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Egoera politiko, ekonomiko eta sozialaren

Konstituzio berri bat baino gehiago, 
soberania herritar eredu berri bat.

M15an sortutako mugimendu ezberdinak egungo konstituzioarekin amaitzea 
aldarrikatzen dute eta eraketa prozesu berri bultza nahian dabiltza. Haietako batzuk 
balizko erreferentzia positibo gisan hartzen dute 1812ko konstituzioa. Garrantzitsua 
da aipatzea, guzti honen aurrean, ezarritako konstituzio estatal-kapitalista eraitsi 
nahiko lukeen borroka prozesu orok kontuan izan behar duela konpondu beharreko 
afera ez dela soilik edukia, estrategia kontua baizik. Ez datza herritarren soberania 
edozein prozedura asanblearioren gainetik egongo den karta magna batean 
ordezkatzean, herri mailako asanbladetan oinarritutako soberania babestean baizik, 
eta beraz, Estatutik at, zeina 1812ko eta ondoren 1978 konstituzioetan indartu atera 
zen, eraikitako herritarren parte-hartze prozesuan.

testuingururantz 
Gure ingurukoa kolokan, aurreikusi-

ezin edota kezkagarri bilakatzen ari dela 
dirudien egungo baldintzetan eta pertsona 
askok etorkizunarekiko estutasun egoerak 
garatzen dituztenean, osotasun eza, nahiz 
eta egokia izan, gutxiegi dela adostu be-
har dugu.

Egoera ahalik eta modu zehatzenean 
ulertzeko zereginean aurrera egiteko, ora-
indik egin gabe dugun osotasunaren haus-
narketa behar dugu; beregan estrategia 
eta jokabide errealista nahiz iraultzaileak 
ipiniz.

Hasteko, Mendebaldean azken ha-
markada luze, suntsitzaile zein izuga-
rrian egondako ongizate eta oparotasun 
denboraldia bukatu dela ulertu behar da. 
Egungo krisi ekonomikoa, ekonomiaren 
bizitzaren unean-uneko disfuntzioa baino 
askoz gehiago da, kausa ugariengatik sor-
tua izan delako, horietako batzuk erabaki-
garriak direnak. Ez da urtetako kontsumo 
aztoratura bueltarik egongo, ezta estatua-
ren gizatasun gabeko sorospen kolosalera 
ere. 2008a etorkizun berri baten seinale 
da.

Barneratzen ari garen garai honetan, 
krisi sistemikoa, zatitze sozialaren han-
ditzea, etorkizunari buruzko eguneroko 
galderen larritzea, komunikabide epele-
netan ere hondamendien berri jasotzea 
ematen ari da. Egun gertatzen ari denari 
buruz hitz egiten hasi da orain, baita XIV. 
mendeko krisiari buruz ere, ia mende erdi 
batean europako biztanleen herena eta 
erdi tarteko hilak egon ziren gertaera his-
toriko misteriotsua...

Mendebaldea, gorazko potentzien au-
rrean erortzen ari da, Txina lehena, da-
goeneko arlo ekonomikoan ia ezin dio 
aurpegia eman, hemendik gutxira ezta 
arlo teknologikoan ere. 

Konponbide bat, jarduera militarren 
bitartez lortutako munduaren banatze 
eraberritu bat litzateke, beste gerra pla-
netario bat, mende batean laugarrena lit-
zatekeena. Militarizazioa gora ari du, ez 
AEBena bakarrik, baita Txina, Iran, Japo-
nia, India, Brasil, Errusia, Saudi Arabia, 
Australia... -rena ere. Europar Batasuna 
bere linbo partikularrean jarraitu nahi du, 
gozatzearen jardunean, ingurua egunero 
goibelagoa eta ustelagoa den arren. Bai-
na hori jada ez da posible, ezingo baitu 
soberakinak nahi dituzten potentzia berri 
altxor-goseen mespretxuarekin denbora 
asko iraun.

Gerrate handiak deklatuak izan baino 
dexente lehenago hasten dira horiek pla-
neatzen eta prestatzen. Orain fase horre-
tan gaude. Hamarkadetan ezagutu ez den 
armamentu lasterketa berriak planeta 
asindu du, 2011an Ozeano Barearen ere-
muan gehien bat, 2012an okerragoa izan 
daitekeena. Oinarria, AEB eta Txina ar-
teko liskar ekonomikoa. Aliatu berriak 
bilatzen dituzte, baita horiek sortu ere, 
gezurretako “iraultzak” sustatzera iritsiz.

Egia esan, egoera denbora dexentez 
joan da prestatzen, 1989tik espainiar ar-
madan pixkanaka gradu altuetara iristen 

suak ziren gizarteak, eguneroko zarama-
anoarengatik giza-itxura dutenen arteko 
zakur-amorruzko elkarlehiak dauden 
abeletxeak dirudite.

Ezer ez dabil ondo, inor ez da behar 
lukeena. Inor ez dago idealen alde bo-
rrokatzeko prest. Inorengan ezin da fido 
eta inork ez ditu ardurak hartzen. Gogo-
gabetasuna, koldartasuna eta hausnarketa 
eza edonon dabiltza. Izpiritu gabeko iza-
teak bezela bizi gera, behar fisiologikoen 
batura hutsa, kemen biguntasuna dutenak. 
Gozamen nahia eta dirua dira motibazio 
bakarrak. Ez da askatasuna kontuan hart-
zen eta Estatua, enpresa kapitalista han-
diarekin batera, guztiaren jabe da. Zibili-
zazioaren krisi handi batean gaude, baita 
gizakitasunaren erorketa izugarri batean 
ere, askatasunaren porrot kolosala iza-
teaz gain. 

Egoera hau ez da inondik ere berria. 
Duela asko Mendebaldeak bere kultura 
galdu zuela, balore gabezia duela, Hiru-
garren Munduaren eta medio naturalaren 
kontura ogia eta zirkua nahi duen masa 
desegin bat baino ez dela. Duela asko 
ideiarik gabe, ziurtasunik gabe, arimarik 
gabe bizi garela, izate fisiologiko hutsak 
bezela. Eta horren errudun eta arduradun 
sentitu behar gera, orain biktimismoak ez 
du baliorik. 

Erremediorik gabe galtzen dihoan giza 
funtsa salbatzea da gure garaiko koska.

Duela asko, pilo bat, Europak antola-
mendu orokorraren eraldaketa bilatzen 
duten egitasmoak ezagutzen ez dituela, 
oinarri ekonomiko, sistema politiko, erla-
zio interpertsonal, mundu-ikuskera, grin 
etikoa eta egiren aldeko esfortzua gain 
hartzen dituztenak. Mila egitasmo eta 
egitasmotxo izan ditugu sistemaren bar-
ne hobe bizitzeko, kapitalismoaren pean, 
sozialdemokrazioa den umetoki hiper-
emankorretik ateratakoak. Jada ez da ja-
sangarria. Orain osotasunean pentsatu be-
harra dugu, holistikoak izan, izan ere, egun 
errealitatea hori da, totala. Duela bost urte 
barkatzekoak ziren jokaerak egun ez dira, 
egoerak erabateko bira eman baitu eta aro 
berri batean sartuak garelako, larriagoa, 
konplexuagoa, gogorragoa, zorrotzagoa, 
itoaldi gehiagokoa baina batez ere aldake-
ta orokor baterako aukerez aberatsagoa.

Egungo egoeraren ulermen zehatz bat 
eta barneratzen ari garen etapa honeta-
rako estrategia eta akzio planak behar 
ditugu. Hauek, oinarrizko egitura berrien, 
gizarte-sare berrien eta erlazio berrien 
eraketa nahastu behar dituzte, betiere, 
garai honetako arazo handien partehartze 
kontzientearekin, nahitanahiez denok jo-
rratu beharko ditugunak. Pare bat urteren 
buruan norabide honetan behar bezain 
beste eginez gero, energiarekin eta eral-
daketzeko ahalmenarekin esku hartu ahal 
izango dugu historiaren ibilaldian XXI. 
mendeko mahaigainean jarrita dauden 
kontu erabakikorretan.

ari diren emakumeen sartzea onartzea, es-
ate baterako. Honek, mugimendu orokor 
bezela, armadari 800.000 errekruta eme 
eskeiniko dizkio, 18 eta 50 urte artekoa. 
Hau erabakigarria da penintsulako eta eu-
ropako demografia ahulean. Horrengatik 
sortu zuen PSOEk Berdintasunaren Mi-
nisterioa, egun Estatu Idazkariordea.

Estatu poliziala ere aurrera doa, ondo 
aukeratutako aitzakiekin: sektore, talde 
edo genero hau edo hura “babesteko”, beti 

“herritarrari segurtasun” gehiago eskeint-
zearren, noski. Egia, ernalketan dagoen 
militarizatzea nahiz gizarteko gorazko 
nahaspila gero eta polizia-antolamendu 
perfektuagoa eskatzen dutela. 

Krisi politikoa interes handikoa da 
erregimen parlamentario eta partitokra-
tikoarentzat. 1978ko espaniar Konsti-
tuzioaren zilegitasunak gorenean dagoen 
bazterketa eragin du, hortik dator propo-
samen erreformistaren larrialdia (man-
tendu nahi dena indartuta erreformatuz), 
prozesu konstituzioegilea goraipatzera 
iristsiz ere. Erregimen politiko zehatzaren 
krisia zabaltzea sekulako garrantzia du, 
parlamentarismoa denaren egia, funtsean, 
sistema politiko diktatorial, herriaren 
aurkakoa eta parte hartze gabea dela azal-
duz.

Gainera, 2012an, 1812an promulgatu-
tako Cádizeko espainiar Konstituzioaren 
200. urteurrena da, egungo sistema poli-
tikoaren hasiera dena. Lurra jo duen he-
rriarentzat, garestiegiak diren luxuzko 
ospakizunei uko egitea derrigorrezkoa da.

Halabaina, azterketa ekonomiko eta 
politiko hutsean gelditzen bagera, errea-
litatea faltsutzea eta subjetua psikikoki 
mintzea litzateke. Hori dela eta, ekono-
mizismoa eta politizismoa baztertzea 
komeni zaigu. Ingurua behatzean, dena 
desegiten ari dela ikusi dezakegu, dena, 
ez ekonomia bakarrik: elkarbizitzaren 
izaera naturala, jendarteko erlazioak, 
egiari estimua, oinarrizko zintzotasuna, 
kultura-bizitza, norbanakoaren oreka psi-
kikoa, subjetuaren kalitatea eta doaiak, 
balore-sistema, hizkuntzaren erabilera, 
kultura norbanaren ta baita gizaki izate 
fisikoaren autoeraketatzat hartuz, osasun 
txar kroniko eta geroz eta patologia ge-
hiago jasaten dituen gizakiarena. 

Mendebaldea, Europa, bere botere 
ekonomikoari esker, potentzia tekno-
logikoa dena, jendetza hezitzailea, par-
lamentarismoa (“demokrazia” deitzen 
dute, heurek) eta Ongizatearen estatua, 
atzerapen orotik haratago daudela esan 
zitzaigun. Ziria sartu ziguten: orain, di-
rudienez, baliabideen beharra dago, pert-
sona arrunta inoiz baino aberetuagoa eta 
kirtenduagoa dago, ekonomia ez da behar 
bezain lehiakorra, europearra den dena 
barrea eragiten du planeta osoan zehar, 
eta, gainera, berezko giza ezaugarriak 
galtzen doaz. Beste garai batean oparot-

Galtzen ari den giza 
esentzia mantentzea da 
egungo erronka nagusia. 
Horrek iraultza integrala 
eskatzen du.
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M15
Plazetako autoantolakuntzatik abiatuz, 

subiranotasun herritar berri baten eraikitze bidean
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M15ko 
mobilizazioaren 
emaitzarik 
positiboena 
eskuratuko 
dugu, baldin 
eta borroka 
sozialaren 
egoera historiko 
berri batera 
eramango 
gaituen ikasketa 
prozesu 
kolektibo batean 
integratzea 
lortzen badugu

2011ko maiatzetik aurrera, milaka 
pertsona kalera atera ginen udaberriko za-
parrada balitz bezala eta estatu espainiar 
osoko plazak bete genituen.

Egun politika moduan ezagutzen du-
gunaren degradazioa, pobretze ekono-
mikoaren gaitzespena eta bidegabekeria 
sozialarepiz merkantzien zirkulaziora es-
kainiriko gune publikoak berreskuratzen 
zituen bitartean.

Aldeak kontutan izanik, 68ko maiatzetik 
lehen aldiz protesta masibo batek aldarrika-
penaren mugak gainditu eta talde-hausnar-
keta eragin zuen, komunikazio garbiz bete-
riko topaleku herrikoia eta autoantolaketa 
demokratiko jendetsuaren entsegua ere ba-
zena. Nork bere burua baino behar ez duten 
mikro-gizarteak boterearekin paralelo doan 
herri-dinamika autogestionatua sortuz.

Denboraren joanak eskaintzen digun 
perspektibaz zera galdetu diezaiokegu 
geure buruari: Zer adierazi du esperientzia 
honek? Ze balorazio egin dezakegu? Zein 
erronka sortzen dizkigu eta nola heldu dit-
zakegu? Galdera hauek erantzuteko lehe-
nik M15aren izaera definitzea komeni da: 
Mugimendu sozial bat da, edo hobe esanda 
mobilizazio soziala al da?

Mugimendu sozial batek analisi sozial 
bat eta helburu politiko berdinak aurreikus-
ten dituela, eta nahi diren helburuak lortze-
ko hurbileko bitartekariak ere behar dituela 
eta aldiz mobilizazio sozialak perspektiba 
politiko desberdinak, elkarrengandik alden-
duak eta kontrakoak ere biltzen dituelarekin 
bat bagatoz. Agerikoa da M15 mobilizazio 
mailara hobe egokitzen dela mugimendura 
baino, nahiz eta bere autoantolaketa proze-
sutik mugimendu soziala eragin duela ere 
ondariozta dezakegun.

Nondik norakoak aztertuz, M15aren on-
dorio azpimarragarriena politizazioa dela 
ikusi dugu. Plazen okupazioak politikaren 
berreskurapenaren saiakera masiboa agerian 
uzten duen espazio-denboraren zabaltzea su-
posatzen du, maila publikoko gaiei buruzko 
herritarren ekintza erabakior bezala ulertuz.

Probaturiko prozedura demokratikoak 
plazak erreflexio erabakitzailerako gune 
eta batzar herrikoiak erabakitzeko une 
moduan- izan dira, gabeziak edukirik ere, 
mobilizazio honen ezaugarri merezidun eta 
berritzaileenak. Baita emankorrenak ere: 
milaka pertsona beren bizitzako dimentsio 
politikoan barneratu dira eta askok berau 
ordezkarien elite batek bere egin ezin duela 
eta aldarrikatu dute.

Beraz, M15ak katarsi politizagarria du 
ezaugarri: biztanleriaren zati handi bat, mai-
la ezberdinetan, esnatu egin da zorigaitzez 
bizi zen lozorro politikotik.

M15eko beste alderdi berezi bat da, in-
plizituki, mahai gainean gizarte garaiki-

dearentzat garrantzitsu eta premiazkoak 
diren erronkak jarri dituela. Horrela, M15a 
saiakera politika berreskuratzeko eskasa, 
etena, eta oraindik ahula bada, aurrean du-
gun erronka betirako eta modu instituziona-
lean berreskuratzean datza.

Mugimendu sozialak komunitate izpi-
rituaren ospakizun iragankorra bizi izan 
badu, erronka gizartea komunitadeen ko-
munitade zabala bilakatzean datza. Honek 
ehundaka batzar herrikoi sortu baditu, hel-
burua hauek burujabe izatea lortzea da.

M15a arlo anitzeko (ekonomikoa, eko-
logikoa, soziala, ideologikoa, politikoa) 
krisi sakona jasaten ari garelako piztu zen, 
egungo sistemaren erakunde nagusiak di-
ren ekonomia merkatua eta Estatuari atxiki-
tako boterearen kontzentrazio dinamikoek 
eta hazkunde ekonomikoak eraginik.

Beste erronka handi bat dinamika hauek 
errotik kentzean eta erakunde horiek or-
dezkatzean datza, mugimendu masibo eta 
askatzailea autonomian, komunitatean eta 
naturaren berreskurapenean oinarritzen 
den antolakera sozialeko sistemari argia 
emateko bideratuz. Hala ere, pertsona uga-
rik erronka handi hauen inguruko kontzien-
tzia M15aren bidez handiagotu badute ere, 
honek ezin izan die oraindik ere aurre egin. 
Lurrari ongarri gehiago bota behar diogu 
behar dugun femomeno erradikalki eraldat-
zailea sortzeko.

Gizarte mobilizazio sumindu bat beha-
rrezko eta desiragarria den arren, oinarri 
sendo eta beharrezkoak falta ditu antolake-
ta sozialeko sistema berrirantz eramango 
gaituen eraldaketa prozesua hasteko.

M15a batzar antolaketaren inguruan 
ongi ibili da, baina nekez egin du gizarte 

berri baten eraikuntzare zirriborroa, zei-
netan hauek -ikasle batzarrak, herritarre-
nak, langile kolektiboenak, etab.- diren 
bizitza kolektiboaren oinarrian egongo 
diren erakundeak.

Mobilizazioen inguruan harturiko 
“gutxieneko adostasunak” neurri partzia-
lak izan dira, pertsona askoren atxiki-
mendua erraz sortu dezaketenak, baina 
ezin dute berauetan ainguraturik geratu 
itsasontzia urperatzen ari baita halabea-
rrez.

Helburu hauek egingarri eta desira-
garriak diren serioski planteatzea beha-
rrezkoa da, gure energia politikoa hone-
tan emateak eta hauengatik borrokatzeak 
pena merezi duen.

Egungo sistemaren eta bere dina-
miken analisi sakon, orokor eta historiko 
batek “gutxieneko adostasunak”, kasu-
rik onenetan, urriak direla adierazten 
digu. Neurri hauetariko batzuk protesta 
herritar neketsu eta sendo baten emaitza 
bezala ezarriko balira ere, egungo krisi 
arlo anitzaren okerragotze azkarra baina 
erritmo pixkat motelagoa soilik lortuko 
genuke: gaitzen iturria, hau da, merkatu 
kapitalistaren sistema ekonomikoa. Eta 
Estatuak isurian jarraituko luke.

Azken hamarkadetan, agindu siste-
mikoak -merkantilizazioa, hazkundea, 
progresua, etab.- gero eta bateragaitza-
goak egin dira gizarte zibilaren eskaki-
zunekin. Beste hitzetan, pertsonen eta 
planetaren beharrak alde batetik eta in-
darrean dagoen sistema ekonomikoare-
nak bestetik, geroz eta bateraezinagoa 
den gatazkan arurkitzen dira. Gaur inoiz 
baino gehiago, “giza aurpegia duen ka-

pitalismoa” hitzen kontraesana da. 

Amaitzeko, honako ondorio orokor 
hau atera genezake balantze honetatik: 
gizarte-borrokaren aro berri batera era-
mango gaituen taldeko ikaskuntza-pro-
zesu batean sartuta egonez gero emango 
du M15eko mobilizazioak emaitzarik 
positiboena.

Esku-hartze politikoari dagokionez, 
beharrezkoa da gure ikusmuga M15 
errepikatzetik edo jarraitzetik harago 
joatea. Era berean, lanean aritu behar 
dugu egungo sistema oligarkikoa -Esta-
tuan eta merkatu-ekonomia kapitalistan 
oinarritzen dena- arian-arian ordezkat-
zera bideratuko gaituen proiektu askat-
zailean bat egiteko. Bere ordez, benetan 
demokratikoa izango den sistema ezart-
zera jo behar da, herri-asanblada buru-
jabeek osatutako eta demokratikoki ku-
deatutako sareetan eta pertsona guztien 
premiak asebetetzeko diseinatutako eko-
nomian oinarritutako sistemara, alegia.

Egin dezagun bat horrelako proiektu 
altersistemiko batean, eta, hartara, egu-
notako egoerak eskatzen duen neurriko 
gizarte-aldaketa erradikal eta globala 
burutzeko estrategia abiarazi ahal izan-
go dugu. Bat egin ahal izango dugu, ez 
bakarrik asanbladetan eta herri-kontsig-
netan oinarriturik, baita paradigma as-
katzaile batean kokatzen diren praktiken 
bitartez ere. 

Aro berri horretara heltzeko, gure 
energia kuantitatiboki areagotzea ez da 
horren beharrezkoa, gure gaitasunak 
kualitatiboki garatzea baizik. 

* “Balanç del 15M amb mires a l’emancipació” 
(Blai Dalmau, 2012) artikuluan oinarrituta dago
www.democraciainclusiva.org web orrialdean es-
kuragarri dago.
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Autonomoak: esaidazu norekin elkartzen 
zaren eta nola jarduten duzun esango

Autonomo eta mikroenpresak elementu garrantzitsua dira egungo lan eta merkatu munduko 
aukeren artean. Soilik bi bazkide dituen enpresa, era berean bertan lan eginaz, bere barne 
egiturari dagokionez ezin da sistema kapitalistari lotutako gisan identifikatu. Merkatu sozial edo 
autogestionatu bati ere ezin zaio lotu.

Auto enplegu proiektu propioa martxan jartzeko esfortzua egin duten pertsonak ausartak 
eta iniziatibadunak izan ohi dira, eta gehienetan kooperazio eta herri mailako ekonomian 
oinarritutako sistema berri bat eratzeko ezagutza baliotsu garrantzitsuen jabe. Haietako asko, 
ordea, ez zaie hauei atxiki informazio edo kontaktu egokien gabezia dela eta.

Zure egoera hau bada, kooperazioa, justizia soziala eta talde esfortzua nagusituko diren 
harremanen eremura barneratzeko aukera duzula helarazi nahi dizugu, zuen/gure jardueraz 
gizarte ederragoa sortzeko bidean. Beste aukera, merkatu kapitalistaren bidetik bizirautearena, 
ezagutzen duzu..,

Publikazio honek eskaintzen dizun informazioaz zure eskuetan dago jarraitu nahi duzun 
bidea aukeratzea!

Prekaritate eta langabeziaren aurrean  
auto-okupazioa eta kooperatiba auto-kudeatuak 

Lan poltsan izena eman zure ezagutzak eta trebetasunak eskaintzeko  www.autogestio.cat
Marea gorria, INEMeko zure bulegoan hilabeteko 9. egunean http://marearoja9.wordpress.co

Ekonomia solidarioaren ataria www.economiasolidaria.org

Gaur egungo lan munduaren egoera az-
tertuz, lanaren prekaritatearen eta langabezi 
tasaren igoerak zuzenean finantza-espeku-
lazioarekin eta botere konzentrazioarekin er-
lazionatuta daudela ikus genezake . 

Estatu espainiarrean urte askotan zehar 
sustatu den hazkunde eta finantza eredua erai-
kuntza jarduera erabat jasanezinean oinarritu 
da, behin burbuila lehertuta, jende asko kalean 
utzi eta sektoreko milaka enpresa desagerr-
arazi duena. 

Enpresa handietan kaleratzeak arrunt bi-
lakatu dira eta enpresen presio-taldeek (lobbie-
ek) ERE irrealak eta lan-erreformak inposatu 
dituzte, kaleratzeak merketuz, eta horrekin 
batera, hamarkadetako borroka luzeei esker 
lortutako lan eskubideak galaraziz.  

Boterearen kontzentrazioa oligopolioen eta 
frankizien hazkundean nabaritu da, baita atzer-
riko pertsonak esplotatzen dituzten mafiek 
bultzatutako merkatal sareen ugaritzean ere. 

“Aterki markek”, azalera handi baten kon-
trolaz baliatzen direnek hain zuzen ere, den-
dena kontrolpean izateko, progresiboki saltoki 
ertain eta txikiak, marka propioak produzitzen 
dituzten industriak eta lan autonomoa desager-
rarazten ari dira. Xurgatze honek produktuen 
kalitatean eta lan baldintzetan ondorio larriak 
ditu. Kostu murrizketa eta produkzio handiak 
dira nagusi. Prozesu hau zerbitzuen sektorean 
ere zabaldu da frankizien hedapenaren bidez, 
autonomoek eskainitako zerbitzuen iraupena 
zailduz.

Bestalde, atzerritik etorritako pertsonak 
gainesplotatzen dituzten mafiek handitzen ari 
dira. Estatuaren eta polizia-gorputzen kon-
plizitatearekin, lan-eskubideak saihestuz era 
guztietako gehiegikeriak gauzatzen dituzten 
mafiak dira.

Egoerari aurre egiteko proposamenak

Langabezia eta prekarietatea gure artean 
gelditzeko etorri dira, erdi-mailako klasearen  
parte garrantzitsu bat desagerraraziz. Lana 
gastuen ordainketari aurre egiteko diru-sarre-
raren sinonimotzat ulertu da, kasu gehienetan 
errealizazio pertsonala ahaztuz eta honako 
gaitzen iturri nagusia bilakatuz; estresa, botere 
eta pilatze nahia, kontsumismoa, inbidia, na-
barmenkeria, itxurakeria, baita baliabide natu-
ral zein pertsonalen gainesplotazioaren jatorri. 

Egoerari aurre egiteko kulturaren eta balio-
en eraldaketa beharrezkoa zaigu. Milioika 
pertsonen galbidea dakarren egoerari buelta 
emateko bide bakarrak autogestioa, kooperati-
bismoa eta elkar laguntza dira. Lan kontzep-
tuaren definizio berri bat garatu behar dugu, 
honakoak kontutan izanik lana berrikasi:

• Gizartearekiko ardura/erantzunkizuna 
(ekoiztutako fruitua zein komunikatzen den 
ezagutzari dagokionez). 
• Norbere errealizazioa, etengabeko 

prestakuntza libreki hautatutako arlo anitzetan. 
• Lanerako gai ez direnen sostengua. 
• Oinarrizko beharrak asetzera eta giza harre-

manen zein ingurugiroaren osasuna hobetzera 
bideratutako lana. 

• Lan ez saritua, auzolana eta kultura giza 
bateratze (kohesio) tresna modura sustatu. 
• Honeratako, kooperatiben bidez kon-

promisodun lanerantz eta auto-okupazio-
rantz abiatu behar gara. Langile bakoitze-
ko 10 unitate produzitzen dituzten 300 
ekoizle izatea, langile bakoitzeko 1000 
unitate produzitzen duten 3 ekoizle bakar-
rik izatea baino hobea dela ulertuz gero, 
auto-okupazioa botere kontzentrazioaren 
aurkakotzat har genezake. Ekoizle horiek 
elkar lan egiteko gai badira, kalitatea ho-
bea litzateke eta prozesuen hobetzea eten-
gabea izan zitekeen, pertsona gehiagok 
euren beharrak ase ahal izango lukete eki-
tatearen eta gizarte justiziaren alde. 
• Horregatik, lehia (norgehiagoka) har-

reman ekonomikoen eragile izatetik ba-
ztertzea proposatzen dugu, gertutasunari 
eta ekologiari lehentasuna emanik, berri-
kuntzak eta asmakizunak elkar jarrita de-
non onerako. Gure proposamena hurrengo 
auto-okupazio egituretan oinarritzen da:
• Banakoen edo kolektibo txikien proiek-

tuak.
• Kooperatiba integrala bezalako eredu 

asanblearioaren bidez aurkitutako behar-
retatik sortutako proiektu autonomoak.
• Autokudeatutako prozesu baten parte 

hartzen duten pertsona guztien zerbitzura 
dauden baliabide komunitarioen kudeake-
ta eta koordinazio lanak, hau da: Zerbitzu 
publiko komunitarioak .

Sortu behar ditugu:
• Lan Poltsak. Tokikoak zein eremu geo-

grafiko zabalagoak koordinatuz, proiek-
tuen beharrak edozein pertsonak eskain 
ditzakeen lehentasun eta trebetasunekin 
lotzeko. Eskaintzen eta eskaeren topaketa 
errazteko tresna informatiko zein fisikoen 
gauzatzean datza ekimena, bitartekari 
komertzialak (ETT-ak) erabili beharrean, 
zerbitzu publiko komunitarioak garatuz..
• Lan bulegoak. Giza-baliabide beharrak 

asetzeko elkar laguntza, lan bila dabilt-
zatenek aholkua topatzeko edo proiektu 
bat aurrera eraman nahi dutenei martxan 
jartzeko tresnak, mikrofinantzaketa (ikus. 
19. orr.), prestakuntza eta esperientzia 
antzekoekin harremana eskaintzen dituz-
ten topaguneak.
• Elkar ikasteko guneak. Ezagutzak aska-

tasun osoz elkar trukatzeko (ikusi hezkunt-
zari buruzko orria).

Bazkide autonomoak

Jardunean dagoen adibide bat Ko-
operatiba Integral Katalaneko bazkide 
autonomoen ereduan daukagu. Langile 
autonomoak hilero Estatuari gutxienez 
200/300 euroko zergak ordaintzera behar-
tuta daude.  Neurrigabeko zergak ordain-
tzeko betebeharraz askatzea da kontua. 
Bazkide autonomo horiek euren salmen-
tak kooperatibaren bitartez faktura dit-
zakete, gestioen kostua estaltzeko adina 
den adostutako kuota txiki baten truke, 
horrekin bat giza-erantzukizun asegurua 
ere lortuz. Autonomoek txanpon ofizia-
lean ordaintzeko beharra honela murriztu 
ezkero, lanean irauteko aukera sorta za-
bal bat irekitzen zaie, sistema harrapari 
honetatik irtetea ahalbidetuz. 

Eredu kooperatibista autoges-
tionatua
• Erabakiak asanbladan hartzen dira (kideen 
ekarpen ekonomikoa erabakitzeko ahalmen-
ari lotuta egon gabe) 
• Langileen diru-sarreren arteko berdinta-
suna. Plusbalio kapitalistaren erauztea.  
• Beharren araberako ekoizpena. Eredu 
produktibista baztertu. 
• Gardentasuna, konfiantza,  pertsonen 
arteko eta inguruarekiko harreman justuak.  
• Parte-hartzaileen konpromiso handiagoa 
ekimen kolektibo baten esparruan.  
• Prozeduren etengabeko hobekuntza. Eb • 
oluzio handiagoa.  
• Parte-hartzaile guztien errealizazio pert-
sonala. 

Eredu kapitalista 
(hierarkikoa/errepresentatiboa)
• Euro1 = boto 1. Zentralizazio eta hierarkiak. 
Erabakitzeko boterea gutxien esku, ustelkeri, 
xantai eta langileei zuzendutako gehiegikerien 
legitimazioaren oinarri. 
• Bereizkeriazko soldata-eskala bidegabeak. 
Plusbalio kapitalista lan-esplotazioaren oinarri.
• Inbertitzaileek etengabeko hazkundea behar 
dute, ondorioz urtez urte errentagarritasuna 
handitzeko erabaki ez etikoak hartzen dira.
• Bidegabekeriak barruan (langileen es-
kubideekiko, LANGABEZIA tasa altuak). 
Bidegabekerian kanpoan (neokolonizazioa, 
ingurumen-kostuak).
• Erabaki zentralizatuek erabaki okerra hartz-
eko probabilitate altuagoa dakar.
• Langileen gehiengoaren artean zorigaitza, 
alienazioa, errealizazio pertsonalaren falta eta 
pentsaera eta ekintzen arteko erlazio eza.

Egungo eredua eta enpresa mailan proposatutako ereduaren 
arteko konparaketa
Argi daukagu, pertsona kopuru ertain edo handi batek parte hartzen duen proiektuetan 
antolakuntza onena kooperatiba asanbleario autokudeatua dela, non organo burujabea 
den bazkide-biltzarrak aho batez adostutako erabakiei lehentasuna ematen dien. Horre-
gatik, kooperatiba burukudeatuaren eta enpresa kapitalistaren arteko konparaketa egitea 
interesgarria iruditzen zaigu, lan-esplotazioaren bidegabekerietatik askatzea garrantzit-
sua baita.

• “Merkatua” eta Estatua eskutik doaz, gizarteko desberdintasunen iraunkortasuna sus-
tatzen. Testuinguru honetan, katez lotzen gaituen espiral honetatik irteteko aurrerapauso 
bat egin behar dugu. Egiazko beharrak asetzen dituzten enpresa pribatu zein Estatu-
arenak kolektibo bihurtu behar ditugu, produkzio-bideak elkar jarriz, jabetza pribatuaren 
menpekotasunetik askatuz.
• Geure burua enplegatu (auto-okupazioa) behar dugu, batzar bidez (era asanblearioan) 
edo modu autonomoan antolatu behar gara. 
• Ezagutza elkar zabaldu behar dugu.
Lanaz aparte aisialdia behar dugu pertsona gisa hazteko, geureekin egoteko, batzarretan 
eztabaidatzeko eta auzoko, herriko, zein hiriko ongizatean aktiboki parte hartzeko.

http://www.autogestio.cat
http://marearoja9.wordpress.co
http://www.economiasolidaria.org
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har dugu. Arazoaren muinari heltzea ekintza 
iraultzailea dugu, hortaz, garrantzizkoena ez 
da espekulazioaren aurkako neurriak eskatzea, 
lurralde pribatizatuen izaera estatala berresku-
ratzea edo bankariak kartzeletan sartzea, esta-
tu-aparailua bera suntsiketa- eta miseria-esze-
natoki honen bermatzailea delakoz. Irtenbidea 
jabetza kolektiboaren erabilera-eskubidea ber-
matzean datza, alegia, kolektibizazio-ekintza-
ren bitartez, etxebizitzak erabili eta haietaz go-
zatzea (usufruktua) bermatzean, higiezinaren 
erabilera kolektiboa berreskuratuz. Abiapuntu 
horretatik zenbait tresna desberdin proposat-
zen ditugu, ondasun higiezinak babes ditzagun 
estatutik, bankuetatik eta jabetza pribatutik.

Etxebizitza bulegoa
Auzo lokal bat, kolektibo edo elkarte 

baten lokala, zentro sozial bat, eskubide so-
zialetako bulego bat edo, bai eta, ibilgailu 
ibiltari bat ere gune aproposak izan daitezke 
soluzioak partekatu eta etxebizitza bulegoak 
sortze aldera. Etxebizitzaren kontuari era-
ginkortasunez aurre egiteko, duen konplexu-
tasuna aztertu beharra dago, egoera desber-
dinak nahiz norberaren nahiak eta, modu 
batean zein bestean, etxebizitza eskuratzeko 
aldez aurretiko jarrera kontuan edukiz. Hor-
taz, etxebizitza bulegoak tresna-aukera han-
dia eskaini behar du, besteak beste:
• Okupazioa: erabilerarik gabeko higiezinei 

edo abandonaturik daudenei erabilera mota bat 
ematean datza: etxebizitza gisa, zentro sozial 

2001eko eraikinen eta etxebizitzen 
azken erroldaren arabera (hamar urtean 
behin egiten da), espainiar estatuan 3’1 mi-
lioi etxebizitza huts (erabilerarik gabekoak 
edo abandonatuak) zeuden, eta jakin nahi 
genuke zein diren 2011ko datuak, oraindik 
eskura ez baititugu. Alabaina, 25,83 milioi 
etxebizitza daudela jakinik, hau da, aurreko 
hamarkadan baino 4,8 milioi gehiago. Ora-
ingo honetan, ordea, etxebizitza hutsak, kri-
sialdia dela medio, saldu edo alokatu ezin 
izan direnak eta higiezinen espekulazio-
merkatukoak 6 milioira irits daitezke.

 Higiezinen merkatua merkaturatze-apa-
railuko tentakulua besterik ez da, eta espainiar 
estatuak babestu egin du modu nabarmenean; 
horretara, lurzoru estatala pribatizatzeko 
aukera eman du (aurreko gobernu libera-
lek eta demokratek estatal bihurtu zituzten 

– guztion – jabetza komunalak); “enpresa 
lagunei” baimenak eta lizentziak eman izan 
zaizkie, espekulazioaren negozio etekintsuan 
sar zitezen; hipoteka-kontratuek gora egin 
dute modu esponentzialean eta banku- zein 
finantza-egiturak aberastu egin dira; babes 
ofizialeko etxebizitzak (BOE) eskuratzea era 
lotsagarrian egiten da: gustu txarreko ikuski-
zuna, non ametsak zozketatzen diren, norbe-
raren salbazioa eta kontzientzia kolektiboaren 
apaltzea bultzatzen direlarik.

Etxebizitza duinen aldarrikapenak gogoeta 
sakonaren beharra du, izan ere, bidezko dena 
eskatu beharrean, hartu egiten dela ulertu be-

15O eraikina Nou Barrisen, Bartzelonako

gisa (elkarreragiteko gune irekia eta kolekti-
boa) edo baratze komunitario gisa. Geroz eta 
okupazio gehiago gertatzen dira etxebizitzak 
uzteko epaitegien aginduak gauzatzen dire-
nean, izan ere, bertan bizi direnek etxebizitza 
okupatzea erabakitzen dute, estatuaren babes-
peko derrigorrezko desjabetzeak galarazte al-
dera. Horrenbestez, gizarteak geroz eta babes 
handiagoa eskaintzen dio okupazioari, azken 
batean, bitartekaririk gabeko jabetze-ekintza 
zuzena baita.
• Erabilera-lagapen bidezko kontratua: 

errentatzailearekin egindako akordioaren 
arabera, maizterrak higiezina alokatu gabe 
erabil dezake eta mantentzeko konpromisoa 
hartzen du.
• Landa zein hiriko Masoveria (Katalunian) 

edo Apartzeria (Gaztelako landa eremuan): 
akordio mota hauen arabera, higiezinak 
lagatzearen truke mantendu eta zaharberritzeko 
konpromisoa hartzen da edo lurreko produk-
tuak jasotzen dira.
• Autoeraikuntza eta, zehazkiago, bioerai-

kuntza: etxebizitzak edo bestelako higiezinak 
ingurunean ahalik eta inpakturik txikiena sor-
tuz eraikitzean datza, xede horretarako, hur-
bileko lehengaiak, material birziklatuak eta 
berrerabiliak erabiliz.
• Etxebizitza mugikorrak edo karabana auto-

sufizienteak: higiezinen aurrean, etxebizitzara-
ko beste alternatiba bat dira, bizimodu nomada 
eta sedentarioa aldi batean egite aldera, eta au-
tosufizientzian sakonduz.
• Azkenik, landagunearen birpopulaketaren 

aipamena egingo dugu. Abandonaturik geratu 
diren herrixkak eta lurrak okupatzean edo 
erabilerarik gabeko higiezinak eskuratzeko 
bestelako lege bide legalistak erabiltzean 
datza, beti ere, landa bizitza berreskuratzeko 
asmotan. Hurrengo orrialdean gaiari buruko 
zehaztasun gehiago emango dira.

Esparru horri dagokionez, erabilera-lagap-
en bidezko etxebizitzen kooperatibak funt-
sezko esperientzia dira, higiezinen erosketa 
kolektiboetan tresna lagungarriak baitira, bai 
eta, kolektibizazioaren eta zentzu komunitar-
ioaren bermea ere. SostreCivickolektiboak 
eta Cooperativa Integral Catalana izenekoak 
horrelako ekimenak bultzatzen dituzte, Kata-
luniako Cal Cases (Bages eskualdean) edo 
Calafou–ko kolonia ekoindustriala eta post-
kapitalista (Anoia eskualdean) horren adibide 
praktikoak direlarik.

 Erabilera-lagapen bidezko kooperatibak 
oso zabaldurik daude Suedia eta Danimarka 
bezalako herrialdeetan, eta portzentaje esan-
guratsua osatzen dute hango etxebizitzen 
parkean.Ikus: www.sostrecivic.org

Ekintza kolektiboa kolektibi-
zazioaren bidean

Etxebizitzen kooperatibak edo beste 
erabilpenetarako finkak sortzerakoan, 
merkatuko prezioan baino merkeago hi-
giezinak kolektiboki eskuratzea da azter-
tu beharreko aukera bat (higiezinen kri-
siaren azken ondorioa), erres-kontratuen 
eta erosteko aukera ematen duten alokai-
ruen bitartez, finka modu kolektiboan 
erosi ahal izateko (ikus 14. orrialdea)

Nola egin aurre etxebizitzen 
bahiturei kaleratzeak eta 
etxeak uztarazteak saihestu 
ahal izateko?
Azken urteotan, etxebizitzen merkatua-
ren egokitzeak eta propaganda neoli-
beralaren aparatuko estaldurak etxebi-
zitza baten jabetza edukitzeko (jabetza 
pribatua) premia faltsua zabaldu dute. 
Horren ondorioz, milioika hipoteka-
kontratu sinatu egin dira, eta horietako 
gehienak, segur aski, ezta oinordekoek 
ere ezin izango dituzte ordaindu. Horre-
tara, bankuen, kutxen, eraikuntza zein 
higiezinen enpresen eta, oro har, sarras-
kijaleen negozioek, nabarmenki, gora 
egiten zuten bitartean, milioika fami-
lien bizitzak izorraturik gelditzen ziren 
hipoteka-kuotak ordaintzeko epeak ezer 
hutsean geratzen zirenean. Horixe da 
gizarte-piramideko maila ahulen errea-
litate latza gaur egun! Kontua zera da: 
Edonor etxebizitza duin baten  eskubide 
legitimoa izanda, zer egin dezakegu de-
rrigorrezko desjabetzeak galarazteko?
 

• Alokairu gurutzatuen sarea. Finkaren ja-
betza galdu aurretik. 

Baldin eta hipoteka epe laburrera ordaint-
zeko gauza ez garela kontziente bagara, kon-
fiantzako baten bati prezio onean alokatzeko 
aukera dugu, pertsona horrek etxebizitza 
erabil dezan. Era horretara, alokairu gurut-
zatuen sarean sartzen da, eta horrenbestez, 
higiezinen kaleratzeak, gutxienez ere, bost 
urtetan geratzen dira blokeaturik.

KONTUZ! Bidalitako mezu askok dioten 
bezala, alokairu sinboliko bat nahikoa izan-
go litzateke etxebizitzari eusteko. Horren 
aurrean zuhur jokatu behar dugu, izan ere, 

“lege-iruzurreko kontratua” irudi juridikoaren 
arabera, epaileak hala irizten badio, kalerat-
zeko agindua eman lezake. Aintzat hartze-
koak:
• Maizter berriak etxebizitzan bertan bizi 

izatea. 
• Prezio sinesgarria izatea, beste batzuekin 

alderaturik txikia bada ere. 
• Alokairuari dagozkion transakzio eko-

nomikoak benetan egitea eta egiaztagarriak 
izatea.
• Ordainagirien helbideratzeak aldatzea.

 Hau da, ezinbestekoa da arduraz jokatzea, 
benetako kontratua dela frogatu behar bait-
zaio epaileari.

Ikus Hiri-errentamenduen Legeko 14. ar-
tikulua: “Errentapeko etxebizitza besterentzea”.

Alokairuen sarea etxebizitza sozialen 
kooperatiba baten bidez aplikatzeko ekimen 
zehatza aurkitu ahal izango duzue argitalpe-
naren atzeko azalean.

Informazio gehiago: 
http://www.autogestionaos.net/manualde-

desobedienciaeconomica

• Okupazio-sarea. Bahitura-agindua 
egikaritzen hasi bezain laster, okupa 
ezazu zeure etxebizitza.

Injustiziari aurre egiteko ekintza geratzen 
zaigu beti azken aukera gisa, gure etxebizit-
za bera okupatuz edo okupazio gurutzatuen 
sare batean parte hartuz, horretarako, bes-
te familia baten etxebizitza okupatutakoan, 
geurea sarearen zerbitzura jarriko dugu.

 Jenderik gabeko etxeak, etxerik gabeko 
jendea, nola uler daiteke? Jabetza priba-
tuaren aurrean, giza ongizatea lehenesteko 
garaia da, eta horretan jarduteko hainbat ba-
liabide ditugu.

Etxebizitzaren premia asebetetzeko  
jabetza pribatua gauza ez denean

Erabilera-lagapen bidezko 
etxebizitzen kooperatibak 
funtsezko esperientzia 
dira, higiezinen erosketa 
kolektiboetan tresna 
lagungarriak baitira, bai eta, 
kolektibizazioaren eta zentzu 
komunitarioaren bermea ere. 

Etxebizitza edukitzeko eskubi-
dearen autogestioan laguntzeko 
asmotan, .www.autogestionaos.
net orrialdean baliabideen datu-
basea ireki dugu, mapaketa ba-
tean hementxe agertuko dena:

 
Bertan, finken edo zuen 

eremu-premien inguruko in-
formazioa ekar dezakezue, era 
berean, zuen premiekin bat da-
torren guztia bilatzeko aukera 
duzue. SIGRA sistemak eskaint-
zen duen tresnetako bat dugu 
hau (23. orrialdean).

http://www.sostrecivic.org
http://www.autogestionaos.net/manualde-desobedienciaeconomica%E2%80%A2
http://www.autogestionaos.net/manualde-desobedienciaeconomica%E2%80%A2
http://www.autogestionaos.net/manualde-desobedienciaeconomica%E2%80%A2
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Nondik gatoz... 
XIX.mendeko “Iraultza liberala” eta ho-

nen izenean aurrera eraman ziren erreformak, 
nekazaritza-eremuen pribatizazioa inposatu 
zuten eta erlatiboki kontserbazionista zen 
baliabide naturalen gestioa porrotera bultzatu 
zuten, argi eta garbi produktibista eta suntsit-
zailea zen beste bateruntz bideratuz. Honek 
nekazalgoaren autonomia txikitzea ekarri 
zuen eta beraien oinarrizko beharrak denen 
arteko errekurtsoen bidez betetzea mugatu 
zuen, beraien ekonomiaren zati bat merkan-
tilizatzera derrigortuz (produkzioa eta kont-
sumoa), eta arrazionaltasun ekologiko batetik 
arrazionaltasun monetario batetara pasatuz, 
non, oinarrizko ekuazioa kostua eta etekina 
lotzen dituena den. Nekazaritzaren merkan-
tilizazioa bertako basoen esplotazioarekin eta 
landa industria eta gehien bat hiri industria-
ren bilakaerarekin etorri zen.

 
Hiriak, agindu liberalak estrategikoki 

bultzatutako botere eta gizarte kontrolerako 
zentruak dira, ekologikoki merkatu globa-
len menpe daudelarik, energi eta materialen 
estolda-zulo bihurtuak, sekulako hondakin 
fabrikak ere badira. Hirietatik “lurraldea 
ordenatzen” da eta gizarte ososari eragiten 
dioten politikak diseinatzen dira. Politika 
hauek, landa eremuak ahultzeko eta hiriak 
indartzeko eginda daude, errealitatean Estatu 
espainiarrean 2009an landa eremuek lurralde 
osoaren %90 hartzen duten arren eta bertan 
biztanleen %20 bakarrik bizi den arren. Lan-
da eremutan jende irteera ez da gelditzen, Es-
tatuak bermatzen dituen neurri neoliberalistei 
eskerrak: nekazaritza ustiaketak uztea, eskola 
eta osasun zentruen ixtea,  landa eremuen ga-
rraio publikoen zerbitzuen murrizketak, etb.

 
Nekazari-ekonomiaren terziarizazioa eta 

landa eremuen populazioaren maskulinizazioa, 
inoiz baino biziago dauden tendentziak dira 
eta”landa-eremu” eta “hiri-gune”  dikotomia 
honetan gehiago murgiltzea ekarri dute..

Noruntz joan nahi dugu...
Gaur egungo krisi sistematiko eta di-

mentsioaniztunaren kojunturak (ekolo-
gikoa, ekonomiko-finantzieroa eta balo-
reena) eta gaur egungo eredu kapitalistari 
alternatibak garatzearen beharrak, hiri-
tatik eskapo egitera behartzen duen ola-
tu bat sortarazten ari du (langabezia eta 
bizitzaren prekarizazioarengatik), famili 
sustraietara bueltatzera edo pertsonetatik 
at dagoen modelo salbai batetik eskapo 
egitea kontextu “berri” batzuen bila. 

Gero eta gehiago dira, herritara buel-
tatzea antolatu ete errazten dituzten al-
ternatibak, ekonomia lokala berreginez 
lurralde oreka bateruntz, autonomia 
haundiago batekin eta deszentralizaio 
politiko eta produktiboarekin. Eszena-
rio berri honek alternatiba interesgarri 
batzuk aurrera eramatea baimentzen du: 
kapitalistak ez diren paradigmak, kope-
ratibismoa eta forma desberdinetako ko-
lektibismoa. 

Bestalde, Herri eta Hirien arteko arazo 
ingurugiro-gizarte arlokoak elkar lotuak 
daudela ikusten hasten da, baita aberas-
te aukerak ere batak besteekin bat egiten 
badugu gaur egungo herri-hiri dualita-
teak sortzen dituen burugabekeriei aurre 
egiteko. 

Hala ere, landara buelta eta neorrura-
lak deitzen diren proiektuen integrazioa 
bertako errealitatetan zaila eta mantxoa 
da, elkarlana eta kooperazioa funtsezko 
bilakatuz.

Nola egiten ari gara...
Kooperazio sareak sortuz eta elkar 

lagunduz, nekazal mundua berpizteko 
prozesu desberdinak errazteko. Koordi-
nazioa funtsezkoa da gizarte eta lurralde 
hurruntze hau gelditzeko, gizarte kole-
ktibo desberdinek sustrai berdina duten 
arazoak dituztelako.

 
• Nekazal-Plataforma (http://www.nodo50.

org/plataformarural/), 1996tik elikadura 
burujabe bat eraikitzeko eta mundu nekazal  
bizi baten alde lan egiten du. Nekazal eta 
hiritar elkarteekin batera, nekazari, kontsu-
mitzaile, ekologista, GKE, etab.ekin batera.
Bertatik sortzen dira hainbat proiektu eta es-
tatu mailako mobilizazioak.(PAC edo trans-
genikoen kontrakoak)

• Ekoherrialdeen Sare Iberiarra (www.
ecoaldeas.org) zubi bat eraikitzen ari da bert-
ze bizi ereduak lantzen dituztenekin,bai arlo 
ekologikoan,zein gizartean,kulturan,ekonom
ian,teknologian, politikan zein  arlo izpiritua-
lean erraztuz beraien hurbilketa.

•  Ekoxarxes eta Kooperatiba Integral Ka-
taluniarrak https://cooperativa.ecoxarxes.
cat giza erlazio eta ekonomikoak edukitzeko 
inguru bioregionalean lekuak bultzatzen ditu.
(erdiko orrialdeak ikusi)

•  Herrialdeetako Elikadura Burujabetza Itu-
na http://www.alianzasoberanialimentaria.
org tokiko  sare desberdinak ditu, pertsona 
eta elkarte desberdinek osatutakoak lurralde 
desberdinetan. Bertan zehaztu duten oinarria 
nekazal eta elikadura, ekoizpen eta bertako 
kontsumo justu baten aldeko eredua da.

•  Hutsik geratutako herrien kokapenen eki-
mena, http://www.pueblosabandonados.es 
eta Rurales enREDadxs http://www.rurales-
enredadxs.org, 15M mugimenduan ondotik 
sortutako taldea da, ekimen hauek  nekazal 
aukera  eta naturarekin harremana izateko 
helburuarekin elkartu dira. Bertze aldetik, 
sortzen ari da landa-ingurunean gizarte-eki-
men mapa, Gizarte-Mugimendu Mapako zati 
bezala, http://ecosocial.oromar.net/map ho-
nek ekimen ekonomiko eta sozial solidarioak 
antolatzeko helburua du. EnREDadxs-en 2. 
Nekazal Topaketa Kapdesason (Huescan) 
izango da martxoaren 30etik apirilaren 8a 
bitarte. (1.go topaketa 2011ko abenduan izan 
zen Piedralabesen -Avilan)

•  Gainera, ugaritzen ari dira trantsiziozko 
herriak http://movimientotransicion.pbworks.
com bezalako ekimenak eta landa-eremue-
tako M15 Asanbladetako koordinazioa (es-
aterako, GredosRevolution edo Sierra Norte 
de Madrid Asanblada), ekonomia sozial, 
truke-merkatu eta denbora-bankuen gisako 
ekimen hasiberrien artikulazioa baimentzen 
duena..

Dibertsitatetik habiatuz 
autoenplegu formak sortzen

Landa-munduko bizibideak ez dira ne-
kazaritza-sektorera soilik doitzen. Landa-
eremu bizi baten errealitatea oinarritzen da 
lan-aktibitateen, gizarte-zerbitzuen eta kul-
tur eta aisialdi eskaintzaren aberastasun eta 
dibertsitatean, ongizatea asetzeko hiriekiko 
menpekotasuna ekidinez. Zentzu horretan 
hainbat ekimen sortzen ari dira hezkuntza 
librearekin, artearekin edota ekoindustria-
rekin lotuta, autoenplegurako eta gizarte 
nahiz elkarte-sarearen indartzerako auke-
rak eskaintzen dituztenak. Teknologia 
berriak dibertsitate hau sustatzen ari dira, 
neurri batean, telelanaren bidez, nahiz eta 
eredu horren inguruko eztabaida bizia izan.

Zer gehiago egin dezakegu…
• Kontzeju irekia (tokian tokiko asanbla-

da-organoa) berreskuratu ekintza politiko 
kolektiboaren bidez.
• Herri-ondasunen kudeaketa berreskura-

tu eta mantendu: larreak, mendi eta basoak, 
abere-bideak, baskula eta errotak, ureztat-
ze-sistemak ... mendeetan barrena kudeat-
zen jarraitzen duten bizilagun-asanblada 
eta kontzejuak ekosistemen kontserbazio-
rako eta landa-munduko bizitzaren bide-
ragarritasunerako gaitasuna erakutsi duten 
instituzioak dira.
• Herri-lurren bankuak sortu: lurren 

egoeraren eta lurraldeko  eraikinen egoera-
ri buruzko ezagutza erraztu dezake. Ikusi 
Etxebizitza orrialdea, lursailak partekatze-
ko proposamenaren informazioarekin
• Lurraldearen eta bertara uztartutako ba-

liabideen (hazienda, laborantza-larreak, ha-
ziak, ura …) kudeaketarako tokian tokiko 
ezagutza tradizionalak, material eta ener-
gia kontsumo txikiagoa eskatzen zutenak 
eta tokian tokiko baldintzetara egokituta 
zeudenak, berreskuratu.
• Erabiltzen ez diren eraikin eta etxebi-

zitzen berreskurapenak, elkarbanatzeak 
eta errehabilitazioak lurra eta etxebizitza 
eskuratzea erraztu dezake eta taldekako 
ikaskuntzarako espazioak sor ditzake. Ikusi 
etxebizitzaren orrialdea, finken elkarbanat-
zerako proposamenarekin.
• Lanbide tradizionalak berreskuratzeak 

ekar dezake ez bakarrik landa-eremuko 
lan-aktibitateen dibertsifikazioa, baizik 
eta bertako populazioen bizi-baldintzen 
hobekuntza eta tokian tokiko baliabideak 
eskuratu ahal izatea merkatu globaletara 
jo gabe.

Landa-eremuaren berpiztearen, herri-
ezagutzaren eta instituzio tradizionalen 
berreskurapen eta aberastearen eta mundu 
urbanoarekiko komunikazioa hobetzearen 
bide honetan funtsezkoa da landa-eremua 
bere identitatearen errespetutik ulertzea, 
eta ez hiritik ihes egiteko eta alternatiben 
esperimentaziorako atze-oihal eta substra-
tu soil gisa.

Landa giroko alternatibak
landa eremutik, landa eremura

enREDadxs Landa Topaketak 
Capdesason (Huesca) izango 
dira, martxoaren 30etik apiri-
laren 8ra.

Egoera berri honek,  
egungo lurralde eta 
nekazal ereduaren 
aurrean alternatiba 
interesgarriak zabaltzea 
ahalbidetzen ari da Landa ingurune bizi eta 

aktibo baterako lan jar-
dueren aberastasuna eta 
aniztasuna beharrezkoa da

http://www.nodo50.org/plataformarural/
http://www.nodo50.org/plataformarural/
http://www.ecoaldeas.org
http://www.ecoaldeas.org
https://cooperativa.ecoxarxes
http://www.alianzasoberanialimentaria
http://www.pueblosabandonados.es
http://www.rurales-enredadxs.org
http://www.rurales-enredadxs.org
http://www.rurales-enredadxs.org
http://ecosocial.oromar.net/map
http://movimientotransicion.pbworks
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B 
aba garaia iristean, hobe egonen 

da, hala zioten gure amonek, negu luzean 
etxeko txikia gaixotzen zenean. Gosea 
tristea da, eta hala da denboraren zentzua 
eta elikagaien aro naturalekiko ezagut-
za galtzea ere, baina are tristeagoa da 
ekoizpen-sistemaren ustelkeria eta banatze-
sistemaren makurkeria ikustea.

Gutxi dira transgenikoek munduko go-
searekin amaitzeko balio dutela uste du-
tenak, eta geroz eta artikulu eta zientzia-
ikerketa gehiagok aurkakoa agertzen dute. 
Bitxia da Mundu-Bankuak egindako ikerke-
ta bat, http://www.agassessment.org, 2005-
2007 urteen artean 100 herrialde baino ge-
hiagotan 900 lagunek parte hartu zutenekoa. 
Hartan, bertze batzuen artean honakoa on-
dorioztatu zuten: “Eredu agroekologikoak 
gutien dutenen elikadura hornikuntza ber-
matzen du, produktuen merkataritzari esker 
gaineratiko etekinak sortzen ditu, eta neka-
zal-eredu jasangarri bat garatzeko modurik 
egokiena da”.

Elikadura eskubide bat da, eta beraz, 
elikagaiak ezin dira merkatuaren baitako 
ondasun gisa ulertu.

Guk, banako gisa, ekonomia-sisteman 
bere osotasunean (ekoizpena, banatzea eta 
kontsumoa) parte hartzea aldarrikatzen 
dugu, gure egunerokoan ekoizteari, banat-
zeari eta kontsumoari tartea eskainiz, elika-
dura burujabetza pertsonal eta kolektibo 
bateruntz aitzinera egiteko, eta dirua irabazi 
asmoz elikagaiekin negozioa egitearen iner-
tziarekin amaitzeko.
Ereitearekin hasten da otordua

Ekoizpen-sisteman parte hartzea hagitz 
erraza da. “Espirulina” alga etxean bertan 
haztea http://xarxaespirulina.wordpress.
com gure elikadura beharrak asetzeko la-
gungarri izan daiteke, baina ez da bide 
bakarra. Espirulinaren aldekoek diotenez: 
Pertsona bakoitzeko metro karratu bat aski 
da gure gorputzak behar dituen proteinak 
eskuratzeko”. Perretxikoekin hornitzea ere 
aski erraza da, horretarako gidaliburu bat 
izanez gero (sarean badaude: unpocodeto-
do.info). Eta erraza da, baita ere, etxeko 
balkoian edo terrazan baratzea egitea; aski 
da eremu ttiki bat izatea, egurrezko apalen 
bidez baratze bertikal bat antolatzeko. Aus-
tralian, 20 etxeetarik batek bere konposta 
egiten du, eta modu hortan, ekoizpenaren 
zikloa itxi daiteke etxetik atera ere egin 
gabe.

 
Kuban, Habana hiriburuan kontsumitzen 

den elikagaien erdia baino gehiago hirian 
bertan ekoizten da: teilatuak, parkeak, pla-
zak... herri-baratze bilakatzen dira. Krisi 
ororen parte da aukera, eta beraz, Sobiet 
Batasuna erori zenean Kuban egin zuten 
moduan, espazio publikoak ekonomia era-
berritzeko erabil ditzagun! IgrowSonoma.
org gunean aurki dezakegu talde batek he-
rri-baratze bat nola sor dezakeen azaltzen 
duen gida. Hala, agroekologia praktikatzen 
da, jendarte- eta ekologia-garapena berre-
zartzeko herraminta gisa
 
Banatzea guztion afera da

Penintsulan, elikagaien hirutik bi hiru 
enpresa nagusik banatzen dute (Carrefour, 
Mercadona eta Eroski). Banatze-sistema 

hortatik ateratzeko behar larriak era-
gin du hamarnaka, ehundaka eta milaka 
kontsumo-talde, kontsumo-kooperatiba 
eta hornikuntza-gune sortzea. Guztiek 
ere ezaugarri bat bera dute: Talde bakoit-
zaren beharren araberako elikadura (eta 
bertze gai batzuk ere, zenbait kasutan) 
banatzea. Esperientziak agertu digu eral-
datzaileak diren printzipioak barneratzeko 
eraginkorrak direla. Beraz, talde horiek 
kontsumoaz haratago doaz, eta praktika-
ra eramaten dute produktu ekologiko eta 
ibilbide motzekoen kontsumoa, erabakiak 
adostasunez hartzen dituzte, jarduerak 
eta ekintzak antolatzen dituzte, ekoizleak 
bisitatzen dituzte, eta horietako zenbait, 
ziurtagiri-sistema propioa eratzen ari dira.

Nola bermatu kalitatea?
Sistemak berak ere kalitate-ziurtagi-

rien sistema propioak eratu eta egokitzen 
ditu. Hori da saltoki handietan “ekolo-
gikoa” zigiludun produktuak eskaintzea-
ren arrazoia. Zigilu horiek sistemak berak 
egiten ditu, ziurtagiriak egiten dituzte-
nak beti erakunde ofizialak izaten baiti-
ra, ekoizleak eta kontsumitzaileak bazter 
utziz. Ziurtagiri horiek merkatuaren be-
harretara egokitzen dira, erakunde horiek 
agindutako arauak betetzen diren edo ez 
soilik adierazten baitute. Zein elikagai 
jan erabakitzeko, horiek nondik datozen 
jakiteko eta elikagai hori erostean zeinek 
irabazten duen ohartzeko astirik ez duten 
kontsumitzaileen beharrei erantzun azka-
rra baino ez dira ziurtagiri horiek.

 
Ekologia, bere hasieratik, ekoizpen eta 

banatze eredu alternatibo gisa planteatu 
izan da, baina azken hori ahazturan gel-
ditu da, saltoki handiek irentsi baitute. 
Horregatik, egungo “kapitalismo berdea” 
bir-planteatzen ari da, haratago doazen 
ziurtagiriak sortuz: Parte hartzea Bermat-
zeko Sistema (Sistemas de Garantía Par-
ticipativa, SGP) http://sgpagroecologia.
org. Horietan, ekoizleak dira, kontsumit-
zaileen laguntzaz, produktuen jarraipena 
egin eta bakoitzaren kalitatea ziurtatzen 
dutenak. SGP eredu aunitz daude, Peruko 
SGP Agroekologikoa, Andaluziako SGP, 
AMAP frantsesak edo ACP suitzarrak... 
kontsumo taldeen eta SGP arteko nahas-
keta dira.

 
Haratago

Elikadura-sistema ekonomiaz jabe-
tu gaitezen, hamaika alternatiba daude; 
adibidez, jantoki ekologikoak (eskola-
jantokiak zein herri-jantokiak).

Beharrezkoa da eremu kolektibo ba-
tean jardutea, “tomate ekologikoak” 
kontsumitzea ez baita aski ekologia-krisi 
orokor bati erantzuteko. Gure proposa-
menak jendarteratzeko, beharrezkoa da 
eremu kolektiboetan aritzea.

 
Guztiok planeta berean bizi garenaren 

kontzientzia hartzerakoan, ez da aski ba-
nako gisa jardutearekin, eta ezta kolekti-
boki aritzea ere: beharrezkoa dugu, baita 
ere, nekazal-industriaren sistemak duen 
naturaren aurkako jarrerarekin amaitzea, 
horrek gizakiaren gorentasuna erantzun 
ezineko legetzat hartzen baitu, espeziea-
ren beraren desagertzea eraginez. Elka-
rrekin aitzinera egitea beharrezkoa da, es-
pezie guztiekin batean, oreka eta armonia 
izanen dituen eredu baterantz.

Belar-pozoien aurkako 
kanpaina

Udaberri hontan, hainbat entitatek belar-po-
zoien erabileraren aurkako kanpaina zabal bat 
hasiko dute, horiek planetaren osasunerako ha-
gitz arriskutsuak baitira. Horretarako arrazoi-
ak aunitz dira, baina pare bat agertuko ditugu:

Belarrek berezkoa duten erresistentziaren 
garapena dela-eta, belar-pozoien eraginkorta-
suna epe motzekoa da, eta beraz, urte gutiren 
buruan belar-pozoi berriak sortu beharko 
lirateke, edo bertzela, agrotoxiko berriak za-
harrekin konbinatu, hasi aitzinetik galduta da-
goen borroka etengabean. Belar-pozoiak, eta 
bereziki, Roundup-en gisako glifosato kok-

telak, bizi-hiltzaileak dira, eta ez dituzte soi-
lik belar txarrak hiltzen, Monsantoren gisako 
multinazionalek sinistarazi nahi izan diguten 
moduan; aitzitik, pertsonen eta gainerako ani-
malien osasuna larri kaltetzen dute (bereziki 
anfibioena, horien desagertzea eraginez).

Agrotoxiko hauen eta bertze batzuen, eta 
ingurumena kaltetzen duten gainerako indu-
stria-gaien erregulatze-prozesuak desfasatuta 
daude eta ez dira fidagarriak. Horrez gainera, 
arrisku horiek kontrolatzea eta erregulatzea 
ezinezkoa denez, are nabarmenagoa da horiek 
desagertaraztea. 

Informazio gehiagorako: 
http://nomasvenenosencanarias.wordpress.com

Elikadura Burujabetza eta Agroekologia

Agroekologia:

Jendarte-ekintza kolektiboaren bidez ingurume-
narekiko ardura barneratzen duen laborantza 
ikuspegi-holistikoa,  ekoizpena ardatz izan be-
harrean, ekoizpen-, banatze- eta kontsumo-
sistemaren ingurumenarekiko jasangarritasuna 
aintzat hartzen duena.

Elikadura Burujabetza:

 Laborantza eta elikadura merkatu librearen 
esku egon beharrean lurralde-eremu jakin bate-
an bizi diren pertsonen esku egotea adierazten 
duen kontzeptua.

Hornitze-guneen eredua
Hornitze-gunea irekia (publikoa) den espazio fisiko bat da, alde bate-

tik agroekologia-, artisau- eta tokiko-produktuen biltegi gisa funtzionatzen 
duena, eta bestetik, elkartruke eta kontsumo gunea dena (denda). Hornitze-
gune horiek zuzeneko elkarrekintza dute ekoizleekin eta ekontsumitzaileekin 
(kontsumitzeaz gainera, aldika ekoitzi ere egiten dutenak), bitartekaririk gabe, 
produktuak zuzenean kontsumitzaileari helarazteko. Betetzen duen beste 
eginkizun bat kontsumo-taldeak biltzea da, horrela sasoiko eta tokiko produk-
tuen kontsumoa sustatzen delarik.

Hornitze-gune horiek txanpon askea eta txanpon ofiziala aldi berean 
erabiltzen dituzte (adibidez, patata kilo bat, %40 txanpon askean). Ekoizleek 
duten txanpon ofizialaren beharraren arabera (ekoizpenari eusteko), txanpon 
askearen portzentaia geroz eta handiagoa onartu ahal izanen dute, pixkanaka-
pixkanaka txanpon ofizialaren erabilera gutituz.

Funtzionamenduari dagokionez, erabat autogestionatutako ekimenak dira; 
talde-ekintzari eta herri-parte hartzeari esker auto-finantzatuak dira (lehend-
abiziko erosketak egin ahal izateko herrtarrei ekarpena eskatu diezaiekete), 
eskualde edo herri mailako elkartruke sare baten baitan. Horrez gainera, eko-
nomiari buruzko ikuspegi oso bat sustatzeko gune egokiak dira, trukerako au-
kerak eta herri-ekonomia sustatzen dituzten heinean. Hori dela-eta, Coopera-
tiva Integral Catalanak eta EcoXarxe-k izena aldatu diete: Lehenago “Erosketa 
guneak” erraten zitzaien, sortu nahi diren ekonomia-harremanei buruzko ikus-
pegi ez hain osoa agertuz.

Manuales de huerta ecológica http://asociaciongrama.org/004_documentacionmanuales.htm
La repera: http://larepera.wordpress.com
Recull de grups de consum:http://gruposdeconsumo.blogspot.com

Dolça Revolució. www.dolcarevolucio.cat
Som lo que sembrem:http://www.somloquesembrem.org
Bajo el Asfalto está la Huerta:http://bah.ourproject.org/

Autogestiotik elikagaien eta euren kalitatea bermatu 

http://www.agassessment.org
http://xarxaespirulina.wordpress
http://sgpagroecologia
http://nomasvenenosencanarias.wordpress.com
http://asociaciongrama.org/004_documentacionmanuales.htm
http://larepera.wordpress.com
http://gruposdeconsumo.blogspot.com
http://www.dolcarevolucio.cat
http://www.somloquesembrem.org
http://bah.ourproject.org/
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Osasun eredu berri bat: irekia 
eta lankidetzaren aldekoa

Eredu honen oinarria, jende-garapena 
bere dimentsioen osotasunean eraikitze-
ko eta hortan jarduteko parte hartzean 
datza, osotasunean prozesu kolektibo 
gisa ulerturik. Horrek zera dakar ber-
ekin: Jendarteak jendeen gaitasunetan 
inbertitzea, bereziki, hezkuntza eta osa-
sun arloetan, pertsonek sinergiaz eta sor-
menez lan egin dezaten, jendarte aske 
bat eratzeko.  

Estatu- eta merkatu-ereduaren pazi-
ente eta bezero direnen frustrazioari 
erantzun bat eman behar diogu. Pazi-
ente-objetua (gaixotasunak baino axola 
ez duelarik) pertsona-sujetu (pertsona 
lehentasunezkoa izanik) izatera iragatea, 
osasuna eskubide gisa aitortzeko bidean 
urrats kualitatiboa da. Jendetasun hori 
lortzeak pertsonen arteko lotura afekti-
boak sortzea dakar berekin, eta horrela, 
euren bizitza kalitatea eta asebetetzea 
areagotuko lirateke, afektuzko harre-
manak eta osasun-arreta egoki bat bil-
atuz.

Horretarako, berebizikoa da osasun-
laguntzailearen eginkizuna, osasuna 
ezagutzen duena eta egun nagusi den 
medikuntza hegemonikoko aditua izan 
beharrik ez duena (horietako askok 
euren aditu papera utzi eta lagunt-
zaile eginkizuna hartu dute). Horrek 

ahalbidetu du hezkuntza, gaitze eta  
formakuntza programa baten garapena, 
eta beraz, badugu aukera pertsonei eur-
en gaixoaldietan laguntzeko beharrezko 
herramintak eskainiz euren osasuna au-
togestionatzeko gaitasuna eskaintzen di-
eten laguntzaileak lortzeko. 

Osasuna ulertzeko modu berri honek, 
teraupeuta direnek laguntzaile-eginki-
zun hori barneratzea eta euren ezagut-
zak eta esperientziak baterajartzea es-
katzen du. Medikuntza eta formakuntza 
anitzak talde-ikaskuntza prozesu baten 
baitan biltzeko aukera bat da, non gure 
osasunaren ardura hartzen dugunok 
gakoa izanen garen osasuntsu izateko  
beharrezkoa den ezagutza sortzerakoan.

Merkatuaren eta Estatuaren balia-
bideak eskuragarri izanen ez ditugula 
jakinda, eta osasuna alienatu ezinezko 
eskubide gisa ulertzen dugunez, ezin-
bertzekoa da autoeratutako eredu berri 
bat abian jartzea, irekia eta kooperatibi-
sta, gaixoek euren sakeletik ordainduta-
koa izan beharrean jendarte osoaren ar-
dura eta ekarpena euskarri izanen duena.

Marko honetan, lehentasunezkoa da 
osasun-langileak, hilaren amaierara 
iristeko, bezero/pazienteen beharrik ez 
izatea, eta beraz, komunitatean oinar-
ritutako osasun-sistema ireki eta koop-
eratibista batekiko erantzukizuna onar-
tuko luke. 

Cooperativa Integral Catalanaren 
osasun-lantaldeak urtebete darama pro-
posamen hau garatzen: osasun arloko 
langile-talde batek osasun-talde parte 
hartzaileen sare bat eratu du, paradigma 
berri honen osagai gisa. Bartzelona er-
digunean dagoen Aureas gunea kolek-
tibizatzea, eta gune hori autoeratutako 
osasun-zentru eta talde-ikaskuntzarako 
gune bilakatzea, osasuna jendarte osoar-
en ondasun ireki gisa defendatzeko es-
trategia eratzea da. Horretan lanean 
dabil iada Autoeratutako Osasun Holis-
tikoaren taldea (Salud Holística Auto-
gestionada, SHA).

Beharrezkoa da osasun-autoeraketa 
esperientziak eratzen segitzea. Ildo 
hortan, garrantzitsua izanen litzateke 
Lehendabiziko Arreta Zentruen alde 
egiten ari diren borroken artean baten bat 
kolektibizatze eta autoeraketa prozesura 
bideratzea, osasunaren autoeraketa eta 
ikuspegi holistikoa barneratuz.

Osasun-laguntzaileen eta autoeratuta-
ko osasun-guneen esperientzia zabaltzea 
lehentasunezko erronka da, osasun-
sistema ireki eta kooperatibista garatu 
ahal izateko.

Osasunaren autogestioa erronka bat da, 
baina aldi berean, jendarte osoak berega-
natzea zuzena eta beharrezkoa ere bada, 
eta autoeratutakoak eta komunitarioak 
diren guneak antolatzeko gaitasunari 
lotuta dago. Osasunak ezin du denbora 
gehiago eman merkatu-diktadurak ba-
hituta (Estatuarena izan -publikoa- edo 
enpresena -pribatua-). Osasunak ezin du 
negozio izan, eta beraz, gure gorputzek 
eta kontzientziek ezin dute estatuen, in-
dustria-farmazeutikoaren, laborategien 
eta gainerako osasun-aparatuen zerbit-
zura dauden salgaiak izaten jarraitu.

Ezin dugu atzendu osasun-sistema 
publikoaren baitan garatzen ari den bor-
rokaren garrantzia, sistemen errentagar-
ritasuna areagotze aldera, boteretik arlo 
publikoa pribatizatzen ari baitira. Hala 
ere, borroka ezin da mugatu soldata bat-
zuk, lanpostu bat edo pribatizatua izan 
den erietxe bat berreskuratzera. Osasu-
nari dagokionarekiko paradigma berri 
bat nahitaezkoa dugu, abian diren borro-
ka-fronte guztiek elkar elikatuko duten 
eta merkatu-eredu hegemonikotik at 
garatu nahi dugun osasun-sistemari bide 
emanen dion paradigma berria, hain 
zuzen ere.

Osasun-sistema irekia eta kooperati-
bista, osasuna eskubide gisa defendatzen 
duen herri-mugimendu historikoaren 
funtsetik sortzen da.

Egungo osasun-sistemari 
buruz
 

Egun bete-betean gaude zailtasunei, 
mugei eta baliabide ezari buruzko dis-
kurtso ofizialean, “osasun-sistema pub-
likoaren krisia” deitzen zaion hori sortzen 
ari delarik. Premisa ofizialista horretan, 
erraz ikus dezakegu euren estatu-eredu 
hegemoniko eta erredukzionistaren por-
rota, zeinak ekarpen guti edo bat ere ez 
egin dion pertsonen osasunari. Euren 
politika korporatibistek sortu dutena 
osasun-merkatu bat da, non pertsonak be-
zero/paziente gisa sailkatzen diren, euren 
egiazko beharretik urrun dauden osasun-
interbentzioa eskatzen dutelarik. 

Osasun-publikoaren sistema erien 
eskaerei erantzun eta horien eritasunak 
sendatzeko sortu eta mantentzen dena-
ren ilusiopean bizi gara. Estatu-osasun 
sistema publikoaren erabiltzaile garen 
aldetik, zerbitzu publiko bat izanik kali-
tatezko eta dohako zerbitzu bat jasotzeko 
eskubidea soilik ikusten dugu, eta beraz, 
murrizketak osasun-laguntzaren kalitatea 
galtzeko arrisku gisa baloratzen ditugu. 

Egin behar dugun lehendabiziko 
zeregina egungo osasun-sistema zertan 
datzan argitzea da. Sistema horren ber-
egituratzearen eta modernizazioaren atz-
ean dauden egiazko interesak ezagutu 
gabe segitzea ez da batere osasungar-
ria. Osasuna, sistema kapitalistaren bai-

tan, sektore estrategikoa da, eta sistema 
bera da gaixotasunak sortzen dituena,  
garrantzia handiko ekonomia-faktorea 
izanik, bere estrategiaren zati baita. 
Kapitalismoaren ekonomiak duen balio-
katean berebizikoa da gaixorik dagoena. 
Osasun-zentruen erabilera mantentzea 
errentagarritasun afera da, eta publikoa 
denak iada ez du errentagarritasunik es-
kaintzen. Lehendabiziko Arreta Zerbitzu 
zentruak, diagnosi esanguratsua duten 
bezeroak lortzeko guneak dira, eta horiek 
bidaltzen dituzte espezializatutako medi-
kuengana, osasunaren negozio erraldoia 
elikatzeko helburuz. Osasunaren susta-
pena eta gaixotasunen prebentzioa euren 
negozio helburuarentzat trabak dira, eta 
merkatua hazi eta errentagarria izan da-
din estrategia berriak diseinatzen dituzte. 

Medikuntza, gaixorik daudenak 
sendatzearen itxura ematen duen siste-
maren tresna gisa, modernizatzen ari dira, 
medikuntza prediktiboaren atarian kokat-
zen garelarik, aski garatutako biotekno-
logiari eta ebidentzian oinarritutako 
zientziari esker. Bide hau aurkezten da 
jendartearen osasun-arazoendako kon-
ponbide berri gisa: Molekula-zientziaren 
eta genoma-mapen emaitzei ahalik eta 
errentagarritasun handiena ateratzeko 
garaia iritsi da. Medikuntza berri honen 
koste/etekinak ezin ditu bere gain hartu 
horretarako prestatu gabea den osasun-
publikoaren sistemak; hortik modern-
izatzeko eta ber-egokitzeko beharra. 
Beraz, jendarteari eskaintzen zaizkion 
osasun-zerbitzuen murrizketak eta ber-
egituratzeak euren helburuak lortzeko ari 
dira ezartzen. 

Estatu-osasun publikoa defendatze-
tik haratago, jendarteak, eta beraz, baita 
osasun-arloan lanean dihardutenek ere, 
osasun-sistema berri bat eraikitzeko ar-
dura ulertu eta euren gain hartu behar du. 
Sistema honek pertsona subjetu gisa eta 
osasuna eskubidetzat aitortuko lituzke.

Autogestio publiko 
kooperatibistaren 
eredu berria, 
komunitate guztiaren 
parte-hartzearekin

SHAk bere aktibitatea burutzen duen Espacio Autogestionado AureaSocialaren itxarongela

Gure osasunaren alde
Irekia, autoeratua eta kooperatibista den osasun-sistema bateruntz

¡Cuídate compa! Manual para la autogestión de la salud, Eneko Landaburu. Ed. Txalaparta.
La sabiduría de Higea. El poder curativo del cuerpo, Antonio Palomar. Ed. Txalaparta.
La despensa de Hipócrates, Antonio Palomar. Ed. Txalaparta.

AureaSocial. http://www.aureasocial.org - 935535715
Osasun holistiko autogestionatua (SHA) http://sha.aureasocial.org
CIC-eko osasuneko lantaldea: www.cooperativaintegral.cat/salut
Sumendi. Asociación por la autogestión de la salud y el cambio social. http://www.sumendi.org

http://www.aureasocial.org
http://sha.aureasocial.org
http://www.cooperativaintegral.cat/salut
http://www.cooperativaintegral.cat/salut


2012-ko Martxoaren 15-a90

Estatuaren hezkuntza sistema jendartearen ad-
oktrinamendurako aparatu nagusia da. Oinarrizko 
eskubidea izan beharrean, hezkuntza merkatuan 
dagoen salgai bat gehiago bertzerik ez denaren 
premisa gailentzen da.

Erakundeek ez dute belaunaldi berriak mer-
katu kapitalistaren irabazien alde hezitzeko zile-
gitasunik. Merkatuaren irabaziak kontsumoari, 
lehiakortasunari, bortizkeriari eta bakoitz-bere-
tasunari bideraturik daude. Pertsonak jendetasun 
gabe uzteko ahaleginean itsuturik, ikaste-ariketa 

memorizaziora, errepikapenera, errutinara eta 
ebaluaketara mugatzen dute.

Hezkuntza-erakundeen aitzinean haurren 
jazarpenaren aurka oldartzearekin batean, eten-
gabeko ikaskuntza eskubidea praktikatu behar 
dugu, horretarako hezkuntzaz arduratzen diren 
erakunde publiko zein pribatuek ezartzen duten 
prezioa onartu gabe.

Ezagutza partekatu dezagun, eta ikas deza-
gun autoeratutako ekimenak sortzen, gisa hortan 
jendeen ahalmena defendatuz, sistemak deuseztu 
nahi duen ahalmena, hain zuzen ere.

Hezkuntza askearen 
aldeko ekimenak

Eskola askeak eta komunitateetan sortutako 
hezkuntza-esperientzia anitzak, kultura eta jen-
darte guneak, eta sarri familiek sustatutako eki-
menak ere, pertsonen garapen osoa eta honen 
autonomia bermatzeko asmoz sortzen dira. Adier-
azpen askatasuna, zentzumen guztien biziaraztea, 
elkarrekin esperimentatzea eta sortzea, gisa hor-
tan banako nahiz talde gisa askatasuna sustatuz, 
hezkuntza askearen jardueran oinarria dira.

Pedagogia ildoen aniztasunak, bakoitzaren 
jardueran dauden matizen aniztasuna erakusten 
dute. Hala, Montessori-metodoa, pedagogia lib-
ertarioa, Pestalozziren metodoa, herri-hezkuntza... 
aurkitzen ditugu, bir-sortu edo esperientziarekin 
loratu daitezkeen bertze hainbaten artean. 

Ildo hortan dabiltzan ekimen ugari daude. 
Catalunyako Xarxes d’Intercanvis (XIC) litza-
teke adibide bat, non parte hartzaileek ezagutzak 
jaso eta eskaintzen dituzten, harremanetako elkar-
rekintza eta komunitate-lankidetza sustatuz. Cata-
lunyako bertze adibide bat da Xarxa d’Educació 
Lliure (XELL), hezkuntza askean diharduten eki-
men eta egitasmo aunitz bildu eta harremantzen 
dituen sarea. Otra Escuela es Posible, Asociación 

Libre Educación edo Colectivo de Educación Li-
bre (CEL) estatu mailan jarduten duten elkarteak 
dira, eta euren helburua hezkuntza ofizialarekiko 
alternatibak garatzen dituzten pertsonak eta 
taldeak elkartzea da.

Ikertzeko, ezagutzeko eta ikasteko beharra 
bizitzaren aro osoan dugu, eta horregatik, pert-
sona guztiek ezagutzara iristeko aukerak sortzera 
bideratzen dira zenbait egitasmo. Horretarako 
inolako baldintzarik ezarri gabe, ikasteko gogoa 
eta ikasnahia eta irudimena garatzeko nahia soilik. 
Unibertsitate askeak testuinguru hortan sortzen 
dira, eta edukiak eskaintzeaz gainera, jendartea 
askatasunerako herramintaz hornitzen dute, balia-
bide anitzak eskuratzeko aukera ematen duten 
jendarte osoarentzat irekiak diren ikerketa- eta 
dokumentazio-gune bilakatzen direlarik.

Elkarlaguntza eta elkarbabesa dira bana-
koaren garapen osoa eta ahalduntze kolektiboa 
gorpuzten dituen hari-mehea, horiek dira ardatz. 
Aipatu ditugun adibideek agertzen digute euren 
bizitza hezkuntza askearen esperientziak ga-
ratzeari eta ekimenen arteko sarea ehuntzeari es-
kaintzen dioten lagunen ahalegina. Orain, ekimen 
horiek koordinatzeko modua aurkitu behar dugu, 
eraiki nahi dugun hezkuntza sistemaren oinarriak 
irmoki jartzeko.

Autoeratutako hezkuntza 
sistema bateruntz: Hezkuntza-
bulegoak eta talde-ikaskunt-
zarako guneak

Pertsona guztiendako irekiak izanen 
diren hezkuntza askearen aldeko egitasmoak 
biderkatzea ahalbidetuko duen prozesuan 
aitzinera egiteko, partekatzeko modukoak 
izanen diren herramintaz hornitzea beharrez-
koa zaigu, horiek emanen baitute abian diren 
ekimen guztiek elkar ezagutzeko eta elkar-
rekintzan aritzeko aukera. Ekimen bakoitzari 
dagokion deskribapena eratzea, informazioa  
katalogatzeko eta gisa hortan hezkuntza 
askean interesa duen orori helarazteko lehend-
abiziko urratsa izanen litzateke. Baliabideen 
etengabeko eguneratzea egiteko Hezkuntza-
bulegoak sortzea proposatzen du Coopera-
tiva Integral Catalanak. Bulego horiek fisikoak 
zein birtualak izanen lirateke.Ekimen guz-
tientzat deskripzio-marko bateratu bat sortz-
eko, egitasmo eta hezkuntza edo pedagogia 
jarduera bakoitzaren berezitasunak jasoko di-
tuzten formularioak diseinatuko dira. Jasotako 
informazio guztia eskuragarri eta eguneratuta 
egonen da irisgarritasun errazeko web gune 
batean.

Baliabideetara iristeko eta informazio 
osoa eskuratzeko laguntza eskainiko dute 
ekimenekiko ikuspegi oso batetik abiatuz ahol-
kulari eta laguntzaile gisa ariko diren lagunek. 
Laguntza hori konfidantzan eta babesean er-
atutako harremanean emanen da, bakoitzaren 
berezitasunak aintzat hartuz eta bakoitzaren 
interesen eta ahalmenen garapena lagunduz.

Horrez gainera, Hezkuntza-bulegoek eki-
men berriak sortzea sustatuko dute, interes 
berak dituzten pertsonen eta taldeen arteko 
sinergiak indartuz. Bulegoak, antolakuntza-
eredu gisa biderkatu eta edozein lurraldetan 
eratu ahal izanen dira, tokian tokiko harre-
manak ahalbidetuz eta bakoitzaren autoeraketa 
bermatuz, beti ere abian den elkarlaguntza sare 
osoaren babesa izanen dutelarik.

Hemen azaltzen dugun hezkuntza sarea 
osatzen du ezagutzen ditugun egitasmo, es-
kola aske, herri-liburutegi, unibertsitate aske 
eta gainerako ekimenen multzoak. Sare hori 
hedatzeko eta egitasmo berriak sortzen la-
guntzeko, interes guneen arabera ikasteko 
nahia duten pertsonak elkartzeko gune irekiak 
behar ditugu.

Ikaskuntza autonomo eta autodidakta modu 
esponentzialean aberasten da marko kolek-
tibo batean ematen delarik. Horregatik gar-
rantzitsua da talde ikaskuntzarako gune horiel 
sortzea, irekiak eta autoeratuak izanen direnak, 
gogo bateratua hedatzea ahalbidetuko dutenak. 
Gune berrien sortze eta hazkunde prozesua la-
guntzeko, laguntzaileak izanen diren pertsonek 
beteko lituzkete dinamizazio eta egitasmo ber-
riak sortu ditzaketen pertsonen, taldeen eta ko-
munitateen arteko harremanak egitearen ardu-
rak. Gune horiek modu deszentralizatu batean 
eratuko lirateke, etengabe ehuntzen ariko den 
sarearen zati bilakatuz.

Estatuak dituen baliabideak eskuratzea 
ezinezkoa izanen zaigula aurreikusiz, eta hez-
kuntza alienatu ezin den eskubide gisa manten-
du nahi dugunez, herri-autoeraketa eredu berri 
bat abian jartzea beharrezkoa zaigu. Eredu 
hortan, herri-komunitatea osatzen duten kide 
guztien ekarpenak ahalbidetuko luke hezkunt-
za guneen jasangarritasuna, jasangarritasun 
hori kide guztien arteko arduraren eta elkarba-
besaren esku egonen da, eta ez soilik familien 
ekarpenaren esku. Marko horretan ezinbertz-
ekoa da talde-ikaskuntza guneak erabilera 
anitzeko lekuak izatea, jarduera-aniztasunari 
esker iraun ahal izateko.Hezkuntza-lanetan 
ariko denak ekonomia-eredu berri eta integral 
batekiko erantzukizuna onartu behar luke, eta 
beraz, moneta ofizialarekiko loturatik askatzen 
joan behar luke, bere bizimoduan elkartrukea, 
txanpon askeak eta herri-ekonomia barneratuz 
joanen den heinean.Gure erantzukizuna da 
askea, irekia eta guztiendako eskuragarria 
izanen den hezkuntza sistema eraikitzeko eta 
garatzeko lan egitea. Eta hori ezinbertzekoa da 
nahi dugun jendartea osoki garatu ahal izateko.

Xarxa Intercanvis de Coneixements:  http://www.xic.cat/
Xarxa d’Educació Lliure (XELL):  http://www.educaciolliure.org/
Asociación Otra Escuela es posible:  http://www.otraescuelaesposible.es/
Asociación Libre Educación:  http://www.educacionlibre.org
Colectivo Educació Libre:  http://www.escuelalibre.org/CEL/colectivo.htm
Coordinadora catalana pel Reconeixement i la Regulació de l’Educació en Família: http://educarenfamilia.org

Clonlara schoo:  http://www.clonlara.org/
Epysteme:  http://www.epysteme.org
Xarxa Universitat Lliure:  http://www.unilliure.org/
P2P University:  http://p2pu.org
Universidad nómada:  http://www.universidadnomada.net/

Herri-hezkuntza askea

Lege-babesa, hezkuntza askearen 
aldeko mugimenduaren erronka

Askatu eta hezkuntza sistema ofizialarekin hausteko lana ez da erraza. Eskola arrunten 
araudiaren baitan ez dauden sei urtetatik aitzinerako hezkuntza alternatibak lege-
hutsune batean sartzen dira. Egoera hortan, ez da gobernuaren eskuhartzerik izaten, 
baina ezerk ez digu ziurtatzen zigortuak edo kontrolatuak ez izatea. Horren aitzinean, 
lege-arrisku horiei erantzuteko hainbat estrategia daude, familiek euren seme-alaben 
hezkuntza eredua aukeratzeko duten eskubidea defendatuz. Aukera bat izan daiteke 
hezkuntza-kooperatibak sortzea, edo bertze bat, urruneko eskolen bidez lege-aitortza 
eskuratzea. Azken horren adibidea dira Clonlara School edo Epysteme ikastetxeen 
kasuak, euren seme-alaben heziketa euren esku hartzen duten edo hezkuntza egitasmo 
alternatiboetan parte hartzen duten familiei akademia-ziurtagiriak ematen dizkietenak. 
Ziurtagiri horiek ezberdinak dira presentzialak diren eskolen ziurtagiriekiko.

Edozein modutan, defentsarik hoberena Estatuak markatzen dituen bideetan 
eskolaratu beharrik ez izatearen eskubidean sinisten dugun pertsona guztion arteko 
elkarbabesa eta autoeraketa dira. Horregatik, dei egiten dugu modu bateratuan 
erantzuteko gerta daitezkeen erasoen aitzinean.

Borroka unibertsitarioa: autogestioa 
mobilizazioetatik haratago joateko.

Zentro unibertsitarioen kalitatearen galera eta hauen pribatizatze progresiboa 
esparru globaleko joerak dira. Herrialde askotan, baita estatu espainiarrean ere, 
ikasle eta langileen mobilizazioek borroka ziklo intentsuak bizi izan dituzte, baina, 
begirada urrun batez, esan genezake lortutako garaipenak oso eskasak izan direla. 
Higatzearen taktikak aurka egin ohi du eta estrategia aldaketa batek soilik eragin 
dezake egoera orokorraren aldaketa aukera errealerako joera. Modu antolatuan 
matrikula unibertsitarioa ez ordaintzea indarrak batzeko modu bat izan daiteke, 
tasa hauen ordainketa gauzatzea status quoaren onarpen tazitua baita.

Zentro unibertsitarioen autogestioa eragin eta zabaldu behar dugun imaginarioa da, 
tasen ordainketarekiko intsumisiotik eratorritako baliabideak deribatuz gara liteke, oinarritik 
eta estatutik at unibertsitate publiko baten eraikuntza autofinantzatzeko modu gisan.

Titulu unibertsitarioak ez jasotzeari beldurra galdu behar zaio. Kontrol sozialerako 
gisa honetako neurriekiko desobedientziaz soilik aska ahal ditzakegu gure garunak.

http://www.xic.cat/
http://www.educaciolliure.org/
http://www.otraescuelaesposible.es/
http://www.educacionlibre.org
http://www.escuelalibre.org/CEL/colectivo.htm
http://educarenfamilia.org
http://www.clonlara.org/
http://www.epysteme.org
http://www.unilliure.org/
http://p2pu.org
http://www.universidadnomada.net/
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E 
zagutza librea herritarron ondasuna da, 

eta gizartearen kideen garapena berdintasun 
baldintzetan ahalbidetzen du.

Ezagutza askea modu askean eskuratu 
eta erabil daiteke, edozein helbururekin, eta 
inoren baimenaren beharrik gabe (0. aska-
tasuna). Ezagutza askea erabiltzailearen be-
harretara egokitu daiteke modu askean (1. 
askatasuna). Ezagutza librea modu askean 
elkarbana daiteke (2. askatasuna). Ezagutza 
librea hobetu daiteke, eta egokitutako eta 
hobetutako bertsioak modu askean elkarba-
na daitezke, komunitate osoak etekin atera 
diezaion (3. askatasuna).

 
Hainbat tresna erabilita, Estatua izan da 

ezagutza askea murriztu duena, burokrazia 
areagotuz, jabetza pribatua bultzatuz eta 
indibidualismoa bezalako baloreak susta-
tuz. Erabilitako tresna bat patenteak dira, 
Estatuak asmatzaile bati denbora mugatu 
batez ematen dizkion eskubide esklusiboak, 
ustiapen esklusiboaren truke. Bestalde, egi-
le eskubidea edo copyright legeak egileei 
euren lan literario, artistiko, zientifiko edo 
didaktikoarengatik ematen dien eskubideak 
erregulatzen dituzten arau juridikoen mult-
zoa da.

 
Copyright-aren kontrako helburuarekin 

copyleft terminoa azaldu zen. Honek egile 
eskubidea erabiltzen du lan baten banaketa 
askea ahalbidetuz, eraldatutako bertsioetan 
eskubide berberak mantentzea eskatuz. 2001. 
urtean Creative Commons sortu zen, lan kul-
tural eta artistikoentzat lizentzia estandariza-
tuen sorkuntza sustatzen duen organizazioa, 
copyleft eta kultura askearen printzipioak 
oinarri dituena.

 
Jarraian ezagutza askearekin loturiko 

hainbat gai aztertuko dira:
 
Software askea.Hurrengo askatasunak 

errespetatzen dituen software edo progra-
ma informatikoa da: edozein helbururekin 
erabiltzeko askatasuna; programaren fun-
tzionamendua ikasi eta aldatzeko askatasuna, 
norberak bere beharrei egokituz; programa-
ren kopiak banatzeko askatasuna; programa 
hobetu eta hobekuntzak publiko egiteko 
askatasuna, komunitate guztiak etekin atera 
diezaion. 1985. urtean Free Software Foun-
dation (FSF) sortu zen, software askean ba-
lioak bultzatzen dituen organizazioa.Sistema 
eragilea hardware baliabideak (osagai fi-
sikoak) kudeatzen dituen programa multzoa 
da, hau da, beste programek lan egiteko era-
biltzen duten oinarrizko programa. Software 
askeko sistema eragile ezagunena Linux 
da, Windows (Microsoft-ena) eta MacOS 
(Apple-ena) monopolio handien lehiakidea. 
Gero eta erabiliagoa da, besteak beste Linu-
xen oinarritutako Debian edo Ubuntu beza-
lako sistema eragileen bidez.

 
Sistema eragilea oinarri izanda hainbat 

programa erabil daitezke, helburuaren ara-
bera. Software askean gero eta programa 
zehatzagoak agertzen ari dira: bideo eta au-
dio ediziorako plataformak, CAD motako 
marrazketarako tresnak, grafiko bektorialen 
editoreak, irudien ediziorako programak, 
posta kudeatzeko sistemak, web edukien 
kudeatzaileak, edo OpenStreetMap (OSM) 
bezalako mapa kudeatzaileak. OSM Goo-
gleMaps-en (mapa sistema korporatibo eta 

pribatiboa) alternatiba da, mapa askea eta al-
dagarriak sortzeko. Hurrengo web helbidean 
beste programa pribatiboen alternatiba as-
keak aurki daitezke: http://alternativeto.net/

Sare sozial autogestionatuak. Facebook 
edo Google+ bezalako sare sozialak ez dira 
seguruak, eta erabiltzaileak multinazional 
erraldoien bezero bihurtzen dira, euren in-
formazio pertsonala enpresa hauen esku 
utziz. Gero multinazional hauek informazio 
hori saltzen dute merkatu kapitalista elikatuz. 
Dinamika merkantilista honi aurre egiteko 
Lorea (https://lorea.org), Kune, GNU social, 
Status.net, Grabgrass, Appleseed edo Dias-
pora bezalako iniziatiba askeak sortu dira.

 
Erreferentzia modura Lorea har dezake-

gu. Lorea sare sozial federatu, seguru, eta 
autogestionatuen garapena helburu duen 
proiektua da. Hauetako sare bakoitza “hazi” 
bezala ezagutzen da. Hazi hauetako bat 
N-1 da, 35.000 erabiltzailea baino gehia-
go dituena eta 15Marekin lotutako ehunka 
kolektibo, talde, batzar eta komisioen parte 
hartzea duena (https://n-1.cc). Loreak lana 
sarean erraztu eta pertsonen arteko lanki-
detza sustatzeko tresna askeak garatzen 
ditu. Loreako federatutako sareek babes-
tutako ezagutza eremua osatzen dute, lore 
osagarriekin inguraturik.

 
Zerbitzari eta zerbitzu autogestio-

natuak. Aktibista informatikoz osaturiko 
hainbat kolektibok zerbitzu telematiko 
ez-korporatiboak eskaintzen dituzte gizar-
te mugimendu eta iniziatiba autogestio-
natuentzat. Kolektibo hauek modu asan-
bleario eta autogestionatuan funtzionatzen 
dute, eta zerbitzuak eskaintzen dituzte 
soilik software askean oinarrituta: blogak, 
wikiak, kontuak, posta zerrendak, ... Gai-
nera, euren zerbitzariak (hardware-a) au-
togestionatzen dituzte, sarbide zuzena 
ziurtatuz, bitartekaririk gabe eta kontrol es-
klusiboarekin. Ourproject.org, Actiu.info, 
Sindominio.net, Nodo50.org, Autistici.org, 
Riseup.net, o Marsupi.org euren zerbitza-
riak autogestionatzen dituzten kolektiboen 
adibide dira.

Ezagutza askea libreki 
eskuratu eta erabili ahal 
da, edozein asmorekin eta 
inoren baimenik gabe
Hardware askea. Gaur egun sistema in-

formatiko gehienak euren produkzio-egitu-
raren ezagutza murrizten duten enpresek egi-
ten dituzte. Hardware askeko dispositiboetan 
(osagai informatikoen multzoa) hauen ze-
haztasunak eta diagrama eskematikoak pu-
blikoak dira. Arduino adibide bat da: plaka 
edo zirkuitu elektroniko batean oinarrituta 
dago, prozesadore eta garapen ingurune ba-
tekin, eta jakintza-alor anitzeko proiektuetan 
elektronikaren erabilera errazteko diseinatu-
ta dago.

 
Telekomunikazio sare askeak. Internet 

elkarrekin konektatuta dauden eta protokolo 
bera erabiltzen duten komunikazio sareen 
multzo deszentralizatua da. Modu honetan 
internet osatzen duten sare fisiko heteroge-
neoek mundu mailako sare logiko bakar bat 
bezala funtzionatzea ziurtatzen da. Teleko-
munikazio konpainia handiek, ISP (Internet 
Service Provider) bezala ezagunak, Interne-
tera sarbidea kontrolatu eta murrizten dute, 
konexio kuoten ordainketa eta datu fluxuen 
kontrolaren bidez.

 
Horren aurrean esan beharra dago tele-

komunikazio sistema askea eraikitzeko gai 
garela (Internetetik kanpo) dohan eta modu 
askean internet eta telefonoaren bidez ko-
munikatzeko. Hauek telefonia eta telekomu-
nikazio sare askeak dira.

 
Guifi.net telekomunikazio sare aske, ireki 

eta neutrala da, gehienbat haririk gabekoa 
(fibra optikoko konexioz ere osatua dago) eta 
proiektaturiko 21.000 nodo baino gehiagore-
kin, 13.000 jada martxan daudelarik. Guifi.
net-en gainean sarea edozein helbururekin 
erabiltzeko gaitasuna duzu, baldin eta sarea-
ren funtzionamenduari edo beste erabiltzai-
leen askatasunari kalterik egiten ez badiezu. 
Aske zara sarea, osagaiak eta funtzionamen-

dua nolakoa den jakiteko. Aske zara sarea 
erabiltzeko edozein komunikazio motarako 
eta bere funtzionamendua jakinarazteko. 
Sarera gehitzen bazara askatasun hauek bal-
dintza berberetan zabaltzen lagunduko duzu.

 
OpenBTS (http://openbts.sourceforge.

net) GSM (telefonia mugikorreko protoko-
loa) sarbide puntu bat da, telefonia mu-
gikorreko zerbitzuak eskaintzeko gai den 
azpiegitura sortzeko, sofware eta hardware 
askea erabilita. Datuak PBX Asterisk telefo-
nogunera bidaltzen dira, guifi.net bezalako 
telekomunikazio sare globat bati konektatu-
ta dagoena, telekomunikazio askeen aldeko 
zirkulua osatuz.

 
Patenterik gabeko makinaria. Open 

Source Ecology (OSE) nekazari, ingeniero 
eta laguntzaileez osatutako sarea da, kode 
irekiko, kostu baxuko eta etekin altuko pla-
taforma bat diseinatu eta sortu duena: Global 
Village Construction Set (GVCS = Aldea 
Globalaren Eraikuntza Taldea). http://open-
sourceecology.org

 
Fab Lab (ingeleseko Fabrication Labora-

tory-ren akronimoa) bat eskala pertsonal edo 
lokalean objektu fisikoen ekoizpen espazioa 
da, ordenagailu bidez kontrolatutako maki-
nak biltzen dituena. Bere berezitasuna bere 
tamainan eta gizartearekin duen lotura sen-
doan datza. http://fablabbcn.org/

 
Orokorrean, kultura askea terminoa era-

biltzen dugu ezagutza askearen printzipioe-
tan oinarritzen den edozein adierazpen kultu-
ralerako. Adibidez, musika askea publikoki 
eskuratu daitekeen musika da, edo lizentzia 
aske baten pean dagoena, besteen artean 
http://jamendo.com plataformak sustatua. 

Ezagutza askea bultzatzen duten beste 
iniziatiba batzuk honakoak dira:

http://archive.org,http://p2pfoundation.
net 

http://bookcamping.cc.

Ezagutza askea funtsezkoa da autoges-
tioaren garapenarentzat, bizitzaren esparru 
guztietan praktika egokiak zabaltzea ahalbi-
detzen duelako, merkataritza interes korpo-
ratiboen menpekotasunik gabe.

Ezagutza askea
Adimen kolektiboa tresna askeak 

eta baliabide komunitarioak garatzeko

Sinde legearen 
desobedientzia 
manuala 
(haktivistek idatzia Diagonal eta Trafi-
cantes de sueñostaldeen laguntzarekin) 

Informazio askatasuna, eta ondorioz, 
ezagutza askearen garapena mugatzen 
duten gobernu legeak:
Stop Online Piracy Act (SOPA, por sus 
siglas). 
Ekonomia Iraunkorreko Legea (Sinde le-
gea), Espainiar estatua.
Lleras lege-proiektua, Colombia. 
Döring lege-proiektua, México.
PROTECT IP Act (PIPA), Estados Unidos.
Bideoa:http://www.youtube.com/
watch?v=5fvwoHKj6cs

http://alternativeto.net/
https://lorea.org
https://n-1.cc
http://openbts.sourceforge.net
http://openbts.sourceforge.net
http://open-sourceecology.org
http://open-sourceecology.org
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http://fablabbcn.org/
http://jamendo.com
http://archive.org
http://p2pfoundation
http://bookcamping.cc
http://www.youtube.com/
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Udaberri Arabiarra, 15M mugimen-
dua edo Occupy Wall Street izeneko 

iraultzek, Facebook eta Twitter bezalako 
sare sozialak bere hartu dituzte. “Twit-
terIraultza” edo “ InternetIraultza”-ri 
buruz mintzo gara, iraultza medio ba-
ten berezko jabetza izango balitz bezala. 
Determinismo teknologikoa eta ciberba-
pateo iraultzen aurrean - “iraultza tweet 
batekin hasi zen”- ikuspegi joku bat 
beharrezkoa da,  mugimendu erantzult-
zaile berriak dinamizatzen dituzten  kon-
plexutasun soziala eta aldaketen jarioak 
ulertzeko.

Kontraesan argia sortzen da: Ezarritako 
ordena aldatzeko, Twitter eta Facebook 
bezalako baliabideak erabiltzea? Medio 
komertzialak dira, liberalismo teknolo-
gikoaren mesedean.

Espiritu iraultzaileak lehenik eta behin 
gure hausnarketarako gaitasuna berresku-
ratzera eraman behar gaitu, ekintza kolekti-
boa eta autoantolakuntzaren bidez eskura 
ditugun eguneroko medioak berrezkuratze-
ko eta erabilera subersibo berriak emateko. 
Adibidez, kazerolada bat edota deialdi ma-
siboa sare sozial batean.

Hala ere, ez da ahaztu behar  informa-
zio jarioaren kontrolarengatik,  politikoa 
denaren eta medioen erabilera subersiboen 
berreskurapenak bere mugak eta zailta-
sunak dituela: Estatuek interneten bidez 
askatasuna eta bere ahalmen subersiboa 
eragozten dute,  zuzenki loturik baitaude 
botereak finantziatutako informazio-ezaren 
medioekin.

Alternatiboki  sare sozial eta komunika-
zio zerbitzu askeak daude, adimen kole-
ktiboa eta ezagutza askearen bidez eraiki-
takoak. Lorea (n-1.cc) eta tomalaplaza.net 
bezalako sare sozialen erabilerak,  

 geure tresna askeak sortzeko eta sustat-
zeko dugun gaitasuna erakusten du, sare 
sozial korporatibo eta pribatiboetatik ha-
ratago. Gure pribatutasuna babesteaz gain, 
softwarearen, hardwarearen eta ezagutza-
ren berezkotasun askeak, behetik hasitako 
eraldaketak eskatzen dituen oinarriekin 
organikoki bat egiten du: adimen kolekti-
boaren garapen askea, elkar-sorkuntza, be-
rrikuntza, lankidetza sarean, elkartasuna 
eta elkarlaguntza. Praktika hauek gure 
autoantolakuntza gaitasuna eta ahaldunt-
zea hobetzen dituzte, zeren eta aberastasun 
soziala  berreskuratzen ahalbidetzen digu-
te, aberastasun kolektiboan, modu berrie-
tan eta autonomia kolektibozko prozuetan 
eraldatuz, bitartekorik eta Estatuaren kon-
trolik gabe.

 Bitartean, klase poliko menderatzailea 
hilzoriz gogortzen ari den honetan, sareen 
artean publikotasuna, demokrazia eta po-
lika ulertzeko modu berriak zabaltzen ari 
dira.

Elite menperatzaileak, Interneten ga-
rapenaren sustatzaileak, jabetza intelek-
tualaren eta segurtasun nazionalaren ize-
nean haien hesi propioa txikiagotu nahian 
dabiltza. “ Sinde Legea” Estatu Españo-
lean edo SOPA ( Stop Online Piracy Act) 
EEBB-tan, internetaren kontrolaren bidez 

ezarritako ordena  berregokitzea bilat-
zen duten guda-ekintzak ( edo ciberguda 
ekintzak) dira.

Kazetaritzako Errealismoaren 
aurkako talkak: azken 
gotorleku kontserbatzailea 
gainazpikatuz

Autoeraketa masibozko prozesuak 
zailak dira, eta kalea gureganatzeko eta 

marko komun berri bat eratzeko uneen 
artean sekulako aldea dago. Krisi sis-
temikoaren kontextu historiko hontan, 
aukerak murritzak dira: berezko  izaki 
laguntzaile garenaren baloreak eta  espa-
zio komun berriak eraikitzeko baliabideak 
berreskuratzea; gure buruak ahaldunduz 
eta geure historia idatziz, partekatuz eta 
mekanismo kolektiboetara irekiz, wiki-is-
toria ( guztion artean idatzia) eraikiz. Edo, 
balore horiek Estatu-kapitalaren ordenean 
nola desagertzen diren ikustea.

Elite ekonomiko eta estatalek ohiko ko-
munikazio sistemak menperatzen dituzte 
eta massmediak -prentsa, telebista eta 
irratia- errealitate eta egiaren kontaki-
zun historikoan baliabide pribilejiatuak 
izaten jarraitzen dute.  Kazetaritzazko 
kontakizun etengabeak, erralismoaren, 
objektibitatearen eta inpartzialitarearen 
mitoek babestuta, eguneroko “ gaurko-
tasuna” korapilatzen du eta gaur egungo 
historizismo gisa funtzionatzen du, bo-
tere menperatzailea babestuz eta gauzen 
kontaketa hegemonikoa iraunaraziz.

Haien Kazetaritza Errealistikoa da, bo-
terearen mesedean dauden komunikazio 
talde eta albiste agentziek aldez aurretik 
ekoiztua: Estatua, enpresa handiak eta 
bankuak, ez dute ildo ofizialetik ateratzen 
den bestelako irtenbide bati buruz infor-
matuko. Hala ere, egunero informazio as-
keko jarioak biderkatzen dira. Kazetaritza 
Errealistikoa, azken finean ikuskizun hutsa 
da, erabat ideologikoa, gure bizitzatik des-
agerrarazterazteko erraza.

Sarean, aurrerantz:  
espazio radioelektrikoa 
askatuz eta medio 
alternatiboak biderkatuz

Kontrainformaziozko komunikabide 
alternatiboek bestelako istorioak, errea-
litateak, gizarteak eta mundu posibleak 
komunikatzen laguntzen dute. Diagonal 
( http://www.diagonalperiodico.net), La 
Directa (http://www.setmanaridirecta.
info) edo LaTele komunitate-telebista 
(http://latele.cat) bezalako proiektuak. 
Baita ere irrati libre askok erakusten dute, 
gure komunikabide propioak Estatu eta 
Merkatutik kanpo sortzeko dugun gaita-
suna, eta nahiz eta azken hauek informa-
zioaren eta komunikazioaren eskubideen 
merkantilizazioan oinarritu, komunikabi-
de komunitarioak eta Komunikazioaren 
Hirugarren Sektorea erabiliz, okupatzen 
eta espazio radioelektrikoak askatzen ja-
rraituko dugu.

Enparantzetan, kaleetan eta sarean 
elkar topatu ondoren, garaia da espazioak, 
baliabideak eta komunikabide berriak 
irekitzeko eta kolektibizatzeko. Publikoa 
denaren gabetze eta pribatizazioaren au-
rrean, espazio radioelektrikoaren buru-
jabetasuna eta legitimitatea berreskura 
dezagun;  azpiegiturak, baliabideak eta 
edukiak partekatzen dituen komunikazio 
gune autonomoa sortzeko.

Lurralde bakoitzaren mapak berregi-
ten gabiltza, existitzen diren komunika-
zio gune askeekin – irratiak, telebistak, 
prentsa, internet  eta bestelakoekin- eta 
partehartzeko interesa duten pertsonekin. 
Komunikabide askeen eta komunitarioen 
arteko sareak sortzen ari gara – ReMC 
bezala (http://www.medioscomunitarios.
net), komunikabide berriak eta komu-
nikazioaren alorreko kooperatibak sortuz, 
lankidetza eta elkarsormen modu berriak 
asmatuz.

Jendetza adimentsuak gara sarean, edo-
zertarako gai! Ez diezaiogun komunikat-
zeari utzi. Ez dago ezer autogestionatu 
ezin dugunik. Zergaitik ez dugu masa 
komunikabide bat ere autogestionatzen? 
Zergaitik ez ditugu jendetza adimentsuak 
partekatutako tresna bilakatzen?

Informazio askea  
Informazio-ezaren jendartetik babesteko tresna

Eros dezagun publico.es denon artean
Kazetari- eta irakurle-kooperatiba baten bidez komunikabide independente eta herrikoi 
handi bat sortzeko aukera emango duen lehen urratsa izango da Maspublico.org.
 
Público egunkaria ixteak hutsune handia utzi du komunikabideetan, eta arazo larria eka-
rri die kaleratutako langileei. Izan ere, enpresaren proposamenaren aurka borrokatzen 
dute, Fogasara igortzea, alegia. Hori dela-eta, gure laguntza dute.
 
Baina egungo egoera hau aukera handia ere bihur daiteke. Komunikabide handi bat 
sortzeko aukera dugu, gaurkotasun-gaien irakurketa kritikoa egingo duena eta gizarte-
mugimenduen ekimenek eskatzen duten espazioa eskainiko duena.
 
Publico.es webguneak 5 milioi bisitari desberdin baino gehiago ditu hilean (Espainiako 
Estatuan, sektoreko 4.a da). Enpresaren bideragarritasun eskasaren eta ordainketa-
etenduraren prozesuaren ondorioz, administratzaile konkurtsalek enkanteratu egin-
go dute aurki. Horregatik, Kataluniako Kooperatiba Integralaren kide batzuk Público 
egunkariko langile batzuekin harremanetan jarri ziren; orain, euren laguntzaz, publico.
es webgunearen erosketa bideratuko duen kooperatiba eratzeko ekimena kaleratu dute, 
hartara, komunikabide benetan publikoa, hau da PUBLIKOAGOA abiarazteko. Horrela, 
maspublico.org webgunea jaio berri da, Diario Público berreskuratzeko eta merkatuaren 
nahiz Estatuaren menpe egongo ez den komunikabide masiboa izateko interesa duten 
pertsona, entitate eta komunikabideetako profesional guztien topagune izango dena, 
herritar guztiekin batera, informazioa sortu eta partekatze aldera.
 
Batetik, komunikabideko profesionalei edukiak egunero, askatasunez eta indepen-
dentziaz erabakitzen eta, bestetik, proiektuan engaiatutako irakurleei komunikabi-
deko funtsezko erabakietan parte hartzen utziko dien autogestio-eredua proposat-
zen dugu.
 
Hori posible bilakatzeko, beharrezkoa izango da gizarte-eraldaketarekin, adierazpen-
askatasunarekin eta pentsamendu kritikoarekin konprometitutako pertsona ugariren 
partaidetza ekonomikoa. Emandako zenbatekoak txikiak zein handiak izan daitezke. 
Hartara, publico.es komunikabide kolektibizatu bilakatuko litzateke.

Lehenengo hiru botereak botere politiko bakarraren esku badaude, jar dezagun lauga-
rren boterea herriaren esku. Demokratiza dezagun errealitatea kontatzeko prozesua.
Sar zaitez maspublico.org webgunean eta parte hartu!

Ekimen hauek gure 
autoantolaketa gaitasuna 
eta botere ahalmena 
hobetzen dute

http://www.diagonalperiodico.net
http://www.setmanaridirecta.info
http://www.setmanaridirecta.info
http://latele.cat
http://www.medioscomunitarios.net
http://www.medioscomunitarios.net
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1 Ecoxarxa Alt Maresme 
2 Ecoxarxa Anoia 
3 Ecoxarxa Bages 
4 Ecoxarxa Barcelona 
5 Ecoxarxa Empordà 
6 Ecoxarxa Garraf 
7 Ecoxarxa Garrotxa 
8 Ecoxarxa Girona 
9 Ecoxarxa La Selva 

10 Ecoxarxa Lleida 
11 Ecoxarxa Mallorca 
12 Ecoxarxa Montseny
13 Ecoxarxa Osona
14 Ecoxarxa Pallars 
15 Ecoxarxa Penedès
16 Ecoxarxa Pla de l’Estany 
17 Ecoxarxa Tarragona 
18 Ecoxarxa Vallès Occidental 
19 Ecoxarxa Vallès Oriental  

Kooperatiba integralak gizarte bezala 
eta dominazio sistema kapitalistaren parte-
hartzaile bezala pairatzen dugun egoera bor-
titza iraultzeko ereduak dira, gutxi batzuek 
kudeatutako eta estatu aparatuak manten-
dutako egoera aldatzeko. Horregatik kon-
traboterea funtsetik sortzeko tresna da, au-
togestioan oinarrituz, auto-antolakuntza eta 
demokrazia zuzena erabiliz, egungo men-
dekotasun egoera gainditzen laguntzen digu, 
askatasun eta kontzientzia osoa hartzen, au-
toritaterik gabekoa gizartea eraikitzen non 
pertsona guztiek osotasunean eta berdinta-
sunean garatzeko aukera izango duten.

Kooperatiba integralei buruzko lehenen-
go erreferentzia PODEMOS argitalpenaren 
14. orrian agertu zen, 2009ko martxoaren 
17an era masiboan banatua izan zen. Eredu 
honek eta bere difusioak garapen handia 
izan du azken hiru urteetan, garrantzitsua 
izan zen 2010. urteko maiatzean sortutako 
ekimenari esker batez ere, Cooperativa In-
tegral Catalana delakoari esker hain zuzen 
ere. Auto-antolakuntza eredu honi esker, 
gaur egun horrelako ekimen ugari daude 
martxan, batez ere Iberiar penintsulan, baina 
baita hemendik kanpo ere.

Ez da gutxi batzuentzako irtenbide 
partziala: desobedientzia eta autogestio 
orokortuan oinarritzen den proposamen 
eraikitzailea baizik, gizartea errotik be-
rreraikitzeko (esparru guztietan eta era 
orokortuan), giza harreman eta harreman 
afektiboak berreskuratuz, gertutasunean 
eta konfiantzan oinarritutako harremanak. 
 
Autogestioa banku eta estatuaren 
ekintzetatik babesten

Estatu espainiarrean bi mailako legediak 
existitzen diren kooperatiben legei buruz: 
estatuko legeak alde batetik eta autonomi 
erkidego bakoitzaren legedia bestetik. Lege-
di hori erabiliz kooperatibak osatuko ditugu, 
existitzen diren forma juridiko malguenak 
dira eta aldi berean gure helburuekiko ko-
herenteenak, arrazoiak hurrengo hauek dira:

• Erantzukizun zibila mugatzea ahalbi-
detzen dute (norbanakoen zergak ezin dira 
bere barruan erreklamatu eta kooperatibaren 
zergak ezin zaizkie bazkideei erreklamatu).

• Estatutuek eta barne erregimenak esta-
tuaren kontrolarengandik babestu du, fun-
tzionamendua horizontala eta asanblearioa 
da.

• Bakoitzaren edo taldearen beharrei ego-
kituko zaizkien bazkideen mota desberdinak 
egon daitezke, eta kuotak ordaintzeko epe 
desberdinak, gainera kuotak ez dira derrigo-
rrez dirutan ordaindu behar.

• Bazkideen ekarpenei esker kapital so-
ziala sortzen da, eskatzen den momentutik 
gehienez 5 urtera bueltatuko dena.

• Bazkideen artean jarduera ekonomikoa 
babesteko aukera dago.

• Kanporanzko jarduera ekonomikoa 
ahalbidetzen du, NIF bat ematen baitio, ho-
rri esker fakturak egin daitezke kooperatiba-
ren kanpoko eragileekin.

• Higiezinen erregistro legalerako egokia 
da, alokairu kontratuen bidez, lagatze edo 
erosketa bidez, honela proiektu autogestio-
natu kolektiboak eta erkidego-bizitza bult-
zatzen ditu, honela jabetza pribatutik babes-
ten du eta bere kolektibizazioa bultzatzen du.

• Zerbitzuetan, kontsumoan, lanean edo 
bolondreski aritzen diren bazkidea aldi be-

rean existitzea ahalbidetzen du.
• Jarduera ekonomikoa, bazkideen eta sor-

tutako kapital sozialaren kudeaketarako era 
orokortuan erabiltzen dira kontsumitzaile 
(eta erabiltzaile) eta zerbitzu kooperatibak, 
hau da, kooperatiba mistoak. Bestetik, hi-
giezinen kudeaketarako kontsumitzaile (eta 
erabiltzaile) kooperatibak erabiltzen ditugu. 
Arretaz aztertu behar da tokiak tokiko lege-
dia, adibidez, estatuko legediak eta zenbait 
autonomi erkidegokoek “kooperatiba inte-
gral” hitza erabiltzen dute eta baita “koope-
ratiba misto” ere (batzuetan lehengoa agert-
zen da soilik, adibidez legedi katalanean). 
Hauek, zeinen ekintza anitzekoak diren, 
kooperatiba desberdinen helburu propioak 
betetzen dituzte. Kooperatiba baten sorkunt-
za eta mantentze lanetan elkarrekintza bu-
rokratikoa egin behar da estatuaren egitura 
desberdinekin, eta beraz ekimen autoges-
tionatu berri bakoitzerako kooperatiba des-
berdin bat sortzea ez da helburua. Koopera-
tibak tresna kolektibo modura erabiltzea da 
giltzarria, honela kudeaketa murriztuko da, 
eta baita prozesu burokratikoetan galduko 
dugun denbora ere.
Printzipioak, parte-hartzea eta eraba-
kiak hartzea

Oinarrizko printzipioak dira kooperatiba 
integralaren alorraren barruan jarduten du-
ten ekimen orok bete behar dituen gutxie-
neko akordioa, era honetan buruaskitzea 
bermatuko duten sareak sortzeko tresnatzat 
erabiliko da, eta kidetasuna, elkarren arteko 
laguntza eta berdintasunean, autogestioa 
eta asanbladan oinarrituak izango dira. Era 
berean, funtsezkoa da autonomiarenganako 
errespetua, eta honen indartzea bermatzea 

elkartasunaren bidez, burokrazia ezabatu 
eta konfiantza eta erabakitzeko askatasuna 
segurtatuz.

Parte hartzea guztia irekia izan behar da 
(asanbladaren funtsezko printzipioa) eta 
librea (bazkide izan a la ez parte hartze-
ko aukera segurtatu behar da). Erabakiak, 
ahal den guztietan adostasunean hartu 
behar dira, era honetan iritzi desberdinen 
errespetua babesten delarik, taldearen bata-
suna eta prozesuaren garapen egokiarekin 
batera. Gomendagarria da jardunaldi asan-
bladak egitea, hilabeteko maiztasunarekin 
egin daitezke eta egun bateko edo asteburu 
bateko iraupena izan dezake. Ohizko gaiez 
aparte, interesgarria izan daiteke garapen 
prozesuarekin zerikusia duten gai mono-
grafikoak prestatzea.
Bazkide motak

Banakako bazkideak edo bazkide kole-
ktiboak existitzen dira, praktika kontsumit-
zaileak edo produktoreak dira;bazkide au-
tonomoak, kooperatibaren forma juridikoa 
erabiltzen dute kanpora fakturatzeko; zer-
bitzu bazkideak, euren forma juridiko pro-
pioa daukate baina kooperatibara asoziatu 
egiten dira; azkenik bazkide lagunak daude, 
kuotarik ordaintzen ez duten arren, forma-
lki bazkideak dira, bazkide liburuan izena 
eman baitute (era honetan bazkideen arteko 
jarduera ekonomikoa babestu egiten da).
Lurraldekako antolakuntza sarea

Auto-antolakuntza sistema egokiena sare 
deszentralizatuan antolatzen den sarea da, 
berau da autobabeserako eta biziraupene-
rako egiturarik eraginkorrena baita. Edozein 
nodok kanpoko erasoa jasanez gero edo 
barrutik usteltzen bada sareak bere sendo-

tasuna mantenduko du norabide anitzeko 
elkarrenganako interkonexioen bidez lan 
egiten duten nodo guztiei esker (sarean az-
piatal gisa lan egiten duen elementu orori 

“nodo” deituko diogu).

Sarea auto-antolakuntza espazio des-
berdinez osaturik dago bere baitan hartzen 
duten lurraldearen arabera. Proiektu auto-
nomoak ekintza jakin bat gauzatzen duten 
ekimenak dira, eta parte hartzaile guztien 
elkarrenganako konfiantzan oinarritzen dira. 
Hemen biltzen dira bizitza komunitarioko 
proiektu desberdinak (landan edo ez), pro-
dukziorako ekimenak eta proiektu ez pro-
duktiboak (hezkuntza askea edo osasunaren 
autogestioa adibidez), gainera hauen barne 
egongo lirateke banakako ekimen autono-
moa. Kooperatiba integral lokalak edo au-
togestio lokaleko nukleoakgertutasunean 
oinarritutako elkarrekintza espazioak dira, 
hemen ekimen kolektibo eta proiektu auto-
nomoen arteko konfiantza handiko ekime-
nak ematen dira. Lurralde erreferentzia hiri 
bateko auzoa, herri ertain bat, edo ondoz-
ondoko herri txikia izango lirateke. Bioes-
kualdeko sare autogestionatuak (Katalu-
niako ecoxarxes delakoak) biolurralde edo 
eskualdeko espazioak dira (adibidez bailara 
bat), hemen aritzen dira elkarrekintza au-
rretik deituriko elementu guztiak baldintza 
berdintasunean. Maila honetan ekonomia 
kontrahegemoniko bat sortzen da moneta 
libre edo sozialen erabileraren bidez, honela 
hurbiltasuneko ekonomia eta konfiantza er-
lazioak indartu egiten dira (gai honetan sa-
kondu nahi baduzu, ikus sistema ekonomiko 
integralari buruzko atala). Azkenik, koope-
ratiba integrala erreferentzia eta kudeaketa 
esparrua da, hemendik sortzen dira aurreko 
prozesuek guztiek erabili ahal izango dituz-
ten auzolanerako baliabideak: alde batetik 
tresna legala (kooperatibak), bestetik tresna 
informatiko edo telematikoak, eta bereziki 
autogestioan eta auto-antolakuntzan oina-
rritzen diren ekintza moduak eta planak an-
tolatzen laguntzen du.
Kooperatiba integralaren sistema pu-
blikoa

Buruaskitzaren inguruan sare handi bat 
sortzeaz hitz egiten dugunean, garrantzit-
sua da esatea funtsezko helburua ororen 
oinarrizko premiak asetzea dela, ekintza 
kolektiboa eta autogestioaren artearen bi-
dez. Oinarrizko premia hauetako batzuk 
dira elikadura, hezkuntza (eta herri kultura), 
osasuna, etxebizitza, garraioa eta garraio ho-
rrek behar duen energia, argia, berogailuak, 
garrantzitsuenak aipatzearren. Beraz koope-
ratiba integralaren betebeharra da publikoa 
dena berreskuratzea, publikotzat zera ulert-
zen dugu, guztien ongizaterako dena, honek 
ezin du izan estatal edo pribatua, baizik eta 
gizakien arteko elkarrekintzaren fruitu den 
jabetza kolektiboa besterik. Alde batetik, 
honek ondasunen, lur eremuen eta etxebizit-
zen kolektibizazio eskatzen du, eta bestetik 
osasun eta hezkuntza publikoa berreskurat-
zea, zerbitzu hauek autogestionatuak izan 
behar dute, estatuak eta kapitalak sortutako 
monopolio doktrinario horretatik kanpo.

Kooperatiba Integralak

Mugarik gabeko Kooperatiba Integralen le-
henengo topaketa
Kataluniako Kooperatiba Integralaren bigarren urteurrena. Mugarik gabeko Koope-
ratiba Integralen lehenengo topaketa, apirilaren 28an, 29an eta 30ean eta maiatza-
ren 1ean. Tokia: Vinyols Camp. Camp de Tarragonako kanpin ekologikoa (Ecoxarxa 
Tarragona).
Horren aurretik, apirilaren 24an, 25ean eta 26an, Kooperatiba Integralen dinamizat-
zaileen prestakuntza-jardunaldia. Centre de formació i acollida de la CIC (Riudellots 
de la Creu). Informazio geniago: www.cooperativaintegral.cat 

Iraultza integralaren norabidean 
ibiltzeko trantsizio proposamena

Publikoa berreskuratzea be-
har bat da, publikoa on kole-
ktibo bat bezala ulerturik, ez 
estatala edo pribatua

Kooperatiba Integralen eta Ecoxarxes-en mapa 

http://www.cooperativaintegral.cat
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Autogestioaren inguruko orrialdeak 
irakurtzea gomendatzen da, gai honetan sa-
kondu nahi duenarentzat.
Beste trantsizio tresna bat. Oinarrizko 
errenta eta lan poltsa kooperatiboa

Oinarrizko errenta kooperatiboa baliabide 
komunak sortzeko proiektua da (ez dute zer-
tan dirua izan behar), era honetan erkidegoa 
osatzen duten pertsona guztien oinarrizko be-
harrak ase daitezke (eta beraz gizartearenak), 
ezingo da metatu, gutxieneko ongizatea ber-
matzeko baita besterik. Trantsizio tresna gisa, 
lan taldetan antolaturik dinamizazio prozesue-
tan murgilduta dauden pertsonak izan daitezke 
ordain hau jasotzen lehenak, kolektiboak bere 
gain hartuko luke lan hau.

Kooperatibaren lan poltsa beste tresna 
bat da baliabide falta duten pertsonen arteko 
elkarrekintza sustatzeko (adibidez proiek-
tuak). Lana eskaintzen duen eta jasotzen duen 
pertsonen arteko erlazioak guztiz horizontala 
izan behar du, eta ezin da bitartekari pribaturik 
egon, ordainsaria eskudirutan (euroa, edo mo-
neta soziala) izan daiteke edo ez.
¿Nola hasi daiteke kooperatiba inte-
gral bat sortzeko prozesua?

Lehenik eta behin kooperatiba integrala 
sortzeko interesa duen masa kritiko txiki bat 
osatzea zilegi da (20-30 pertsona inguru). 
Beharrezkoa da kooperatiba eraikitzeko in-
teresa konfiantza eta afinitate minimo batean 
oinarritzea. Hemendik aurrera, behin helburu 
komuna duzuelarik, asanblada ireki baterako 
deialdia egiten da, era honetan antzeko kole-
ktiboekin kontaktatu daiteke eta zuen ekimena 
hedatu egin daiteke.

Hasierako asanbladak kooperatibaren 

oinarri eta printzipioak ezartzeko espa-
zioa izango dira, ekimenak eta proiektuak 
aurrera atera ahal izateko baliabideak 
lortzeko sarea sortzen den bitartean. Aldi 
berean lan-taldeak osatzen dira koope-
ratiba integralaren garapenean aurrera 
egiteko:kudeaketa ekonomikoa (eta ju-
ridikoa), kooperatiben sorrera bultzatze-
ko, arazo eta zalantza legalak argitzeko, 
erlazioa administrazioarekin, kontabili-
tatea, balantzea aurkeztea... harrera, in-
teresaturik dauden pertsonekin hitz egi-
teko, informatzeko eta bazkideen alta 

kudeatzeko;antolakuntza (eta eremua), 
asanbladak prestatzea, lan taldeen arteko 
elkarrekintza erraztea, euren artean eta 
baitan kanpora begira, beste lan taldeek 
egiten ez duten lana;komunikazioa (difu-
sio eta informatika) kanporanzko komu-
nikazioa, tresna telematikoen kudeaketa 
(blog, korreo zerrendak eta beste), doku-
mentazioa sortzea... moneta soziala (eta 
trukeak) moneta sozialen sorkuntza bult-
zatzea eta beste proiektuekin elkarrekin 
kontaktuan jartzea (produktoreak adibi-
dez), era honetan jakintza gizarteratzen da 

eta bere erabilera sustatzen.
Beste aldetik, izango ditugu talde tele-

matikoak (etxebizitza, osasuna, hezkuntza, 
elikadura, energia, eta beste),beharra eta ba-
liabideak dauden heinean sortzen direlarik.

Hemendik aurrera, hasitako lan ildoa ja-
rraituz, talde edo lan talde bakoitzak bere 
dinamika propioa jarraituko du eta bere 
asanbladak egingo ditu, jardunaldi asan-
blada izango delarik koordinazio espazio 
komuna, non kooperatibare estrategia ko-
munak erabakiko diren.

Auzolan
Euskal Herrian ere jendarte-eraldaketarako bidean, gure sustraiak berreskuratuz

Adi egon Auzolan
ekimenaren deialdietara!

Martxoan: Kooperatiba Integralari buruzko 
formakuntza. 23an Zizurren, 24an Bilbon eta 
25ean Iruñean
Apirilean: Lantaldeen Topaketak Urdirotzen, 
Artze ibarra (Elikadura, Energia, Etxebizit-
za, Hezkuntza, Osasuna) 13,14 eta 15ean 
(asteburu osoa)
Maiatzean: Txanpon Askeen II. Mintegia, 
Urdirotzen. 4, 5 eta 6 (asteburu osoa).
Uztailean: UEUren baitan, “Batzarretik Ba-
tzarrera. Jatorrizko antolakuntza erakundea 
etorkizuneko berme” ikastaroa. 16tik 20rako 
astean (bi egun, zehazteke), Iruñean.
Webgunea: www.auzolan.info
Posta elektronikoa: auzolan@riseup.net
Posta zerrenda: auzolan@lists.riseup.net
Lanerako sarea: http://www.enekenbat.c

Mundu osoan badira egun indarrean 
dagoen sistema onartu ez eta bertzelako 
jendarte-eredu baten alde borrokan eta la-
nean ari diren ekimenak. Esku artean du-
zuen argitalpen honek, Catalunyako haize 
berrien freskura ekartzen digu Euskal He-
rrira, eta freskatzeaz gainera, barne-gogoa 
piztuko digulakoan gaude.

Gurean ere badira autoeraketarako eta he-
rritarren ahalduntzerako bidean abian diren 
hamaika ekimen, eta horien topagune nahiz 
egitasmo berrien sortzaile izan nahi du Eus-
kal Herrian Auzolan ekimenak. Jendarte eral-
daketa baten ikuspegitik abiatuta, gure herria-
ren sustraietan dauden autoeraketa-sistema 
bereziak berreskuratu nahi ditugu, Herri Ga-
rapenaren bidez guztion oinarrizko beharrak 
asetzea ahalbidetuko duten antolakuntzak eta 
jarduerak eraikitzeko eta sustatzeko. Eta ho-
rretarako Auzolana eta Batzarra berreskuratu 
nahi ditugu, horiek eraberrituz, indartuz eta 
hedatuz, bizi dugun Aro Aldaketa honetan be-
har-beharrezkoak izanen ditugulakoan. Horiei 
lotuta dago, halaber, herri-ondasunen sistema; 
jabetze pribatuaren aldean, herritar guztiek 
ondasunak/baliabideak erabiltzeko duten es-
kubidea bermatzen du, eta horien banaketa 
orekatua ahalbidetu.

Indarrean dagoen sistemak ez ditu gure be-
harrak asetzen, eta geroz eta gabezia haundia-
goak ditu, jendartearen prekarizazioa hedat-
zen ari den heinean. Horregatik, beharrezkoa 
da erakundeen bidez zentralizatuta dagoen 
boterea herriek berreskuratzea, herritarrak 
euren bizimoduaz eta harremanez jabetu dai-
tezen. Tokian tokiko burujabetza historikoki 
indarrean egon den kontzeptua da, azken 
mendeetan, eta bereziki, azken hamarkadetan, 
galdu dena. Auzolan ekimenak tokian tokiko 
autoeraketa berreskuratu nahi du, herritarren 
erabakimena, parte hartzea eta ardura sustatuz.

Auzolan ekimena Koordinazio eta Topagu-
ne foro gisa eratzen da. Hilero batzar irekiak 

egiten ditugu Euskal Herriko hainbat lekutan, 
eta batzar horietan hartutako erabakiak aitzi-
nera eramateko 6-8 laguneko talde eragilea 
osatu dugu. Bi urte baino gehiago daramat-
zagu ekimen honen helburuak eta jarduerak 
zehazteko gogoetan, eta baita egun bizi dugun 
egoerari buruzko hausnarketan ere. Izan ere, 
etengabeko ikaskuntza eta eraketa prozesu 
gisa ulertzen dugu ekimen hau. 

Bi urteko prozesu horren lehendabiziko 
emaitzak joan den urrian karrikaratu geni-
tuen: Usurbilen I. Auzolan Topaketak egin 
genituen, EH osotik etorritako 200 bat lagun 
elkartu ginelarik. Horietan, “Krisi Orokorrari” 
eta “Herri Garapenari” buruz mintzatu ginen, 
Catalunyako Kooperatiba Integralaren eta 
Txanpon Askeen berri jaso genuen, Batzarra 
erakunde historikoari buruzko gogoeta egin 
genuen, eta jendarteko gaiak arloka jorratze-
ko lantaldeak eratu genituen. Hori guztiarekin 
batean, “Auzolanaren Kultura” liburua aur-
keztu genuen. 

Liburu honekin, euskal jendartearen on-
daretzat dugun Auzolanaren Kultura aztertu, 
ezagutara eman eta egungo erronkei erant-
zuteko eskaintzen dituen aukerak mahai gai-
nean jarri nahi izan ditugu. Geroztik, Euskal 
Herriko hainbat lekutatik jaso dugu horren 
berri emateko gonbita, eta lauzpabost hilabete 
hauetan horretan aritu gara buru-belarri. Ha-
laber, tokian tokiko ekimenak, esperientziak 
eta egitasmoak ezagutzeko aukera izan dugu, 
horiekin guztiekin harreman sareak hedatuz.

Berriki, bertzelako ekonomia-eredu bat 
jorratzeaz jardun dugu, Urdirotzen (Artze 
ibarra, Nafarroa Garaia) egindako Txanpon 
Askeen I. Mintegian. 60 bat lagun bildu ginen 
han. Txanpon Askeak zer diren eta nola fun-
tzionatzen duten ikasi ahal izan genuen, eta 
guztion arteko gogoeta/eztabaidaren bidez, 
egun indarrean dagoen eredua sustraitik alda-
tu eta herritarren/auzoen arteko harreman eta 
elkartruke hurbilak berriro eratzeko beharraz 
mintzatu ginen. Han mahai gainean jarritako 

guztia jorratzeko aukerarik izan ez genuenez, 
maiatzean berriz ere biltzea erabaki genuen. 
Bitartean, bakoitzak bere herrira edo auzora 
eramanen du Urdirotzen barneratutakoa, eta 
bi hilabete hauetan norberaren inguru-hurbi-
lean jasotakoa eramanen dugu maiatzean Ur-
dirotzera, tokian tokiko berezitasunak aintzat 
hartuz egitasmo zehatzak eratzea ahalbidetuz. 

Usurbilen eratutako lantaldeei dagokienez, 
han hasitakoari jarraipena eman nahi diogu, 
eta horretarako apirilerako antolatu ditugu 
Lantaldeen Topaketak. Jendarteko gai nagu-
siak jorratzeko Elikadura, Energia, Etxebizit-
za, Hezkuntza eta Osasuna lantaldeak bilduko 
ditugu. Topaketa horien helburua, alde batetik 
arlo horietan lanean diharduten Euskal Herri 
osoko eragileak biltzea da, elkar ezagutu eta 
ezagutzak partekatzeko. Bertzetik, herrietan 
eta auzoetan abian jar daitezkeen ekimenent-
zat erreferentziak sortu nahi genituzke. Azke-
nik, jendarte-eraldaketa ikuspegitik abiatu eta 
autoeraketa/herritarren ahalduntzea helburua-
ri segituz, lantaldeek egitasmo edo lan ildo ze-
hatzak aztertu eta proposatu ditzakete. 

Auzolan ekimenak bertzelako jarduere-
tan ere parte hartu du: Iazko udan, Udako 
Euskal Unibertsitatearen baitan “Auzolana 
eta Herrigintza” ikastaroa antolatu genuen. 
60 lagun inguru bildu ginen, baina ize-
na eman nahi zutenak gehiago izan ziren. 
Aurten ere, “Batzarra erakundea gaur egun” 
ikastaroa antolatuko dugu. 

Joan den astean Mondragon unibertsita-
teko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultatean Auzolanaren Kultura aurkez-
tu dugu, eta hemendik aitzinera, lan hori 
erakusketa ibiltari baten bidez hedatzeko 
asmoa dugu. Ideien zabalkunde honekin 
batean, tokian tokiko Auzolan taldeak 
sortzeko gogoa piztu nahi genuke, hau 
da, euren herrietan eta auzoetan herri ga-
rapenaren bidez euren oinarrizko beharrak 
asetzea (elikadura, energia, etxebizitza, 
hezkuntza, osasuna...) helburu duten egi-

tasmoak abian jartzeko herri-ekimenak. 
Baditugu adibide batzuk: Busturialdea 
Auzolanean, Otxandioko Herri Ola egi-
tasmoa, Arratia ibarrean eragin nahi duen 
taldea, Aiztondoko Denbora Bankua, Ma-
marigako Kultur Etxea... EHn abian diren 
ekimen eta egitasmoen berri aurkituko du-
zue guztien ekarpenekin osatzen ari garen 
Esperientzien Mapan. Ikus eta parte hartu 
honako loturan: http://mapak.eztabai.net

Izan ere, Auzolan ekimenaren helburue-
tako bat da horiek jasotzea, sistematizatzea, 
eta euskal jendartearen eskuetan jartzea. To-
kian tokiko ekimenak abian dira lurralde 
osoan, eta horiek eredu izan daitezke gaine-
rako lekuetan. Horrez gainera, ekimen  horiek 
gainerako herrien eta herritarren laguntza eta 
babesa jaso ahal izanen lukete guztien saretze 
baten bidez. Sare hori ehuntzen ari gara. Bo-
teregune zentralizatuekin amaitu eta boterea 
herrien/herritarren esku egonen den batzarren 
sare bat eratzea beharrezkoa da. Bai jendarte-
gaiak jorratzeko eta baita elkarren arteko ha-
rremanak eta ekintzak ahalbidetuko dituen 
ekonomia eredu berri bat eraikitzeko ere.

Martxan dauden 
kooperatiba integralak:

“Cooperativas integrales” izeneko bilgune 
eta elkarrekintza espazioa bat existitzen 
da N-1 sare sozialean. Ikus hurrengo 
lotura: 
https://n-1.cc/pg/groups/769665/coopera-
tivas-integrales/

• Cooperativa Integral Catalana (CIC)
• Cooperativa Integral de Madrid y  
Alrededores (CIMA).
• Auzolan (Euskal Herria).
• Cooperativa Integral Riojana (CIR).
• Cooperativa Integral Andaluza.
• Cooperativa Integral Cabo de Gata.
• Cooperativa Integral Valenciana (CIV).
• Cooperativa Integral Amalur (Valencia). 
• Cooperativa Integral Aragón (CIAR).
• EcoRéseau du Pays Nantais.
• Asturias . Red de apoyo mútuo.
• Ciudad Real. Colectivo de organización 
local.
• Murcia. Encuentros itinerantes de auto-
gestión. 
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Jaiki hadi! ...eta iraultza integralaren hazia erein dezagun 14 
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Kaudimenik ezak pertsona baten egoerari 
egiten dio erreferentzia, honen hartzekodu-
nek ordainarazi ezin dutenean, bere izenean 
horretarako ondasunik ez duelako.

Gaur egun kaudimenik ez duen jende 
asko dago, horietako batzuk arrazoi ideo-
logikoak medio iritsi dira egoera horreta-
ra, beste asko aldiz ustekabean. Beranko-
rrak milioika pertsona garen une honetan, 
gure batasunaren bidez zordun izanagatik 
egoera horretatik ateratzeko askatasuna be-
rreskuratzeko aukera dugu.

Botere ekonomikoak pertsona zordunak 
sozialki errefusatzeko manipulatzen gai-
tu. Aldiz, pertsona berankorrak, nahiz eta 
egoera horretara bere diruaren gestioko 
akatsengatik iritsi, sistema kontsumistaren 
parte izateari uzten dio eta horrek beste 
modu batean bizitzeko aukera ematen dio.
Gutako askok kaudimen gabezia aukera-
tu dugu eguneroko bizitzarako herramin-
ta baliagarri bezala. Botere politikoaren 
praktika antidemokratikoaren eta inda-
rrean dagoen legediaren konbinazioak 
pertsona kaudimengabeoi besteek baina 
askatasun zibil gehiagoz disfrutatzeko 
aukera ematen digu. Estatuak isunekin zi-
gor gaitzake baina ez dute ordainarazteko 
tresnarik.

Pertsona kaudimengabeak 
ekintza kolektiboak 
aurrera eramateko antola 
gaitezke

Horregatik “PODEMOS” argitalpene-
tik kaudimengabe egoeran gauden edota 
horretara iritsi nahi dugun pertsonak ha-
rremanetan jartzeko herramintak sortzen 
hasi ginen. Ezagutza aproposekin gozat-
zen ari garen gure askatasun berri hau gi-
zartearen eta gu geuren onuran erabiltzen 
has gaitezke. Pertsona kaudimengabeak 
estatuaren aldetik inongo errepresalia eko-
nomikorik gabeko talde-ekintzak burutze-
ko antolatu gaitezke.

Gure askatasunak desobedientzia zibi-
leko ekintza asko egiteko aukera emango 
liguke: garraio publikoa ordaintzeari utzi, 
kolektibo sozialen materialeak banatzea, 
kontzentrazio zein manifestazioetan gure 
izena ematea, etab. Guztion artean askoz 
ere gehiago burura dakizkiguke.

Horregatik kaudimenik eza eraldaketa 
sozialerako tresna bezala aurkezten dugu. 
Parte hartu nahi izanez gero jakin beharre-
koa aurkezten dizugu:

Nola egin kaudimengabe?
Ez da Estatuaren inolako erakundeetan 

kaudimen ezaren deklaraziorik egin behar, 
neurri jakin batzuekin praktikara eramatea 
besterik ez dago.

• Jabetza higiezinik ez izatea, ezta zure ize-
nean erregistraturiko ibilgailurik ere

• Zure izenean banku-konturik ez izatea 
(baimendu bezela egon zaitezke)

• Burtsan akziorik ez izatea, ez eta merka-
taritza sozietaterik ere

• Nomina, pentsio, langabezi edo antzeko 
diru-sarrera ofizialik ez jasotzea

Gainera, diru zorrak izatea ez da delitu 
kode penalean, kontratuaren haustea bes-
terik ez da eta kode zibilaren pean dago. 
Epaiketa-gaizkile asoziazioa ahaztu behar 
duzu. Etzara inolako gaizkilerik. Nahi du-
zunean bidaiatzeko askea zara.

Kredituak ordaintzeari uzteak kreditu be-
rriak eskatzeko ateak soilik ez dizkizu isten, 

kontuen edota nominaren eta egungo eta ge-
roko ondasunen bahikuntza eragin dezake. 
Baina legeak bahituezinak diren ondasun eta 
diru-sarrerak aurreikusirik ditu.

Egoera pertsonal askok epe motzera kau-
dimengabezia oztopatzen dute, beraz agian 
nomina, pentsio edota estatuaren beste edo-
zein dirusari ez izatea da kaudimenik eza be-
tetzeko zailena da. Hala ere nominaren edo 
antzekoen zati baten bahiketa zor eta isunak 
ordaintzen jarraitzea baino komenigarriagoa 
izan daiteke.

        
Ze kopuru bahituko didate 

nominatik?  
(Baita pentsio, autonomo, baja eta langa-

bezirako ere.). Nomina gutxieneko soldata 
interprofesiolana (GSI) baino baxuagoa 
bada, ezin da bahitu. 2012rako GSI 641 eu-
rokoa da. Kopuru honen gainetik Epaitze 
Zibileko Legearen (LEC, Ley de Enjuicia-
mineto Civil) 592. artikuluan zehazten di-
ren tarteen arabera bahituko da., normalean 
bankuei ordaintzen diozuna baino gutxiago 
izango delarik.Zorra ordaindu gabeko hipo-
teka batengatik izan ezkero bahitu ezin den 
gutxienekoa 961 €tan geratzen da 2011ko 
uztaileko lege berriaren arabera. 

Ordaintzeari utzi aurretik 
pentsatu beharreko gauzak

Berankortasuna etikaz kudeatu daiteke. 
Zure lagunei ordain diezaiekezu dirua zor 
ezkero eta baita enpresa txiki zein ertainak 
diren hornitzaileei ere, Estatuari eta batez 
ere multinazional eta bankuei zergak or-
daintzeari utziz.

Ondasunen batetik libratu behar baduzu, 
zor bat ordaintzeari utzi aurretik egin, edo 
isun gehiago ordainduko ez duzula erabaki 
eta ahalik eta azkarren. Hurrengo atalean 
zentzu honetan zenbait proposamen egiten 
dizkizugu. Azkenik bahitua izan aurretik 
akzioak sal ditzakezu, zure dirua atera eta 
kontuak itxi.

Sistematik at bizi
Kooperatiba integrala eta proposatzen 

dugun gizarte eredua osatzen duten ele-
mentu guztiak bezala, argitalpen honetan 
aurki daitezken proposamenak, kaudimen 
gabezian bizitzeko modurik hoberena dira 
dudarik gabe. Harreman ekonomiko eta 
sozial berriak, konfiantza berria, eskubide 
berriak sortzea dago oinarrian, eta beraz 
legeak, debekuak, eta sistema kapitalista-
ren errepresioa gizarte berrian parte hartuz 
lortuko dugun askatasun eta konfiantzagatik 
alda dezagun.

        
Informazio zabalagoa izate-

ko baliabideak
Orokorrean zorrak ez ordaintzearen 

inguruan, berankorren elkartea agertzen 
diren zalantza konkretuak argitzeko gune 
izan daiteke. http://www.sincapitalismo.
net/moroses

Hipoteka ez ordaintzeari buruz hipote-
kak eragindakoen plataformaren baliabi-
deetan aurki dezakezue. (Plataforma de 
afectados por la hipoteca, PAH)

http://afectadosporlahipoteca.com/do-
cumentos-utiles/

Pertsona kaudimengabekoen autoen-
pleguaren inguruko aukeretarako orrialde 
hau kontsultatu. Desobedientzia zibilaren 
ikuspuntutik kaudimen gabezia eta ordaint-
ze ezaren inguruan sakontzeko gidaliburua 
aztertu.

http://www.autogestionaos.net/manual-
desobedienciaeconomica

 kaudimen-gabezia eta kooperatibak

Kooperatiba integralen legaltasuna. 
Autogestioa babestu bankuen eta Estatuaren ekintzetatik
Kooperatiben legeei dagokienez, bi legeria-maila daude Espainiako Estatuan: Estatuko kooperatiben 
legea eta autonomia-erkidegoetako kooperatiben legeak (ia lege bana autonomia-erkidegoko). Lege-
ria horretaz baliatuta, kooperatibak eratzen ditugu, forma juridikorik malguenak eta, aldi berean, gure 
helburuekiko koherenteenak, honako arrazoi hauek direla-eta:

• Erantzukizun zibila murriztea ahalbidetzen dute (banakako zorrak ezin dira bere baitan er-
reklamatu, eta kooperatibaren zorrak ezin zaizkie bazkideei banaka erreklamatu).

• Estatutuek eta barne-erregimenak Estatuaren kontroletik babesten dute, eta funtzionamendua 
horizontala da eta asanbladen bidezkoa.

• Hainbat bazkide-mota egon daiteke, norberaren nahiz kolektiboaren premien arabera, bai eta 
kuotak ordaintzeko hainbat modu eta aldizkotasun ere, eta kuotok ez dute zertan diruzkoak izan.

• Bazkideen ekarpenen bidez, gizarte-kapitala sortzen da, eskatu eta, gehienez ere, bost urteko 
epean itzultzekoa.

• Bazkideen artean, jarduera ekonomikoa babes daiteke.
• Jarduera ekonomikoa kanpora begira burutzeko bidea ematen du, kanpokoei fakturatzea ahal-
bidetzen duen IFZ ematen zaigu eta.

• Ondasun higiezinak legalki erregistratzeko balio du, alokairu-, lagapen- edo erosketa-kontratu-
en bitartez. Hartara, proiektu autogestionatu kolektiboak eta komunitate-bizitzarakoak sustatuko 
dira, jabetza pribatutik babesteko eta euren kolektibizazioa bultzatzeko.

• Aldi berean, zerbitzuetako bazkideak, kontsumo-bazkideak, lan-bazkideak eta bazkide boluntar-
ioak elkarrekin egoteko aukera errazten du.

• Kooperatiba integralaren jarduera ekonomikoa eta bazkideen nahiz kapital sozial orokorraren 
kudeaketa burutzeko, kontsumitzaileen (eta erabiltzaileen) kooperatibak erabili ohi ditugu, oro 
har, hau da, kooperatiba mistoak. 
Bestetik, kontsumitzaileen (eta erabiltzaileen) kooperatibak erabiltzen ditugu, ondasun higiezi-
nak kudeatzeko. Indarrean dauden legeak arretaz aztertu behar dira, Estatuko legerian eta au-
tonomia-erkidego batzuetakoan “kooperatiba integral” espresioa agertzen delako, kooperatiba 
mistoez aparte (edo horien ordez). Izan ere, kooperatiba misto espresioa Kataluniako legean 
ageri da, adibidez. Kooperatiba mistoen jarduera anitza da, eta hainbat motatako kooperatiben 
xedea betetzen dute. 
Ezin dugu alde batera utzi kooperatiba eratu eta berari eusteak berekin dakarrela Estatuko 
egiturekin hartu-eman burokratikoa izatea. Hori dela-eta, helburua ez da kooperatiba bat er-
atzea sortzen den ekimen autogestionatu bakoitzeko. Haatik, kooperatibak tresna kolektibo gisa 
erabiltzean datza gakoa, kudeaketa nahiz prozesu burokratiko bihurrietan emandako denbora 
ahalik eta gehien murriztuta.

Autogestioa legaltasunetik babesteko tresnak

Lurren kolektibizazioa kaudimenik gabekoentzat aukera mo-
duan. Bahitua izan aurretik zurea dena kooperatibizatu.
Kooperatibetan antolatzeak bankurik eta aurreko zorrik gabe bizitzeko aukera eman dezake. Kon-
tutan izan behar da pertsona baten bahiketak enpresetan duen partaidetza soziala barne hartzen 
duela, baina badu salbuespen bat: kooperatiba batera egiten den ekarpen soziala bahituezina da 
kooperatiben hainbat legeetan ageri denez.

Bere estatutuen arabera espekulazioa eta etekinak galarazten dituen kooperatiba baten eskuetara 
iristen den ondasuna kapitalismotik eta Estatutik at dagoen ondasuna da eta guztien ondasun iza-
tera pasatzen da.

Argitalpen honetan azaltzen den gizarte aldaketa baten alde bazaude, zeozer egin dezakezu zure 
lursaila bahitu baino lehen, eta hipotekaturik ez bazaude, kapital sozial bezala eskaini diezaioke-
zu kooperatiba bati; ez edozein kooperatibari, baizik eta kooperatiba integralen antzera kapitalis-
moaren alternatiba litzatekeen tresna kolektiboa den bati.

Gainera bertan bizitzen jarraitu nahi izanekero kooperatibarekin adostasun batera iris zaitezke lurs-
ailaren erabileraren eskubidea mantentzeko eta horrela zure oinarrizko beharrak beteko dituzu, era 
berean lursaila ondare kolektibizatu bezala geratzen delarik.

Kolektibizaturiko ondareen kudeaketa jarduera ekonomikoa eta ondasun patrimoniala bereizteko 
garrantzitsua da. Kooperatiba ezberdinak egin.

Jabe moduan jarduten den kooperatiba batek beste kooperatiba bati jabetza bat alokatzen dio. 
Kooperatiba maizterrari zigorra (isuna) jartzen badiote alokairua beste kooperatibaren izenean jart-
zen da eta erabilera eta jabetza kolektiboa manten daitezke, isuna ordaindu gabe eta bahiketarik 
gertatu gabe.

Modu honetan kooperatiben bidezko lursailen kolektibizazioa trantsiziozko tresna juridiko funtsezkoa 
bihur daiteke egungo sistema gainditzeko
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http://www.autogestionaos.net/manual-desobedienciaeconomicakaudimen-gabezia
http://www.autogestionaos.net/manual-desobedienciaeconomicakaudimen-gabezia
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Antolatuz gero boterearen  
zapalkuntza eta kontroletik aske diren 
espazioak sortu eta defendatzeko gai 
izan gaitezke. Hau lortzerakoan, Estatua, 
blokeatuta gelditu beharrean, gu itotzen 
eta gure kontrako boterea deuseztatzen 
saiatuko da, hegemoniko mantentzeko as-
moarekin. Modu honetan espazio berri bat 
irekitzen ari gara, eta bertan ekintza estra-
tegiak oso ongi definituak izan beharko 
dira gizartearen zati garrantzitsua barne 
hartzen duen aukera bihurtuko badira. 
 
Testuinguru honetan eragiten diguten 
estatu legeei desobedientzia zibila pro-
posatzen dugu. Pertsona indibidual eta 
izaki aske bezala, desobedientzia zibila 
eta geure bizitzako esparru guztietako 
autogestioa ditugu ekintza politikorako 
funtsezko bi tresna: antolatutako herria 
osatzen dugu eta gure ardura da bizi ga-
ren ingurunea nahi dugun bezala izatea 
lortzea. 

Desobedientzia zibila ekintza legi-
timoa da (legez kanpokoa izan arren), 
kontzientea, eta publikoki jakinarazita 
gizartearen eraldaketa partzial edo glo-
bala lortzeko. Desobedientzia zibilaren 
bidez, adibidea eta konpromiso pert-
sonal eta kolektiboa oinarri, ekintza 
erabiltzen dugu pedagogia egiteko eta 
gatazka erakusteko bide eraikitzaile bat 
sortzeko. Ekintza bide honek pertsona 
bezala boterea berreskuratzea ahalbide-
tuko digu, eta aurrekari garrantzitsuak 
izan ditu azken mendean. 

“Matxinada eskubidea erabiliko dugu” 
iniziatiba aurreko irailean martxan jarri 
zen eta Estatuko kudeaketa instituzioen 
legitimitate falta deklaratzen du, des-
obedientziaren esparruko estrategia bat 
bezala. Iniziatiba honen abiapuntu izan 
zen manifestuaren bidez, bidegabeko 
lege eta politikei desobedientziarekin 
eta Estatuarekiko intsumisioarekin ar-
duratzen den jendearen arteko kontaktua 
errazten da.

Iniziatibaren antolaketa modu asan-
blearioan garatu da, lankidetza eraikunt-
za prozesuak sustatuz, desobedientzia 
ekintza ezberdinak errazteko eta proze-
sua bideratu dezaketen tresnak eskura-
garri egiteko. Horrela, sarean zeharreko 
batzar eta lankidetzaren bidez munduko 
leku ezberdinetako jendeak, bereziki 
espainiar Estatukoak, elkarbanatzea eta 
elkarrekin lan egitea ahalbidetu da.

Milioika pertsona gara lan egiteko 
prest. Ondorioz, geure beldurrak ahaz-
tu behar ditugu, geure konpromisoa pu-
blikoki onartzeko eta dignitatearen es-
perientzia gure ingurukoekin banatzeko. 
Horrela gutako bakoitzaren askapena 
erraztuko dugu geure idealekin modu 
koherentean bizitzeko.

Matxinatzeko eskubidea  
Desobedientzia zibileko mugimendu jendetsua sortzeko ekimena

Matxinatzeko eskubidea erabiliko dugu.
Batu zaitez duintasun matxino berriaren manifestuari
“Gobernuak herriaren eskubideak urratzen dituenean matxinada da herria eta herriaren zati bakoitzaren eskubiderik sakratuena eta 
ezinbesteko betebeharra” (Gizakien eta Herritarren Eskubideen Adierazpena, 1793)

Egungo konstituzio espainiarrak, nazioarteko kapitalak inposatua eta herriarengandik ezkutuan onartua izan zena, ez gaitu or-
dezkatzen eta gainera ez dugu onartzen.Konstituzioko 135.5 artikuluak dio “Administrazioaren zorren interes eta kapitala asetzeko 
kredituak aurrekontuen egoeren gastuen barruan egongo dira eta hauek ordaintzea lehentasuna izango da”.

Erreferendum gabeko onartutako aldaketa konstituzionalarekin, behin betiko frogatu digute herriaren burujabetasunak ez duela 
estatua kontrolatzen, estatua botere ekonomikoak bahitu baitu.Gutxi batzuen onurarako jokatzen duen gobernua ez da legitimoa.
Zigor Kode espainiarraren arabera:“Matxinada-delituko errudunak izango dira hurrengo helburuetarako bortizki eta publikoki altxat-
zen direnak: Konstituzioa indargabetu, kendu edo bere osotasunean edo zatika aldatzea.”

Horregatik, eta erreforma konstituzional honen izaera interesatu, antidemokratiko eta presazkoa dela eta, zehaztu dezakegu gaiz-
kileak gobernuan eta berau eratzen duten egituretan daudela.

Bi mende baino gehiago dira nazioarteko eskubideak matxinatzeko eskubidea onartu zuela, adibidez 1793. urteko “Gizakien eta 
Herritarren Eskubideen Adierazpena” agirian agertzen den bezala. Bizi dugun egoeraren aurrean, matxinatzeko eskubidea bermat-
zea da bere zeregina.

Goikoen asaldura kolpistaren aurrean, behekoen matxinatzeko eskubidea aldarrikatzen dugu.Guztion ongizatearen aldeko konpro-
misoa dugu eta horregatik, herritarron eskubide legitimoa den bezala, konstituzioarekiko errebelde, estatuarekiko intsumiso eta or-
dezkatzen duen edozein autoritatearekiko desobediente aldarrikatzen dugu geure burua. Beraz osatzen ditugun herri asanblada eta 
beste proiektu postkapitalistetako asanbladetako herritartzat aldarrikatzen gara. Modu honetan gure burujabetza gauzatuko dugu.

Gure esku dagoen guztia egingo dugu botere herritar berri bat eraikitzeko, era honetan, erabakiak herriak hartuko dituen gizartea 
sortzeko helburuarekin. Matxinatzea iruditzen zaigu, urte luzeen zehar metatu dugun suminaren ostean, duintasuna berreskuratze-
ko modurik egokiena. Herrien ongizatearen kontra edo bidezkoak ez diren legeak desobeditzeko ahalmena da gure duintasunaren 
oinarri.

Horrengatik guztiagatik, estatu espainiarrarekiko eta berau kontrolatzen dutenen kontrako erresistentzia fiskala gauzatzeko deial-
diarekin konpromisoa hartzen dugu, era honetan argi utzi nahi diegu ez ditugula euren zorrak ordainduko, konstituzioa ez baitugu 
onartzen. Asanbladen autogestioa bultzatuko duen desobedientzia fiskala proposatzen dugu, asanbladetatik bertatik, benetan pu-
blikotzat ditugun baliabideak era parte-hartzailean finantzatzeko.

Estatu espainiarrean bizi dugun egoera beste herrialde askotan ere errepikatzen dela badakigu, eta agintzen duten botere ekono-
mikoak globalak direnez, gizaki guztiak bultzatzen ditugu euren matxinatzeko eskubidea aldarrikatzera hau bezalako manifestuen 
bidez. Erresistentzia fiskala Indiaren independentzia gatazkan erabilitako estrategia arrakastatsua izan zen; egun ere estrategia 
funtsezkoa izan daiteke kapitalismo globaletik independentzia lortzeko.

Haserrearen fasea dagoeneko gainditu dugu, eta orain duintasun matxino berria gara! 

Informazio gehiago: www.derechodrebelion.net Hemen manifestura eta desobedientzia zibileko forma ezberdinetara atxiki zaitezke.

Autogestiorako desobedientzia ekonomikoa
Matxinatzeko eskubidearen proposamena ez da desobedientzia zibil koordinatuko proposamen soila. Honez gain, autogestioa eta 
kapitalismoaren alternatibak eraikitzea helburu dituen ikuspuntuan sakontzeko ekintza estrategia da. Arrazoi honengatik, manifes-
tuan ere, Estatuari erresistentzia fiskala proposatzen dugu, zergak batzar herrikoi lokalen autogestio fiskalerantz bideratzeko, herrita-
rrak menderatzen dituen gobernuko instituzioak baino subiranotasun gehiago merezi dutenak.

Derechoarebelion.net-etik desobedientzia ekonomikoko manualaren sorpena koordinatu da, hemen aurki daitekeena: http://www.
verkami.com/projects/1303-manual-de-desobediencia-economica Orain desobedientzia ekonomikoko bulegoen eraketa hasi da, 
intsumisio fiskala, zordunen autoantolaketa eta kaudimen-eza bezalako iniziatibak laguntzeko tresna moduan.

Apirilaren 14 eta 
15ean desobedientzia 
ekonomikoko 
1. topaketa Zaragozan. 
Informazio gehiago:
derechoderebelion.net

Manifestazioa Bartzelonan. Matxinadak ez du adinik.

http://www.derechodrebelion.net
http://www
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A 
itzineko orrialdeetan azaldutako 

moduan, desobedientzia zibila funtsezko 
herraminta da herritarren ahalduntzea 
areagotuz autoeraketaren bidean aitzine-
ra egiteko.

Publikoa den oro pribatizatzen ari 
den honetan, krisia baliabide-eskasiaren 
erruduntzat jotzen den honetan, diru-pu-
blikoa goian daudenen interesen arabera  
xahutzen den honetan, behean lanean ga-
biltzanon egitasmoak, egiaz publikoak 
direnak, gauzatzeko baliabide nahikorik 
ez dago. Egoera hau iraultzeko, ezinbert-
zekoa da baliabide horien zati haundi bat 
berbideratzea; bai zuzeneko bidetik, eta 
bai desobedientzia fiskalaren bidez ere.

Horregatik, argitalpen honek bat egi-
ten du espainiar Estatuari eta honen 
erakundeei intsumisio fiskala egiteko eta 
zabaltzeko deiarekin, Konstituzioa onart-
zen ez dugula eta beraien zorrak ordaint-
zeari uko egiten diogula  adierazteko.  
Batzarren autoeraketa elikatzeko balia-
garri izanen den desobedientzia fiskala, 
batzar horietatik lehentasun osoa eman 
diezaiegun egiaz publikoak diren baliabi-
deendako finantzazio-parte hartzaileei. 

Intsumisio fiskala Errenta  
Aitorpenean, urratsez urrats

2012 urte honetan Errenta Aitorpena 
eginen dutenentzako proposamena da, 
hurrengo urteetarako ere balio dezakee-
na.

Intsumisio fiskala adierazteak Errenta  
Aitorpena egitea erran nahi du, ez du ba-
lio ez egiteak: bertzeendako lan egiten 
baduzu, enpresak zeharkako zergen bidez 
zure ordez ordaintzen dio Estatuari. Une 
honetara iritsita, ados ez zauden kont-
zeptuekiko intsumisio fiskala adierazte-
ko aukera duzu, eta beraz, Errenta Aitor-
penaren bidez zure zergen dirua eskatu 
dezakezu.

Ekonomia ofizialean parte hartu nahi 
duten edo behar duten pertsonentzat 
aukera egokia da hau, isunak ordain-
du behar izatea ekiditen baita. Gastu  
militarrekiko Objezio Fiskalean inspi-
ratutako ekimena da, eta ekimen horrek 
urte aunitzetako esperientzia arrakas-
tatsua du espainiar Estatuan, gastu  
militarretara zuzenduko litzatekeenaren 
%6an eragiten baitu. Beraz, kasu hone-
tan, portzentaia hori areagotu eginen ge-
nuke, ados ez gauden gainerako kontzep-
tuekiko ere intsumisio fiskala adieraziz.

Kontzeptu horien artean zure irizpide 
propioaren arabera aukeratu dezakezu, 
edo bertzela, Oldartzeko Eskubidea (gaz-
teleraz, “Derecho a rebelión”), intsumisio 
fiskalaren kanpainan parte hartu. Kanpai-
na hortan, Errenta Aitorpenaren %25ean 
eragiten da, 363.000 milioi euroko  
aurrekontuaren gainean (2011ko aurre-
kontua da, eta 2012an indarrean dagoena, 
aurrekontu berria onartu bitartean).

Jarraitu beharreko urratsak
1. Errenta Aitorpena egiterakoan ez da  

komeni Ogasun Sailetik bidaltzen duten zirri-
borroa zuzenean onartzea, segur aski akatsak 
izanen baititu, beti ere euren aldekoak.

 
2. Ez da komeni egiteari uztea, gutxiene-

kora ez iritsita ere. Gutienekora iristen ez ba-
zara ere, garrantzitsua da kalkulatzea, segur 
aski negatiboa aterako baitzaizu (dirua itzuli 
beharko dizute). Gutienekoaren azpitik egon 
baina ordaintzea egokitzen bazaizu, kasu hor-
tan ongi datorkizu Errenta Aitorpena ez egitea.

3. Aitorpena eskuz edo PADRE izeneko 
programaren bidez egin behar da. 752 zenba-
kia duen laukitxoan, eginen duzun intsumisio 
fiskalaren portzentaia adierazi behar da. Or-
daintzea egokitzen zaizunean, laukitxo hortan 
adierazitakoa kendu eginen da ordaindu be-
harrekotik. Itzultzea egokitzen bazaizu, itzuli 
beharko dizuten kopuruari erantsiko diozu 
portzentaia hori.

4. Behin Errenta Aitorpena egindakoan, ka-
lkulatutako intsumisio fiskalari dagokion ko-
purua kolektibo edo batzar jakin bati biderat-
zea garrantzitsua da. Zuk aukeratutako taldeari 
dirua bideratzeko, haren kontu korrontean 
sartui beharko zenuke kalkulatutako kopurua. 
Irabazi asmorik gabeko entitate baten bidez 
izan beharko luke (elkarte, kooperatiba, fun-
dazio).

5. Jarraian, Ogasun Ministeritzara zu-
zendutako intsumisio fiskala adierazten 
duen eskutitza betetzea baino ez litzai-
zuke geldituko. Eskutitza Aitorpenare-
kin batean entregatu behar da, eta ho-
riekin batean, aukeratutako entitateari 
egindako ordainketaren ziurtagiria. Ida-
zkia honako web gunean aurki dezakezu 
(gaztelaniaz):  http://www.derechodere-
belion.net Bertzela, web gunean agert-

zen diren intsumisio fiskalari buruzko 
informazio guneetara jo dezakezu.

6. Azkenik, garrantzitsua da intsumisio 
fiskalaren ekintza banako gisa Ogasun Sai-
laren aitzinean egindako ekintza soil gisa ez 
gelditzea. Horregatik, garrantzitsua da egin-
dako ekintza horren berri ematea, Ekonomia-
Desobedientziaren aldeko bulegoetan egin 
dezakezu hori, edo web gunean aurkituko du-
zuen Intsumisio Fiskalaren Erroldan datuak 
sartuz.

BEZ ordaintzea ekiditeko meka-
nismoak

Estatuari BEZ ordaintzetik utzi eta diru 
hori autoeratutako egitasmo bati bideratzeko 
hainbat modu daude, autonomoen, enpresen 
eta kooperatiben esku daudenak. Horietako 
batzuk dira honakoak:

 
BEZ ordaintzea badagokizu, behar lukee-

na baino kopuru ttikiagoa adierazi, eta horre-
kin zuk aukeratutako egitasmo bat finantzatu. 
Ordainketa hori justifikatzeko zure izenean 
dauden hainbat faktura lortu beharko dituzu. 
Faktura horiek hainbat modutan egin ahal 
izanen dizkizute, ekintzaren legezkotasuna 
arriskuan jarri gabe.

Zure enpresak jarraipenik ez duela eta itxi 
eginen dela argi baduzu, Estatuari ordaindu 
beharreko kopuruak zuk aukeratutako egi-
tasmoei bideratzen has zaitezke, asumitu ahal 
dituzun kopuruak, noski. 

Enpresa gisa segitu nahi baduzu, eta pro-
zesuari jarraipena emateko moduren bat behar 
baduzu, konponbideetako bat izan daiteke en-
presa hiruzpalau urtetik behin itxi eta irekit-
zea.  Modu hortan, BEZ ordainarazteko zure 
atzetik hasi ordurako enpresa kaudimengabea 
(insolvente) izendatua litzateke, eta bertze en-
presa bat irekia izanen zenuke.

BEZ aitortzen duen kooperatiba edo ira-
bazi asmorik gabeko erakunde bateko kide 

bazara, entitate horren Identitate Fiskalaren 
Zenbakiarekin  (NIF)  zure gastu pertsonalen 
fakturak eska ditzakezu, eta faktura horiek 
eman, horiengatik BEZ ordaindu beharrik 
izan ez dezan.

Autoeratutako zure kooperatibari faktura 
guztiak bilduta ere BEZ ordaintzea ateratzen 
bazaizue, zure Naziotasun Agiriarekin (DNI) 
egin ditzakezu kooperatibarentzako fakturak. 
Behin fakturatutako dirua jasotzen duzunean, 
kooperatibari berari ematen diozu diru hori, 
honek itzuleran jasotzen duelarik.

Erabateko intsumisio fiskala, 
Kaudimengabe egitea

Ekintza hau edozein gisako zergak or-
daintzeari uztean datza, Atzerabiderik gabeko 
Kaudimen Eza egoera bat sortzeko lehenda-
biziko urrats gisa. Aintzat hartzen badugu ez-
ordaintze fiskalak delitu bilakatzeko urtean 
120.000 eurotik gorako ekintza izan behar 
duela, desobedientziarako tarte zabala dugu, 
zigor arriskurik gabe, jendarte-autoeraketaren 
prozesu zabal eta masibo bat babestuz siste-
matik ateratzeko.  

Gainera, zure ekintza pertsonalaren bidez 
kaudimen gabeak ez diren bertze enpresa 
eta kooperatibak lagundu ahal izanen dituzu, 
euren kontuak osatzeko behar dituzten faktu-
rak eginez. Beti ere, gogoan izan behar duzu 
faktura horiek errealak izan behar dutela, eta 
kontu korronteren batean ordainduak. Gisa 
hontako ekintzen zilegitasun-gakoa dira zure 
erantzukizuna eta diruaren helmuga.

Intsumisio fiskaletik  
Autoeraketa fiskalera

Hemen azaltzen ditugun mekanismo 
batzuk zenbait lagunek interes pertsona-
lerako egiten dituzten  iruzurren antza 
dute. Metodo hauek gure proposamenen 
artean kokatzen baditugu, autoeraketa 
eraikitzeko baliabide kopuru haundia 
behar dugulako da. Prozesu honen oi-
narria pertsona aunitzen lanerako gai-
tasuna eta eskuzabaltasuna dira, baina 
halaber, beharrezkoak ditu gisa hontako 
baliabideak.

Autoeraketa fiskaltzat hartzen ditugu onda-
sunen banaketarako dauden bide guztiak, beti 
ere fiskalitatea jendartearen onurarako diren 
ekimenetan gelditzen bada. Hau da, pertsona 
bakoitzak ongizate kolektiboari egiten dion 
ekarpenaren zati bat pertsonen oinarrizko be-
harrak asetzea helburu duten zerbitzuetara bi-
deratzea. Hori dela-eta, lehentasunezkoa eta 
ia-ia ezinbertzekoa da Estatuak egiten duen 
gure baliabideen xahutzeari Desobedientzia 
Zibila egiteko dinamikak sortzea, geroz eta 
zabalagoak izan diren dinamikak, hain zuzen 
ere, eta baliabide horiek autoeratutako herri-
ekimenetara bideratzea.

Prozesu hau sustatzeko, honako loturan 
izena eman dezakezue (gaztelaniaz) http://
derechoderebelion.net/adhesiones-de-las-
asambleas, Honen helburua autoeraketa fis-
kalaren aldeko batzarrak osatzea da. 

http://www.autogestionaos.net/manualob-
jeciónfiscal

 Intsumisio fiskala,  
oldartze-estrategia gisa

Ekonomia Desobedientziarako eskuliburua (gaztelaniaz): Manual de desobediencia económica.  
Hor aurkituko duzue hemen azaldutako informazioaren garapena. Honako loturan aurki dezakezue 
(gaztelaniaz): http://www.autogestionaos.net/manualdesobedienciaeconomica

Ekonomia Desobedientziaren aldeko bulegoak.  Horietako batzuk sortze-prozesuan daude. Hasiera 
bateko zerrenda aurki dezakezue honako loturan (gaztelaniaz) http://www.autogestionaos.net/listao-
ficinasdesobedienciaeconomica
Gastu militarrekiko Objezio Fiskalaren eskuliburua (gaztelaniaz):
http://www.autogestionaos.net/manualobjeciónfiscal

2011ko aurrekontua 
 (2012an indarrean dagoena)

Kopurua Portzentaia

Zor publikoa 74000 milioi 20,38
Defentsa Ministeritza 8280 mila milioi 2,81

Estatu-polizia 3137 milioi 0,86

Guardia Zibila 2735 milioi 0,75
Erregetza 561 milioi 0,15
Senatua 47 milioi 0,01
Espetxeak 1147 milioi 0,32
Eliza 149 milioi 0,04
OSOTARA 90056 milioi 24.81

http://www.derechodere-belion.net
http://www.derechodere-belion.net
http://www.derechodere-belion.net
http://derechoderebelion.net/adhesiones-de-las-asambleas
http://derechoderebelion.net/adhesiones-de-las-asambleas
http://derechoderebelion.net/adhesiones-de-las-asambleas
http://www.autogestionaos.net/manualob-jeci�nfiscalIntsumisio
http://www.autogestionaos.net/manualob-jeci�nfiscalIntsumisio
http://www.autogestionaos.net/manualob-jeci�nfiscalIntsumisio
http://www.autogestionaos.net/manualdesobedienciaeconomica
http://www.autogestionaos.net/listao-ficinasdesobedienciaeconomica
http://www.autogestionaos.net/listao-ficinasdesobedienciaeconomica
http://www.autogestionaos.net/manualobjeci�nfiscal


2012-ko Martxoaren 15-a170

B 
atzarrari pentsakor hurbiltzen bagera, 

izaera traszendentala duen talde-ekintza 
hiper-konplexu bezela, lortuko dugun 
gauzarik garrantzitsuena ondorio simple, 
eroso, berehalako, behin betiko eta errez 
oro burutik kentzea izango da.  

Lau dira gutxienez gogoeta egitea es-
katzen duten aferak: a) haren historia, b) 
haren esanahi politikoa, c) batzarraren 
mugak eta d) lagunaren egoera batza-
rrean. Gerturatze xume batean sintetikoki 
landuko ditugu jarraian.

Batzarra da edozein gizatalderen an-
tolaketa-modu naturala, logikoena baita 
gobernu era taldekideen artean erabakit-
zea. Beraz, erregimen parlamentarista, 
partitokratikoa eta konstituzionala, faxis-
ta den bezela, indarrean jarritako antola-
mendu politiko antinaturalak dira. 

 
Batzar antolamendua duen gizartea baka-
rrik ziurtatzen du askatasun politikoa 
partaideei, parlamentarismo mota danak, 
errepublikarra nahiz monarkikoa, ordea, 
tolesak, totalitarioak eta tiranikoak dira. 
Iberiar penintsulako herri pre-erroma-
nikoak batzarren bidez gabernatzen ziren. 
Ipar penintsulan mantentzea lortu zen 
erregimena, hiru inperio menderatzaileak 
(Erroma, Toledoko godoak eta al-Ánda-
lus) ez baitziren guztiz inposatzera irit-
si. Goi Erdi Aroko hispaniar zibilizatze 
iraultzak batzar herrikoiak kontzeju ire-
kiaren forman orokortu zituen. XIII-XIV. 
mendetan kontzeju hauek koronen (Es-
tatuen) presioa dela eta beherapena izan 
zuten hiribildu eta hirietan, pertsonen eta 
herri beraren degradazioarekin batera. 
Kontzeju erregimen hauek nekazal lan-
detako herrixketan iraun zuten, gaur egun 
baten bat aurki dezakegu. 

1812ko Konstituzio onartezinak, zeina 
aro liberal eta parlamentarista indarrean 
hasi eta kapitalismoa instituzionalizatzen 
duen, izaera juridikoa ukatu zion kontze-
ju irekiari, horren suntsipena lortzeko era 
burutsua. Era berean kontzejuen oinarri 
ekonomikoak desagertarazten joan zen 

-komunala-, baita bere oinarri ideologikoa 
-herri-izpiritua, elkar laguntzea, dirua eta 
gozamenaren baztertzea, kontsumo mi-
nimoa, izpiritualtasunari lehentasuna, 
esfortzu eskuzabala, norberaren bertu-

teak eta egotismoari ukazioa-.Batzarrak, 
penintsulako herrien berezko tradizioa 
dira, parlamentarismoa, faxismoaren hiru 
adarrak bezela (militarra, zibila eta erli-
jiosoa), inposaketa arrotza izanik. Hone-
la, tradizioa eta iraultza, iragana eta etor-
kizuna batzen dira. 

Batzarrea, bere adierazbide guztietan, 
autogobernu totaleko sistema bat da. Ber-
tan eztabaidatu eta erabakitzen dira talde 
antolakuntzari dagokion afera oro, hau 
da, gizarte bizitzako jokabide politikoak, 
ekonomikoak, etb. Batzarra subiranoa 
izan dadin, ezin da beste erabakitze ins-
tantziarik egon, ez Estatu (indarra eta 
iruzurraren bidez gizartea gobernatzeko 
ataza hartzen duena) ez kapitalosmorik. 
Bietako bat dagoela, ezingo da taldean 
pentsatu ezta funtsezkoa ebatzi. Hori 
lortzea osotasuneko iraultza eskatzen 
du.Beraz, egun, esanahi eta ahalmen mu-
gatu eta partzialeko biltzarrak egon dai-
tezke bakarrik. Eraldatze ekintza handi 
bat behar da biltzarra unibertsala, osoa 
eta subiranotasun guztikoa izateko. 

Gizarte osoa biltzarren bidez aritze-
ko oztoporik ez dago, egungo botere-, 
politika-, militar-, intelektual-, komu-
nikabide-, erlijio- eta ekonomia-buruen 
onartzeko eza biribil eta mehatxatzailea 
izan ezik. Herri autogobernatuaren oina-
rri diren auzo eta herri batzarrek, boze-
ramaileak (inoiz ez ordezkariak) aukera 
ditzakete beren erabakiak lur-eremu 
antolatu zabalagoetara eramateko, hiru 
balditza beteaz: agindutako mandatua be-
tetzea, politikako profesionalak ez egotea 
eta erabakitze boterearen muina beti bat-
zarretan gelditzea, edota figura honen be-
harra ez duten bestelako gune irekietan. 1 

Ordezkaritza politikoa, delegazio 
era bat da, demokraziaren esentzia-
ren kontrakoa dena. Ez da “ordezkatze 
demokrazia”-rik existitzen, diktadura 
politikoaren izaera bat da, jauntxoen 
jauntxokeria. Batzarra da demokrazia 
eta herriarentzat askatasuna, besterik 
ez dago. Hori da guztien partehartzea 
burutzen duen erregimen bakarra, hau 
da, askatasun politikoa gauzatzen duen 
bakarra, parlamentarismo, erregimen 
konstituzional eta alderdien diktadura-
ren edozein izaeran existitzen ez dena. 
Batzarrak, esku hartze gutxi egotearen 

printzipioa jarraitzen du, norberaren as-
katasuna ez mugatzeko. Muinera doan 
eztabaida arina, irmotasuna, esku hartze 
justuak, beharrezkoak besterik ez diren 
ekintza erantsiak, kontzientzia askata-
suna, aniztasuna, osotasun kolektiboa eta 
herri-ongizateari zerbitzua.

Biltzarraren erabilera egokia eta neu-
rrigabekoa daude. Neurrigabekeria, bilt-
zarrak izan ezin direna kontsideratzean 
datza, goian azaldutako ezaugarriak 
kontuan hartzen ez direnean. Oraintxe 
badira zenbait indar politiko batzarraren 
praktikaren izena belztu nahi dutenak 
beraien jokaera parlamentarista eta parti-
tokratiko erabarritua inposatzeko. Larria 
da. Hori ekiditeko, biltzarren ikusmira 
zentzudun eta neurriduna behar dugu 
izan, ezin da instituzio miragarri eta ma-
gikotzat hartu, errealidade konplexu eta 
mugatua bezela baizik; parte bezela, ez 
osotasun bezela. Honakoa eskatzen du 
bereziki: Alde batetik, antolamendu era 
osagarriak (lan-, ikerketa-... taldeak), eta 
bestetik, pertsonaren autoeraketarako 
egitasmoa, ezin baita ahaztu biltzarra 
pertsonetaz osatua dagoela eta hauen ga-
rapena erabakigarria dela. 

Horrez gain, batzarrak, berritsukeria-
ren eta hitz egiteko neurrigabetasunaren 
gainetik dauden eztabaidak eskatzen 
ditu, erabakitzearen aurrekari diren iri-
tzi guztien azalpenak azkar ulertzeko. 
Beraz, erabakien hausnarketa (batzarra-
ren aurretik, bitartean eta ondoren), ora-
toria, entzutea, errespetatzea, zehaztea, 
burutzea eta balioztatzea eskatzen du. 
Hausnarketa batzarrari delegatzea, beste 
delegatze erak bezain burugabea da. Bat-
zarrari baliogarri izatea da jarrera egokia, 
ez batzarrari norberaren helburuetarako 
balioa ateratzea. Kontuan hartu behar da 
askatasuna beti dagoela eta egongo dela 
arriskuan, bere izateko era baita. Horrek, 
batzarrak manipulagarriak direla esan 
nahi du.

Aurrekoaz jabetzean, gutariko askok 
batzarretarako prest ez gaudela ikusi de-
zakegu, izan ere, menderatze sistemak 
subjetu geldo, ez lagunkoi, alfer, pasibo, 
koldar eta berekoi gisa eratu gaitu. Hala 
ere biktimismoa eta nartzisismoa bazter-
tu behar dira prozesu asanbleario bateko 
partehartzearen zailtasunak ulertzeko. 

Hori onartuta, geure buruarekin borroka-
tu behar dugu gure ahalmenak hobetzeko, 
norberaren autoeraketa prozesu baten bi-
tartez.

Hausnarketa eta errealidadea, es-
perientzia, egi konkretu-finitoa, talde 
eta norberaren etika, neu eta geurearen 
lanketa, eta adiskidetasun faltaren supe-
razioa elkarlaguntzan oinarritutako es-
timua lortzeko gaiak jorratzen dituzten 
talde- eta norbanako-praktikak behar 
dira.Azken konklusio bezela, batzarra 
pertsona kopuru baten bilketa baino as-
koz ere gehiago dela esatea. Orain, dikta-
dura konstituzional, parlamentario eta 
partitokratiko sistemaren krisia sakonago 
egiten ari dela, batzarrari buruzko haus-
narketa, egun praktikan dauden batzarrak 
bezain aktibo, aberats eta bizia behar du 
izan, gutxienez.

Batzarrari buruzko hausnarketa  
Edozein giza-komunitateren antolaketa politikorako modu naturala.

Demokrazia inklusiboa, herri 
mailako herritarren batzarretan 
oinarritutako gizarte eredua
 
Boterearen banaketa, esparru guztie-
tan, berdintasunean ziurtatzea hel-
buru duen antolakuntza sozialerako 
modu berri bat litzateke. Demokra-
zia Inklusiboak Demokrazia forma 
osoena litzateke demokrazia politiko, 
ekonomiko, esparru sozial eta ekolo-
gikorako beharrezko baldintza insti-
tuzionalak ziurtatzen baititu.
Demokrazia politikoak eremu poli-
tikoan demokrazia zuzeneko insti-
tuzioak sortzea eskatzen du, erabaki 
guztiak asanblada demotikoetan har-
tuak izango direlarik (hau da, herri 
mailako herritarren batzarrak demo-
saren esparruan) eskualde, nazio 
eta azkenik kontinente zein eremu 
globalean konfederatuak, asanbla-
dek uneoro atzera bota ditzaketen 
ordezkariez

http://www.democraciainclusiva.org

1Félix Rodrigo Moraren “La democracia y el 
triunfo del Estado” liburuan, idazleak instituzio 
eran “Espainia” deritzogunarentzat 80.000 batza-
rren bidez dabilen gizartea diseinatu egin du.

http://www.democraciainclusiva.org
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Banku bat, funtsean, baliabideak gordailuen 
(dirua) bidez eskuratzen dituen erakundea bes-
terik ez da, gero maileguak ematen dituena. 
Funtzio hau betetzen duen bankua eraikitzea 
erraza da: zerbitzu finantzarioen kooperatiba 
bat eratu behar da, dagokion kooperatiben 
legea jarraituz, gu izanik arauak ezartzen ditu-
gunak eta baliabideak eskuratu eta uzteko bal-
dintzak. Logika kapitalistarekin apurtzea gure 
esku dago, kolektibo bezala dugun gaitasuna 
aprobetxatzen badugu. Denon artean geure 
parte-hartze eta erabakitzeko bideak ezarri, eta 
gizartea eraldatzeko geure tresnak eraiki dit-
zakegu. Modu kolektiboan baliabideak lortuz 
lagundu dezakegu (aurrezkiak edo dohaint-
zak), ondoren oinarriz autogestionatuak diren 
proiektuak finantzatzeko, hurbiltasunezko gi-
za-erlazioak indartuko dituztenak, eta tresnak 
eta alternatibak sortuko dituztenak behar ba-
sikoak asetzeko perspektiba kolektibo batetik.

Baldintza hauetan mota honetako lehenen-
go ekimena sortu zen, sarean antolatutako giza 
autofinantzazio kooperatiba: CASX (katala-
nez Cooperativa d’Autofinançament Social en 
Xarxa).

Proposamenaren jatorria:
Proposamen hau Bartzelonako kanpaldiko 

ekonomia komisioaren inguruan sortu zen, 
15M delako mugimenduaren barne. Ondoren 
2011.eko ekainaren 3ko batzar orokorrean 
onartua izan zen.

Ezaugarri nagusiak:  
Interesik gabekoa. Hau izango da, espainiar 
estatuan, interesik gabe funtzionatuko duen 
lehen banku erakundea (zerbitzu finantzarioen 
kooperatiba bezala). Honek esan nahi maile-
guek (kredituak) eta gordailuek ez dutela in-
teresik sortuko, hau da, ez da dirua dirutik sor-
tuko. Ondorioz lukurreria ezeztatzen da.

Autogestioa: Autonomia eta Estatutik 
kanpoko autoantolaketaren sustapena.

Erabakiak hartzea: bazkide guztiei irekitako 
batzar eta lan talde irekietan.

Burokrazia gainditzea: Legalitatea irauli, eta 
pertsonak burokraziaren aurretik jarri. Pertso-
na juridiko propiorik (NIF) ez duten kolektibo, 
proiektu edo asanbladek ere parte hartu ahal 
izango dute.
Beraz, banku iraultzaile honen proposame-
na oinarrizko finantzazioan eta autogestioan 
sakontzeko beste tresna bat da. Aldi berean 
etekin ekonomikoko eskema kapitalistarekin 

apurtzea du helburu.

Funtzionamendua
Gordailuak (aurrezkiak) jasoko dira, banku 

kontu indibidualak izateko beharra murriztuz, 
eta batzarretako erabakien zerbitzura jarriko 
dira. Dohaintzak ere jasoko dira finantzazio 
proiektu bera eta, ondorioz, autogestioa ere, 
bideragarria izan dadin.

Batzarretan parte hartzen duten pertsonak 
izango dira proiektuen finantzazioa irado-
kiko dutenak, proiektuen bideragarritasuna 
aztertzen duten lan talde edo komisioen bidez. 
Proiektu batek batzarraren kontsentsua ez due-
nean konfiantza bermeak erabil daitezke. Hau 
pertsona talde batek proiektu batekin hartzen 
duen konpromisoa da, eta eurek izango dira 
dirua itzuliko dutenak proiektua kreditua it-
zultzeko gai ez bada.

 Sistema honetan ez dago erreserba frakzio-
narioa erabiltzerik. Banku sistema mundiala 
honetan oinarritzen da, dirua izan gabe mai-
leguak ematea ahalbidetzen duena. Honek 
eragin du diruaren %95 inongo bermerik ez 
izatea, hau da, benetan ez existitzea. Kasu 
honetan gordailuak honela sailkatzen dira: 
1/3 erreserbako funtsa da, beste 1/3 inbertsio 
“ziurreko” funtsak dira martxan dauden gizarte 
ekimenak laguntzeko, eta geratzen den herena 
oinarritik autogestionatuak diren proiektuak 
bultzatzeko erabiltzen da.

Finantzatutako proiektu bat aurrera egiterik 
ez badu, konpentsatzeko mekanismo batzuk 
izanen dira, dohaintza modu ezberdinen bidez, 
eta/edo proiektuaren arduradunekin kreditua 

itzultzeko era alternatibo bat hitzartuz.

Finantzazio osagarrirako alter-
natibak

Gizartearen desmonetarizazioa bultzatzea 
beharrezkoa izango da, posible den heinean. 
Horretarako, itzulketak moneta sozialean edo 
espezieetan sustatuko dira, gizarte post-kapita-
lista bateranzko trantsizioa indartuz. 

Helburu berarekin finantzazio proposamen 
hau osatzen duten alternatiba telematiko bat-
zuk agertzen dira, hala nola crowfunding edo 
mikrofinantzazio kolektiboa, moneta sozial 
edo euro birtualen kudeaketa sistemak, eta 
beste P2P banaketak (berdintasunean burutu-
tako trukeak).

Eta zer gertatuko da diruaren 
balio galerarekin?

Egiatan logika merkantilistarekin amaitu 
nahi badugu, gizarte kapitalistaren barruan 
geure beharrak murriztu behar ditugu, auto-
gestioaren bidez hauek betetzeko alternatibak 
sortuz. Horregatik CASXek formazio eta aho-
lku guneak bultzatuko ditu gure kontsumo be-
harrak gutxitzeko, hau da, kontsumoa murriz-
tu diruaren balio galera hori benetan irabazia 
izan dadin kapitalismotik irteteko bidean.

Kooperatiba finantzarioaren  
bideragarritasuna

Horrelako iniziatibek eskatzen duten lan 
administratiboen kudeaketak betetzeko au-
toenplegua sortu behar da, egiatan autoges-
tioa erabiliko bada. Horretarako baliabide 
ekonomiko guztien konbinazioa behar da, 

dohaintzen bidez maila guztietan (bai mone-
ta ofizialean, bai moneta sozialean, edo baita 
inplikatutako pertsonen behar basikoak beteta 
ere) edo bazkide kuoten bidez. Honekin lotu-
ta, erresistentzia edo intsumisio fiskala tresna 
boteretsua da baliabide ekonomikoak oinarriz 
autogestionatutako proiektuetarantz berbide-
ratzeko -hauen gainean erabaki ahalmen zu-
zena dugu- Estatuaren zerga bilketa egiturari 
ordaindu beharrean -egitura opaku eta arrotza, 
non erabaki ahalmenik ez dugun-.

Ekintza geografikoko tartea eta 
ereduaren erreplikazioa

Hasiera batean ekimen hau Katalunian 
burutuko da, hau da, finantzatu daitezkeen 
proiektu autogestionatuak Katalunian garatu 
beharko dira. Aldi berean, eredua beste lurral-
deetan martxan jarri eta deszentralizatutako 
finantzazio tresnak sortzeko lan egingo da. 
Esparru lokalera ere tresna bera eraman nahi 
da, asanblada eta ekimen lokalek oinarritik 
eta oinarriarentzat kudeatutako autofinantza-
zio baliabideak izan dezaten. Modu honetan 
batzar eta proiektu lokalek euren ekonomia 
kudeatzeko tresna izango lukete, eta erabaki 
ahalko lukete guztien baliabideekin finantzatu 
nahi dituzten proiektuak.

Informazio gehiago:  www.casx.cat
casx@casx.cat

Kooperatiba Finantzario etikoak

Interesak banatzen dituzten kooperati-
ba finantzario etikoen artean Fiare eta 
Coop57 aurki ditzakegu.

Coop57 90. hamarkadan, Katalu-
nian sortutako zerbitzu finantzarioen 
kooperatiba da, eta 2005. urtean 
espainiar estatuan zabaltzen hasi zen. 
Gaur egun Aragoi, Madril, Andaluzia 
eta Galizian ere existitzen da. Pert-
sona eta erakundeen aurreztutako 
dirua hartzen du proiektu kooperatibo 
eta ekimen sozialetara bideratzeko. 
Erabat kontsolidatutako dago. Gaur 

egun 9 milioi euro baino gehiago ditu 
gordailuetan, eta ehun erakunde baino 
gehiago finantzatzen ditu. Bere egitura 
finantzatutako proiektuek ordaintzen 
dituzten interesen bidez finantzatzen 
da. Informazio gehiago: http://www.
coop57.coop

Fiare kreditu kooperatiba etiko bat 
sortzeko proiektua da, hau da, banku 
zentralek balioztatuko erakunde finant-
zarioa, epe luzera kontu korronteak 
sortzeko gaitasunarekin. Gaur egun, 
eta kreditu kooperatiba bihurtu arte, 
Fiare proiektua estatu mailan funtzio-
natzen du eta kontuak eskaintzen ditu 

Banca Populare Etica italiarrarekin 
lotuta. Soilik entitate juridikoentzako 
eskuragarri dauden aurrezki kontuak 
dira. Operatu dezakete, baina Ita-
lian egotearen muga dute. Aurrezki 
hauekin mota ezberdinetako proiektu 
kooperatiboak finantzatzen dira, finka 
kooperatiboentzako hipotekak barne. 
Egun 26 milioi euroko balioa duten 
gordailuak kudeatzen ditu, eta 2 mi-
lioitik gorako kapital soziala du.
Informazio gehiago: http://www.
proyectofiare.org

Interesik gabeko bankuen erreferen-
teak Espainiar estatuan ez dago ho-

rrelako proposamenik. Munduan zehar, 
berriz, badaude adibide batzuk: JAK 
(Suedia), o/ZB (Alemania), Netwerk 
Rentevrij (Herbehereak) edo banku 
islamikoa.

Ekimen sozialetik kanpo, eta joko 
arau kapitalistetan erabat parte hartuz 
kreditu kooperatibak, aurrezki kutxak 
eta ohizko bankuak kokatzen ditugu. 
Gizarte eraldaketa eta sistema kapi-
talistaren artean, erdibidean, Triodos 
Bank dago. Triodos ohizko bankuen 
funtzionamendua dauka, baina etikoa 
da bere inbertsio gehienetan.

CASX
Merkatu finantzario kapitalistaren logika apurtzen duen 

interesik gabeko bankua

Ca l’Afou, primera experiencia de una finca colectivizada por la CIC.

Higiezinen kolektibizazio-
rako fondoa
Higiezinen kolektibizaziora bideratutako 
aurrezki fondoa izango da CASX-ek abian 
jarriko duen beste finantza tresna bat. Ho-
nakoa izango da bere funtzionamendua: 
hala nahiko luketen pertsonek finantza 
kooperatibaren kapital sozialera ekarpenak 
egin ahal dituzte. Nahiko izatera iristean 
modu asanblearioan finkak kolektibizatu 
ahalko dira.
Fondoak likidez maila nahikoa izan dezan 
bigarren mailako partizipazioen saleroske-
ta merkatu bat martxan jarriko da. Modu 
hontara, inbertsio bat burutzen duenak 
berreskuratu ahal izango du beste pertso-
na batek inbertsio berri bat burutu nahiko 
lukeenean. Hau guztia interesik mugitu 
gabe.
Aurrezki fondo honek abian jarriko duen 
lehen proiektua Aureasocial kooperati-
baren erosketa izango da: bere garaian 
4 milioi euro inbertitu ziren finka, egun 
milioi bat euro baino zertxobait gehiagoz 
erosi ahalko dena. Lokal honek lehenengo 
osasun zentro publiko eta autogestionatua 
jasoko du Kooperatiba Integral Katalanari 
lotuta. Informazio gehiago  en http://www.
aureasocial.org

http://www.casx.cat
mailto:casx@casx.cat
http://www
http://www
http://www
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Bere jatorri grekoaren arabera, eko-
nomia etxea administratzeko artea da. 
Ekonomia gizarte bat osatzen duten 
pertsona eta kolektibitateen behar ba-
sikoak betetzeko prozesuak aztertzen 
dituen zientzia bezala ere defini daiteke. 
Hala ere, dirua bezala, ekonomia burge-
sia eta estatuen ghetto bihurtu da, siste-
ma kapitalistari estaldura emateko.

Gaur egun ekonomia Estatuak eta 
gizartea kontrolatzeko Estatuak dituen 
egiturek babesten duten sistema kon-
plexua da, herritarren, elkarteen eta 
maila lokalean erlazionatzen diren pert-
sonentzat eskuraezina. Honengatik, ez 
da kasualitatea ekonomia fakultateetan 
egungo munduaren egoeraren gaineko 
gai garrantzitsuetan ez sakontzea, hala 
nola, zorraren diruaren sorpena, edo 
merkatu finantzarioen fluktuazioen kon-
trola.

Erlazio ekonomikoak sinpleagoak 
dira eta edozeinek uler ditzake. Hortaz, 
buruaskitasun kolektiboa eta sare lotu-
rak sustatzen dituzten erlazio ekono-
mikoak errazten dituzten tresnak garatu 
beharko genituzke.

Barruko orrialdeetan sistema berri 
batekin loturiko proposamen eta espe-
rientzia batzuk elkarbanatzen ditugu. 
Sistema berria publikoa, autogestiona-
tua, batzar bidezkoa, eta lokalean oina-
rritutakoa litzateke, eta behar basikoak 
edozein interes partikularraren gainetik 
jarriko lituzke. Jarraian gako batzuk ai-
patzen dira trantsiziozko sistema ekono-
miko integral bat eraikitzeko, ekonomia 
kapitalistarekin elkar eragiteko gaita-
suna duena, pixkanaka alde batera uzte-
ko asmoarekin.

  
1. Elkarbanatzeko artea, Ekono-

mia Komunitarioak
Baliabideen bateratzea elkarrekin 

eragiten duten pertsonen gozamen ko-
lektiborako, truke fluxua kontabilizatu 
gabe. Elkarrekikotasun espontaneoa, 
afinitate erlazioak, elkar-laguntza, eta 
konfiantza maila altuen bidez funtzio-
natzen du, banatutakoaren trukean kon-
pentsaziorik itxaron gabe.

2. Trukea
Ondare, zerbitzu eta ezagutzen hartu-

emanean oinarritutako ekintza ez-mo-
netarioa. Eskaintza eta eskaria egiten 
dutenen arteko hitzezko akordioa da, bi 
aldeen nahiak betetzen dituena hartu-
emanaren zuzentasuna dela medio.

3. Norabide anitzeko elkarrekiko 
trukea. Moneta askeak.

Moneta aske, sozial edo lokalak truke 
zuzenaz haratago doazen tresna dira, eta 
pertsona askoren arteko elkarrenganako 
hartu-emanak errazten dituzte, truka-
tutako ondare, zerbitzu eta ezagutzei 
balioa ezarriz. Honez gain, ekonomia 
birlokalizatzeko garrantzia handia dute, 
hurbileko giza harremanak eta erlazio 
ekonomikoak sustatzen dituelako mai-
la lokalean eta bio-eskualdeko mailan. 
Horrela gizarte merkatu bat sortzen da, 

irizpide etiko, ekologiko eta sozialak ja-
rraitzen dituzten aktibitateak elkartzen 
dituena, eta pertsona guztien arteko zu-
zentasunezko elkar eragitea ahalbidet-
zen duena, bitartekariren beharrik gabe.

Moneta askeek kapitalismoari hege-
monia gutxitzeko aukera ematen dute, 
eta pixkanaka euroa ordezka lezake-
te. Aldi berean, oparotasuna ziurtatzen 
dute, pertsona bakoitzak behar kolekti-
boak asetzeko behar diren baliabideen 
ekoizpenean parte hartzen duelako, bere 
abilitate eta ezagutzak komunitatearen 
zerbitzura eskainiz.

Truke sare bat masa kritiko txiki ba-
tek mugi dezake (30-40 pertsona nahikoa 
izan daitezke), konfiantza eta hurbil-
tasunezko erlazio ekonomikoak maila 
lokalean bultzatzeko elkartzen dena bio-
eskualdeko ekintza eremuan (hurbile-
koak edo urrunak euren artean).

Halabeharrez ekonomia berriak eko-
nomia kapitalistarekin bizi beharko de-
nez trantsizio tresna modura LETS sis-
tema eta moneta trukea osatzen duen 
sistema mistoa sustatu beharko genuke.

LETS (Local Exchange Trading 
System) sistemak hartu-eman lokale-
ko sareak sustatzeko jarraibideak de-
finitzen ditu, zeinean trukatutakoen 
gainean interesik existitzen ez den. 
Moneta truke bat gertatzerakoan sort-
zen da (eskaintza egiten duenak trukea-
ren balioa duen saldo positiboa gehit-
zen dio, eta eskaria egiten duena saldo 
negatiboa), saldo negatiboa ahalbide-
tuz, sarearen akordioaren arabera.

Moneta aldaketari dagokionez, 
moneta ofiziala (Euroa) diru libreare-
kin alda daiteke, baina ez alderantziz. 
Izan ere, helburua ekonomia kapitalis-
tari hegemonia kentzea baita.

Konfiantzan oinarritutako sistema 
honek gardentasuna eskatzen du. Ho-
rretarako truke sareen kudeaketarako 
sistema birtualak erabiltzen dira, hau 
da, internet-era konektatutako aplika-
zio informatikoak trukeen erregistro-
rako (bankuetan gure kontuetarako 
erabiltzen ditugun aplikazioen antze-
koak).

Paper-txanpona truke euskarri 
bakarra duten sistemak ahulak dira. 
Billeteen inpresioaren kostua eta falt-
sutzeen arriskuaz gain, ez dute uzten 
sistemaren fluktuazioen berri izatea, 
ezin delako jakin pertsona bakoitzak 
duen diru kopurua.

CES-a (Community Exchange Sys-
tem) moneta sozialaren kudeaketa siste-
ma da (online software-a). 10 urte baino 
gehiago ditu, Hegoafrikatik sustatu zen, 
eta milaka erabiltzaile eta 350 truke sa-
retik gora dituena munduan zehar. Kata-
lunian dauden Kooperatiba Integral Ka-
talana (CIC) eta 18 bio-eskualdeko truke 
sareak (Ecoxarxes) CES-aren erabiltzaile 
eta bultzatzaileak dira. Hala ere, nahiz 
eta potentziala izan, software honek bere 
hedadura eta erabilera mugatzen duten 
gabezia batzuk ditu. Honengatik bertsio 
intuitibo eta bizkorrago bat lantzen ari 
da: Integral-CES. www.integralces.net

4. Trantsizio erlazioa ekonomia 
kapitalistarekin

Ekonomia kontrahegemoniko bat erai-
kitzea ezinbestekoa da ekonomia kapita-
lista geure bizitzetatik kanpo nahi badu-
gu. Argi dago martxan jarri nahi ditugun 
proiektu askotarako euroak beharko di-
tugula, eta gerta daiteke legalki eskuratu 
ditzakegun baliabideak (soldatak, langa-
bezia-sorospenak, bekak, jaraunspenak) 
nahikoak ez izatea. Orduan, desobedien-
tzia ekonomikoko ekintzak (intsumisio 
fiskala, zor eta multak ez ordaintzea, 
desjabetzeak, ...) erabil daitezke ekono-
mia kapitalistarekin harremanik behar ez 
duten buruaskitasun sareak eta proiektu 
autogestionatuak sortzeko.

Gai honen gainean estrategia propioa 
definitu beharko dugu prozesu bakoit-
zean.

Amaitzeko, arestian azaldutako 
trantsizio prozesua bultzatzeko erabil-
garria izan daitekeen tresna aipatuko 
dugu: crowdfunding edo mikrofi-
nantzazio kolektiboa, publikazio hau 
finantzatzeko erabilitako diru emate 
sistema.

Crowdfunding-a kooperazio kole-
ktiboaren bidez proiektuak eta iniziati-
bak finantzatzeko sistema da. Pertsona 
bakoitzak “Mezenas” funtzioa du proie-
ktua bultzatzeko diru kopuru baten bidez. 
Honez gain, plataforma hauek monetarik 
gabeko beste kooperazio moduak ahalbi-
detzen dituzte, beharrezko eginkizunetan 
lagunduz edo beste baliabideak eskainiz 
crowdsourcing-aren (borondatezko la-
guntzak) paradigmaren bidez. Honen he-
lburu nagusia ondasun komunen sorpena 
bultzatzea da ezagutza librea sustatuz, di-
ru-laguntzen ordainetan sari indibidualak 
eskaintzeaz haratago. Plataforma hauen 
adibide batzuk honakoak dira: verkami.
com, edo publikazio honetarako erabili 
den goteo.org.

Beraz, ekonomia kapitalistarekiko ha-
rremana trantsizio harreman bezala hartu 
behar da, bidearen hasiera puntua bezala, 
gaur egungo ekonomiatik abiatuta, epe 
luzean, ekonomia berri bat lortzeko as-
moarekin.

Egoera honetan, ekonomia komunita-
rioa, trukea, moneta sozialak, eta proie-
ktu autogestionatuetan euroak sartzea 
trantsizio estrategia honen ardatz osaga-
rri moduan ulertu behar dira.

Sistema Ekonomiko Integrala
Ekonomia buruaskitasun sareak sortzeko ezinbesteko tresna bezala

Tresna telematikoak: moneta soziala eta crowdfunding.
http://p2pfoundation.net/Complementary_Currency_Software

http://kanterobi.blogspot.com/2011/04/una-llamada-las-armas-ii-dinero-p2p-ii.html
http://kanterobi.blogspot.com/2010/12/una-llamada-las-armas-ii-dinero-p2p-i.html

Ekonomia komunitario adibideak gure bizitzetan.
Zenbait ekoaldea eta birgaitutako herrixkek urteak daramatzate ekonomia komu-
nitario batez funtzionatzen. Osatzen duten pertsona guztiak komunean jartzen 
dituzte euren diru sarrera eta gastuak oinarrizko beharrak asetzeko helburuaz. 
Lakabeko kasua da (Artzibar, Euskal Herria)
Hainbat lekutan aipatzekoak dira doako arropa eta era guztietako bigarren 
eskuko ondasunen dendak, inolako fiskalizaziorik gabe gauzak hartu eta utz 
litezkeenak. Gauzategiak, edozein gauzatarako liburutegiak, tarteka bakarrik 
erabiltzen dituzten gauzak uzten dituzte pertsonek beste batzuek ere erabili ahal 
ditzaten.
Baratze komunitarioak, erresistentzia kutxak, doako herri jantokiak, jarraian 
edota tarteka ematen diren beste adibide batzuk dira merkaturik gabeko ekono-
mia bat utopia bat ez dela baizik eta gero eta gehiago gure errealitatearen zati 
erakusten digutenak.

Ekonomia kontrahegemo-
niko bat eraikitzea ezinbes-
tekoa da ekonomia kapita-
lista gure bizitzetatik kanpo 
nahi badugu.

TRUKEA
TRUKE ZUZENA

TXANPON SOZIALA
   NORABIDE ANITZEKO ELKARREKIKO TRUKEA
   [ONDASUNAK | ZERBITZUAK | EZAGUTZAK]

 TXANPON OFIZIALA
MERKATU SOZIALA

TRUKEAREN BALIOA
ELKARREKIKO KREDITUA

EKONOMIA FINANTZARIOA
GORDAILUAK ETA

 AUTOGESTIOKO PROIEKTUETAN 
INBERTSIO AURREZKIAK

EKONOMIA 
KOMUNITARIOA

PARTEKATZEAREN ARTEA

Sistema ekonomiko integrala

http://www.integralces.net
http://p2pfoundation.net/Complementary_Currency_Software
http://kanterobi.blogspot.com/2011/04/una-llamada-las-armas-ii-dinero-p2p-ii.html
http://kanterobi.blogspot.com/2010/12/una-llamada-las-armas-ii-dinero-p2p-i.html
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G 
rezia zaharrean autarkia jakitunaren 

egoera propio gisa ulertzen zen, zoriont-
su izateko bere buruarekin aski duen 
hura, hala izateko bere osasunaz gozat-
zea bertzerik behar ez duena. Laburbil-
duz, autonomia, buruaskitasuna edo au-
tarkia, norberak sor ditzakeen beharrak 
asetzetik haratago doan bizitza-filosofia 
da.

Buruaskitasun materiala, lehenda-
biziko urrats bat.

Norbere autonomia indartu egiten 
da ekonomia-erakundeen boterearekiko 
menpekotasuna urritzen den heinean, 
horrela elikadura-, energia- eta osa-
sun-burujabetzarako baldintza egokiak 
sortuz,  asmo berri batean oinarriturik. 
Helburua elkartzea eta elkarlotzea da, 
hierarkizatu eta jazarri egin beharrean. 
Bide hontan ibiltzeak berekin dakar na-
turarekin elkarlotzea, natura ulertzea eta 
barneratzea.

Oihanen berritze naturala, M. 
Fukuokak garatutako Nendo Dango, 
adibidez, edo inguruneko hezetasuna-
ri eusteko eta ur-iturri gisa aintzira ar-
tifizalak sortzea. Irudian azaltzen dira 
funtsezkoak diren naturaren bi ziklo, eta 
pertsonok desorekarik eragin gabe parte 
har dezakegun zenbait etapa, modu hor-
tan betiereko bizitzaren armonian barne-
bilduz.

Eguzkiaren indarra baliatuz elikat-
zea.

Elikagaien arazo historiko nagusie-
tako bat izan da horien iraupena. Aro 
jakin bateko elikagaiekin bizitzea ezi-
nezkoa denerako, elikagaiek irauteko 
hainbat modu daude: konfitatzea, fer-
mentatzea, gazitzea, idortzea... azken 
honetarako, beharrezkoa da etxeko 
eguzki-idorgailu bat eraikitzea, xumea 
eta merkea izan daitekeena. Eta posiblea 
da eguzki-labeekin sukaldatzea, tetra-
brik ontziak, patata-poltsak eta gisa hor-
tako gaiak erabiliz. Horrela, sukaldatze-
ko modu osasuntsuago batean aritzeaz 
gainera, ingurumenarentzat eta norbera-
rentzat ere atseginagoa izanen da.

Etxea, bizitza osasuntsua

Jendearen historia osoan, etxeak 
modu guztietakoak izan dira, kokale-
kuaren araberakoak, beharren eta esku-
ragarri dauden materialen araberakoak. 
Hala ere, azken 200 urteetan izan den 
eraikitze-kateak eraikuntzaren homo-
geneizazio batera ekarri gaitu, egiazko 
beharretatik urrundu eta merkatuan mur-
gildutako produktu bilakatuz.

Norberak bere etxea eraikitzeko ha-
maika aukera daude, “tipietatik” hasi 
eta lastozko etxeetaraino. Erradiazioen, 
eremu magnetikoen eta “Feng Shui” az-
terketa egitea funtsezkoa da han biziko 
direnek osasun onaz goza dezaten. Etxe 
baten berotze sistemek (ura eta etxea) 
energia-kontsumoaren %60a suposatzen 
dute; bioklimatikak koste hori gutitu 
edo ezabatu ere egin dezake.

Garraiatzea: Lasterketa luzea

Garraio-sistema propio eta buruas-
kia lortzea gainditzea beharrezkoa den 
oztopo izaten segitzen du. Agian beha-
rrezkoa da batetik bertzera mugitzeko 
dugun beharraz gogoeta egitea: alfe-
rrikako bidaiak ekiditea, autoa ez era-
biltzea edo erabiltzekotan, kolektiboki 
egitea, bertzelako garraioak erabiltzea, 
txirrindula adibidez... Autoa olioarekin 
ibili dadin eraldatzea aski erraza da; 
egin beharreko bakarra injekzio-bonben 
presioa 180 bar-etara igotzea eta erre-
gaia aurrez berotzea da (kasu honetan, 
olioa). Diesel motordunetan soilik egin 
daiteke hori, eta ekologikoki jasangarria 
izatekotan, olioak birziklatutakoa behar 
du izan. Aukerak anitzak dira, baina 
eman beharreko lehendabiziko urratsa 
mugitzeko beharra urritzea da; bai pert-
sonon eta bai kontsumitzen ditugun pro-
duktuen garraioa ere murriztea.

Banako bakoitzaren bakartasuna, 
jende-espeziearen ondasun kolekti-
boa

Buruaskitasun indibidualak ez du inolako 
zentzurik talde-mailako autonomia edo au-
toeraketarik gabe. Hastapeneko ondasunen 
metatzea ordezkatzen duen ekoizpen pro-
zesuak, maila guztietan autonomia lortzeko 
herramintak metatzea ahalbidetzen du.

Buruaskitasun materiala: Autonomia 
psikikora heltzeko prozesuaren zati da, eta 
nahitaez izan behar du sinplea eta, natura-
zikloetan hausturarik ez eragiteko, inguru-
menarekiko elkarrekintzan oinarritutakoa.

Autonomia kolektiboa: Joko-arauak aski 
definituak eta kide guztien aldetik errespe-
tatuak diren antolaketa sistema. Erakundeen 
bitartekaritzarik ezak ezaugarritzen dituen 
jendarteen autoeraketa eredua da. Talde-
paradigma eta erabakimenean parte hartzea 
barnebiltzen ditu.

Autonomia indibiduala: Norbera autoera-
tu egiten dela eta askea dela adierazten du 
autonomiak.

Pertsona bakoitzaren autonomia inde-
pendentzia pertsonalaren bidez egiten eta 
garatzen da. Taldean adostutakoaren bi-
dez, askapen pertsonala ahalbidetzen da, 
elkarlaguntzari eta elkartasunari esker, eta 
taldetik sortzen diren banakoaren arazo 
pertsonalak konponduz. Beraz, autono-
mia prozesu pertsonala izateaz gainera, 
jendarte-prozesua ere bada.

Buruaskitasuna plano guztietan

Manual d’energia renovable práctica:  http://www.autogestionaos.net/energiarenovablepractica
Manual práctico del sol: http://www.autogestionaos.net/manualpracticodelsol
Biblioteca de ecologia, bioconstrucción y permacultura: http://www.ecocosas.com 
Video-tutoriales sobre bioconstrucción, renovables y permacultura  
http://elcambiotb.blogspot.com  
Carlos M. Requejo La casa enferma. Herman Hesse. Siddhartha Michel Rosell. Le Chabian. 

França.
Open Source Ecology: http://opensourceecology.org/
Fablab: http://fablab.es, http://fablabbcn.org/i.html

Lankidetza eta kolektibizazioa trantsizioan

Ezagutzak eta jarduerak partekatzeari esker ditugun aukerak aitzinera doazen 
bitartean, bizitzaren alde guztietan buruaski izatea ahalbidetuko digutelarik, ba-
dira energia eta garraio beharrak Estatuaren eta kapitalismoaren eskuetatik 
iragan beharrik gabe asetzea ahalbidetuko diguten herramintak eta ekimenak.

Som Energia. Dagoeneko etxeetara iristen den energia berriztagarrien kontsu-
mo eta ekoizpen kooperatiba.

Som Energia lankidetza-egitasmo bat da, 2010eko udaberrian sortu zena, 
Gironako unibertsitatean zebilen lagun talde batek energia-eredua aldatzeko 
beharra ikusi eta horretarako jendartearen parte hartzea sustatzen duten es-
perientziak ernaltzea erabaki zuenean, Europan abian diren ekimenei jarraiki.

2011 urtean, Som Energiak lortu egin du %100ean berriztagarria den argin-
darra saltzea, eta argindar propioa sortzeko lehendabiziko egitasmoak abiatu 
ditu. Ez dago aitzakiarik, energia nuklearra eta energia-arloko multinazionalak 
alde batera utz ditzakezu, Som Energiak argindar berriztagarria ekarriko baiti-
zu etxera. Une hontan penintsulan eragiten du, estatu espainolaren menpeko 
lurraldean, baina irletara ere hedatzeko antolatzen ari dira. Informazio gehiago-
rako: http://www.somenergia.coop

Garraio-publikoaren kolektibizazioa. Herriarentzat berreskura dezagun 
herriarena dena.

Perspektibaz behatuta, denboraren joanaz, garraio-publikoa kudeatzen duten 
enpresen pribatizazioak egungo ekonomia egoerarekin eta pertsonen beha-
rrekin inolako zerikusirik ez duen garraio horien garestitzea eragin du. Joera 
honek inflexio puntu bat izan du, eta jendarteak erantzun egin du.

Desobedientzia Zibilaren bidezko kanpainak indarra hartzen ari dira, bereziki, 
Madril eta Bartzelona inguruetan. Madrilen, “Nik ez dut ordaintzen” (Yo no pago) 
taldeak sarri egiten ditu kolektiboki ordaindu gabe garraitzeko deialdiak. Bart-
zelonan, lagun talde batek metroan ordaindu gabe ibiltzen den jendearendako 
talde-kutxa bat sortu du, horrekin isunak ordaintzeko: http://www.memetro.net

Bartzelonan, hau ere bai, Anonymous mugimenduko talde batek garraio-bille-
teak sortzeko informazioa zabaldu du sarean, modu hortan, sektoreko enpresa-
riei presio egitearekin batean, jendeari autoeratu eta bidaietako kosteak murriz-
teko aukera emanez. Informazio gehiagorako: bilatu #Optmestre

Honekin, noraino irits gaitezke? TMB autobusetako langileek (Bartzelonako 
hiri-autobusak) adibidez argi dute: euren enpresak kolektibizatu egin behar du; 
hala adierazi dute mobilizazio hauen karietara zabaldu dituzten adierazpene-
tan. Informazio gehiagorako: 
http://comitedescansos.blogspot.com 
http://atutmbetreballen.wordpress.com

Sauna “háztela tu misma”: 1) Olla exprés 2) 
Maderas de recuperación 3) Tubo de conexión 
4) Sistema de sauna móvil: ruedas y manillas.

Cooperativa Integral Catalana-ko 
buruaskitasuneko I. jardunaldiak

Autofabrikazioa energetikoa, 
fabrikazio askea, ekologia emozio-
nala...
Apirilaren 6tik 9ra, Ca l’Afou-n 
(Vallbona d’Anoia)
Informazio gehiago:
jornades@cooperativaintegral.cat

Etxe baten berotze  
sistemek (ura eta etxea)  
energia-kontsumoaren 
%60a suposatzen dute

http://www.autogestionaos.net/energiarenovablepractica
http://www.autogestionaos.net/manualpracticodelsol
http://www.ecocosas.com
http://elcambiotb.blogspot.com
http://opensourceecology.org/
http://fablab.es
http://fablabbcn.org/i.html
http://www.somenergia.coop
http://www.memetro.net
http://comitedescansos.blogspot.com
http://atutmbetreballen.wordpress.com
mailto:jornades@cooperativaintegral.cat
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M 
odu irmo batean eral-

daketa sozialaren bila lan egiteko 
ardura hartzen duena da aktibista, 
hau denboran zehar luzatzen den 
jardueraren bitartez gauzatuz. Nor-
banakoaren askapena (edo barne 
iraultza) eta ingurune hurbilaren 
eraldaketa beharrezko elementuak 
dira prozesu aktibista kolektibo bat 
bultzatzeko, elkar laguntza eta koo-
perazioan oinarrituta.

Afinitate taldeak

Mailakatzerik gabe elkartutako 
aktibista multzoa da afinitate talde 
bat, euren arteko konfiantza maila 
altu batez osatua eta pertsona ko-
puru murritz batek eratua (gehienez 
20 norbanako). Afinitate taldeen ja-
torria FAIen (Federazio Anarkista 
Iberikoan), 1927 sortuan, aurki de-
zakegu, ekintza komuneko jarduera 
estrategiak garatzen zituzten afinita-
te talde autonomoetan oinarritutako 
erakunde iraultzailea.

Pentsamendu eta ekintza zuzen 
oinarrizko lerroak konpartitzen 
ditu afinitate talde batek, hau da, 
erabakiak hartu eta behar zehatzei 
erantzuna emateko ekintzak aurre-
ra eramaten ditu, taldean konparti-
tutako helburu estrategikoak lort-
zeko helburuaz. Beraz, taldea bera 
da eraldaketa ekintza gauzatzeko 
erantzukizuna bere gain hartzen 
duena, bitartekari edo ordezkaririk 
gabe. Afinitatea gertutasuneko eta 
komunitateko harremanak indartze-
ko tresna bat da orduan, are gehiago 
afinitate talde ugarik euren artean 
elkarrekintzan dihardutenean, afini-
tate sare sendoak osatuz. 

Sare telematikoen agerpenarekin 
Hacktibismoa, praktika aktibista 
mundu telematikoari aplikatua, ga-
ratu da; sare informatuko seguruen 
bidez komunikatzen diren talde des-
zentralizatu auto antolatuak, herri 
mailako auto antolakuntza osatuaz. 
Hacktibismo adibide bat Anony-
mous mugimendua litzateke, inter-
netez adierazpen askatasun indibi-
dual eta kolektiboaren babeserako 
ekintzak garatzen dituena.

Liberatuak asimilazio 
bide gisan

Aktibistak jarduera pertsonal eta 
kolektibo jarraitua eskatzen du eta, 
iraun ahal dezan, denboran jasanga-
rria. Bestalde, mugimendu sozialek 
topo egin duten paradigma histo-
rikoa soldatapeko lanaren, edo bes-
te ustiapen formen, beharra izan da, 
haien oinarrizko beharrak soldata 
eta ondorengo kontsumoaz ase ahal 
izateko. 

Paradigma hau gainditzeko mi-
litanteen zirkulutan, eraldaketa za-
leenen zein estatuarekiko otzanenen  
artean (GKE edo sindikatu horiak 

esaterako) liberatuen figura sortu 
zen. Hauek dirulaguntza batez (kole-
ktibo edota kanpoko erakunde baten 
ekarpenaz) kolektiboaren gestio, di-
namizazio eta koordinazioan jardu-
teko soldata bat jasotzen duten pert-
sonak izanik. Jardunbide hau, ordea, 
eraldaketa prozesuarentzat kalte-
garria izan da, sistemak asimilatua 
izan baita, neurri handi batean pert-
sona liberatuek euren beharrak aseta 
izatearen erosotasuna indibidualki 
barneratu baitute, hori bai, merkatu 
kapitalistaren logikapean.

Praktika hori gainditzeko, jardue-
ra autogestioa oinarritutako aktibis-
ta oso gisan garatu ahal izateko tres-
na kolektiboen beharra dugu. RECA 
(Renta de Economía Comunitaria 
para Activistas) tresna hauetariko 
bat da, Kooperatiba Integral Kata-
lanaren barrenean gauzatua, kole-
ktiboki printzipio komunitario eta 
autogestioari dagozkionak, afinitate 
taldeen baitan praktikara eramanak, 
barneratzeko. Eraldaketa sozialaren 
bidean baliabideak sortzen aktibo-
ki parte hartu nahi duten aktibistak 
afinitatez elkartu eta oinarrizko be-
harrak ekintza kolektibo eta komuni-
tarioaren bidez aseta izan ditzan da 
oinarrizko helburua. RECA beraz, 
tresna kolektibista eta komunitarioa 
da, aktibistak benetako oinarri auto 
aski batez bermatzeko. 

Batetik, aktibisten konpromisoa 
norbanako gisan eraldaketa pertso-
nala bere gain hartzea izango da, au-
togestio printzipioetan oinarriturik 
eta sistemaren barrenean sortutako 
beharrak murriztuz, sinpletasuna 
bizitzeko modu gisan hartuz. Tal-
deko kideak elkarri lagunduko dira 
edozein afera pertsonal eta kolekti-
bo konpontzeko, baita sistema ka-
pitalistarekiko mendekotasunarekin 
lotuta dauden gaietan ere. Norabide 
honetan, artifizialki sortutako beha-
rrak murrizteko tresnak behar dituz-
tenekin haien ezagutzak partekatuko 
dituzte.

Era berean, ekonomia komunita-
rioa praktikara eramango luke afinitate 
taldeak eta baita “bakoitzak bere gai-
tasunen arabera; bakoitzari bere beha-
rren arabera” maxima ere, aniztasuna 
eta behar indibidual anitzak onartuaz, 
ekintzaile gisan beren jarduerari eus-
teko lortutako baliabide guztiak elkar 
banatuz. Taldeak aurrera eramandako 
lana ahalik eta eraginkorrena izan da-
din eta kideen arteko harremana estua, 
talde kideek elkarrekin lan egiteko eta 
bizi esperientziak taldean  partekatze-
ko espazio bat elkar banatzea gomen-
dagarria da. Hau malgua izan daiteke, 
astean egun batzuetan, edota hilean 
aste batzuetan, emanaz; bertan talde 
kideak elkartuko lirateke inteligentzia 
kolektiboa elkar banatu eta hedatzeko.

Afinitate ekintzaile talde batek ba-
liabideak sortu behar ditu sarean elkar 
eraginez, erresistentzia fiskalari lotu-
tako ekarpenen bidetik (ikus XX ar-
tikulua), crowdfunding-a (ikus XX ar-
tikulua) edo beste batzuk eta eraldaketa 
sozial behetik gora hauspotu. 

Ondoren zerrendatuko diren gi-
sakoen ekintza ildoak garatzea esan 
nahi du honek: aukerak aztertu  eta 
higiezinen kolektibizazioa bultzatu 
egitasmo autogestionatuak garatze-
ko, existitzen diren higiezinen apro-
betxamendu eta etekin maximoa bi-
latu, proiektu autogestionatuen datu 
basea eraiki eta eguneratu, batzar, 
kolektibo eta lan taldeen  behar te-
lematikoak kudeatu, maila guztietan 
(osasun, hezkuntza, elikadura, etxe-
bizitza, garraio, etab...) autogestio-
rako aukerak areagotzeko herri mai-
lako tresnak eragin eta dinamizatu, 
kanporanzko zabalkundea babestu 
eta beste herrialdeekiko sare komu-
nikazioa, beste afinitate talde bat-
zuei lagundu, etab...     

Praktikan batzar eta kolektiboak 
lirateke talde hauen garapena hai-
zatuko luketenak, baliabideak esku-
ratzeko mekanismoak sortuz, modu 
honetara konprometitutako ekintzai-
leen oinarrizko beharrak finantzatuz. 
Etxebizitza, elikadura, mugikorta-
sun eta komunikazio beharrak aseko 
lituzke herri mailako komunitateak, 
baita pertsona bakoitzaren ongiza-
teari dagozkion beste behar batzuk 
ere.  

Sarean lan egiten duten 
afinitate taldeen rizoma

Afinitate taldeen eredu guztiz 
errepikagarria da  eta erreprodukzio 
hau aurrera eraman dadin ziurtatu 
beharko genuke. Talde desberdinak 
eremu geografiko desberdinduetan 
ari daitezke, herri mailako ekimenak 
babestuz gainerako afinitate taldee-
kin koordinatuta. 

Herri mailako batzar edo beste-
lako ekintza kolektiboetarako espa-
zio autonomoek eskatutako egite-
koak garatu eta bere gain hartzeko 
gai izango diren, oinarri kolektibo 
eta komunitarioak dituzten, afinitate 
talde ezberdinen sorrera bultzatzea 
guztion egitekoa da.

Aktibistak
Afinitate taldeak sarean lan egiten

Etxebizitza, elikadura, mu-
gikortasun eta komunikazio 
beharrak aseko lituzke herri 
mailako komunitateak

Afinitate taldeak ekonomia 
komunitarioa praktikara era-
mango luke



Jaiki hadi! ...eta iraultza integralaren hazia erein dezagun 22 
0

Gure bizitzen kontrola hartzeko modu 
gisa ulertzen dugu tokian tokiko autogestioa, 
gure auzoak eta herriak behetik antolatutako 
gizarte-proiektuen garapen egonkorra ber-
matuko duten azpiegiturez hornituta. Horri 
esker, Estatuak eta merkatuak dominatutako 
gizarte-prestazioen publiko nahiz pribatuen 
sistema prekarioekiko dugun menpekota-
suna hautsiko da.

Toki-esparruan dugu autogestioaren proze-
sua zabaltzeko ahalmenik handiena. Area-
go, egunerokotasunean aurkitzen ditugu bai 
gure auzokideak, bai eurekin batera ditugun 
ohiko arazoak.

Ahalduntzea da gakoa, ekimen autogestio-
natu integralak bertatik bertara eraikitzea. 
Proiektu horien bitartez, auzokideok elka-
rren laguntza berreskuratuko genuke, eta ko-
munitatea bizitza pertsonal eta kolektiboaren 
oinarrizko arazoak konpontzeko modu gisa 
birgaituko.  

Argitalpen honetan hainbat esperientzia eta 
ekintza-proposamen ezagutu dugu, guztiak 
ere gure herrian edo auzoan aplikatzeko mo-
dukoak. Elkarrekin bateratzeko gai bagara, 
gizarte-mailan antolakuntza burujabea lort-
zeko sistema integrala izango dugu eskueran. 
Hona hemen proposamenok:  

• Auzokideen arteko komunitate-harre-
manak, elkarrenganako laguntza eta lanki-
detza.
• Gizarte-zentroak, doako dendak, gauza-

tekak, gizarte-arloko liburutegiak eta abar.
• Ondasunen, zerbitzuen eta ezagutzen 

trukea, gizarte-monetak, gizarte-merkatua, 
tokian tokiko denden eta profesionalen par-
taidetzarekin.
• Desobedientzia ekonomikoari, zerga-in-

tsumisioari eta zergadunen antolakuntza bu-
rujabeari buruzko bulegoak.
• Crowdfunding (mikrofinantziazio kolek-

tiboa) eta interesik gabeko kreditu-kooperat-
ibak. Zerga-autogestioa.
• Lan-poltsa eta autoenplegu-proiektuak 

sortzeko laguntza.
• Etxebizitzari buruzko bulegoa eta etxebiz-

itza-baliabideen bankua.
• Gizarte-etxebizitzen kooperatiba.
• Osasun-zentro autogestionatua. Osasun-

dinamizatzaileak.
• Hezkuntza-bulegoa eta ikaskuntza kolekti-

borako guneak.
• Jakitokiak (horniketa- eta truke-guneak), 

kontsumo-taldeak, produktu ekologikoen 
dendak.
• Komunitateko komunikabideak.
• Ekofabrikazioko, konponketetako eta 

makineria libreko laborategiak.
• Nork bere energia ekoizteko tailerrak.
• Aktibisten kidetasun-taldeak.
• Herri-asanbladak.

Gakoa honetan datza: nola 
ekin egungo errealitatetik au-
togestio integraleko proiektu 
baterako trantsizioari?

Erdialdean adierazi dugun bezala, gizarte-
aldaketako prozesuen sorkuntza lurralde-
eskala handiagoan lantzen ari da koope-
ratiba integralen eredua. Metodo horiek 
eskala txikiagoan birsortzeko aukera dugu, 

kooperatiba integralen inguruan sortzen ari 
diren tresnak aprobetxatuta. Bioeskualdeko 
autogestio-sareek (Ecoxarxes, Katalunian) 
funtsezok eginkizuna bete behar dute tresna 
horiek toki-esparrura gerturatzeko bidean.

Nola hasi

Jabetu behar dugu egin beharreko lanak aha-
legin handiak eskatuko dituela. Hori dela-eta, 
behar dugun lehenengo gauza prozesu osoan 
elkarrekin konprometitu ahal izango duten 
antzeko kideen talde bat osatzea da. Aurreko 
orrialdean zenbait gako aurkituko dituzue. 
Eskuragarritasun handiko hiruzpalau lagun 
(gutxienez) batzen zaretenean, lehenengo 
urratsak -nolabaiteko bermearekin- emateko 
moduan egongo zarete. Bestela, bilera bate-
rako deialdia heda dezakezue, harik eta, ba-
tzuen eta besteen artean, lantaldea osatzeko 
beste jende batu arte. Puntu honetara heldu-
rik, lehen urratsari ekiteko moduan egongo 
gara:

1. Tokian tokiko autogestio-gunea sortzeko 
lantaldea sortu. Tokiko herri-asanbladarik 
egonez gero, saia zaitezte bertako norbaitek 
parte har dezan. Hasteko, bilera baterako 
deialdia egin dezakezue, eta antzeko kolekti-
boak bertara gonbidatu.
2. Lantaldea martxan dagoela, toki-mailako 
proiektu eta ekimenak koka ditzakezue, eta 
kolektibo gehiagorekin harremanetan jarri, 
hurrengo bileretara gonbidatzeko:

• M15ri lotutako asanbladak edo ekimenak

• Komunitateko baratzeak
• Truke-talde eta -merkatuak
• Kontsumo-kooperatibak
• Etxe okupatuak eta gizarte-etxeak
• Trantsizio-taldeak
• Permakultura-taldeak
• Bergizarteratzeko edo laneratzeko koop-

eratibak
• Ateneo libertarioak edo herri-ateneoak
• Bestelako kooperatiba eta kolektibo auto-

gestionatuak
• Zerikusia duten liburudendak
• Auzokideek kudeatutako gizarte-etxeak
• Denbora-bankuak
• Talde ekologistak eta deshazkundearen al-

deko taldeak

3. Nahikoa kontaktu pertsonal lortu denean, 
deialdia egin dakieke (denbora-tarte bate-
kin), ekimena zabaltzeko aurkezpen bate-
rako. Horrela, kontaktu gehiago eskuratu 
ahal izango duzue, hurrengo bileretara deit-
zeko.

4. Hasierako taldea zabalduz doan unea ego-
kia izan daiteke tokiko gune autogestiona-
tuen (lagatakoak, alokatuak, okupatuak na-
hiz jabetzan)kokapenak ezagutzeko, bai eta 
gune horiek baterako egutegi bat prestatzeko 
ere, jakin dezazuen noiz egoten diren libre, 
asanbladak egiteko, proiektuak abiarazteko, 
informazio-, harrera- eta zabalkunde-guneak 
ezartzeko...

5. Hurrengo hilerako helburu komun bat 
hautatzea (adibidez, lan-poltsa, etxebizitza-
ren arazoa edo interes orokorreko beste edo-

zein) eta garatzen hastea metodologia egokia 
izan ohi da. Datorren puntuan gai horretan 
sakonduko dugu.

6. Helburu komuna hautatu eta gero, eta, 
gutxienez hilabeteko aurrerapenarekin, he-
rri-asanblada bat dei eta presta dezakezue. 
Bertan, mahairatutako arazoak konpontzen 
lagunduko duten proiektuak sortzeko propo-
samenak prestatuko dituzte auzokideek edo 
herritarrek.

Parte hartzea eta antolakuntza-
rako metodologia
 
Asanblea-prozesuak konplexuak direla adie-
razten dute M15eko asanblada askoren go-
raldiak eta beherakadak. Anbizio handiko 
prozesu batean jende askok parte hartu arren, 
arrakastarako aukerak urriak izan daitezke, 
lortu nahi duten erronkari egokitutako lan-
metodologiarik ez badago.

Proposamen bakar batek jende asko mobili-
za dezake; une horretatik harago, autogestio 
orokorra eraikitzeko prozesua epe luzerako 
erronka da. Bertan, lantaldeen jarraitutasuna 
eta horri ematen dioten denboraren iraunkor-
tasuna funtsezko elementuak dira.

Horren haritik, jabetu beharra dugu gutxi 
izango garela helburu komun batekin mo-
tibatuta gauden eta astero aktiboak izan 
gaitezkeen pertsonak. Lagun askok ezin 
izango dute bertan egon, familia, osasuna 
eta abar direla-eta. Gainera, jende askok 
ezin izango dio eutsi proiektu zehatz ba-
ten inplikazio-erritmo jaso bati, autoges-
tio orokorraren proposamen globalaren 
zati bat izango dela jakin arren. Ezin 
dugu espero lagun horiek, kontsumo-tal-
dean, gizarte-zentroan edo eskola librean 
funtsezkoak direnak, tokiko asanbladaren 
koordinazioan ere funtsezko izatea. Ho-
rregatik, ezin dugu pentsatu gurekin ez 
daudenik bileretara ez datozelako; gurekin 
egongo dira, seguruenik, eta euren energia 
eta esperientzia osoarekin, gainera.

Oso garrantzitsua da “denon etxea” antolat-
zen ikastea, gutxienez bi antolakuntza-abia-
dura aintzat hartuta: batetik, astero proiektu 
komunak dinamizatzen eta besteetan parte 
hartzea sustatzen eta, bestetik, funtsezko 
egunetan prozesuari euren esperientzia 
emango diotenak.

Zer moduz hileroko maiztasuna, 2. inplika-
zio-abiadurarako? Aipatzen genuen 6. urrat-
sarekin izango luke horrek zerikusia. Egin 
ditzagun asanblada-jardunaldi monogra-
fikoak eta ikas dezagun gai bat sakonki lant-
zen, toki-esparruan proiektu berria hasteko 
eta gure tokian tokiko autogestio-gunean 
aurrera egiteko bidea emango digutenak.

Tokian tokiko politika berreskuratzean dat-
za, herritarrek parte hartzeko guneak irekita. 
Bertan, komunitateak beharrezkotzat jot-
zen dituen ekintzak proposatu, eztabaidatu, 
erabaki eta abiaraziko dira, kolektibitatean 
oinarrituta.

Tokian tokiko autogestio-guneak
Zure auzoan, herrian edo hirian antolakuntza 

burujabearen prozesu integrala sortzeko tresnak

Autogestio orokorra eraikit-
zeko prozesua epe luzerako 
erronka da

KOOPERATIBA INTEGRALEKO SAREA
LURRALDEZ GAINDIKO MAILA

KOOPERATIBA INTEGRALA
BIOHERRIALDEKO TRUKAKETA 
SAREEN SAREA
LURRALDE MAILA

BIOHERRIALDE TRUKAKETA SAREA
TOKIKO AUTOGESTIOKO GUNEEN SAREA
ESKUALDE EDO BIOHERRIALDE MAILA

TOKIKO AUTOGESTIOKO GUNEA (NL)
AUTOGESTIONATUAK ETA AUTONOMOAK
DIREN PROIEKTU ETA KOMUNITATEEN SAREA
TOKIKO MAILA (auzo, herri...)

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX
EX

EX

CIC

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

GIZARTE ERALDAKETARAKO
TOKIKO AUTOERAKETA SARETUA

AUTONOMOA ETA AUTOGESTIONATUA DEN
PROIEKTU EDO KOMUNITATEA (PC)
KIDE DIREN PERTSONEN SAREA
KIDE MAILA

PC

PC

PC

PC

PC

PC
PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC
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Kapitalismoaren garapenak, kontrolik ga-
beko bizitzaren merkantilizazioa, lehiakorta-
suna, indibidualismoa, produkzioa eta kont-
sumoa bultzatu ditu, eta honek ama lurraren 
ikaragarrizko hondatzea ekarri du, mugarik 
gabeko teknologia ugalketa baten bidez: 
modu bertikal, opaku eta elitista batean sor-
tua, ekoiztua eta kudeatua. Lege bakarra, in-
dartsuenaren legea da, eta askatasun bakarra, 
ustiapen (esplotazio), produkzio eta kontsu-
moaren askatasuna da. Beraz garapen zienti-
fiko zein teknologikoarentzako ezinbestekoa 
da baliabide naturalen ustiapenen errealita-
teari aurre egitea: landa eremua, lurrarekin 
harreman zuzena eta teknologiaren garape-
naren gaineko kontrola berreskuratzea.

Gizartearen eraldaketa, berdinen arteko 
elkarrekiko laguntzaren bidez, aurre egin 
behar diogun beharra da, honela autogestio 
saretu eraginkorra lortuz. Horretarako, au-
toeraketa errazten duten tresna praktikoekin 
hornitzea beharrezkoa dugu.

autogestionaos.net ildo honi jarraituz 
sortzen da, eta honek paperezko argitalpen 
honi, espazio birtualetik jarraipena emango 
dio, lankidetza edo kooperazio, elkarrekiko 
laguntza eta ezagutza askeak partekatzeko 
baloreak praktikara eramanez. Honela, au-
togestionaos.net iraultza integrala sustatu 
eta sendotuko duen erreferentziazko orrialde 
bezala jaio da. Gure bizitzak autogestionatze-
ko etengabe eraikitze prozesuan egongo den 
orrialdea.

Sistema Integral de Gestión de Recursos 
Autogestionados (SIGRA) izeneko kudeake-
ta sistema integrala, izango da bere funtzio-
nalitate nagusietako bat, non tokiko mailan 
ekimen autogestionatuak jaso, kudeatu eta 
sustatzeko balioko duen.

autogestionaos.net-eko
ezaugarriak

Bizitza errealeko arazoei soluzio zehatzak 
emateko, adibidez lanerako edo etxebizit-
zarako, baliabideen kudeaketarako hainbat 
tresna eskainiko ditu hasieratik. Horietako 
funtzionalitate bat, lankidetzako lan-poltsa 
kooperatiboa izango da, ondorengoak elkart-

zeko: alde batetik, bere denbora beteko duen 
lan bat bilatzen duten pertsonek, eta beste-
tik, bere jarduerarengatik (produktiboa ala 
ez), ordaindu beharreko lanak eskaintzen 
dituztenek. Beste baliabidetako bat etxebi-
zitzen poltsa da, honek erabilgarri dauden 
etxebizitzak behar dituzten pertsonekin er-
lazionatzeko balioko du, hauek bizitokiaren 
eskubidea beste interes pertsonalen gainetik 
jartzea ahalbidetzen duten baloreak partekat-
zeko prest dauden pertsonen artean emango 
direlarik.

Hasieratik ere, proiektuak eta kolektiboak 
bistaratzeko tresna bat izango dugu, guztion 
artean sortu eta mantenduko duguna. Eza-
gutzen bankua eta ikasketarako baliabideak 
bezalako beste tresna batzuk, ahal den bezain 
laster jarriko dira martxan. Adimen kolekti-
boak autogestioaren inguruan sortzen dituen 
edukietatik interesgarriena ezagutarazten la-
gunduko digun berrien aplikazioa.

Sistemaren ezaugarri nagusiena bere izae-
ra deszentralizatua da. Alde batetik, aplika-
zioaren funtzionalitate guztiak jasotzen di-
tuen atari bat dago (aurrerago azalduko dira), 
eta sortu den informazio bilduma osoaren 
gainean bistaratzen eta interakzioan ibili 
daiteken. Beste aldetik, tokian tokiko eki-
men bakoitzak (batzar batez babesturik) in-
formazioa kudeatzeko bere sistema propioa 
sortu eta kudeatu ahal izango du, autogestioa 
tokiko esparru bakoitzean sustatzeko. Ho-
rretarako, beharrezkoa da tokiko nodo be-
zala izena ematea, dagokion azpidomeinua 
aukeratuz (adibidez: herria.autogestionaos.
net) administratzailearen eta babesten duen 
batzarraren datuak emanez.

Izaera irekiko edukiak sustatuko ditu-
gu (egilearen eskubidetik aske) ezagutza 
askearen esparruan eta gainera plataforma 
eleanitza izango da (hizkuntza ezberdinetan 
ikusteko aukerarekin). Plataforma, Drupal7 

edukien kudeaketako sistema modularraren 
bidez garatzen da eta AGPL3 (GNU Affero 
General Public License v3).

Funtzionalitateak
Sistemak hiru funtzionalitate ditu:
1. Lankidetzako edukia
• Baliabideen mapa. Mapa batean geokoka-

turiko baliabideak.
• Wiki. Lankidetzan edukiak elkarsortzeko 

espazioa.
• Ikus-entzunezkoak. Bideoak eta ikus-ent-

zunezkoak partekatzeko atala.
• Deialdiak.
• Berriak.

 2. SIGRA (Sistema Integral de Gestión 
de Recursos Autogestionados)
• Datuen sarrera. Sisteman sartu nahi den 

informazioaren araberako formulario baten 
bidez egiten da.
• Kategorizazio eta datuen biltegiratzea. 

Informazioa kategorizatu (sailkatu) eta datu-
basean gordetzen da.
• Bilaketa eta emaitzaren laginketa. Denbora 

errealean egindako eskaera erakusten da edi-
tatzeko (hobetzeko, zuzentzeko) aukerarekin.
• Geokokapena. bilaketaren emaitza mapa 

batean kokatzen da, dataz edo eduki motaz 
iragazi daitekelarik.
3. Enredaos.net Autogestionatutako proie-
ktuen artean elkarrekiko laguntza errazteko 
lankidetzako gizarte-sarea. Lorea hazitegiko 
hazi berria (elgg 1.8 bertsio berria). Laster.
 4. CoopFunding. Autogestionatutako 
proiektu berriak sortzeko plataforma. Pertso-
na eta baliabideak elkarren artean erlazio-
natzeko gai izango den crowdfunding-eko 
sistema batean oinarriturik egongo da. 
Proiektu bakoitzaren beharretara egokitu 
ahal izango den elkarfinantziazioko platafor-
ma aske, ireki eta autogestionatua izan nahi 
du. ¡Autogestionaos! Autogestionatu!

Martxoaren 15etik haratago
autogestionaos.net Tokian tokiko esparruan  

autogestioaren garapena sustatuko duen webgunea

Nola lagundu dezaket?

Honelako proiektu bat martxan jarri eta man-
tentzeak dakarren gastuei aurre egiteko, eko-
nomikoki zein dirurik gabeko beste ekarpenen 
bidez, proiektua bultzatu nahi duten pertso-
nentzat, Crowdfunding-eko kanpaina bat ireki 
dugu.

Jasotako ekarpenak zenbait gastuei aurre 
egiteko erabiliko dira, hauen artean: web osta-
laritzako kostua, domeinuen erosketa eta man-
tenua, zerbitzaria eta softwarearen mantentze 
orokorrak, eta garrantzitsuena, proiektu hau 
egi bihurtzea lortzen ari diren pertsona guztien 
oinarrizko beharrak betetzea. Autogestionaos.
net herri-ondasunari egiten zaion beste ek-
arpen bat da, ontasun unibertsala den jabetza 
kolektiboa besterik ez duen jabea (kasu hon-
etan materiagabea).

Ekarpenetarako:  www.goteo.org/project/rebe-
laos-publicacion-por-la-autogestion

Collectif Révolté aktibista frantsesen kolektiboak, datorren apirilaren 15ean argi-
taratuko den Révoltez-vous! publikazioa bultzatu dute. 50.000 ale inprimatu eta 
banatuko dira, proiektu hau ere crowdfunding kanpaina baten bidez finantzatu da, 
martxoko bukaera arte iraungo duena: http://www.kisskissbankbank.com/projects/
revoltez-vous. Elkarrekin ahal dugu! 

2012-ko 
Martxoaren 15-a

CO-239-2012

“Afinidad Rebelde” 2011tik 
aurrera gizartearen eraldaketa 
soziala sendotzeko biltzen den 
aktibisten kolektibo bat da, es-
kuetan duzun argitalpenaren 
lanketaren bitartez. Gizarte 
berri bat eraikitzeko konprome-
tituak gauden pertsonak gara, 
azpikaldetik hasita, autoges-
tioaren eta sareekin egindako 
lanen bidez, argitalpen hau egi 
bihurtu dugu.

“Afinidad Rebelde” edukiak 
idatzi ditugunak gara, baita ere 
zuzendu, itzuli eta maketatu di-
tugunak, ilustrazioak egin eta 
bildu ditugunak, webgunea ga-
ratu dugunak, inprimatze eta 
banaketak ahalbidetu ditugu-
nak; banaketako nodo bakoitza, 
baliabideen ekarpen bakoitza...

Keinu bakoitza eta bizitako 
momentu bakoitza seinaleak 
dira, hau hasi besterik egin ez 
dela adierazten digutenak.

Jasaten ditugun gehiegike-
riei buruzko kritikan jar ge-
nezakeen gure gogoak, gure 
erantzuna denuntzia eta mobi-
lizazioetan mugatuz; baina na-
hiago ditugu gure indarrak au-
togestioaren, kooperazioaren 
eta elkarren arteko laguntzaren 
inguruko praktiken garapenean 
erabili. Ezagutza partekatuen 
espazioak sortzeko momentua 
da, guztion ideiak, proiektuak 
eta ilusioak batera jarri ahal 
izan ditzagun, modu otzan, 
adeitsu eta pasiboan bizitzeari 
uzteko.

Estatuak, potere-zirkulu han-
diak eta korporazio handiak, 
ezin izango dute gure jaikitzeko 
gogoak saihestu. Argitalpen ho-
nek emandako tresnek, elkarre-
kin ibiliko dugun bidea sortzen 
lagunduko dizkigute. 

Gaur martxoak 15, Afinidad 
Rebelde sortzen da, argitalpen 
hau iritsiko den txoko guztietara 
sakabanatzeko. Gaurtik aurre-
ra, leku guztietan gaude.

Matxinoen 
adierazpena

http://www.goteo.org/project/rebe-laos-publicacion-por-la-autogestion
http://www.goteo.org/project/rebe-laos-publicacion-por-la-autogestion
http://www.goteo.org/project/rebe-laos-publicacion-por-la-autogestion
http://www.kisskissbankbank.com/projects/


Hipotekak kaltetua izatetik prezio sozialetan etxebizitza kooperatibista izatera aldatzeko modua

Bankuen arduragabekeria agerian uzten duen kasu bat azter dezagun
Caixa de Terrassa-k (gaur egun Unnim, bihar BBVA), 2011ko martxoaren 18an, 97 hipoteka-zor saldu zizkion Aktua Soluciones 

Financieras, SA-ri (Banesto-ren filiala, Grupo Banco Santander taldeko kidea) 3.270.672 € diruaren truke. Zor horiek 30 milioi baino 
gehiagotan baloratuak zeuden.

Aktua Soluciones Financieras banan-banan 97 etzebizitza horiek enkantean jartzen ari ditu, eta ez badugu galerazten 97 etxebizitze-
tako biztanleak kaleratuko dituzte, etxeekin gelditu eta bidalitako familiei geratzen zaien zorra itzultzeko eskatuz.

Horietako zor bakoitza, nahiz eta etxea galdua izan, Aktua-k ordaindutakoa baina askosez prezio altugokoa izango da.
Pakete hau osatzen duten zorren zenbait adibide:
• Badalona-ko etxebizitza: 240.120 euro-ko eskatutako zorra. 29.784 euro-tan saldua.
• Tarrassa-ko etxebizitza: 271.527 euro-ko eskatutako zorra. 22.992 euro-tan saldua.
• Sabadell-eko etxebizitza: 255.048 euro-ko eskatutako zorra. 32.443 euro-tan saldua.
Hau da, Banesto-k, Aktua Soluciones Financieras-en bitartez, 97 etxebizitza horietako gehienak eskuratuko ditu 30.000 euro-tako 

batasbesteko prezioan, eta kaleratutako familiak inoiz ordaintzerik izango ez duten zor izugarriengatik jarraituak izango dira.
Zergatik familia hauek ez dute beraien etxebizitzak prezio berdinean bererosteko aukerarik izan? eta zergatik izan du aukera hori 

Aktua-k?
Honelako zor-pakete pila bat dago, zeinekin bankuek beste enpresa batzuei salduz, herri-mailako herritarren miseriarekin espekulat-

zen duten. Egoera honi aurre egiteko antolatu behar dugu, eta soilik honela behartu dezakegu bankuei zor horiek hipotekatutako famila 
berari edo gizarte-etxebizitzen kooperatibei saltzea, eta bide batez honelako zentzugabekeria geldiaraztea.

Injustizia honi aurre egiteko, Cooperatiba Integral Catalana-ko aholkulari juridikoz osaturiko talde bat jada lanean dabiltza, Caixa de 
Terrassa (Unnim) zor-pakete honetan agertzen diren zenbait zordunei ordezkatzen ari zaie, beraien zorren eta bizitzen kontrola berres-
kuratzen laguntzen dietelarik.

http://www.liberaos.net

Etxebizitza sozialen kooperatiba

Etxebizitza sozialen lehenengo 
kooperatiba abiarazi da. Koope-
ratibaren bitartez, hipotekatutako 
pisuak alokairuan jartzen dira, 
hipoteka ordaintzen jarraitu ezin 
duten zordunei etxebizitza soziala 
bermatzeko. 
Funtzionamendua, funtsean, oso 
sinplea da: hipoteka ordaintzen 
jarraitu ezin duen jabeak bere et-
xebizitza kooperatibari  alokatuko 
dio, eta bertako kide egingo da. 
Kooperatibak alokatutako etxebi-
zitzen parkeko beste etxebizitza 
bat esleituko dio. Errentek gizarte-
prezioa izango dute (oro har, pre-
zioa ez da m2ko 4 €tik gorakoa 
izango). 
Hipotekek kaltetutakoak ere lagun 
ditzake kooperatibak, kooperati-
baren zerbitzu juridikoen bidez: 
bankuak pisua bereganatzea at-
zera dezake, edo hipotekaren 
abalistak bahitzea saihestu. 
Epe luzera, kooperatibak etxebi-
zitzen parke soziala birgaitu nahi 
du, bere bazkideei erabilera lagat-
zeko erregimenean eskaintzeko. 
Webgune honetan azaltzen den 
moduan, ordaindu gabeko hipo-
teka-multzoak erostea jabetza ko-
lektiboa prezio sozialean sortzeko 
mekanismoetako bat izan daiteke.

Sistema ekonomiko 
mundialaren krisia-

ren hiru urte ostean, eta 
bereziki etxebizitza kri-
sia espainiar Estatuan, 
ekintza proposamen bat 
luzatzen dugu, hipote-
katu, zordun, eta etxebi-
zitzaren arazoak dituzte-
nen artean konponbidea 
sortuko duena.

Zorrak merkatu fi-
nantzarioan salerosten 
diren produktuak dira. 
Zor batek ordaindu ga-
beko pagamenduak iza-
ten hasten denean bere 
balioa era progresiboan 
jaitsi egiten da merkatu 
horretan. Balioa gutxi-
tua duten zorrak pake-
tetan elkartzen dira, in-
bertitzaile handientzat 
interesgarria izan daite-
keen prezioan atera dai-
tezen merkatura.

Gaur egun, bankuek, 
banku zentralek ezarritako balantze eta akti-
bo osasuntsuen gaineko arauak bete ahal iza-
teko, hipoteka-zor paketeak oso merke saldu 
dituzte. Kasu batzuetan balio nominalaren 
%10era iritsi dira, hau da, zordunek zorra 
deuseztatzeko ordaindu beharko luketen 
prezio ofizialaren %10.

Hipoteka-garantiarik gabe ordaindu ga-
beko zorren kasuan eta “hipoteka buztanak” 
deritzenetan (etxea galdu ostean oraindik zor 
den diru kopurua) balio gutxitzea are ikus-
garriagoa da: zor mota honetako paketeak 
balio nominalaren %2 edo %3an saltzera 
iritsi dira.

Merkatuan, egun, zor pakete hauek 
erosten ari direnak kontzientziako harrik 
gabeko espekulatzaileak dira. Hauek ko-

bratzaile profesionalak kontratatzen dituzte 
zordunak jazartzeko, behintzat inbertsioa 
errentagarri izateko behar den zorraren za-
tia ordain dezaten.

Baina, zer gertatuko litzateke horren 
prezio merkean zorrak erosten dituena zor-
dunen interesak babesteko egingo balu?

Ze gertatuko litzateke zordunen %80a, 
euren zorraren balioa 10 bider gutxitu 
denean, hilabetean 300 euroko alokairu 
sozial bat onartuko balute euren etxean 
gelditzeko, edo etxebizitza berrerosiko 
balute 7 bider merkeagoa izango den 
hipoteka baten bidez? Imajina dezake-
zue berankorren zerrendatik irtetea zor 
dena baino 20 aldiz gutxiago ordainduta, 
eta epe erosoetan?

Ba hau guztia posiblea da: era kolektiboan 
zorrak erosten dituen etxebizitza sozialeko 
kooperatiba baten parte izan gaitezke. Koo-
peratiba honek etxebizitza hauek merkatu 
pribatura aterako ditu, berriz espekulatzeko 
erabiliko ez den ondare komun bihur daitezen.

Ekintza hau zabaltzea eta biderkatzea zor-
dunen elkarlanaren menpe dago. Zordunok 
iniziatiba hartu eta geure zor paketeak sortu 
beharko genituzke. Inbertitzaile etikoekin 
adostuko dugu, eurek bankuei gure zor pake-
te hauek erosteko. 

Amaitzeko, gure etxearen ordainketa bir-
planteatuko dugu alokairu sozial edo gutxia-
gotutako zorra bezala, ordaindu ahal izateko, 
eta geure benetako behar eta interesak bete 
ditzan.

Antola gaitezen, ordaindu gabe 
ditugun zorrak berrerosteko 

Banku bakoitzarekin hipotekatutako 
ehun bat lagun biltzen ditugunean, 
zor horiek inbertsore espekulatzaileek 
erosten dituzten prezio berean  berre-
rosteko beharrezkoak diren ekintzak 
hasi ahal izango ditugu. 
Horretarako, formulario bat prestatu 
dugu: bertan zuen zorrei buruzko da-
tuak erregistratu ahal izango dituzue, 
eta zordunek euren buruak antolat-
zea errazagoa izango da. izango da. 
Aska zaitezte zuen kateetatik www.
liberaos.net webgunean!
Hori izango da gure helburu handia, 
dagoeneko hipotekak ordaintzeari 
utzi behar izan dioten familien esku 
dagoen helburua. Beranduago, or-
daintzeari uztear daudenak helduko 
dira...
Geure buruak antolatzeko eta gure 
zorrak 10 aldiz merkeago erosteko 
gai bagara, nork jarraituko du hipo-
tekaren hileko kuota ordaintzen, or-
daintzeari utziz gero eta parekoekin 
antolatuta hilean askoz gutxiago pa-
gatzea lor badaiteke?
Hemendik aurrera, hipoteka-espeku-
lazioa amaitu da, geuk, herriak giltza 
daukalako!

http://www.liberaos.net
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