 
lortzea, ingurumena errespetatuz”

Iñaki Antigüedad

“Erronka hauen aurrean, zein pertsona 
mota izan nahi dugun eta zein motatako 
gizartean bizi nahi dugunaren gainean 
amets egiten jarraitu nahi dugu. Eta 
amets hauek urratsez-urrats egia bihur 
daitezen borroka egitea”

MPA Brasil. (Movimiento de 
Pequeños Campesinxs de Brasil)

9



Zer da Herri Hezkuntza? 

Herri Hezkuntza gizarte eraldaketarako hezkuntza tres-
na da, ezagutzen eraikuntza prozesuen eta antolatutako 
ekintzen bitartez.

“ Ikasi: entzunez, ulertuz, partekatuz, eraikiz 
eta ekinez”

“Aurkitu, sortu, indartu, zabaldu”

Herri Hezkuntzaren helburua, hezkuntza prozesuetan par-
te hartzen duten pertsonek gaitasunak garatzea da (ideiak, 
ezagutzak, ardurak, esperientziak…) balore eta helburu al-
ternatiboak, justuak, demokratikoak, solidarioak, berdine-
kin… ados dagoen gizarte bat eraikitzeko, pertsona guztiei 
erraztasunak eskainiz eta eraldaketaren parte izanez eta ber-
tako parte direla sentiaraziz.

Herri Hezkuntzak bere metodologia eta baloreekin 
3 ardatzetan eragiten du: 

BOTEREA
Gure beharrak erabakitzeko eta 

lortzeko boterea.

ANTOLAKUNTZA
Herri antolakuntza; gaitasunena, 

sentimenduen eta helburu komunaren 
batasuna.

KULTURA
Balorazioa, herri kulturaren errespetua 

eta erabilera

10



Herri Hezkuntzaren metodologia zirkularra da, ondo-
rioz, lortutako emaitza eta ebaluazioetatik abiatuz berriz 
diagnostiko parte-hartzaile bat burutzen da… eta gure 
ametsekin bat egiten duen gizarte bat eraiki arte lan egi-
ten jarraitzen da. (marrazkia gehitu)

Gipuzkoak Herri Hezkuntzaren aldeko apustua egin 
dugu, Agroekologia sustatzen eta elikatzen duten ekimen 
desberdinak indartzeko. Bere ezaugarriak kontuan izanik, 
Herri Hezkuntzak gizarte eraldaketarako eta guk ames-
ten dugun gizartearen eraikuntzarako beharrezkoak diren 
erritmoak eta baloreak ematen ditu.

Herri hezkuntza metodologia Paulo Freire-ren ideian 
oinarritzen da:

“inork ez du irakasten, guztiok elkarrekin 
ikasten dugu” 

Proposamen honek hurrengo urratsak barneratzen dituen 
lan pedagogikoko prozesu kolektibo bat eskatzen du:

Gerturatzea
Elkar ezagutu eta ulertzea.

Diagnostiko parte-hartzailea
Testuingurua ezagutu eta taldearen 

kezkak eta beharrak jaso.

Helburu orokorra
Diagnostiko parte-hartzailetik helburu 

orokorra zein den argi izan.

Planifikazioa
Helburu espezifikoak zehaztu eta 

saioak edo/eta ekintzak planifikatu.

Ezagutzen eraikuntza
Ekintza – hausnarketa – ekintza 

erlaziotik, hau da, ekintza bat egin 
ondoren ekintzan izan dugun gure 

esperientzian oinarrituz hausnartu; ho-
nek, ikaskuntzak eta bizipenak parte-

katzea inplikatzen du analisi kritiko eta 
autokritiko batetik, ekintza berri bat 

planifikatu ahal izateko.

Ezagutzen aplikazioa
Ekintza martxan jartzea, ikasi den 

horretatik abiatuz. 

Ebaluazioa eta ikaskuntza
Ebaluatu prozesuan zehar eta proze-

suaren amaieran, eta ikaskuntzak jaso.

11





Gipuzkoan Agroekologia elikatuz 
Herri Hezkuntzaren bitartez 



Gipuzkoan Agroekologia elikatuz 
Herri Hezkuntzaren bitartez 

Gipuzkoan burutu ditugun Agroekologia indartzeko 
hezkuntza prozesuak, bideen eta plazetan egindako 
topaketen laguntzan oinarritu dira, talde parte-hartzai-
le bakoitzaren beharren, nahien, aukeren eta posibili-
tateen arabera.

Bideak: Egin ditugun bideak Herri Hezkuntzaren 
bideak izan dira, baserritarren talde desberdinak eta 
AntiguaOtarrak kontsumo taldea indartzeko, hausnar-
ketatik eta ikaskuntza partekatutik.

Egindako ibilbide bakoitza desberdina da eta horre-
la izan behar du, talde bakoitzaren behar, denbora eta 
aukeretara egokitzen delako, taldea delarik erritmoa 
markatzen duena.

Plazak: Plazetako trukaketa topaketak, egindako 
ibilbideen hausnarketa espazioak izan dira, talde 
parte-hartzaileen behar eta nahiak erantzunez. Plaza 
hauetan esperientzia eta pertsona desberdinak eza-
gutzea sustatu da, ezagutzen trukaketa, herri ikaskun- 
tza eta kontzeptuen, ideien, hausnarketen erai-
kuntza parte-hartzailea sustatu da, agroe-
kologia sustatzen duten gizarte mugi-
menduak, ekimenak eta pertsonak 
indartzeko.

Topaketa egin ditugun 
plazak hauek izan dira:

Azoka plaza, azoka dinamizatzai-
leen arteko topaketa bat.

Elkarlanean Indarra plaza, Gi-
puzkoako gizarte erakunde eta 
mugimendu desberdinen topake-
ta, partaidetza gakoak identifika- 
tzeko, eraikuntza eta ikaskuntza 
kolektiboan oinarrituz.

14



B ideen eta plazetako topaketen puntuak

Uni-ko plaza, Agroekologia lan- 
tzeko unibertsitate espazio batean 
jardunaldia ikuspuntu sozial, par-
taidetzakoa eta generoko batetik, 
gizartearen eraldaketarako.

Otarra

Talde parte-hartzaileek beraien 
otarretan nahiko lituzketen produktuak 
eta elikagaiak dira. Agroekologia sendo- 
tzeko talde parte-hartzaile bakoitzak bere 
bideetan edo topaketetan identifikatu-
tako gaiak dira.

Harriak

Harriak, talde parte-har- 
tzaileek identifikatu dituzten oztopoak 
dira, beraien otarrak bete ahal izateko 
beraien desiren arabera.

Urratsak

Burututako bideetan edo 
topaketetan eman dituzten 

urratsen deskripzioa da. Partekatuz eta 
modu parte-hartzailean eraikitzen joan 
diren ikaskuntzak eta gomendioak dau-
de, beraien otarrak betetzeko.

Koaderno orria

Ibilitako bideetan eta plazetan 
erabilitako Herri Hezkuntza 

metodologia pedagogikoa. 

15



BIDEAK
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Talde honetako otarra, Berdintasuneko, Herritarren 
Hezkuntzako eta Taldean egindako laneko frutaz eta 
barazkiz osatzen da.

• Berdintasuna, etxean eta kalean. Bai emaku-
meen bai gizonen erronka da dauden desber-
dintasunez kontziente izatea eta hausnarketa 
eta ekintzaren bitartez, norbanako eta talde 
mailan urratsak emateaz kontziente izatea, 
BERDINTASUNA lortzeko.

• Herritarren hezkuntza. Agroekologiaren ga-
rrantziaren eta alderdi positiboen inguruan 
herritarrak kontzientzia hartzea garrantzitsua 
da, beraien norbanako, familia eta herri bi-
zitzarako, maila ekonomikoan, sozialean eta 
ingurumen mailan. Herritarrei zuzendutako 
hezkuntza proiektuek urratsak ematen joan 
beharko lukete, sustatzeko:

~ Bertako produktuen kontsumoa 
eta bertako ekonomia sendotzea, 
lurren, lurraldearen, ingurumena-
ren eta bere kulturaren zaintza.

~ Partaidetza eta inplikazioa agroe-
kologiaren sustapenean eta bere 
aldeko apustuan, maila desberdi-
netan: bertako produktuen kon- 
tsumitzaile bezala, partekatutako 
auzolanetan parte hartu duten 
baserritar eta herritarrak, agroe-
kologiako mugimenduetako par-
te izanik, beraien hausnarketa eta 
ekintza partekatuz, difusioa eta 
prestakuntzaren bitartez …

• Lana taldeka: Baserritarren eta beste erakun-
de eta gizarte mugimenduen arteko talde-
kako lana, zertarako: norbanako eta taldeko 
helburuetan partekatzeko, ikasteko, barre egi-
teko eta osatzeko. Taldeka lan egiteko modu 
honek, komunean dituzten behar eta ikuspe-
netik abiatzea eskatzen du, partaidetza guztiei 
balioa emanez.

Otarra



Baserritarrak  
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Bideko harriak eta baserritar talde honek jaso 
nahi zuen fruta eta barazki otarra kontuan izanik, 
hezkuntza prozesu bat garatzen dugu, aukeratu 
zuten erritmo eta norabideari egokituta.

Hasiera puntu bezala, Agroekologia nola uler- 
tzen genuen partekatzeko lehen tailer bat burutu 
genuen. Hasiera batean, kontzeptu oso teknikoa 
edo zabalegia irudi dezake, bertan gaudela senti- 
tzea zail egiten duelarik. Horregatik, partekatzetik, 
entzutetik eta pertsona parte-hartzaileen arteko 
hausnarketatik Agroekologia nola ulertzen dugun 
definitzen edo birdefinitzen dugu, bertakoak ga-
rela sentituz eta egin beharreko ibilbidearen urra- 
tsak erabakiz.

Urratsak

• Harri morea; prestakuntza feminista ga-
bezia eta gizon eta emakumeen arteko 
desberdintasunen kontzientzia gutxi.

• Hiritik mendirako bidean dagoen harri 
handi bat, hiria inguratzen duelarik, ba-
serritarren eta hiritarren artean distantzia 
handia sortzen duelarik, erlazio eskasa 
eta hiriaren eta baserriaren artean egon 
daitekeen elkar ezagutza urria. Eta on-
dorioz, topikoak, estereotipoak, aurrez 
hartutako irudiak, aurreiritziak… hara-
tago ikusten uzten ez dutenak eta kon-
fiantzazko erlazioak eta lankidetza ozto-
patzen dutenak.

• Pertsona bakoitzaren lanean edo/eta mi-
litantzian gehitzen diren harri txikiak eta 
hauekin beraien bizitzak pisu asko har- 
tzen dute. Baserritarrentzat zaila da lana-
ren eta denbora pertsonalaren, aisiaren 
eta familiaren artean oreka bat bilatzea, 
lanari eta antzeko ekimenen militantziari 
ematen dioten lehentasun konstantea 
dela eta. Ondorioz, honek energia gastu 
oso garrantzitsua ekartzen die.

Harriak



Agroekologiako aurkezpen tailerra eta partekatutako definizioa

HELBURUA  

• Herri Hezkuntzaren hezkuntza prozesua aurkez-
tu, Agroekologiako ekimenak sustatzeko eta sen-
dotzeko.

• Modu parte-hartzailean Agroekologiaren defi-
nizioa eraiki eta taldearen beharrak eta desirak 
jaso.

MATERIALA

Agroekologiako eraikuntza parte-hartzailea:  
~ Koloretako paperak: berdea, urdina, laranja eta 

morea
~ Errotuladoreak
~ Pintore-papera edo/eta karrozari-zinta

Ebaluazioa:
~ Paper txikiak (gehienez 2 esaldi sartzen direla)
~ Kaxa bat, poltsa bat…

IRAUPENA

1 ordu eta 30 minutu

18

ESPAZIOAREN ANTOLAKUNTZA

Tailerraren data eta ordua taldeak erabaki behar du 
eta tailerra taldearentzat ezaguna den leku batean 
burutzea gomendatzen da. Tailerrean aulki guztiak bi-
ribilean kokatzen dira, parte hartzen duten pertsona 
guztiak elkar ikusi eta entzuteko, oztoporik gabe par-
te-hartzea eta elkarrizketa zuzena bultzatuz (oholtza, 
errenkada…) 

(ekintza gehienak espazioaren antolakuntza berdina dute, 
ondorioz, metodologiako koadroetan aldaketarik egon 
ezean edo informazio berri bat sartu nahi ezean, puntu hau 
ez da berriz aipatuko)

DESKRIPZIOA

Prozesuaren aurkezpena, helburuak eta burutu beharreko 
tailerra (10 min)

Taldearen aurkezpena (10 min): Pertsona bakoitza bere izena, 
baserriaren edo/eta herriaren izena eta Agroekologiarekin 
duen lotura adierazten aurkezten da

Agroekologiako eraikuntza parte-hartzailea (60 min))

• Agroekologiaren definizioa eraikitzeko, gutxienez 4 
talde osatuko dira eta talde bakoitzak Agroekologia 
ikuspuntu desberdin batetik landuko du: ingurume-
na, gizartea, ekonomia eta emakumea.

• Pertsona dinamizatzailea hasieratik taldearen kon-
fiantza giroa kontuan hartu behar du eta konfiantza 
mailaren arabera taldeak osatu.

• 3-4 pertsonako taldeak osatzen dira (gehienez 5 
pertsona) konfiantza eta gertutasuna lantzeko eta 
pertsona guztiek parte hartzen dutela ziurtatzeko 
(4 talde baino gehiago badaude, landu beharreko 
ikuspuntuak errepikatzen dira)

• Talde bakoitzak bere ikuspuntutik, gutxienez 
Agroekologiaren 3 gako identifikatu behar ditu 
eta bakoitza paperean idatzi behar ditu. Ikuspegi 
bakoitzak kolore bereizgarri bat du, Agroekologia-
ren definizioa eraikitzeko. (15 min)

~ Ingurumena (berdea)
~ Soziala (urdina)
~ Ekonomia (laranja)
~ Emakumea (morea)

• Taldeak lanean jarduten duten bitartean pertsona 
dinamizatzailea taldez-talde doa: taldeko hausnar-
ketak entzuteko, zalantzak izanez gero taldea orien-
tatzeko eta pertsona guztiek parte hartzen dutela 
ziurtatzeko.

• Lanak taldean egin ondoren, berriz ere talde bakar 
bat osatzen da.

• Txandaka, talde bakoitzak identifikatutako gakoak 
azaltzen ditu eta eztabaida irekitzen da, ikuspuntu 
bakoitzaren gakoak gehitzeko, eztabaidatzeko eta 
erabakitzeko.

• Gako bakoitza definitu eta eztabaidatu ondoren, 
horman itsasten da Agroekologiaren definizioa 
modu ikusgarri batean eraikiz. (30 min)

• Definizioa eraikitzen den bitartean, pertsona dinami-
zatzaileak debatea dinamizatzen du ideia guztien bar-
neratzea ziurtatuz eta beharrak identifikatzen ditu.

• Amaitzeko horman jarritako definizioa irakurtzen da 
eta identifikatutako beharrak partekatzen eta defi-
nitzen dira. (10 min)

Tailerraren ebaluazioa: ( 5 min)”Bota zure iritzia”

• Pertsona bakoitzak bere paperean tailerraren gai-
neko iritzia idatzi behar du. Ebaluazio honetan jaso- 
tzen dira: bai tailerreko bai metodologiako ideiak, 
sentsazioak eta ebaluazioak, parte hartzen duten 
pertsonen kezkei lehentasuna emanez.

• Idatzi ondoren, paperarekin bola bat egin behar 
dute eta poltsa, kaxa… batean sartu edo/eta bota 
behar dute. Bola egin eta botatzerakoan, pertsona 
parte-hartzaileak erosoago eta askeago sentitzen 
dira, beraien iritzia idazterako garaian.

Hurrengo urratsak identifikatu( 5 min)

• Beharrak kontuan izanik, aukera desberdinak plan-
teatzen dira eta taldea da hurrengo urratsa zein den 
eta noiz emango den erabakitzen duena.



Taldeak Agroekologiaz ulertzen zuenaren definizio par-
te-hartzaile bat lortu ondoren, eman zen hurrengo urra- 
tsa, Gipuzkoako eta Latinoamerikako beste kolektiboekin, 
Agroekologiaren ikaskuntza eta esperientziak ezagutzea 
eta trukatzea izan zen. Trukaketa hauek, Agroekologiaren 
indarraren ikuspena eta erronkak zabaltzen dituzte, eta 
batez ere, motibatu, animatu egiten dute, ideiak eman 
eta aukeratutako bideetan bakarrik ez egotearen senti-
mendua ematen dute.

Gipuzkoan, bisita bat egin genuen Zerain herrira, 
landa garapen eta garapen komunitarioaren adibide 
bat. Zerainek autokudeatutako funtzionamendu bat 
du, hau da, batzar komunitario baten bitartez. Herria-
ren kudeaketa ondorengo eragileen bitartez gauza- 
tzen da: 

• Udaletxea, zerbitzuak eta baliabideak kudea- 
tzen ditu herriaren ongizatea bermatzeko.

• Dezagun Fundazioa, herriaren garapen eko-
nomikoa kudeatzen duena, herriaren ondarea 
zainduz, landa lanpostuak sortuz, turismoa…

• Kultura: herriaren zerbitzuak kudeatzen eta 
dinamizatzen dituena: ikastetxea, kirola, kultura 
etxea…

Zerainen arrakasta gakoa Jakoba Errekondoren hitzetan:

“Batzar komunitarioko erabakiak aurrera 
eramaten dira eta partaidetza sistema autokri-
tikoa da eta testuinguru eta egoera bakoitzera 
berritzen eta egokitzen joaten da”.
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HELBURUA

Zeraingo landa garapeneko eta garapen komunita-
rioko proiektu sozio ekonomikoa ezagutu eta prak-
tikan jartzea ikusi. 

OHARRA

Informazio gehiagorako:

http://www.zerain.com/turismo-bulegoa,azpiatala,27,ezagutu,3

IRAUPENA

1 ordu eta 30 min (denbora taldearen prestasune-
ra egokitzen dugu eta gehiago ikusteko eta jakiteko 
gogoz geratu ginen, hori dela eta 2 ordu eta 30 min 
bisita gomendatzen dugu).

DESKRIPZIOA

Dezagun Fundazioko Jakoba Errekondoren eskutik 
bisita gidatua, historia, herriaren aldaketa proze-
suak eta Zeraingo proiektu sozio-ekonomikoaren 
martxan jartzea ezagutzeko. Bisitan zehar, turismo 
bulegoa herriko dendara lotua dagoena eta kultu-
ra etxea eta bere zerbitzuak ikusteko aukera izan 
genuen.

Zeraingo bisita



Zerainera egindako bisitaren ondoren, hezkuntza 
prozesuan parte-hartu zuten baserritar taldeak, Latinoa-
merikako Baserritarren esperientzia desberdinak ezagu- 
tzeko aukera izan zuen. Topaketa hauek antzekotasunen 
eta indarraren desberdintasunen identifikazioa errazten 
du eta bertako mailan eta maila globalean Agroekolo-
giaren erronkak; era berean, talde bakoitzak bere bidea 
egiten duen sentsazioa eta ikuspena ematen dute, talde 
horiek guztiak askoz zabalagoa den mugimendu bateko 
parte dira. Hezkuntza pauta hauekin, Anamuri eta Hitzez 
erakundeen artean esperientzien trukaketa topaketa bat 
antolatu zen: 

• ANAMURI Txileko Landa eta Indigena Emakumeen 
Elkartea da, Vía Campesinako kide da eta bere hel-
burua, Landa eta Indigena Emakumeen garapen 
integralaren alde egitea da, lan, ekonomia, gizar-
te eta kultura alderdiak kontuan izanik, erakundeari 
eta bere sendotasunari eskainitako estimuluaren bi-
tartez. www.anamuri.cl

• Hitzez: Emakume baserritarren elkartea, bere hel-
burua landa emakumeen osasuna hobetzea da, 
horretarako prestakuntzarako, parte-hartzeko, ezta-
baidarako eta hausnarketarako espazioak antolatuz. 
www.hitzez.net 

Topaketan, bi erakundeak elkar ezagutzeko aukera 
izan zuten eta emakume baserritar diren bezala, komu-
nean dituzten arazoak identifikatzeko aukera ere: lurren 
titulartasuna, ohiko moduan familiako gizonaren izenean, 
emakume baserritarraren ikuspen gabezia baserriaren eta 
familiaren kudeatzaile bezala… Hezkuntza topaketa ho-
netatik ondorengo ikaskuntzak nabarmentzen ditugu: 

• Erlazioen kudeaketei balioa emateko eta sustatzeko 
beharra, enpatiatik, konfiantzatik, gardentasunetik 
eta pertsonen eta pertsonen arteko zaintzatik. Erlazio 
modu eta balore hauek faktore garrantzitsuak izango 
lirateke, Agroekologiaren alde lan egiten duten mu-
gimendu eta kolektiboen sendotasunerako. 

• Emakume baserritarren prestakuntza politikoaren 
garrantzia, agroekologiaren lider eta sustatzaile 
bezala, gero eta protagonista, aldarrikapen eta in- 
tzidentziako rolak eskuratzea erraztuz, beraiek auke-
ratzen dituzten bideetan.

Bertako trukaketa eta trukaketa globalen hezkuntza 
proposamenarekin jarraituz, Debagoienako baserritarren, 
MPA eta Erein Da Jan erakundeen artean beste topaketa 
bat burutu genuen:

• Debagoienako baserritarrak, talde desberdinetako 
baserritarrak elkartzen gara: esperientziak parteka- 
tzeko gogoa duten kontsumo taldeak, autokontsu-
moa, Debagoienako Garapen Agentzia, artzainak… 

• MPA: Brasilgo Movimiento de Pequeños Campe-
sinos y Campesinas, Vía Campesinako kidea. Herri 
mugimendu bat da eta bere helburua, beraien fami-
lientzat eta brasildar herriarentzat elikagai osasun- 
tsuak ekoiztea da, elikadura burujabetza bermatuz, 
nekazale identitatea eta kultura berreskuratuz eta 
eskualdeko aniztasuna errespetatuz. MPAk neka-
zale borrokaren artikulazioa eta sendotasuna sus-
tatzen ditu eta gizarte justu eta berdin baten alde 
lan egiten duten guztien borroka sustatzen ditu.  
www.mpabrasil.org.br 

• Ereindajan: Debagoienako pertsona kontsumitzai-
leen eta baserritarren kooperatiba Integrala da eta 
bere helburua egungo kontsumo eredua eraldatzea 
da, Kontsumo Arduratsua sendotu eta Debagoie-
nako lehen sektorea indartu.

FMPA eta Ereindajan erakundea sakonean ezagutzeko 
espazio bat izan zen, era berean, herrialde bakoitzeko 
errealitateak ere. Zalantzak argitzeko espazio bat, antze-
kotasunak (enpresa handiek egiten duten boterea bezala) 
eta desberdintasunak ikusteko (azoken kasuan, Brasilen 
administrazioak zailtasunak jartzen ditu, baina bestalde 
herritarren laguntza oso garrantzitsua dute; Debagoien-
an, administrazioak azokak sustatzen ditu baina herrita-
rren aldetik interes gutxi ikusten da).

Hezkuntza topaketa honetan Ereindajan erakundearen 
aldeko apustu egin zen, otarreko frutak lortzeko espazio 
bat bezala, hezkuntza mailan eta lan kolektiboa sustatzeko.
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Bide honetan emandako urratsen ondoren… maila 
indibidualean zein kolektiboan ibiltzen jarraitu da, ekin- 
tza desberdinetan lan kolektiboa sustatuz. Hori horrela, 
lehen adierazitako bide honetan parte hartu duten per- 
tsonek eta taldeek, Emaúsek Ekonomia Solidarioaren eta 
Elikadura Burujabetzaren gainean burutu duen ikerketa 
prozesuan lagundu dute, hezkuntza bideo baten sorreran 
parte hartu dute eta UEUn (Udako Euskal Unibertsitatea) 
burututako Agroekologiaren gaineko jardunaldietako ba-
zkarian parte hartu dute; talde bakoitzak aukeratutako 
hezkuntza bideak… aurreraka eta agroekologiako ha-
ziak landatzen doaz…

Kafe tertulia – Gipuzkoako eta Latinoamerikako 
baserritarren esperientzien Topaketa

HELBURUA 

Baserritarren esperientziak eta erronkak ezagutu, 
trukatu eta partekatu, bertako ikuspuntu eta ikus-
puntu global batetik.

DESKRIPZIOA

• Topaketa baino lehen, MPAko eta Anamuriko base-
rritarrekin, talde bakoitzak identifikatutako Agroe-
kologiaren definizioa eta beharrak partekatzen 
dira, beraien erakundearen aurkezpena prestatu 
dezaten, dokumentu hau oinarri hartuta.

• Topaketaren metodologiaren eta topaketara berta-
ratu garen pertsonen aurkezpena. (10 min)

• Metodologia esperientzien aurkezpenean oinarri- 
tzen da, elkarrizketatik, galderetatik, zalantzetatik, 
hausnarketetatik eta partekatutako ikaskuntzetatik.

• MPA edo Anamuri erakundearen aurkezpena. (30 min)

• Erein Da Jan edo Hitzez erakundearen aurkezpena. 
(30 min)

• Hausnarketak partekatzeko espazioa, talde bakoi- 
tzaren beharren arabera eta hurrengo urratsak 
identifikatzearen arabera. (20 min)

• Topaketa amaitzen denean denbora tarte bat uzten 
da, taldearen eta Latinoamerikako erakundeen ar-
teko erlazio eta elkar-trukaketa pertsonaletarako.

IRAUPENA

1 ordu eta 30 min

ESPAZIOAREN ANTOLAKUNTZA

Kafe tertuliak gertuko eta konfiantzako giro ba-
tean hitz egiteko aukera ematen du eskuetan kafe 
eta bizkotxo edo/eta gailetekin, eta aldi berean 
talde bakoitzaren ohitura kulturalak partekatzen 
direlarik.
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BIDEAK
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AntiguaOtarra kontsumo taldea
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Otarrean Kontsumo Kontziente eta Arduratsuko 
barazkiak, frutak eta mami asko duen ogia daude, 
Antiguako auzoan.

• Kontsumo Kontziente eta Arduratsua; 
Kontsumo Kontziente eta Arduratsua 
(KKA) gizartearen ekintza eraldatzai-
le bat da eta oinarritzen da: justizia, 
emakume eta gizonen arteko eta he-
rrien arteko berdintasuna, elkartasuna, 
naturarekiko oreka, konpromisoa, lan-
kidetza eta zaintzen banaketa.

• KKA auzoan; Antiguotarrei sentsibili-
zatuz eta produktuen, zerbitzuen, etab. 
aukerak eta alternatibak zabalduz, bai 
beraien Kontsumo Taldeko pertsonen- 
tzat bai Antiguako herritarrentzat.

Otarra

• Harri gutxi; auzoan KKArekiko interes gutxi 
antzematen da eta parte-hartze gutxi auzoko 
pertsonen aldetik, gai honen inguruan garatzen 
diren ekintzetan..

Harriak

Eman genuen lehen urratsa, egin beharreko bi-
dearen izenaren identifikazioa izan zen, eta “An-
tiguan Kontsumo Kontziente eta Arduratsua 
sustatzea” izena aukeratu zen; egin beharreko 
bideen izena jartzeak argitasuna eta lortu beharre-
koari iparra ematen diote. Jarraian, nola egingo 
genuen galdetu genuen. Erantzuna poliki-poliki 
izan zen, presarik gabe baina geldialdirik gabe, 
auzoan KKAra bidean urratsak emanez, auzoko 
dendekin konplizitatea eta lankidetza erraztuz eta 
KKAko esperientzian hausnarketa eta trukaketa 
topaketak burutzea, bertako mailan eta maila glo-
balean.

Urratsak



KKAren aldeko interesak dituzten beste eragileen 
aliantza eta lankidetzen bilaketa, Agroekologia bidean 
hezkuntza prozesuetan giltza den urrats bat da, baita lan 
egin nahi den testuingurua ezagutzea ere.

AntiguaOtarrak ondorengo urratsak eman zituen bere 
auzoan KKAan aurrera egiteko: Lehenengo, diagnosti-
ko txiki bat burutu zuen auzoan ematen den kontsumo 
mota jasoz eta auzoko pertsonek bere erosketak KKAren 
ikuspuntu batetik egitea interesa izango zuten galdetuz. 
Diagnostikoan bertan ondorengo puntuak nabarmen-
duko genituzke:

• Soilik pertsonen %8ak egiten ditu bere eroske-
tak auzotik kanpo,

• Pertsonen %88ak interes handia izango luke 
KKAko produktu eta zerbitzuak kontsumitzeko

• Galdetutako %43ak auzoan KKAko erosketak 
egiteko zailtasunak zituela adierazi zuen.

Taldeak eragina sortu nahi duen diagnostiko eta tes-
tuinguruaren ezagutza honetatik, argi ikusi zen auzoko 
pertsonek KKAren aldeko urratsak eman nahiko lituzke-
tela eta dendekin informazioa, sentiberatasun eta elkarri-
zketa lana gakoa zirela argi ikusi zuten, KKAren inguruan. 
Zehazki, auzoko dendek KKA produktuak eta zerbitzuak 
eskaintzen zituzten edo eskaini nahiko lituzketen ezagutu 
nahi zen.

Kontsumo taldetik, auzoan KKA sustatzen dituzten 
dendak eta zerbitzuak identifikatzea proposatu zen, 
Donostiako KKAko Saretuz Sarearen logoa daraman pe-
gatina bat jarriz atean. AntiguaOtarrak Saretuz sarearen 
talde eragilean dago eta sare hau era berean, KKAko 
kale-izendegi batean lanean ari da. Mota honetako pro-
posamenek, modu sinergikoan ekimen eta behar desber-
dinei erantzuna emanez, sareko lanaren alde egiten dute, 
konfiantza, lankidetza eta planifikatutako ekintzetan era-
gin handiagoa bermatzen dutelarik.

Paraleloki, Kontsumo Kontziente eta Arduratsuaren gai-
neko hausnarketa eta trukaketa urratsak eman ziren, ber-
takoa-globala ikuspuntu batekin ondorengo topaketetan.

Lehen topaketan mahai inguru bat antolatu zen, bertan 
Donostiako erakunde eta gizarte mugimendu desberdi-
nak eta Brasilgo MPA-k parte hartu zuten. Auzoan, hirian, 
bertako mailan eta maila globalean, gure kontsumoaren 
ondorioen gaineko eta agroekologiaren eta Kontsumo 
Kontziente eta Arduratsuaren garrantziaren gaineko haus-
narketa espazio bat izan zen. Gure erabakiekin eragiteko 
eta aldaketarako dugun gaitasuna identifikatzea ezinbes-
tekoa da; kasu honetan zehazki, gure kontsumo eraba-
kiek, Agroekologiaren proposamen ekonomikoak, giza 
eta ingurumen proposamenaren alde egin dezaketela 
ikusi ahal izan genuen.

Mahai inguruan, gure eguneroko elikadura kontsumoan 
egindako aukeraketen ondorioen gainean, partekatutako 
datuak oso eraginkorrak izan ziren hainbat mailetan: 
osasuna, ingurumena, lan baldintzak eta herrien arteko 
eta gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak. Bai-
na datu hauei aurre egiteko, MPAko pertsona parte-har- 
tzaileetatik, AntiguaOtarrak kontsumo taldetik, BasHerri 
Sarea-tik eta Saretuz-etik emaitza positiboak dituzten es-
perientziak partekatu eta trukatu ziren.

KKA sustatzen jarraitzea eta gure eguneroko  kontsu-
moan agroekologia barneratuz joatea proposatu zen, 
lehengai jasangarriekin gauzatutako produktuen erabi-
leraren alde eginez, kotoia, zura, larrua, haria… bezala 
eta Agroekologiaren eta KKAren proposamenak elkar-
tuz: zer kontsumitu nahi dugun ERABAKITZEKO, modu 
parte-hartzailean  eta berdinean ANTOLATUZ, kontsumo 
JASANGARRI bat burutuz, gizartearen zerbitzura dagoen 
ekonomia bat bultzatuz eta lurralde espezifiko batean, lu-
rraren zati bizia den gizarte bat.
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“AntiguaOtarrak kontsumo taldearekin era-
bili dugun metodologia aldikako bileretan 
oinarritu da, bertan beharrak identifikatu 
dira eta burutu beharreko ekintzak antolatu 
dira.”



AntiguaOtarrak Kontsumo Taldearekin batera antola-
tutako bigarren topaketan, Brasilgo Sao Paulo-ko Kairos 
Institutuko Thais Silva gurekin izateko zortea izan genuen. 
Kairos Institutuak, Brasilen Kontsumo Arduratsua, Bidezko 
Merkataritza eta Merkataritza Solidarioa eta Ekonomia 
Solidarioaren Hezkuntzan lan egiten du, gizarte desber-
dintasuna murrizteko estrategiarekin eta gizartearen eta 
naturaren arteko erlazioaren eraldaketaren alde egiteko 
estrategiarekin. http://institutokairos.net/ Brasilgo eta Gi-
puzkoako kontsumo taldeen funtzionamendua ezagutze-
ko eta partekatzeko topaketa bat izan zen; trukaketarako 
topaketa honetatik ondorengo puntuak nabarmentzen 
ditugu: 

• Brasilgo kontsumo taldeak autoeratutako ekonomia 
solidarioko taldeak dira eta talde bakoitzak, taldea 
nola eraiki nahi duen erabakitzen du. Talde bakoi- 
tzean, bertako taldearen eta eskarien kudeaketa eta 
dinamizazioa errazten dituen pertsona dinamizatzai-
le bat dago.

• Kairos Institutuak kontsumo talde desberdinen 
akonpainamendua burutzen du Brasilen eta ikas-
kuntza espazioak eta sareko lana sustatzen ditu, par-
te hartzen duten taldeen esperientzien trukaketatik. 
Trukaketa hauek, taldearen beharrak erreferentzia 
bezala hartuta antolatzen dira eta parte hartzen du-
ten taldeak indartzeko helburua dute.

• AntiguaOtarrak, Agroekologia helburu zuten per- 
tsona desberdinak elkartu zituen kontsumo talde 
bat da eta aniztasun honek taldea aberatsagoa egi-

ten du. “Otar bat ardura bat” filosofia duen, par-
tekatutako erantzukizunen autoeratutako talde bat 
da, pertsona bakoitzaren boterera eta nahi izatera 
egokitzen delarik. Talde bezala, baserrietara bisitak, 
sare sozialak, jaietan bertako produktuekin herri baz- 
kariak… antolatzen dituzte.

Talde honen bidea urratsez-urrats aurrera egiten ari 
da, Saretuz sarearekin ematen dituen urratsak bezala, 
agroekologia barneratuz KKA proposamen desberdinen 
barruan, Saretuz sarearen parte egiten duten kolektiboen 
aniztasunetik sarean eta modu kolektiboan lan eginez, al-
ternatibak zabalduz eta herritarrak sentsibilizatuz. Eta tal-
de bezala urratsak emanez doaz, beraien energiarekin, 
alaitasunarekin eta milaka ekimen eta ideiekin, agroe-
kologia haziak eta KKA landatuz.

AntiguaOtarrak, MPA Brasil, Saretuz, Emaús eta VFS 
Justicia Alimentaria Global artean mahai ingurua

HELBURUA

• Gure eguneroko elikadura kontsumoaren inguru-
men eta gizarte ondorioez kontziente izatea, 
bertako mailan eta maila globalean.

• Agroekologia eta KKA kontzeptuaren gaineko 
hausnarketa MPA eta AntiguaOtarrak kontsumo 
taldearen esperientzietatik.

• Parte hartzen duten pertsonen eta erakundeen ar-
tean, gure eguneroko bizitzan eta auzoan Agroe-
kologia eta KKA martxan nola jarri partekatu.

DESKRIPZIOA

• Tailerraren eta tailerrean parte hartzen duten per- 
tsonen aurkezpena, elkar ezagutzeko. (10 min)

• Jaki Belga prestatzearen ekintza (30 min), gure 
eguneroko janari plateraren jatorria eta ondorioak 
modu ludiko batean lan eginez. Ekintzaren infor-
mazio eta materiala ondorengo helbidean:

• http://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/
docs/gu_a_educaci_n_desarrollopara_personas_
adultas__en   (101 orr.)

• Debatearen ondoren, MPAko Luis Souzak Agroe-
kologia eta KKA  bere erakundetik nola ulertzen 

duten definitzen du (10 min)

• MPA eta AntiguaOtarra erakundearen aurkezpena (20 min)

• Gure eguneroko bizitzan eta auzoan Agroekologia 
eta KKA martxan nola jartzeko hausnarketa deba-
tea, taldetik identifikatutako beharrak oinarri har-
tuta. (20 min)

• Debatea eta hausnarketak kontuan izanik hurrengo 
urratsak identifikatzea eta partekatzea ondorengo 
bileretan lanean jarraitzeko. 

• Amaitzeko, gazta dastaketa bat, pertsonen arteko 
aurrez aurreko erlazioak sustatuz.

IRAUPENA

1 ordu eta 30 min.

MATERIALA

• Soka estua eta luzea
• Jardueraren fitxak 

KAIROS INSTITUTUKO ETA ANTIGUAOTA-
RRA TALDEKO ESPERIENTZIEN TOPAKETA-
REN PINTXO-TERTULIA.

Kafe tertulia – Gipuzkoako eta Latinoamerikako 
baserritarren esperientzien Topaketan erabili-
tako metodologia berdina erabili da, baina Pin-
txo-Pote bertsioan, ordutegiaren ondorioz. 

21. orr.
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TOPAKETA
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Azoka plaza
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Talde honek antolatzen duen otarra gaztaz, frutaz eta 
barazkiez osatuta dago, azoka sendotzeko eta lan Ko-
lektiborako.

• Azoka sendotu, azoka bizitzaz, erlazioez, gar-
dentasunez, konfiantzaz, produktu osasun- 
tsuez, bertakoez betez, eta baserritarren eta 
herritarren jakinduriaz beteak. Azoka topagu-
ne batean bihurtuz.

• Lana taldeka egitea, azoka gure herri eta hi-
rien zati da eta bere eraikuntza parte-hartzai-
lea eta sendotasuna, herri eta hiri bakoitzeko 
eragile (denden elkarteak, ostalaritza, aisial-
diko taldeak, artisauen elkartea, erakundeak, 
administrazioak…) desberdinen arteko lan ko-
lektiboaren prozesuetatik gauzatu behar da, 
baserritarrak eta hiritarrak.

• Harri karratua: Askotan azokaren barruan kudeaketa 
eta partaidetza aldaketak barneratzea oztopatzen 
dituen harri karratu bat dago, bere ohiko moduan 
funtzionatzen jarraitzea nahiago duten pertsonen eta 
eragileen aldetik aldaketa ukatzea da.

• Milaka harri txiki: Supermerkatuaren kultura barnera-
tuta duten milaka herritarren jarrera ikuspuntu indibi-
dualista batetik, kontziente izan gabe baserritarrek eta 
beraien produktuek ingurumen mailan, bertako eko-
nomia, kultura, osasun… mailan ematen eta eskain- 
tzen duten balioa.

• Txapela eta zapia duten harriak. Administraziotik 
bertako ekoizpena, jaien edo folklorearen ikuspuntu 
batetik sustatzen da eta ez ekintza ekonomiko beza-
la, eta honek herritarrengan ez du eraginik sortzen. 
Herritarrek bertako ekoizpenaren produktuak data 
bereziekin erlazionatzen dute eta ez eguneroko kon- 
tsumo eta ohiturekin.

Ibilbide desberdinak egiten genituen bitartean, 
helburu berdina partekatzen duten hainbat ekimen 
topatu ditugu, beraien herrietako azokak dinamizatu. 
Aurkitu genituen ideia, gogo eta esperientzia kanti-
tateak, ibilbideen bateratze espazio bat sortzea egin 

zuen, hau da, azoketako dinamizatzaileen topaketa 
bat. Hori guztia, pertsona hauek eta esperientziak 
elkar ezagutzea sustatzeko helburuarekin eta modu 
honetan, ikaskuntzak, esperientziak eta bizipenak 
partekatu.

Harriak

Urratsak

Otarra



Topaketan parte hartu zuten: 

• GUreztatu, Arrasateko azokaren dinamizazio eta 
suspertze prozesua.

• URKOME, Urola Kostako azoken dinamizazio eta 
suspertze prozesua.

• Bertatik Bertara, bertako produktuen integrazio 
prozesua, Urola Garaiko herrietan.

• Zatoz Azokara, Tolosako azokaren dinamizazio ekimena.

Topaketak, dinamizatzaileek eta aldaketa eragileek be-
raien ikaskuntzak, esperientziak partekatzeko balio izan 
zuen, maila operatiboan eta estrategikoan, bai maila in-
dibidualean bai maila komunitarioan… Partekatu zutenen 
artean, ondorengo ikaskuntzak nabarmentzen ditugu:

• Garrantzitsua da administrazioak, nekazaritzaren alde 
lan egitea eta sustatzea sektore ekonomiko bezala, 
ondorioz prozesuak erraztu egiten baitira, baserri-
tarren eta herrietako eragileen aldetik parte-hartze 
konpromiso handiago bat lortuz.

• Azokak sendotzeko dinamizazio prozesuek, KON-
FIANTZA ETA PASIOA sustatu behar dituzte, lan 
kolektiboa burutzeko giltza direlako, pertsonak ahal-
dunduz eta komunean duten helburua sendotuz. 
Transmititu beharreko ideia hau da: azoka ez da ba-
serritarren gaia edo lana; herriarena, dendena, herriko 

eragileena, denden elkarteena, ostalaritzarena, aisial-
direna baizik…

• Kolektibo desberdinen hausnarketa eta ekintzak bil- 
tzen dituzten ekintza zehatzak, azoken garrantziaren 
gainean sustapen eta hezkuntza urratsak sendotzeko 
giltza dira, adibidez: bertako produktuekin egindako 
pintxo-potea, jatetxeetako kartan bertako produktuak 
identifikatzea, produktuak dastatu eta gozatu, bisi-
ta praktikoak baserrietara, produktuak nola, non eta 
nork ekoizten dituen jakiteko.

• Gardentasunak, herritarren azokaren aldeko apustua 
eta berarekiko konfiantza errazten du, horretarako 
ongi legoke jakitea: baserriaren izena, zer motatako 
produktua den, nondik datorren, kiloa zenbat kosta- 
tzen den… Gardentasunak, baserritarren eta hirita-
rren arteko konfiantzako erlazio iraunkorren eraikuntza 
errazten du.

• Azoken sendotasun prozesuetan lan egiten duten eki-
menek, herriko eta bere beharren ikuspen kolektibo 
eta partekatu batetik pentsatu behar dituzte. Azoka 
sendo bat positiboa da ez bakarrik baserritarrentzat, 
hiritar guztientzat ere positiboa da.

• Herritarrengana iristeko modu desberdinak gomen-
datzen ditugu…

~ Azokaren sendotzea ekimena identifikatzen 
duen difusioko irudi edo ziurtagiri bat sortuz 
(dendetan, azokan, tabernetan… adibidez pol- 
tsak, informazioa)

~ Komunikabideak erabiliz: bertako komunikabi-
deak (telebista, egunkaria, bertako irratia) eta 
sare sozialak. Komunikabideetan baserritarrak 
eta hiritarrak inplikatuz eta ikustera ematen.

~ Azokara sartzea erraztu eta herritarrei informatu-
ta mantendu: garraioarekin (autobusa, bidego-
rria…), ordutegiak zabaldu/ egokitu, garaiko pro-
duktuen inguruko informazioa, nola sukaldatu…

• Burutzen diren ekintzen informazioa eta sustapenak 
eragin handiagoa dute modu kolektiboan gauzatzen 
badira (tailerrak, mahai inguruak, sormena eta zigilua-
ren difusioa…), eta honek duen eragin biderkatzailea, 
agroekologiako haziak landatzeko helburu berdina par-
tekatzen duten jende oso desberdinarengana iritsiz.

Plazak eta bertan egiten diren Topaketak ez dira ekin- 
tzak puntualak izan behar, bai aldiz, jarraian egiten den 
trukaketa eta taldekako lanarekin aberastu behar dira. 
Horregatik, Azoka Plazan burututako Topaketa honen on-
doren, hainbat taldekako ikaskuntza eta trukaketa ekintza 
burutzen jarraitu da, adibidez, Emaús Gizarte Fundazioak, 
Gureztatu eta Emakume Txokoak Arrasaten antolatutako 
Elikadura Burujabetza eta Feminismoa mahai inguruaren 
antolaketa, hiru emakumeren parte hartzearekin: Floren-
cia Arostica (Anamuri, Txile), Maite Aristegi (baserritarra) 
eta Assumpta Ayerdi (Emaús Gizarte Fundazioa). Eta 
azoken eta MPA Brasil eta Anamuri antolakuntzaren eta 
azoken dinamizatzaileen arteko informazio topaketak, 
esperientziak trukatzeko… bidean aurrera egiteko eta 
agroekologiako haziak landatuz joateko.
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HELBURUA

• Pertsona dinamizatzaileak beraien artean elkar 
ezagutzea eta Gipuzkoako azoken dinamizazio 
esperientzia desberdinak ezagutzea.

• Azoken dinamizazio prozesuaren ikaskuntzak, 
hausnarketak eta ekintza praktikoak partekatu 
eta elkar-trukatu.

DESKRIPZIOA

• Topaketaren aurkezpena eta dinamiken deskrip- 
zioa. (10 min)

• Dinamikak talde bakar batean gauzatuko dira tal-
dea oso txikia delako.

• Pertsona bakoitzaren eta bere esperientzien aur-
kezpena, azoken dinamizazioan. (10 minutu pertso-
nako, guztira 40 min)

~ Pertsona bakoitzaren aurkezpena
~ Azokaren dinamizazio ekimenaren deskripzioa (non-

dik sortzen den, helburua, prozesuaren deskripzioa 
eta egungo egoera)

• Ekintza: Azokaren eta hiriaren arteko lan kolekti-
boa. (2 ordu 35 min)

~ Pertsona bakoitzaren esperientzia eta ezagutzak oi-
narri hartuta, azoken dinamizazio prozesuan burutu 
dituzten ekintza praktikoak eta ikaskuntzak identifi-
katu eta partekatu.

~ Azokaren dinamizazioaren arrakasta irizpideak, zail-
tasuna eta aukerak identifikatu, ondorengo kon- 
tzeptuei dagokionez:

· Azokako postuak
· Herritarrak
· Baserritarrak
· Herriko dendak, jatetxeak, zentro publikoak
· Administrazioa 

~ Dinamikaren aurkezpenean, taldeak aukeratzen du 
gaien lehentasuna eta ordena erabakitzen da (30 
min gai bakoitzeko)

~ Pertsona dinamizatzaileak ekintza dinamizatzen du 
eta identifikatzen ditu: arrakasta irizpideak, zailta-
suna eta aukerak. Gai bakoitza amaitzen denean, 
pertsona dinamizatzaileak taldearekin jasotako in-
formazioa kontrastatzen du. 

~ Taldeak bi gai lantzen ditu atsedenaren aurretik, 
kafea (30 min) eta ondoren hurrengo 3 gaiak lan- 
tzen dira. 

• Amaitzeko ebaluazio bat burutzen da “Bota zure 
iritzia” 18. orr. (5 min)

• Jardunaldia grabatzea gomendagarria da, ahots-gra-
bagailu batekin, pertsona dinamizatzailea dinamiza- 
tzen eta gakoak identifikatzen zentratuago egoteko 
eta ondoren grabaketarekin informazioa kontrasta- 
tzeko eta gehitzeko aukera izango du.

• Pertsona dinamizatzaileak e-mailak bidaltzen diz-
kie parte hartzen duten pertsonei:

~ Topaketan jasotako informazioa eta konklusioak
~ Parte hartu duten pertsonen datu zehatzak (izena, 

emaila, ekimenaren web ataria, telf…), etorkizune-
ko lan kolektiboetarako, informazio bidalketarako, 
ekimenen arteko laguntzarako, etab.

IRAUPENA

4 ordu.

MATERIALA

• Arrakasta irizpideen, zailtasunen eta aukeren 5 fitxa
• Errotuladoreak
• Grabatzailea
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Elkarlanean Indarra plaza
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• Eraikuntza kolektiboa – Elkar Eraiki: Eraikun- 
tza kolektiboa eta parte-hartzailea, egin nahi 
dugun hori (eta nola egin nahi dugun) modu 
parte-hartzaile eta demokratiko batean eraiki- 
tzea, definitzea, burutzea da.

• Eraikitzen dugun bitartean ikasi – Elkar Ikasi: 
Modu kolektiboan eraikitzen dugun bitartean 
ikasi egiten dugu, ibilbideaz gozatuz eta komu-
nean dugun prozesu baten parte garela senti-
tuz.

Otarra

• Harri multzo bat: Aurreko bide eta topake-
tetan pilatu ditugun harri guztiak eta beste 
zenbait harri gehiago, helburu zehatzen ar-
gitasun gabezia adierazten duten zehaztu 
gabeko koloreko harriak bezala, edo enpa-
tia edo komunikazio gabeziara eraman gai- 
tzakeen, entzun gabe hitz egiten duten ha-
rriak, edo harri gogorrenak, autoritarioak eta 
karratuak… partaidetzaren eta ikaskuntza ko-
lektiboaren bidea zailtzen duten harri horiek 
guztiak.

Harriak

Burutzen joan diren bideak eta plazetako to-
paketa guztiek, taldekako lana sendotzearen be-
harra dute komunean. Komunean duten behar 
honetatik, partaidetzako eta ikaskuntza kolekti-
boko arrakasta gakoak identifikatzeko eta par-
tekatzeko ondorengo topaketa antolatu genuen, 
eremu desberdinetan dinamizatzaile eta par-
te-hartzaile bezala lan egiten duten, Gipuzkoako 
pertsonen esperientzien trukaketatik.

Urratsak



Jardunaldian parte hartu zuten: 

Inma -Legazpiko Udaletxeko Agenda 21eko teknikaria-, 
Patricia -Red Latinoamericana y Caribeña de Educación 
Popular (Mexiko)-, Luiz -MPA Brasil (Movimento dos 
Pequenos Agricultores, Brasil)-, Ivan -Comisión de 
Comercio Justo Guatemala-, Itziar -Uztaro-, Arantzazu 
-Gipuzkoako Foru Aldundia-, Miren -Lanki-, Oihana 
-Cristina Enea- -AntiguaOtarra-, Onintze -Bagara-, Arrate 
-Tolomendi-, -Tolosaldeko landa garapen Agentzia-, 
Rosa -Hitzez-, Iratxe -Saiolan-, Sonia -Sustrai Berri-, 
Silvia -Hegoa-, Jesús -Economistas sin Fronteras-, Angel 
-Ingurugela–Ceida-, Joxean -Ingurugela–Ceida-, Imanol 
-Otarra-, Dawa -Otarra-, Maite -Bilgune-, Aritz -Fiare-, 
Cesar -FeldesPako-, Bea -KontuKantoi-, Imanol -Baikara-, 
Olatz -Hernaniko txoko feminista-, Oihan -Otarra-, 
Baleren -Gezki-, Manu -Emaús Gizarte Fundazioa-, 
Alberto -Emaús Gizarte Fundazioa-, Amaia -Emaús 
Gizarte Fundazioa-, Raquel -Emaús Gizarte Fundazioa-, 
Assumpta -Emaús Gizarte Fundazioa-, Olaia -Emaús 
Gizarte Fundazioa- y Maider -Emaús Gizarte Fundazioa-

Topaketak ez dira bakarrik pentsatzeko eta serio jar- 
tzeko, ikuspuntu ludikoak, umoreak… ikaskuntzarako eta 
konfiantzarako gertukoa den giro bat eskaintzen dute. 
Goizean egindako jardunaldi baten ondoren, hurrengo 
puntuak identifikatu ziren:

• Prozesu parte-hartzaile alternatiboak martxan jartzea 
eta mantentzea zaila den testuinguru batean, per- 
tsonak eta taldeak korazez babestu daitezke, sendo-
tu egin daitezke edo beraien rolekin identifikatu dai-
tezke, gizarte eraldaketaren aldeko beraien borroka 
edo militantzian; modu horretan, malgutasuna eta ko-
munikaziorako irekiera zaildu egingo lirateke.

• Parte-hartze kolektiboko prozesu integralak, helduta-
sunagatik eta pertsonen parte-hartze erreala errazten 
edo zailtzen ari den hori galdetzeko, funtzionamen-
dua inklusiboa, malgua eta aberasgarria den galde- 
tzeko eta behar izanez gero aldaketak martxan jartze-
ko gaitasunagatik nabarmentzen dira. 

• Ikaskuntza eta eraikuntza kolektiboko prozesu par-
te-hartzaileetan beharrezkoa da hasieratik alderdi eta 
rol, bai produktiboaren bai erreproduktiboaren, ga-
rrantzia kontuan hartzea

~ Alderdi/rol Produktiboak: Helburuak, teknikoa 
dena, kuantitatiboa dena, gaiak. Gure proze-
suetan eraginkorrak eta efizienteak izatea ga-
rrantzitsua da, prozesuan aurrera jarraitzearen 
alde egiten duten metodologia dinamiko eta 
komunikatiboekin. Hainbat pertsonak rol hauek 
bereganatzeko erraztasun gehiago du edo agian 
nahiago ditu, eta gehien ikusten diren rolak dira, 
bokalak eta ezagunak direnak. Alderdi eta rol 
hauetan soilik oinarritzen bagara, helburuak lor- 
tzean espero genuena ez sentitzea gerta daite-
ke, modu horretan hautemango genuke zer eta 
nola, biak direla garrantzitsuak.

~ Alderdi/rol Erreproduktiboak: Pertsona par-
te-hartzaileen eta bere testuinguruaren ametsak, 
kezkak, egoerak eta erritmoak. Prozesuak moti-
batzen, indarra eta bizia ematen dioten alderdi 
horiek, pertsonak prozesuko parte sentitzea ziur-
tatuz. Prozesu parte-hartzaileetan pertsona ba-
tzuek rol hauek hartzen dituzte, gutxiago ikusten 
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diren rolak dira, ikusezinagoak eta ohikoan gutxi 
ezagutzen direnak. Prozesu parte-hartzaileetan 
helburuak nola lortzen diren, helburua bera be-
zain garrantzitsua da. Alderdi eta rol erreproduk-
tiboak kontuan izateak, bai pertsonen bai talde 
eta mugimenduen hazkundea eta heldutasunari 
mesede egiten diote.

• Ikaskuntza eta eraikuntza parte-hartzaileko proze-
suak oinarritzen dira eta era berean bultzatzen dute:

~ aniztasuna 
~ herri hezkuntzaren kritika eta auto-kritika bera,
~ pertsona desberdinen bertute eta egindako 

ekarpenen onarpena,
~ kuestionamendua eta kuriositatea,
~ inozentzia eta irekiera, 
~ zuzentasuna eta malgutasuna, 
~ naturarekin erlazioa baita zikloekin ere,
~ sormena, ludikoa, egitera ausartzea,
~ konfiantza.

• Prozesu parte-hartzaile hauen planteamendu inte-
gralak modu kontziente batean gauzatzeko, horre-
tarako prestakuntza eta laguntza espezifikoa izatea 
positiboa da, alderdi erreproduktiboa kontuan har- 
tzen duten dinamizazioan eta kudeaketan erreferen- 
tzia eta adibide asko ez direlako aurkitzen, gero eta 
prozesu parte-hartzaile gehiago planteatu arren.

• Prozesu parte-hartzaileetako dinamizazioan eta ku-
deaketan erreferentzia eta adibide gabezia honek, 
lidergoaren, boterearen eta prozesu honetarako be-
harrezkoak diren trebetasunen kontzeptu alternati-
boak taldean eraikitzera eramaten gaitu ere.

• Prozesu parte-hartzaileetako zaintza funtzioak ikus-
tera ematea garrantzitsua da, horrela bere rola eta 
ekarpen giltza azpimarratuz eta onartuz, funtzio 
hauen garapena beste prozesu batzuetan ere sustatuz.

• Prozesu parte-hartzaileen ikaskuntza aberatsa jaso- 
tzea eta ikustera ematea beharrezkoak dira, ez 
bakarrik hauen lorpenak eta porrotak, baita beraien 
moduak eta bitartekoak ere, aipatutako proiektu 
horiek euskarritu duena, eta bidean izan dugun eral-
daketa.

• Prozesu parte-hartzaileetan alderdi erreproduktiboa 
modu kontziente batean barneratzeak ez du auto-la-
guntza prozesu bat izatea inplikatzen, prozesu kolek-
tiboetan pertsonek parte-hartzen dutela eta beraiek 
eraikitzen dituztela baizik, eta ondorioz, prozesukoak 
direla sentitzea behar dute, onartuak sentitzea. Zen- 
tzu honetan, prozesu parte-hartzaile alternatiboek 
pertsonen eta pertsonentzako espazio eraldatzai-
le bat osatu behar dute, eta bertatik, gizarte eral-
daketarako gaitasun handiagoa izango dute.

Elkarlanean Indarra Plazako topaketa, Gipuzkoako herri 
desberdinetako pertsonak eta MPA eta Red de Educa-
ción Popular de Centro América bezalako nazioarteko 
erakundeak biltzeko espazio bat izan zen, esperientziak 
partekatzeko, prozesu parte-hartzaileei, ikaskuntza kole-
ktiboei eta bertan parte hartzen duten pertsonei balioa 
emateko. Gizarte eraldaketarako lan egiten duten per- 
tsonentzat eta kolektiboentzat, laguntza eta berdinen ar-
teko ulermena ezinbestekoak dira animoa eta motibazioa 
sendotzeko, Agroekologian modu parte-hartzaile eta 
berdinean nola ANTOLATU jakiteko haziak landatuz 
joateko. 
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HELBURUA

Partekatze eta ikaskuntza kolektiboko arrakasta 
gakoak identifikatu eta partekatu, eremu desberdine-
tako ekimen desberdinetan dinamizatzaile bezala lan 
egiten duten, Gipuzkoako pertsonen esperientzien 
elkar-trukaketatik. 

DESKRIPZIOA

• Topaketaren eta dinamiken aurkezpena

• Termometro ekintza (5 min)

~ Pertsona guztiak zutitzen dira eta BAI edo EZ eran- 
tzuteko 5 galderei erantzun behar die. BAI erantzu-
na ikasgelaren alde batean dago eta EZ erantzuna 
aurkako aldean.

~ Pertsona dinamizatzaileak 5 galderak egiten ditu 
(2 topaketaren gaiarekin lotuta eta 3 umorezkoak) 
eta parte hartzaileak ikasgelaren alde batera edo 
bestera mugitzen dira erantzunaren arabera, edo 
erdian gera daitezke.

~ Dinamika honen bitartez, hasierako puntuak, eza-
gutzak, taldearen kezkak ezagutzen dira, lehen bi 
galderetan oinarrituz. Eta gainerako umorezko 3 
galderekin familia giroa eta giro lasaia sortzen da, 
barreari balio berezia eskainiz eta oztopoak hau- 
tsiz: beldurrak, lotsak, mesfidantza…

• Lan tailerrak: Ikaskuntza kolektiboa eta eraikuntza 
kolektiboa.

• Pertsona parte hartzaileak bi gaiak landuko dituz-
te, talde txikietatik hasi eta handietara pasatzeko 
lan metodologia bat erabiliz eta ideien, ikaskun- 
tzen eta hausnarketen batukari bezala.

• Taldea bi taldetan banatzen da eta talde bakoi- 
tzean hurrengo ekintzak gauzatzen dira:

~ Norbanakoaren aurkezpena:
· Ikaskuntza kolektiboko taldea: Pertsona 

bakoitza bere izenarekin aurkezten da eta 
bera identifikatzen den puntuazio zeinu bate-
kin, arrazoituz (:;.,!?¿…)

· Eraikuntza kolektiboko taldea: Pertsona 
bakoitza bere izenarekin aurkezten da eta 
bera identifikatzen den kolore batekin, arra-
zoituz.

~ Aurkezpena, talde bakoitzean bi esperientzia per- 
tsonal aurkezten dira, ikaskuntza kolektiboko eta 
eraikuntza kolektiboko prozesu desberdinetan 
izandako bizipenaren gainean. (20 min)

~ Bi taldeak bi azpi taldetan banatzen dira, 7 pertso-
nako taldeak sortuz. Talde bakoitzean landu beha-
rreko gaiaren gaineko galdera zehatzak burutzen 
dira. (40 min)

· Ikaskuntza kolektiboa:
_ Noiz ikasi duzu eta noiz sentitu zara ikas-

kuntza prozesuko parte-hartzaile eta gus-
tura?

_Talde bezala kontziente al gara ezagu- 
tza sortzen dugula? Nola sendotu daiteke 
kontzientzia hori eta nola antolatu taldea, 
ikaskuntza indibidual eta taldekoa lortzeko?

· Eraikuntza kolektiboa:
_Zer da beharrezkoa talde batean AKTIBO-

KI PARTE HARTZEKO?
_Nola ANTOLATU beharko litzateke KOLE-

KTIBO bat aurreko baldintzak lortu ahal 
izateko?

~ Talde bakoitzean pertsona dinamizatzaile bat dago 
pertsona guztien parte hartzea sustatzeko eta tal-
de bakoitzaren ideiak, hausnarketak eta ikaskun- 
tzak koloretako paperetan jasotzeko, bai norba-
nako mailan bai maila kolektiboan.

~ Azpi taldeak elkartzea, azpi taldeak 2 taldetan bil- 
tzen dira gaiaren arabera, bateratze-lan bat parte-
katzeko, eztabaidatzeko eta gauzatzeko. (30 min)

~ Pertsona dinamizatzaileek ideien, ikaskuntzen eta 
hausnarketen bateratzea antolatzen dute horman, 
norbanako mailan eta maila kolektiboan eta tal-
dearen aurrean aurkezpen bateratua azaltzen dute.

~ Aurkezpenaren ondoren, hausnarketa bateraturako 
eta ideien, hausnarketen eta ikaskuntzen adostasu-
nen eta desadostasunen identifikaziorako eztabai-
da unea irekitzen da modu bisual batean, eransgai-
lu berde eta gorriekin adieraziz.

~ Bateratze-lana amaitu ondoren, Hegoaldeko 
erakundeko pertsonek gai bakoitzaren itzulketa eta 
konklusioak burutzen dituzte, beraien esperientzia-
ren arabera.

• KAFEA ETA ATSEDENA (30 min)

IRAUPENA

4 ordu eta 30 min.

MATERIALA

• Koloreko paperak
• Pintore-papera edo/eta karrozari-zinta
• Zatar-papera
• Koloretako errotuladoreak
• Koloretako eransgailuak: berdea eta gorria

Oharra: Topaketa hau burutzeko gutxienez 5 pertsona dina-
mizatzaile behar dira, 4 taldeak dinamizatuz eta 1 topaketa 
koordinatuz.
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~ Gaiak gurutzatzea ( 40 min)

· Bi taldeak mantentzen dira eta landu beha-
rreko gaia gurutzatzen da.

· Pertsona dinamizatzaileak gai bakoitzean 
mantentzen dira (ikaskuntza kolektiboa eta 
eraikuntza kolektiboa), aurreko taldearen 
ideiak, hausnarketak, ikaskuntzak eta konklu-
sioak aurkezteko eta adostasunak eta desa-
dostasunak identifikatzeko eta ideia, haus-
narketa eta ikaskuntza berriak gehitzeko.

• Osoko bilera (30 min)

~ Tailerrean identifikatutako, ikaskuntza kolektiboko 
eta eraikuntza kolektiboko gakoen batura partekatu.

~ Topaketaren konklusioak

• CLOWKLUSIOAK (15 min)

~ Topaketaren konklusioak eta prozesua modu diber-
tigarri batean ikustera ematea, umorearekin.

• Ebaluazio kuantitatiboa

~ “Sentsazioak” topaketaren ebaluazio irekia
~ Horman “Sentsazioen” 4 ebaluazio itsasten dira, 

pertsona baten marrazkiarekin eta ondorengo pun-
tuak jasotzen dira:

· … pentsaraztera eraman dit
· … eramaten dut
· … gehitu nahiko nuke
· … sentitu dut
· Erakundea…iruditu zait

~ Pertsona parte hartzaileek beraien sentsazioak, 
ikaskuntzak, hobetzeko puntuak, hausnarketak… 
horman idazten dituzte.

• Pertsona dinamizatzaileak parte hartu duten per- 
tsonei, topaketan bildutako tauletako eta konklu-
sioetako informazioa bidaltzen die emailez.
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TOPAKETA

36

Otarra barazkiz eta frutaz beteta dago, baita sagar bi-
zkotxo bat ere. Guztia modu parte-hartzaile eta berdin 
batean osatua eta hezkuntza formal eta herri-hezkuntza 
espazioetara eramango dugu. 

• Agroekologia parte-hartzailea eta berdina: 
Agroekologiaz hitz egiten dugunean balo-
reez, berdintasun baloreez eta partaidetzaz 
ere hitz egiten dugu. Horrela, agroekologia 
sustatzen duten gizarte mugimenduek, be-
raien ekimenen kudeaketa demokratiko eta 
feminista bat barneratzen duen ikuspen inte-
gral bat ere izan badute.

• Hezkuntza formala eta herri hezkuntza: He-
rri hezkuntza beti hezkuntza informaleko es-
pazioekin erlazionatzen dugu, baina hezkun- 
tza eraldatzaileak eta herri hezkuntzak asko 
eskaini diezaioke hezkuntza formalari, per- 
tsonen hezkuntza kritikoa eta parte-hartzailea 
errazten duten ikuspuntu pedagogikoetatik 
eta eraldatzaileetatik.

Otarra



Uni-ko plaza

37

• Diruz lagundutako harria: Laguntzekiko mendeko-
tasunak, gizarte mugimenduen helburuei baino, 
laguntza ofizialeko deialdiei (diru-laguntzak) lehen-
tasun gehiago ematea egiten du, presazkoa dena 
garrantzitsua denaren aurrean.

• Lider patriarkaleko rol bat duten harri liderrak, agroe-
kologia sustatzeko egiteko, lideratzeko eta kudea- 
tzeko moduak aldatu behar dira, parte hartzearen eta 
generoa zeharkako modua barneratzearen aldeko 
apustua eginez.

• Erantzukizunez, bete-beharrez betetako eta denbo-
rarik gabeko motxila bat duen harria. Militantziako 
eta arduraldi osoko harri honek batzuetan motxila 
bezala jartzen dugu, beste batzuetan gure kolekti-
boek jartzen dute.

• Harri magistralak: Unibertsitatean oso barneratuta 
dago hitzaldiak magistralak, teknikoak, arrazionalak, 
norabide bakarrekoak izan behar dutela; urrats handi 
bat egiten da hitzaldiak zirkuluan, bizipenezkoak, afe-
ktiboak, erosoak egitera pasatzea, norabide zirkular 
batekin, pertsona guztiak prestakuntza prozesuaren 
protagonista garelarik.

Agroekologiaren sustapena hezkuntzatik, hezkuntza 
ez formala eta formalaren espazio eta formatu desber-
dinetatik aplikagarria da. Gero eta unibertsitate eta 
fakultate gehiago dira hezkuntza eragileen eta dinami-
zatzaileen eta agroekologiaren esperientzia praktikoen 
partaidetzaren lankidetza eta integrazioa bilatzen dute-
nak. Unibertsitateko gure Plaza lan kolektiboko espazio 
bat izan zen, bertan elkartu ziren, alde batetik Udako 
Euskal Unibertsitateko (UEU) Agroekologian Masterra 
aurkezteko ekimena eta beste alde batetik, Emaúsen 
proposamena, partaidetza eta berdintasuna Agroeko-
logiaren balio bereizgarriak bezala barneratzea, horre-
lako hezkuntza prozesuetan.

Lan honi esker, Agroekologiaren ikaskuntza indibi-
dual eta kolektibo bat ezagutzeko, hausnartzeko eta 
gauzatzeko aukera izan genuen, eraldaketarako ikus-
puntu sozial batetik; ikuspuntu hau ez da beti kontuan 
hartzen mota honetako espazioetan, ezta Agroekolo-
giaren prestakuntza orokorretan ere. Ikuspuntu hau 
indartzeko beharrezkoa da Agroekologiaren ikuspe-
gi desberdinak iraunkortasunetik partekatzea, Eus-
kal Herriko agroekologiako esperientzia praktikoak 
ezagutuz. Metodologikoki tailerrak eta partaidetza 
eta genero dinamikak burutzea gomendatzen dugu, 
taldearen esperientzietatik, bizipenetatik eta ikaskun- 
tzetatik.

Harriak

Urratsak



UEUko jardunaldian partekatu ziren konklusioak, 
ideiak eta hausnarketak ondorengoak izan ziren:

• Agroekologian iraunkortasuna kontzeptuaren bir-
definizio bat behar dugu: Hitz horrek berak adie-
ra desberdinak izan ditzake eta jardunaldian Iñaki 
Antigüedad-ek iraunkortasunaren definizioa garatu 
zuen, “gizartearen eta lurraren arte oreka, ekonomia 
gizartearen zerbitzura dagoen tresna bat delarik eta 
gizartea lurraren zati bizi bat bezala lurralde espezi-
fiko batean, lurralde antolaketaren bitartez” uler-
tuz. “Lurralde antolaketa, ingurumenaren eta giza 
kokalekuen arteko erlazio harmoniko bat lortzea da 
eta sozialki orekatua den garapen bat lortzea, inguru-
mena errespetatuz” Iñaki Antigüedad.

• Nekazaritza jasangarria eta parte-hartzaileko adibi-
deak ikustera emateak, bere sustapena eta hezkuntza 
gertukoa eta errazagoa izatea egiten du. Nekazaritza 
jasangarria eta parte-hartzailea barneratzen den adibi-
de bat Euskal Herriko Laborantza Ganbara da, herri 
nekazaritzatik lan egiten du eta oinarri bezala prin- 
tzipio hauek ditu: ekoizpenaren antolaketa (banaketa 
ekoizpenaren bolumena oinarri hartuta eginez), elkar-
tasuna (munduko edozein lekutako Elikadura Buruja-
betza sustatuz), naturarekiko errespetua, autonomia 
(baliabideen mendekotasunari erantzunez), garden-
tasuna, kalitatezko produktuak, partaidetza sustatuz, 
transmisioa eta baserrien jarraipena babestuz eta 
aholkatuz, bertako bioaniztasuna eta nekazaritza ja-
sangarria.

• Nekazaritzaren irudimenezko kolektiboak berarekiko 
dugun gure jarreretan eragiten du, irudimenezko in-
dibiduala eta kolektiboa nola den jakiteko, artea eta 
marrazkia gomendatzen ditugu. Uni-an egindako To-
paketan agroekologia zein marrazkirekin ordezkatuko 
litzatekeen galdetu zen. Herritar gehienek baserri bat 
margotuko luke eta bertan gizon bat traktore batekin. 
Marrazki honek, herritar multzo handi baten pentsa-
mendua eta nekazaritza nola ikusten duen islatzen 
du. Agroekologiaren hezkuntza prozesuen adibideek 
alderdi hau kontuan izan behar dute emakumeak ikus-
tera ematea lortzeko, emakumeen egiteko modua eta 
agroekologiaren gizarte baloreak marrazki berrietan. 
Marrazkia aldatzeko ezinbestekoa da emakumeek eta 
gizonek feminismoan prestakuntza jasotzea.

• Agroekologian egiten den prestakuntza (bai hezkun- 
tza ez formalean bai formalean) ez dago osoa femi-
nismoan prestakuntza barneratzen ez bada, bai maila 

indibidualean bai maila kolektiboan, rol patriarkalak 
eta autoritarioak atzean utzi ahal izateko, eta pertsona 
askeen rol berriak sortu, pertsona bakoitzak izan nahi 
duena erabakitzeko. Feminismoan prestakuntza jaso- 
tzen hasteko ibilbide desberdinak egin ditzakegu: 

~ Amonak eta amamak entzun, lagunak, herrita-
rren eta familien herri jakinduria balioztatuz eta 
enpatiatik, entzunak garela sentituz.

~ Ekintzak modu komunitarioan antolatuz, adibi-
dez hauek bezala: errespetutik auzoan lan 
komunitario bat antolatuz (auzolan), konpro-
misoaren maila desberdinak ulertuz, ko-eran- 
tzukizunak partekatuz eta taldearen ilusio eta 
beharrak integratuz, helburu kolektiboaren erai-
kuntzan, hitzetatik, keinuetatik (barru-barrutik) 
eta bizi pozaz.

• Feminismoaz edo berdintasunaz hitz egiten dugu-
nean partaidetzaz hitz egiten dugu, eta partaidetzaz 
aritzen garenean berdintasunaz aritzen gara. Urratsak 
poliki-poliki ematen ari gara, helburu argi batekin eta 
jarraitu beharreko estrategia batekin, ekintza txikie-
kin sentituz, partekatuz, esperimentatuz eta ikasiz. 
Hurrengo urratsak energiaz betez, aurreiritziak alde 
batera utziz eta emozioei protagonismo handiagoa 
emanez.

• Uni-ko jardunaldian, agroekologian partaidetza eta 
berdintasuna sendotzeko bi giltzarri identifikatu ziren:

~ Topaketa espazioen sorrera eta sareko lanaren 
sustapena; bertan gizarte mugimenduak eta 
adin, bizipen eta esperientzia desberdinetako 
pertsonak aurkitzen ditugu. Taldeen aniztasunak 
aberastu egiten gaitu, ikuspen desberdinak bar-
neratuz eta ikuspena zabalduz; gure elkarren ar-
teko mendekotasuna eta nola osagarritzen garen 
onartuz, ikaskuntzak gehitzen ditugu eta pertso-
na, gizarte mugimendu eta sare bezala ahaldun-
du egiten gara.

~ Prestakuntza prozesu parte-hartzailetan, 
emozioen kudeaketa eta komunikazio ez bor-
titza, gizarte mugimenduetan eta sareetan par-
te-hartzea eta berdintasuna barneratzeko.

Plazako topaketa honetatik, hezkuntza prozesu desber-
dinetan parte hartu duten pertsonen arteko lan kolekti-
boko bide desberdinak sortu dira, aurreko gainerako pla-
za topaketetan bezala. Bide horiek guztiak agroekologia 
elikatzen jarraitzera bideratuta daude, herri hezkuntzaren 
bitartez.
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HELBURUA

• Agroekologiaren ikuspegi soziala ulertzeko beha-
rrezkoak diren baliabide teoriko eta metodologi-
koak eskuratzea.

• Agroekologiaren ikuspegi sozialaren alderdi ezber-
dinak identifikatzea eta aztertzea: generoa, nekazari 
sindikalgintza, eraikuntza parte hartzailea eta herri-
gintza.

• Agroekologiak planteatzen dituen problematika na-
gusien aurrean hausnarketa gaitasuna eta espiritu 
kritikoa edukitzea.

DESKRIPZIOA

• Topaketan metodologia desberdinak tartekatzen dira:

~ Hitzaldiak eta esperientzien aurkezpena (aurkezpe-
na 40 min eta partekatutako galdera eta hausnar-
ketarako 20 min)

~ Tailer parte-hartzaileak eta eraikuntza parte-har- 
tzaileko tailerrak

1.  eguna:

• Hitzaldia: “Agroekologia: trantsizioarako gure bi-
dea lantzen” Agroekologia kontzeptua testuin-
guruan jartzea. 

• Hitzaldia : “Agroekologia eta generoa”, Agroeko-
logiaren begirada bat burutu generotik eta aldake-
ta eta eraldaketa aukerak identifikatu 

• Kafea

• Elikadura burujabetza generoaren ikuspegitik, min-
tegia. ( 2 ordu eta 30 minutu)
~ Helburua:

· Agroekologian ikuspegi feminista barneratu, 
benetan eraldatzailea izateko.

· Rol eta jokabide feministak identifikatu,  
Agroekologian barneratzeko.

~ Materiala
· Garaiko 6 fruta desberdinen 30 pieza
· Musika (ordenagailua eta musika CDa)
· Mozorroak eta osagarriak
· Errotuladoreak
· Zatar-papera (4 zati)
· Pintore-papera edo/eta karrozari-zinta
· Eranskailu berde eta gorriak

~ Oharra: Tailerra burutzeko gutxienez 2 pertsona di-
namizatzaile behar dira.

~ Deskripzioa:
· Ikasgelara sartzerakoan fruta bat aukeratu eta 

zirkulu bate gin. 
· Norbanakoaren aurkezpena : izena, herria eta 

pertsona bakoitzak Agroekologiarekin duen 
lotura. (15 min)

· Dinamikaren aurkezpena. (10 min)
· Taldeen osaketa, taldeak fruta berdina auke-

ratu duten pertsonak elkartzen osatzen dira. 
· Antzerki – esketxaren prestakuntza (30 min): 

_Talde bakoitzari Agrokologiako egu-
neroko egoera bat banatzen zaio eta 
antzezlan labur bat burutu behar dute, 
antzerkiko pertsonaien jokabideetan eta 
roletan ikuspegi feminista barneratuz.

_Talde bakoitzean behatzaile bat dago eta 
berak antzezlanaren prestakuntzan izan-
dako genero jokabideak eta rolak apunta-
tu behar ditu: erabaki hartzea, ahozko eta 
ez ahozko komunikazio mota, portaerak, 
taldean lan egiteko moduak… 

_Taldeek mozorroak eta osagarriak erabiltze-
ko aukera dute antzerki –esketxa egiteko.

· Antzerkien aurkezpena: (40 min)
_Talde bakoitzak bere esketxa antzezten 

du, feminismoa modu dibertigarrian bar-
neratuz.

_Antzerkia burutzen den bitartean, pertso-
na dinamizatzaileetako batek behatzai-
leek jasotako informazioa irauliz, informa-
zio hori 4 bloketan antolatuz eta multzo 
bakoitzean positiboa (+) eta negatiboa 
(-) identifikatuz. Antolatu ziren blokeak 
hauek izan ziren:

~ Ahalduntzea
~ Lana taldean
~ Rolak 
~ Komunikazioa

· Atsedenaldi laburra  (10 min)
_Antzerkien aurkezpenak behin amaitu di-

renean, atseden une bat izatea gomen-
datzen da dinamizatzaileek informazioa 
partekatzeko denbora izan dezaten; bai 
pertsona behatzaileek jasotakoa bai an- 
tzerkian zehar behatu dutena eta 4 
blokeei puntu berriak gehitu ahal izan.

· Agroekologian rol eta jokabide feministen 
barneratze prozesuz. (45 min)_Presentación 
de la actividad, proceso de recogida de in-
formación y descripción de los 4 bloques.

IRAUPENA

10 ordu (2 goiz)

MATERIALA

• Portatila eta proiektuak

• Jardunaldiaren programa

• Folioak

• Ebaluazio fitxa

39



_Ekintzaren aurkezpena, informazio bilke-
taren prozesua eta 4 blokeen deskripzioa.

_4 blokeen berrikuspena pertsona parte 
hartzaileen eskutik (bi pertsonako taldee-
tan edo norbanako mailan): adostasunean 
(eransgailu berdea) edo desadostasunean 
(eransgailu gorria) dauden puntuen iden-
tifikazioa eta bizipenak, esperientziak ge-
hituz, norbanako mailan edo/eta binaka.

_Amaitzean, zirkulua egiten da eta per- 
tsona dinamizatzaileek bloke bakoitzaren 
laburpen bat egiten dute, adostasunean 
eta desadostasunean dauden puntuak 
nabarmenduz eta eztabaida unea irekiz.

_Pertsona dinamizatzaileak debatean, 
Agroekologian feminismoaren trantsi-
ziorako eta barneratzerako beharrak eta 
gakoak identifikatzen dituzte eta taldea-
rekin kontrastatzen dituzte.

2. eguna:

• Esperientzien aurkezpena

~ Laborantza Ganbararen (Ipar Euskal Herriko nekaza-
ri sindikatua) “Agroekologia, nekazari sindikalgintza 
eta herri ekimenak”esperientzia ezagutu.  

~ “Agroekologia: eraikuntza parte-hartzailea eta herri-
gintza”

· Gipuzkoako agroekologia ekimen desberdi-
nen artean modu parte-hartzaileak eraikitako 
bidearen aurkezpena “Agroekologia: ikuspe-
gi sozialetik  gizarte eraldaketara” 

· Herrigintza eta eskualdean agroekologia sen-
dotzearen Bagara-ren esperientzia ezagutu.  

• Kafea  

• Agroekologia eta parte-hartze prozesuak, mintegia. 
( 2 ordu)

~ Helburua:  
· Topaketan parte hartzen duten pertsonen es-

perientzien ikaskuntzak eta ekintza praktikoak 
ezagutu eta partekatu.

· Partaidetza barneratzeko gakoen identifika-
zioa, Agroekologiako ekimenen prozesuetan, 
gizarte mugimenduetan, erakundeetan…

~ Materiala:
· Errotuladoreak
· 4 paper A3
· Eransgailu berde eta gorriak 

~ Oharra: Ekintza hau, bi pertsona dinamizatzaileekin 
burutzea gomendatzen da. 

~ Deskripzioa:
· Dinamikaren aurkezpena.
· Taldeen sorrera: pertsona bakoitzak zapata 

bat kentzen du eta zirkuluaren erdira bota- 
tzen du. Pertsona dinamizatzaile batek 4 tal-
de osatzen ditu pertsona parte hartzaileen 
zapatak ausaz hartuz.

· Taldekako lana:
_Taldeko bozeramaile baten aukerake-

ta: bozeramailearen ardura da taldeko 
ideiak, hausnarketak eta ikaskuntzak ja-
sotzea eta aurkeztea.

_4 taldeek norbanako mailan eta talde mai-
lan (gizarte mugimenduak, erakundeak…) 
identifikatzen dute, lehenengo bi taldeek 
norbanako mailan identifikatuz eta beste 
bi taldeak talde-mailan, ondorengo pun-
tuak:

~ Zer atera zaion ongi
~ Zer ez luke berriro egingo
~ Zein aukera dauden

_Pertsona dinamizatzaile bakoitzak gai be-
reko bi talde laguntzen ditu, taldeetako 
hausnarketak eta ikaskuntzak entzuteko 
eta informazioa eta ikuspuntu desberdi-
nak iraultzeko azken eztabaidan; modu 
honetan pertsona parte hartzaileen par-
taidetza handiagoa lortuz azken eztabai-
dan.

_Bozeramaileak talde bakoitzaren espe-
rientziak, ikaskuntzak eta ekintza prakti-
koak A3 paper batean idazten ditu eta 
banatzen ditu: zer atera zait ongi, zer ez 
nuke berriz egingo eta zein aukera dau-
den.

_Galderak eta bozeramailea gurutzatzea: 
Galderak eta gai bakoitzeko bozera-
mailea gurutzatzen dira eta bozeramai-
le nagusiak jasotakoa azaltzen du eta 
adostasunak (eransgailu berdeak) eta 
desadostasunak (eransgailu gorriak) iden-
tifikatzen ditu eta bigarren taldearen ikas-
kuntzak, hausnarketak eta ekintza prakti-
koak gehitzen ditu.

_Amaitzeko zirkulu bat osatzen da eta 
bozeramaileek jasotako informazioa 
irakurtzen dute, adostutako puntuak eta 
desadostasunak nabarmenduz eta per- 
tsona dinamizatzaileek dinamizatutako 
azken debatea irekiz.

_Taldeetan egindako lanean eta eztabai-
dan oinarrituz, Agroekologiaren ekime-
nen prozesuetan partaidetza barnera- 
tzeko gakoak eta beharrak identifikatzen 
dira.

• Clownkusioak. (20 min) 35. orr.

• Ebaluazioa (10 min) 

~ “Sentsazioak” ebaluazioa burutu da  35. orr.
~ Ebaluazioa norbanako mailan gauzatzen da.

Oharra: Topaketan landutako edukia hurrengo helbidean aurki daiteke 
http://www.ueu.org/ikasi/jardunaldi-ikastaroa/692/ 
Agroekologia%253A%2Bikuspegi%2Bsozialetik% 
2Bgizarte%2Beraldaketara
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