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EKIMUIN DOSIERRAK: UNIBERTSITATE ERALDATZAILEA

Ekimuin prozesuaren bigarren fasearen esparruan Gizarte 
Eraldaketarako Hezkuntzarako (EpTS) lau dosierreko 
multzo hau aurkezten dugu. Dossier hauek erantzuten 
dute jarduerako ardatz nagusiei, estrategia politiko-
pedagogiko bat eraiki nahi dutenak unibertsitate eraldatzaile 
eredu batera bideratzeko, lurraldeari errotuta dagoen 
unibertsitate bat izatearen helburua lortzeko, gizartearekin 
eta gizartearentzat pentsatzeko gaitasuna duena. Gai hauek 
aukeratzea Ekimuin lehenengo fasearen ondorio logikoa 
da, bertan ardatz hauek identifikatu ziren, unibertsitate-
ekosistema eta gizarte erakundeen artean sortutako prozesu 
parte-hartzaile prozesuari esker.

Modu honetan, hurrengo dossierrek eremu honetako 
gai orokorrak lantzen dituzte: Komunikazio Eraldatzailea, 
Tokian Tokikoa-Globala ikuspegia, Sozial mailan Arduratsua 
den Ikerketa eta Genero Aniztasuna, Ekimuin prozesuaren 
gauzatu ziren ikerketa eta ikaskuntzetan oinarrituz garatu 
direnak.

Aurkezten ditugun dokumentuetan jarraitzen den 
argumentu eta egitura lerroak unibertsitate sistemara 
ekarpen handiago bat lortu nahi du, egun landu ezin duen 
gizarte konplexutasun horretan. Dossier bakoitzarekin 
egitura bat jarraitu da, marko teoriko batetik abiatzen da 
oinarri sendo bezala balio izateko ondoren gai bakoitza 
ikuspegi kritiko, eraldatzailea eta testuinguratu batetik landu 
ahal izateko.

Gainerako argitalpenekin ezberdinduz, metodologiaren 
atalerako CEP Alforja (Costa Rica) bezalako erreferentzia 
erakunde batengana jo genuen, Ekimuin prozesu guztian 
zehar beraiekin lankidetzan jardun garenak, hegoaldeko 
ikuspegia barneratzeaz gain, latinoamerikar errealitateen 
inguruko gaiaren egoera lantzea posible izan genuen.

SARRERA
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Globalizazioa prozesuaren bidez gizarte prozesuak 
berrantolatu egiten dira eta gehitu egiten diren 
menpekotasun erlazioak helburu komunak dituzten 
eragile ezberdinen artean, mundu mailan. Horrenbestez, 
globalizazioa kategoria garrantzitsu bat da izaera sozio-
politiko, ekonomiko edota kulturaleko edozein motako 
analisian. Hala ere, fenomeno konplexua da, formulatze 
eta eztabaida etengabean, baina intzidentzia zuzenarekin 
testuinguru bakoitzaren bizitza sozial eta ekonomikoaren 
antolaketan.

Baina, zein da globalizazioak duen eragin nagusiena gizarte 
konplexutasunean? Prozesu honek oinarrian, gizarte 
prozesuak konfiguratu eta zabaldu egiten diren espazio 
horiek berrantolatzen ditu mundu guztian zehar ingurune 
ezberdinen gainean. Testuinguru honetan tokian tokiko 
espazioa agertzen da ber-konfigurazio horien ondorioak 
nabarmentzen diren espazio bat bezala, era berean proiektu 
komunitarioak birsortzeko ahalmena duen espazio bat 
bezala. Hau da, globala-bertakoa artikulazio berrienak 
eramaten gaitu sekuentzia batera, bertan konexioak merkatu 
globalekin tokian tokiko ekonomietan lotzen dira. Hala ere, 
konfigurazio honen aurrean bertako espazioa aproposa da 
lurraldeko prozesuak errazten dituen beste hainbat dinamika 
artikulatzeko.

Horrela, Zurbano eta al. (2014) egileak baieztatzen duen 
bezala, tokian tokiko eremua globalizazioaren eragin aurkari 
horiei aurre egiteko espazio bat bezala konfiguratzen 
da, bere helburua bertako horretatik erronka globalei 
irtenbideak eraikitzea da, eta gaitasun eraldatzailea duten 
gizarte eragileak protagonista izatea. Hau da, bertakoa 
denak oinarrian “behe-goia” norabide batera eramaten gaitu, 
lurralde batean errotuak dauden gaitasun eta proiektuetara, 
onartuago izango dira proiektu horren hedapena ahalik 
eta mugatua denean. Egoera honetan, bertakoa dena 
elkartua dago prozesu baten lokalizazioari lurralde batean, 
eta lurralde hori beste zabalago baten barruan. Hala ere, 
garrantzia esparru ekonomikoan jartzen badugu, kapitalak 
eskala globalean bideratzen duen iraultza teknologikoa da, 
geroz eta ekintza gehiago burutu daitezke edozein lekutik eta 
euren produktu eta zerbitzuekin urrutira hel daiteke. Baina, 
baita kostu baxuan egitea ere, “tokiei edo lekuei” ekintza 
erakartzeko edo bereganatzeko lehiatu beharra izatea, 
besteei horiek gabe utziz. Era berean, geroz eta tokian tokiko 
jarduera gehiago dira integratzen direnak kapital globalaren 
bidez, itxuraz beraien artean konexiorik ez dutenak.

GLOBALIZAZIOA
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Bertakoa globalean artikulatzen duten prozesuak 
pentsatzeko eskema honek, etengabeko mugimenduan 
dagoen kapital batek bideratutako ekintzetan bakarrik 
pentsatzea da, ahal den onura gehienak lortzeko 
konpetentziagatik bideratua, euren ekoizpen instalazioen 
kokapena errazten duten baldintzengatik erakarria 
eta ondasun, zerbitzu, diru eta pertsonen fluxuengatik 
artikulatuak direnak eskala globalean edota tokian tokiko 
eskalan. 

Hala ere, esparru ekonomikoa ez da dialektika globala 
eta bertakoa adierazten den esparru bakarra. Kultura, 
ingurumena dimentsioak, baita dimentsio politikoa ere, 
paradigma honek berrantolatzen ditu.

KULTURA

IKTen hedapenetik kultura eragin gehien jasan duen 
dimentsioetako bat izan da globalizazioarekin. Kultura 
ulertua gizakia ongien identifikatzen duen alderdietako bat 
bezala. Aldaketa hauek ez dute eraginik kulturaren maila 
materialean (adibidez, artea), ez materiala diren edukien 
elkar-trukeak ere ematen dira (kodeak, sinboloak, baloreak, 
etab.) orain arte abiadura honetan gertatu ez zirenak. 
Komunikazioak aurkezten dituen aukerek, eduki hauen 
hedapenarekin erlazioan, ez dituzte soilik eragin “positiboak” 
sortzen, ez gaitu soilik gerturatzen eta elkar ezagutzea 
posible egiten planetako puntu ezberdinetako pertsonak, 
exotikoak bezala izendatutako gizarteetako kultura elkar-
trukerako merkantzian bihurtzen ari da, homogeneizazioa 
errazten dutena. Teknologia hauen gizarte menderatzaile 
ekoizle eta erreproduktoreek indarrez hartzen dizkiete 
baloreak, artea eta hizkuntza txikiei edo logika globalean ez 
parte hartzea erabakitzen dutenei, beraien kosmobisioekin.



TOKIKOA-GLOBALA IKUSPEGIA 

Baina, eta Alcañiz M. (2008) egileak adierazten duen 
bezala, nahiz eta erretorika bateratzailea izan, eta botere 
globalen urritasunaren aurrean biztanleria osora iristeko, 
ezberdintasun historikoak eta tokian tokikoak existitzen 
dira. Testuinguru honetan, bertakoaren eta tradizionala 
den horren globalizazio bat sortzen da, ñabardura 
ezberdintasunean jartzen duten logika horietatik, balio 
erantsia bezala.

Dinamika hauek, egileak adierazten duen bezala, logika 
teknologikoez errazten dituzte, kultura minonitarioen arteko 
erlazioa errazten duten arren, egia da ere korronte kultural 
hegemonikoek xurgatzeko arriskua dutela. Izan ere, kultura 
da globalizazioaren kontrako eraginak modu indartsuenean 
jasaten ari den alderdi eta tokian tokitik erresistentzia berriak 
egiteko arazo gehienak dituena, kasu askotan eremu hau ere 
kontsumoaren produktu batean bihurtzen delako

 
 

POLITIKA

Estatua gobernuko eta administrazioko modu nagusiena 
osatzen jarraitzen duen bezala, globalizazioaren eragina 
ere izaten ari da. Egile eta korronte ideologiko ezberdinek 
mundu izaerako erakundeen dinamika jarraitzen dute (NBE, 
OME, NDF, Munduko Bankua, etab.), arrazoituz kultura eta 
ekonomia elkarren artean geroz eta konektatuago daudenez, 
estatuek eraginkortasuna eta boterea galtzen dute euren 
mugen barruan ekonomia eta ideia fluxu horiek ezin 
kontrolatzean, eta ondorioz nazioarteko gobernuen aldeko 
apustu egiten dute. Hala ere, praktikan, helburu honek 
burujabetza nazionalak gutxitu egiten ditu, kasu onenetan, 
aldiz, kasu okerrenetan estatu gaindiko eremuetako 
erakundeen esku uzten dira.

 Hau guztia euskarritzen da interes globaleko gaien inguruko 
munduko goi-bilera asko ospatzen, estatuak geroz eta 
babesgabetuago dauden arazo globalen aurrean eta geroz 
eta txikiagoak bertakoentzat. Waters-ek (2002:98) adierazten 
du egungo globalizazio egoeretan, burujabetza printzipioa 
askotan zapaldua izaten dela planetako biztanleek arazo 
komun multzo bat esperimentatzen dutela aitzakiarekin, 
Estatu-nazio baten ekintza indibidualengatik okerragotuak 
izan daitezkeenak. Burujabetzaren urraketak izan daitezke 
alderdi politikoei dagokienak, hemen sartzen dira bai “gerra 
prebentiboak” bezala hartzen diren atake militarrak Irak 
ekonomikoen estilo osoan, bai finantza-erakunde globalak 
herrialde batean sartzen direnean tokiko lehiatzaileei 
zapalduz (Stiglitz, 2002:55) 

1 Erromako Kluba 1968 urtean sortu zen Aurelio Peccei-ren eskutik, enpresa-
buruzagia, Bruno de Finetti matematikalaria eta Pietro Ferraro, beste 
zuzendari batekin batera. Biak izan ziren txostena argitaratzearen arduradun 
(Sartori eta Mazzolenni, 2003:177-178).
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INGURUMENA

Hau izan da beranduen aztertu den gizakiaren bizitzaren 
alderdietako bat globalizazioaren eraginetik. Izan ere, 
Europan eta EBetan industrializazio prozesua hasi zenetik, 
egile ezberdinek globalizazioaren gaia landu zuten 
(Moldelslki 1972; Wallerstein 1974, Keohane y Nye 1977, 
citados por Held y Mc Grew 2000), baina ekoizpen sisteman 
emandako aldaketetan oinarritu ziren, prozesu honek 
lehengaien kontsumoan eta ingurumenean izango zituen 
aurreikusitako ondorioetan baino.

XX. mendearen erdi aldean, industria hazkundearekin EBen 
mugetatik haratago, ikusten hasten dira ingurumenaren 
arazoak, eta une honetatik aurrera pentsatzaileak dimentsio 
honetan hasten dira euren lanak bideratzen. Honen adibide 
da, 1972 urtean Erromako Kluba deiturikoan idazten da 
lehenengo txostena, hazkunde ekonomikoak dituen 
arriskuak naturaren gainean. Hemendik aurrera sentsibilizazio 
mugimendu bat hasten da hazkundeak dituen arriskuen 
aurrean, nazioarteko erakundeek ere gai honen inguruan 
arreta berezia jarriz, Nazio Batuak bezala.

Beranduago Brudtland txostena iritsiko litzateke 1987 
urtean Ingurumenerako eta Garapenerako Munduko 
Batzordeak (Nazio Batuak) burutua, baina arazo ekologikoak 
arazo globalak direla gizarte mailan kontzientzia hartzea 
Lurraren Goi-bileran deiturikoan eman zen, 1992 urtean Rio 
de Janeiron ospatua. Hitzaldi honetan, hainbat neurrien 
artean, Fuertes (2008) egileari jarraituz, herrialde aberatsek 
konpromisoa hartu zuten laguntza publikoak handitzeko 
herrialde behartsuentzat, beti ere laguntza horiek 
ingurumena babestera bideratzen baziren. Era berean, 
herrialde industrializatuei estutzen zitzaien euren berotegi-
efektuko gasen emisioa erregulatzeko, aurrerago ikusiko 
dugun bezala eskaera hau egun oraindik indarrean dago, 
inoiz baino gehiago.
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Ingurumenaren arazoa kontuan hartu zen hurrengo une 
nabarmena, arazo edo gai globala bezala eta planeta 
osoari eragiten dioena, 1997 urteko Kyotoko Protokoloaren 
onarpena da. Bertan, berotegi-efektuko gasen emisioen 
murrizketarako arauak ezartzen dira 1999 eta 2008 
urteetarako herrialde industrializatuentzat, hala ere 
herrialde batetik bestera murrizketako konpromisoak asko 
aldatzen dira. Aipatutako protokoloa gertaera bat bezala 
konfiguratzen da, mundu mailan emisio gehien sortzen 
dituzten indarrek berresten ez badituzte ere, nazioarte 
izaerako hitzaldi multzo baten hasiera da betetze mailaren 
jarraipena egiteko (Montreal 2005, Indonesia 2007, 
Kopenhage 2009, Mexiko 2010), eta bertan gehien kutsatzen 
duten indarren konpromiso eskasa nabarmentzen da klima 

aldaketa geldiarazteko.

UNIBERTSITATEA

Pentsa dezagun globalizazio prozesu hau 
Unibertsitatearentzat, ikerketa erakunde eta zerbitzuak 
ematen dituena bezala goi-mailako hezkuntzako sare 
nazional eta nazioarteko sare baten parte da. Eta ahula 
edo sendoa izan daitekeen lotura horrek sistema zientifiko, 
hezkuntza sistemak, sistema kultura eta globaletik isolatua 
ez dagoela zehazten du. Hau da, Unibertsitate publikoa eta 
pribatua ez dago testuinguru eta errealitate sozioekonomiko 
kultural honetatik kanpo, eta erronka asko ditu aurrean.

Zalantzarik gabe, hezkuntzaren merkantilizazio proposamena 
horietako bat da, baina ez da bakarra. Hala ere, gure iritziz 
erakunde honen defentsa korporatibista tradizionala ez 
da egoera honen aurrean erantzun eraginkorrena ezta 
legezkoena ere, hain zuzen ere kontrakoa: proposamen 
eraldatzaile sakonak bultzatzea, historikoki kokatutako 
gizarte konplexutasunetik sustatua. Hau da, gizartearen 
aurrean ireki, ekintzatik sortutako beste ikuspegi eta jakintzak 
barneratzeko asmoz.

Horrez gain, unibertsitate kalitatearen inguruko parametroak 
birformulatzea proposatzen dugu, justizia soziala eta 
kognitiboa terminoen azterketa bat eginez. Horretarako, 
gobernu kudeaketako (gobernantza) beste eredu batzuen 
aldeko apustu egin behar da, eta bereziki, autonomia maila 
botere ekonomikoari dagokionez. Lerro diskurtsibo honetan 
hainbat lan teoriko garatu dira, beste metrika ezberdin 
batzuk erabiltzea proposatzen dutenak, giza garapenaren 
dimentsio propioak jasotzen dituena eta ez bikaintasunaren 
ereduena (Arnoso, M, 2019; Boni, A., 2011).

Unibertsitatea gizartearen eskaeren parametroen inguruan 
gobernatu behar da, hauek beti ez dute bat egiten 
merkatuan daudenekin eta horretarako, eragile sozial, 
politiko eta ekonomiko bat bezala onartu behar da modu 
parte-hartzaile batean eta ez aldebakarreko hierarkikoa 
bezala. Ildo honetan interesgarria da aipatzea Madrilgo 
Unibertsitate Konplutenseko irakaslea, Carlos Fernandez 
Liria, UKS sareak (Unibertsitate Kritiko Sarea, Emaús Gizarte 
Fundazioa parte dena) antolatutako jardunaldi batzuetan 
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UPV/EHUn 2019 urtean, bere mesfidantza adierazi zuen 
Unibertsitate Publikoaren bilakaerari dagokionez, Boloniako 
planaren inplementazioaren ondoren. Egileak esaten du 
unibertsitateek euren oinarrizko eta jatorrizko printzipioa 
jarraitu ordez, hots, gizartearen beharrak asetzea, merkatuko 
printzipioak asetzen dituela.

Funtsean bidea bakarra dela dirudi: Unibertsitateak 
konpromisoa hartzen du bere buruaren eta kokatua dagoen 
gizarte testuinguruaren aldaketako eragile boluntario bezala, 
edo oso gutxik izango dute posible merkatuak ez xurgatzea.

Ildo honetan, egungo dinamika ez dirudi printzipio horietara 
gerturatzen denik, ezagutza sortzen duten erakundeen 
sare global horretan barneratzen duen Unibertsitate 
baten aurrean gaudelako, pentsamendu unibertsalak 
sustatzen dituelako, errezeta “bakarrak” bezala eta edozein 
testuinguruetatik deserrotuak (Sousa Santos, 2009). Oposizio 
faltsu batetik abiatuko balitz bezala: ezagutza sortzen bada 
eta jarduerak eta tokiko eragileak bultzatzen badira ezin 
da baliozkoa izan mundu global batean. Irakaskuntzan 
ezagutzaren ikuspegi merkantilizatzaile eta deserrotu bat 
nagusitzen da, azken urteetako politiken ondorioz baieztatu 
dezakegun bezala.

Ildo honetan eta hainbat eragileren lankidetzari esker, 
errealitate hau argitzen duten hainbat alderdi definitu 
ditzakegu.

Tokian tokikoa dena geroz eta alboratuago dago: ikasleen 
aldi bateko migrazioaren fenomenoari esker (ikasleen elkar-
trukeko programak eta mugikortasuna), urrutiko hezkuntzak 
eta IKTen erabilerak zailagoa egiten dute lurraldeari 
errotutako hezkuntza batean pentsatzea.

Deserrotze kulturala: aintzat hartzen badugu unibertsitate 
ikerketa finantzaketa eskuratzearekin zehaztuta dagoela, eta 
hau definitzen dela kapitalaren eta utilitaristen logikarekin 
funtzionalak diren parametroetan, geroz eta zailagoa izango 
da pentsatzea ikuspegi kritikoa eta garatzen den lurraldearen 
identitate historikoa duten ikerketetan. Izaera heterogeneoak 
eta unibertsalista duten ikerketei bide emanez.
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Argitalpen “zientifikoen” papera, Emaúsetik Alejandra 
Bonirekin egindako lankidetzari esker, Valentziako 
Unibertsitate Politektikoko ikerlaria, Ekimuin prozesuaren 
esparruan, onartzen dugu une batean gaudela non, 
komunitate zientifiko-akademikoa osatzen duten pertsonen 
sustapenak argitalpenak eskatzen dituen “oihartzun handiko” 
aldizkarietan, %40 arteko onura tarteak dituzten argitaletxeek 
kontrolatuak daudenak. Hau da, irakasleriaren sustapenerako 
merituen sustapen-sistema zehaztua dago argitalpenen 
negozioa elikatzen duten parametroengatik, eta ez hauen 
gizarte eragina edo ikuspegi kritikoa elikatzen dituztenak.

Ez da alternatiben aldeko apustu egiten: master eta 
graduondoko espezifikoak badaude ere, Ekonomia Sozial 
eta Solidarioa alde batera geratzen da Unibertsitate 
formazioan, alboratuak diren espazioetara edo irakasleria 
eta elkarteen langileriaren sustapenera. Ez da tresna 
egiaztatu eta baliozko bat apustu egiten duena giza garapen 
jasangarriaren, ekonomia zirkularraren, tokian tokiko garapen 
ekonomikoaren eta ingurumen errespetagarri baten alde.

Bertako eragileen partaidetza eskasa:  lurraldeari errotuta 
dauden eta ahalmen eraldatzailea duten GKE eta elkarteak 
oso gutxitan barneratzen dira ahots zilegitua duten eragileak 
bezala errealitate soziala aztertzeko. Kasu onenean iker-
objektu bezala hartzen dira, ez subjektu bezala. Ikasleek 
informazio gutxi dute hauek betetzen duten paperaren 
inguruan eta bertara jotzen dute motibazio eta jakintza 
pertsonaletik, unibertsitateak berak bultzatutako informazio 
zehatz batetik baino.
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ZEIN DA 
UNIBERTSITATEAREN 
ETA TOKIAN TOKIKO 
GIZARTEAREN 
ERLAZIOA?

Ekintzan oinarritutako metodologia berritzaileak 
ez ditu sustatzen, subjektuak objetibizatzen 
dituen desberdintze positibista gainditzea helburu 
dutenak, hauek agentziako gaitasuna duten 
subjektuak bezala ahalduntzea galaraziz, ikerketa 
objektu bezala baino gehiago.

Estatuaren eta politikaren erlazioak desitxuratzeko 
indar bat dago, pribatizazio tentsioak, merkatuaren 
azpian dauden gure gizarteen itxikeria eta 
kontrola, ondorioz unibertsitateak eta ezagutza 
merkatuaren baloreen irizpideetara murgilduta 
ikusten dira. Egoera honek merkatuan adierazten 
eta azaltzen ez diren ezagutza alternatiboen 
suntsiketara eraman du.

Latinoamerikatik, gure gizartean kolonialismo 
latenteko egoera bat, modu batean zein 
bestean, agerian jartzen jarraitzen dute: barne 
kolonialismoa, neokolonialismoa, arrazakeria, 
xenofobia, islamofobia, besteak beste; adibidez, 
nola nabari den tentsio hau irakasle gizon-zurien 
kontzentrazio bat dagoenean emakumeen, 
ondorengo-afroen, indigenen aurrean, besteak 
beste. Europar testuinguruan ezagutza batzuk 
beste batzuen inguruko gain estimazioa nabari da, 
merkatu kapitalistara bideratutako gradu kopuru 
gehiago sustatzen eta eskaintzen direlako gizarte 
esparrura baino, gizon kopuru handiagoa erabaki 
hartze karguetan, gizarteetan dauden aniztasun 
sozialaren bisibilitate eskasa, Unibertsitatean 
errepikatzen ez dena, etab.

Joera bat dago, dominazio moduak beraien artean 
elkartuak aurkezten dira, eta gure borrokak/ 
erresistentziak sakabanatuak daude.
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ZEIN ERRONKA 
DITU 
UNIBERTSITATEAK 
ERALDATZAILEA 
IZATEKO GLOBA-
LIZAZIOAREN 
TESTUINGURUAN?

Joera patriarkalez, kapitalistez eta kolonialistez bustiak 
dauden ezagutzaren balidazioko formen arteko 
erlazioan, tentsio bat dago irizpideak eztabaidatzeko 
ezagutzei baliozkotasuna ematen dietenak eta 
horrela hartzen ez diren beste batzuek, nagusi den 
instituzionalitatearen aldetik.

Ezagutzaren merkantilizazioaren eta beste jakintzen 
suntsiketaren aurrean erantzun bezala, garrantzitsua da 
gure historiak arazo bihurtzea eta nagusi diren jakintzen 
balidazioan eta ekoizpenean sortu diren prozesuak 
berrikustea.

Beharrezkoa da unibertsitate agendatan intentzioa eta 
posizioa zehaztea jakintzen unibertsitate bat eraikitzeko, 
ezagutza berrien eta emantzipazioko bideen eraikuntza 
espazio bat bezala.

Merkantilizazioaren erasoarekin beharrezkoa da 
espazioak eta artikulazioak sortzea inbertsioaren 
defentsan (gastatzen ez dudana) unibertsitate publikoan, 
pentsamendu kritiko, askea eta independentearen 
ekoizpen zentro bezala.

Intentsitate altuko demokratizazioa unibertsitatean: 
desmerkantilizatu, deskolonizatu eta despatriarkalizatu. 
Borroka ezberdinak dira baina artikulatuak.

Kultura-anitzeko jakintzen ekologia baten alde apustu 
egiten duen Unibertsitatea, klase sozialak, talde 
sozialak laguntzen dituena euren kezkatan eta beraien 
emantzipazioko asmoetan.
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Emaús mugimenduaren jatorririk tokian tokiko testuinguruei 
emandako garrantzia protagonista izan da artikulatutako 
talde bakoitzean. Talde horiek bertako beharrei erantzuten 
diete ikuspegi global batetik Emaús International edota 
Emaús Europatik euskarritua.

Emaús Gizarte Fundazioaren kasuan, Gizarte 
Eraldaketarako Hezkuntzarekin lotutako proiektu guztiek 
ikuspegi ezberdinak barneratzen dituzten Hegoaldeko 
errealitateetatik, proiektuen fase guztietan tokikoa-globala 
ikuspegia barneratzen. Modu honetan, Ekimuin prozesuan 
CEP Alforja sarearen partaidetza nabarmentzen da, 
unibertsitate eraldatzaile baten eredu baten eraikuntzan 
laguntzen eta gurekin batera lanean ari dena.

Lankidetza honen emaitza, Latinoamerikatik ekarpen ugari 
jaso ditugu, aurrez aurreko topaketako espazioetatik (elkar-
truke bidaia Costa Ricara, Cordobako Erreformaren 100 
urteurrenean parte hartzeko helburuarekin), eta espazio 
birtualak (online foroa antolatzea erakunde eta gizarte 
mugimenduen eta unibertsitate komunitatearen topaketa 
gune bezala).

Horrez gain, euskal unibertsitate ezberdinetako ikasgeletan 
emandako saio ezberdinetan sistematizatutako jakintzak 
barneratu ditugu, Ekonomia Solidarioa elementu hedatzaile 
bezala hartua, 1.000 ikasle baino gehiagoren sentsibilizazioa 
hartzea posible egin da gakoa estrategikoetara aldatuz.
Ikaskuntzen sistematizazio hau lantegi zikloarekin osatu 
da, Abarka GKEn eskutik Erasmus+ programaren esparruan 
proposatutakoa. Lantegi hauetan zehar bi arazo aurkeztu 
ziren, unibertsitatea eraldatzailea izateko aurre egin behar 
dien erronken barruan finkatzen direnak: globalizazioa 
eta komunikazioa, beti ere gizarte eraldaketako gakoan 
pentsatua. Aipatutako lantegi horietan Europa osotik 
etorritako berrogeita hamar pertsona inguruk parte hartu 
zuten, ondorioz, bertatik ateratako ekarpenak esanguratsuak 
direla esango genuke bi arrazoi kontuan hartuta: alde batetik, 
laginari dagokionez partaide kopurua handia izan zen; beste 
aldetik, programa beraren izaeragatik, unibertsitateen papera 
agerian jartzen duen mugikortasunaren barruan kokatua, 
garai globalizatzailean.

EMAÚSEN ESPERIENTZIA
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Lantegi hauekin batera, CEP Alforjarekin egindako 
lankidetza lan hauek, online foroaren sistematizazioa, 
ikasgeletan ikaskuntzen bilketa eta Emaúsen presentzia 
EAE osoan, konklusio multzo bat atera ditzakegu ikuspegi 
ezberdinetatik: ikasleriaren ikuspegia mugikortasuneko 
programetan daudenak, globalizazioaren papera zein den 
ematen digutenak; euskal unibertsitateetan matrikulatutako 
ikasleriaren ikuspegia; hegoaldeko eragileen ikuspegia, neurri 
multzo bat ematen dizkigutenak; eta, hainbat neurri zehatz 
ezartzea posible egiten duen ikuspegia, Euskal Unibertsitate 
Sistemaren konplexutasunera moldatua.

Garatzen edota parte hartzen dugun edozein jarduera 
eta lankidetzatan, galdera multzo batek gidatu zuen gure 
eragiten Hezkuntzaren eremu honetan. Ondoren aurkezten 
ditugun galdera hauek hausnarketan gidatzeaz gain, 
unibertsitate eredu eraldatzaile batera iristeko ustez hartu 
behar diren neurrietan ere gidatzen gaitu.

Non kokatu behar gara Kulturaren 
hegemonizazioaren aurrean?
 
Zein neurri hartu behar dira minoria etniko eta 
kulturalak ez desagertzeko?

Nola sustatu behar ditugu ingurumena gutxiago 
kaltetzen duten eta gehiago errespetatzen duten 
ekonomia moduak?
 
Nola sustatu dezakegu genero aniztasuna 
hegemonizazioaren joera dagoen une batean?

Zergatik existitzen da diru eta giza mugimendu 
askea pertsona batzuentzat eta beste batzuentzat 
ez?
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Ditugun datuen arabera, hauek dira ateratzea posible izan 
genituen konklusioetako batzuk:

Ikasleen ikuspuntutik:

- Globalizazioaren inguruan ezagutza eta kezka asko dituzte, 
baina ez dute kontzeptualizazio argi bat.  

- Globalizazioaren eraginen aurrean bertako alternatibak ez 
dira ezagutzen.

- Ikuspegi kritikoa aurrez definitua dago, jatorrizko 
ezagutzaren arloen arabera. Hau da, humanistika arloetako 
parte hartzaileak aldez aurretik globalizazioaren kritikara 
jarriago daude beste zenbait arlokoak baino (adibidez, 
Enpresa-ikasketak, Ingeniaritza Teknikoak, etab.)

- “Bertakoa”, testuinguratua den horren gainbehera 
identifikatzen da, bereziki kultura eremuan, baina ez dira 
klabe eraldatzaileak pentsatzen, are gehiago, kasu askotan 
kultura eta hizkuntza homogeneizazioa “gerturatzea” posible 
egiten gaituen balio bat bezala ikusten da.

- Ingurumen Jasangarritasuna edo Unibertsitatearen rola 
Gizartean bezalako hainbat gai ez dira modu berdinean 
partekatzen ikasleengatik eta Gizarte Mugimenduengatik. 
Akademia eremutik despolitizatu egiten diren kontzeptuak 
dira eta zama ideologikoa kentzen zaie.

- Kasu askotan “iparra” eta “hegoaren” inguruko aurreiritziz 
betetako imajinario kolektiboak errepikatzen jarraitzen 
dute. “Bestearen” kultura edota ekonomia zehaztasunak gai 
exotikoak bezala ikusten dira, aniztasunaren baloreak bezala 
ikusi ordez.
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UNIBERTSITATE ERALDATZAILE BATERAKO 
PROPOSAMENAK HEGOALDE GLOBALETIK

Aurretik adierazi den bezala, Ekimuin prozesuaren eremuan lankidetzak garatzen ari gara Hegoalde 
Globaleko erakundeekin, bereziki Costa Ricako CEP Alforjarekin. Esperientzia eta jakintza elkar-
trukaketa hau garatu zen elkarren arteko aholkularitzari esker azken urteetan eta bi bidaietan 
zehar landu zen erakundeko eragileen artean, Costa Ricara joan ziren Kongresu baten esparruan 
Hezkuntza Eraldatzailearen inguruan, 2018 urtean. Ondoren, elkarrekin foro birtual antolatu genuen, 
Unibertsitateak aurre egin behar dizkion erronken inguruan gizartearekin duen erlazio horretan, eta 
lankidetza osatu zen CEP Alforjako kideen elkar trukeko bisita batekin Euskal Autonomia Erkidegora, 
proiektu eta jarduera komun ezberdinetan garapenerako, aholkularitzarako eta elkar-trukerako. 
Erakundeen arteko loturak aurrera jarraitzen du, egun oraindik erlazioa mantentzen da.

Jakintzen elkar truke hauen ondorioz eta Sareak Latinoamerikar unibertsitate eragileekin duen 
lankidetzari esker, proposamen multzo bat elaboratu ziren Unibertsitate Eraldatzaile baten bidean 
aurrera egiteko.

2 (eskuragarri: https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/ docs/
compilado_sintesis_e_intervenciones_foro_virtual_u)
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1
Gizarte ekintzan erlazio artikulatuen bidez unibertsitateetan 
espazio irekiak sendotuko dira, eskualde ezberdinak 
ezagutzeko eta bide batez, jakintzen ekologia eraikitzeko 
formak eta moduak lantzeko, partaide beraien aldetik eta 
euren prozesuetatik.

2
Unibertsitateen eta gizarte konplexutasunaren arteko 
sinergietatik abiatuz, ezagutzen dibertsifikazioa sustatzen 
duten erlazioak irekitzen dira. Horretarako garrantzitsua da 
hegoaldeko epistemologietan sakontzea, ekintzan sortutako 
ezagutzen balioztapen moduak sortzeko, kolonialismoa, 
kapitalismoa eta patriarkatuaren aurkako konpromisoa duen 
ekintza horretan. Elementu hauek sakontzea lortzen bada 
aliantza alternatiboen eraikuntzaren bidean izango gara, 
konfiantzan oinarrituta behetik hasita, aniztasun plurala eta 
gizarte emantzipazioko ikuspegi batekin konprometituak.

3
Gizarte ekintza ulertu beharra dago irakaskuntzan eta 
ikerketa iturrian egon behar duten ezagutzen parte bezala, 
baita pentsamenduaren eta diziplina-arteko abiapuntu, 
irteera bezala. Gizarte ekintza auto-eraketa komunitarioaren 
sendotasunarekin konpromisoa izan behar du, aniztasuna 
kontuan hartzen duten prozesu parte-hartzaileen bitartez.

4
Gizarte Ekintzak eskatzen du prozesuen partaideek gizarte 
eraldaketarekin kontzientziazio, formazio eta konpromiso 
maila handiagoa izatea. Garrantzitsua da bultzatzen diren 
proposamenak elkarrizketa parte-hartzaileetatik abiatzea.
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5
Garrantzitsua da ekimenak sistematizazio prozesuekin 
lotzen dituzten politikak bultzatzea, baita material arin eta 
funtzionalen ekoizpenarenak ere, proposamenak kokatzea 
posible egiten dutenak eta parte hartzen den espazio 
ezberdinen erabakien oinarri bihurtzea, tartean dauden 
instantzietatik.

6
Errektoreordetzen arteko artikulaziorako eta koordinaziorako 
espazioak zehaztu, prozesu elkartuak eta erabaki bateratuak 
ezartzeko.

7
Unibertsitate hedapena irakaskuntzaren baldintza 
berdinetan kokatu, balioztatzen Gizartearen eta 
Unibertsitatearen arteko loturako espazio nagusia esan nahi 
duela.

8
Akademia pentsamendua eraiki ahal izateko behin eta 
berriz errepikatzen den behar bati erantzutea, hedapeneko 
praktiketan eskuratutako aberastasunetik abiatuz, posible 
egiten duen esperientzien sistematizazioaren inguruko 
metodologia eta ikuspegi bat proposatuz, hedapeneko 
prozesuetan bizitako esperientziaren deskribapenean eta 
berreraikuntzan zehaztasun bat eskatzen duen neurrian, 
eta kontzeptuzko eta teorizazioko galdetze aukerak 
irekitzen dituen neurrian, esperientzian adierazten diren 
fenomenoetatik abiatuz: testuinguru ekonomiko sozial eta 
kulturalak, unibertsitatearen rola, ikerketa proiektuetara 
irekitzen diren gaiak, irakaskuntza eta ikaskuntzako 
prozesuen ulermena, akademikoen eta komunitateetan 
bizi diren pertsonen arteko jakintzen elkarrizketaren bidez 
sortzen direnak.
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9
Lantegi hauetan burutzen den formazio praktikoa eta 
teorikoa, sormenezko lanketa  eta lanketa berritzailea egitea 
posible egiten duena, ezagutza akademikoaren beste 
ekoizpen modu batzuei dagokionez.

10
Unibertsitateak komunitateekiko lotura honetan egiten 
duen lana berriz balioztatzea eta ikaslerian sortzen duen 
kezka arazo hauen aurrean hartzen duen rolari dagokionez, 
profesional bezala.

11
 Gure buruari galderak egitea ezinbesteko faktorea da 
gure formaziorako. Ez gelditu erantzun errazekin, azaleko 
deskribapenekin, baieztapen eskematikoekin, errepikatzen 
diren esaldi elaboratuekin… sakonean dagoena 
begiratzeko gonbidapen bat da, ikusten ez den horretan 
arakatzea, gertatzen diren faktore ikusezin horien inguruan 
galdetzek norberaren pentsamendu bat izateko gaitasuna 
eraikitzen lagunduko digu; etengabe gai berriak eraikitzen 
edo berrietara irekia egon arren, eremu intelektualak 
irekitzen dituzten baieztapenak elaboratzen joan daiteke, 
erraztasunez eta sendo zapaltzen dugula sentitzen garen 
eremuak.
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a) 
Eredu teknokratiko batetik kudeaketa parte-
hartzaile batera pasa.  

b) 
Tokian tokiko enpresekin aliantzak ezarri, 
jasangarriak diren ekoizpen-ereduak 
artikulatuz eta ez esplotazioan oinarritutakoak.

c) 
Guztion bizitzaren erreprodukzioa ziurtatzen 
duen ekonomia sozial eta solidario bat sustatu.

d)  
Tokian tokiko gizarte eta ekonomia aktoreek 
ezagutza eta informazioa eskuratzeko aukera 
pribilegiatua izatea. Honek ikerketa aplikatuko 
bere agenda aldatzen duen Unibertsitate bat 
eskatzen du, ez enpresa eraginkortasunaz 
soilik “pentsatzen” duena, gizarte justizian eta 
garapenean ere pentsatzen duena.

e) 
Unibertsitateak eta gainerako hezkuntza 
sistemak, Estatuak eta gizarte zibilak elkarrekin 
egin dezagun.

ZEIN ALDAKETA 
ZEHATZ BEHAR 
DITUGU UNIBERTSITATE 
ERALDATZAILE BAT 
LORTZEKO?
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