


Bailarako indar sozial eta kooperatiboen arteko hausnarketa eta 

elkarrizketatik sortutako prozesua da. 

Prozesuaren abiapuntua

ZUZTARRAK

… kooperatibetan …

… euskalgintzan …

… herrigintzan …

… hezkuntzan … 



Prozesuaren abiapuntua



Prozesuaren abiapuntua

Kooperatiba esperientziak 
norabide egokitzeko horizontea bilatu behar du.

Gizakiaren garapenean eta auto-antolakuntzan oinarritu 
gura bailararen garapena.

Proiektu integrala: eskualdeko pertsonaren hainbat 
dimentsiotan eragina



Hausnarketaren gakoak

Mugimendu sozial askorentzat, bailara honetako esperientzia 

erreferentziala da lortu duen auto-eraketa mailagatik

Baina, barrutik begiratuta, ez gaude pozik, hutsune asko ditu gure Baina, barrutik begiratuta, ez gaude pozik, hutsune asko ditu gure 

bailarak. Arlo askotan sistemaren gurpilean harrapatuta dagoen 

gizartea ikusten dugu gure herrietan. 



Hausnarketaren gakoak

Zer izan dugunZer izan dugun

Egitura komunitarioak 

Kooperatiba dentsitatea eta 
Zer ez dugun izanZer ez dugun izan

Kooperatiba dentsitatea eta 

dibertsitatea

Bailaran berdintasun sozial eta 

ekonomikoa

Zer ez dugun izanZer ez dugun izan

Osotasunezko ikuspegia

Koherentzia eta norabidea

Proiektu integrala

Gerora begirako ipar eta ikuspegia



premisak

GIZARTE 

AUTOERATUAren

aldeko apustua 

JARRAITU eta 

JAUZI 

egiteko beharra

IKUSPEGI 

INTEGRAL baten 

beharra

IPAR 

ILUSIONAGARRI 

baten beharra



Oinarriparrak

Euskalduntasuna Elkartasuna
Iraunkortasuna Autoeraketa



Nolako bailara gura dugu?

Euskalduna(goa)
Solidarioa(goa)

Iraunkorra(goa)
Autoeratua(goa)Autoeratua(goa)



definizioa

Debagoienako gizarte garapen 

komunitarioan eragiteko bide bat da

- Narratiba bat

- Konfluentzia gune bat

- Proiektuen kabia



Zergatik prozesua? Enbor asko dituen prozesu zabala delako, 

Badakigu NORANTZ jo, ikusiko da zein abiaduran.

Zergatik bailara? Harreman sare hurbilena delako,  egunerokotasunean

eragiteko esparru gertukoena. 

definizioa

Gizarte garapena? Gizarte antolatuaren aldeko apustua egiten dugu. 

Gizarte ekimenetik sortzen diren erakundeen esparrua. Pertsonok

protagonista izango garena. Herrigintzaz dihardugu. 

Nola eragin? Bailararen indarguneak baliatuz eta lankidetzatik abiatuta, 

gizarte autoeratua sustatu, artikulau eta proiektu ezberdinen bateragunea

izanez. Proiektu eta ekimen barriak martxan jartzeko gogoaz.



antolaketa

1. PROZESUA

GIDARITZA eta KOORDINAZIOA 

NORAGUNEA, IRAUNKORRA, 

AHOLKULARI TALDEA

2. PROZESUA

4. PROZESUA

ARLOAK

3. PROZESUA2. PROZESUA

KOMUNIKAZIOA   

eta 

SENTSIBILIZAZIOA

LAN-TALDEA

LAN ARLOAK:

4.1.- SUSTAPEN ARLOA

4.2.- HEZKUNTZA ARLOA

4.3.- KOOPERATIBAGINTZA SENDOTZEKO ARLOA

ARLO BAKOITZAREN 

DINAMIKA ETA 

KUDEAKETA

Aholkulari sarea, arloko ikerketa taldea, 

kontraste taldeak…

3. PROZESUA

FINANTZIAZIOA    eta

BALIABIDEAK

LAN-TALDEA



Eragin arloak

Hezkuntza

Ekimen komunitarioen

sustapenasustapena

Kooperatibagintza

biziberritzea



Sustapen arloa

Euskalgintza Nekazaritza
Kontsumoaren 

humanizazioa Immigrazioa

Kulturgintza Etxebizitza

Gazteen 

konpromisorako heziketa Ingurumena



Euskaldun izatea berrasmatu behar da

Estrategiak formulatzeko gunea sortu

Eragileen papera eta eragile berriak

Erakar-gune indartsua: kafe-antzoki eredu berria?

Euskalgintza

sustapen arloa



Nekazaritza

Gure bailarak behar du lur bizia eta nekazaritza

Gertuko produktuak etorkizun. Nekazaritza ekologikoa bide

Elikadura sareak: etorkizuneko apustua

Kontsumo sareak eta produktore gazteak lotu

sustapen arloa



Kontsumoaren humanizazioa

sustapen arloa

Bidezko merkataritza sarea

Produktu erabilien sarea

Hezkuntzan gaiari heldu

Kooperatiba integralak sortzeko aukera



Immigrazioa

sustapen arloa

Baldintza egokiak bailaran esperimentatzeko

Laguntzaile figura sortu: anfitrioitza antolatu

Migratuak euskarara hurbiltzeko bideak

Migratuen autoeraketa bultzatu. Plan pilotuak, kooperatiba txikiak sortu



Kulturgintza
Herria kultura sortzaile, ez soilik kontsumitzaile

Sorkuntza fokoak konektatu

Ospakuntza landu: jaiak birpentsatu

Arte eskola?

sustapen arloa



Etxebizitza

sustapen arloa

Gizartetik azterketa sakon baten beharra

Etxebizitzaren gizarte behatokia sortu

Etxe hutsen eta konpartituen gaia landu

Eraikuntza alternatiboko kooperatiba berriak sortu



Gazte eskola sortu

Gazteen potentzial eta bulkadei indarra eman

Hezkuntza soziopolitiko eta ekintzailea

Esperientzien transmisioa

Ekinez eta ekiteko

Gazteen konpromisorako heziketa

sustapen arloa



Iraunkortasuna

sustapen arloa

• Lau oinarriparretako bat

• Beste gizarte eredu baterako trantsizioa

• Sentsibilizazioa eta ekinbideen sustapena

• Proiektu pilotuak energian, mugikortasunean, birziklaian …



Bagararen papera

Esparru bakoitzaren elkargunea

Jauzi kualitatiboa bultzatu

Protagonismo partekatua


