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Ukaezina da unibertsitatea, garrantzizko 
gizarte instituzioa den heinean, paper deter-
minantea jokatzen duela gizarteen eraldake-
tan. Gero eta gehiago dira unibertsitateari 
hausnarketa kritikoa sustatzea exijitzen dio-
ten ahots kritikoak eta era berean, sistema 
justu eta solidario baten alde, irakaskuntza, 
ikerketa eta gizarte erantzukizuna ardatze-
tan, modelo hegemonikoaren alternatibak 
barneratzea eskatzen dutenak ere. Ezin 
dugu ahaztu, unibertsitatearen berezko mi-
sioan aurkitzen dela gizarte eraldaketarako 
kontribuzioa.  

Argitalpen honek unibertsitatea eta bere 
gizarte rolaren inguruko eztabaida mahai-
gaineratzen du, halaber, modelo sozieko-
nomikoaren eraldaketan betetzen duen pa-
peraren hausnarketa. Era berean, Emausen 
eta bere kideen eskarmentutik, unibertsitate 
eredu kritiko eta eraldatzaile baten sorkunt-
zaren bidean ekarpenak egiten saiatzen da. 
Zentzu honetan, 20 elkarrizketa baino gehia-
go egin zaizkie esperientzia nabarmengarri 
eta eraldatzaileetako eragile protagonistei, 
batez ere, praktika onen bitartez logika eko-
nomiko eta pentsamendu korronte alternati-
boak unibertsitatera hurbildu dituztenak. 

Emaus Gizarte Fundazioak urteak daramat-
za norabide honetan lanean, batez ere, Eko-
nomia Sozial eta Solidarioa unibertsitatean 
sartuz logika parte-hartzaileen bitartez, izan 
ere, Emaús Gizarte Fundaziotik Ekonomia 
Sozial eta Solidarioak, zentzu honetan paper 
oso garrantzitsua duela uste dugu. ESS eko-
nomia, norberaren garapenaren eta garapen 
komunitarioaren zerbitzura dagoen bitarte-
ko bezala eta ez helburu bezala aldarrikat-
zen duen ikuspegi eta praktika bat bezala 
ulertzen dugu, pertsonen bizitza kalitatearen 
eta gure gizarte ingurunearen hobekuntza-
ren alde egiten duen tresna bezala. Beraz, 
pentsamendu eta jarduera ekonomikoaren 
kontutan hartze etiko eta humanista batean 
bere sustraiak barneratzen dituen kontze-
pzio bat, pertsona eta komunitatea garape-
naren erdigunean kokatzen dituena.

Dokumentu honen helburua ez da azken 
eredu bat eta itxia izatea, eremu desberdi-
netatik sor daitezkeen ekarpenetara eta al-

daketetara irekia izatea baizik, azken batean, 
bizirik eta etengabeko eraikuntzan dagoen 
dokumentu bat da. 

HELBURUA

Hemen aurkezten den ikerketa honek 
helburu bikoitza du. Alde batetik, Ekono-
mia Sozial eta Solidarioaren sustapenerako 
hezkuntza jarduera eta prozesuen praktika 
egokiak eta esperientzia arrakastatsuak sus-
tatu, balioan jarri eta ikustera ematea, EAE-
ko unibertsitate hezkuntza komunitateko 
hezkuntza espazio formaletan eta informa-
letan.

Beste alde batetik, unibertsitate eraldatzai-
le baten beharraren inguruko eztabaidaren 
parte izan nahi du, baita unibertsitateak be-
rak duen gizarte rolaren berreskurapenaren 
parte ere. Ereduak, unibertsitateak epe lu-
zera dituen estrategien inguruan intzidentzia 
egitea bilatzen du, modu honetan unibert-
sitateak gizarteren garapenean duen rola 
zehaztuz, gizarte aldaketak eta eraldaketak 
sustatzeko duen gaitasunaren baitan. 

IKERKETA 
PARTE-HARTZAILEA

Lehendabizi, material hau hainbat erakun-
de eta pertsonen parte hartzearen fruitu dela 
azpimarratu nahiko genuke eta hauek gabe 
ikerketa honek ez lukeela zentzurik izango. 
Gure ustez, aurkezten dugun dokumentua-
ren pertinentzia eta erabilgarritasuna, 19 
ekimen eta 50 pertsona baino gehiagoren 
esperientzietatik ateratako kontraste eta 
ikaskuntzekin elikatuta egotetik eratortzen 
da. Pertsona hauek akademikoak zein akti-
bistak izateaz gain, talde eta kolektibo eral-
datzaileetan oso inplikatuta daude. Emaitza, 
prozesuaren bilera, tailer, elkarrizketa, ikas-
taro, eztabaida eta hausnarketa guztietako 
konklusioetan oinarritzen da. 
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ETAPAK
Prozesua lau etapetan banatuta dago:

Bibliografia hustuketa

Praktika egokiekin, tokiko eta nazioarteko 
erreferenteekin, ESSaren sustapen politike-
kin, unibertsitate eremuarekin lotura duten 
mugimenduekin erlazionatutako txosten, 
artikulu, dokumentu eta berrien bilketa bat 
burutu zen. 

Praktika egokien identifikazioa 
eta azterketa

Unibertsitate eremuan ESSrekin erlaziona-
tutako praktika egokien aurretiko identifika-
zio lan baten ondoren, aipatutako proiektu 
horietan lan egiten duten pertsonei elkarri-
zketak egin zitzaizkien, gidoi bat jarraituz. 
Elkarrizketa horietan irakasleriak, ikaslegoak, 
langile teknikoek parte hartu zuten, baita 
gizarte entitateetatik eta mugimenduetatik 
eratorritako pertsonek ere. 

Udako ikastaroak

Elkarrizketen osagarri bezala, udako bi 
ikastaro burutu ziren, unibertsitate konpro-
metitu eta eraldatzaile batekin inplikatuta 
dauden kolektiboetatik sor zitezkeen infor-
mazio osagarriak, kritikak eta  proposamen 
berriak biltzeko, baita unibertsitate eredua 
aberasteko ere.

Lehenik eta behin, 2015 urtean, udako ikas-
taro bat burutu zen UEUn "Beste ekonomia 
baten sustapenerako unibertsitate eraldat-
zailea" izenburuarekin eta hurrengo urtean, 
2016 urtean, gai espezifikoago bat lantzen 
zuen ikastaro bat antolatu zen “Unibertsitate 
inkubagailu sozialak” gaiaren inguruan GEZ-
KI (Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Koope-
ratiboaren Institutua) institutuarekin batera. 

Ereduaren idazketa 

Informazio guztiaren bilketa egin ondo-
ren, unibertsitate ereduaren proposamena-
ren idazketari ekin zitzaion, Mugari Gabe 
erakundearen aholkularitzarekin genero 
atala modu zuzenean idazteko. Bai ereduak 
baita gako garrantzitsuenek NESOL eta Mu-
garik Gabeko Ekonomilariak-en erakundeen 
kontrastea izan dute.

Argitalpen honek ez du unibertsitate eral-
datzaileko azken eredu bat izatea bilatzen. 
Gizarte rol sendo batez markatua dagoen 
unibertsitate baten alde lan egiten duten 
pertsonen kezkak eta ilusioak modu ordena-
tu baten sistematizatzea eta ikustera ematea 
bilatzen du soilik. Azken batean, esku artean 
duzun dokumentu honek, intzidentzia eta 
lan egiten jarraitzeko dokumentu base bat 
izatea bilatzen du. 

ESKERTZAK

Lehenik eta behin, eskerrak ematen dizkie-
gu unibertsitatea marea merkantilistak behin 
betiko irentsi ez dezan, egunetik egunera 
beraien harri-koskorra jartzen duten pert-
sonei. Beste unibertsitate bat posible dela 
eta eskatu behar dela uste duten irakasleria, 
ikasleria, gizarte mugimenduak, gizarte zibi-
la…

Bigarren lekuan, esker berezi bat elkarri-
zketetan eta udako ikastaroetan (eranskina) 
parte hartu duten pertsona guztientzat. Be-
reziki Euskal Herriko ekimen eta kolektiboak, 
baina baita Brasilgo –NESOL–, Txileko –
Anamuri– eta Danimarkako –Gurli Jakob-
sen– ekimen eta kolektiboentzat ere.

Azkenik, esker bero bat Olaia Larruskain 
eta Amaia Uribe-Etxeberria lankideentzat, 
prozesu hau hasi zuten pertsonak dira eta 
hainbat arrazoi direla eta, ezin izan dute pro-
zesuaren gauzatzean parte hartu.
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Eredu sozioekonomikoak 
unibertsitateko ereduaren 
gain duen eragina 

2



Espero den bezala, sistema neoliberalaren 
antolamendu eraginak bete betean jotzen 
dio hezkuntza sistemari ere, eta ondorioz, 
unibertsitate erakundeari. Gaur egun, ere-
du ekonomiko hegemonikoaren ildoak dira, 
unibertsitateen gobernantza forma nagusiak 
arautzen dituztenak global mailan. 

Testuinguru honetan, munduko unibertsi-
tate desberdinek urte asko daramate irakas-
kuntzaren sistema merkantilista baten era-
ginpean. Erakunde hauek, egun, enpresarien 
interesetara daude, hau da, enpresen intere-
sen menpe daude eta kasu askotan, merka-
tuaren –malgua eta lehiakorra– beharren zer-
bitzura dauden enpresa pribatu bezala. Hori 
horrela dela kontuan izanik, unibertsitatearen 
orain dela gutxiko historiari atzera begiratuz, 
masen unibertsitate bat izatetik unibertsita-
te-enpresa eredu batera pasa dela ikus de-
zakegu, azken mende erdian (Sevilla, 2010). 
Eredu honen bitartez, unibertsitatea enpresa 
interesen menpe geratu da. Antzezleku ho-
nen azpian bi alderdi nabarmengarri sortzen 
dira:

• Errentagarritasun ekonomikoa edo/eta 
enpresa-errentagarritasuna sortzen duen 
ezagutza eraikitzearen eta sustatzearen 
igoera. Honek, ikerketak enpresa kapita-
listen interes partikularrak asetzera bide-
ratzera eramaten du, kasu askotan, hauek 
burututako finantzaketa zuzen baten bi-
tartez. Joera honek ikerketara bideratu-
tako diru-funtsen murrizpen esanguratsu 
bat ekarri du gizarte edo/eta giza zien-

tzien eremuan, enpresek adierazitako in-
teres baxuagatik, ikerketa hauen emaitzei 
errentagarritasuna ateratzeagatik.

• Lan merkatuko eskari espezifikoak erant-
zutera edo betetzera bideratutako dizi-
plinen sustapena, azken batean, enpre-
sentzat eskulan kualifikatua sortzen duten 
espezialitateak, horrek etorkizuneko lizen-
tziatuentzat enplegu duin bat bermatzen 
ez duen arren. Egoera honen ondorio au-
tomatiko bezala, gutxien eskatzen diren, 
baina horregatik garrantzia gutxiago ez 
duten, diziplinen desagertze mailakatua 
bizitzen ari gara, formakuntza humanis-
tikoarekin erlazionatutako diziplinak. Era 
berean, nabarmendu behar da, askotan, 
unibertsitateetatik jasotako baliabideak 
matrikulatutako ikasle kopuruaren baitan 
daudela, modu honetan, enpresek eskat-
zen dituzten karreren esplotazioak sort-
zen duen arazoa handiagotu egiten da, 
gutxiago ezagutzen diren karreren kalte-
rako. 

Azken urteetan, hainbat izan dira itxiera 
mehatxatu duten estatuko unibertsitateak, 
gerentziazko egituraketa prozesuak jarraituz, 
edo itxi ezean, errentagarritasun gutxiago 
duten fakultateen berregituraketa bat, ge-
hienak humanitateen eremukoak, “kalitatea 
eta bikaintasunaren” izenean. Kontuan hartu 
behar da ere, enpresa eremuetatik eratorri-
tako kalitatezko ereduak, EFQM eredua be-
zala, unibertsitate gehienetan erabiltzen dira 
hauek bikaintasunaren baremoa ezartzeko. 

Unibertsitate eremuan, mota honetako me-
todoen aplikazioaren aurkakotasun nagusie-
tako bat, unibertsitatea-ikaslea eta enpresa 
kontsumitzailearen arteko baliokidetasuna 
da (Temple, 2005). Hala ere, ez da erabilitako 
translazio literal bakarra, ondorengo taulak 
erakusten duen bezala:
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Beste alde batetik, pedagogia, bere bai-
tan, gizarte eraldaketako tresna bat dela 
premisatik abiatuz, nabarmendu nahiko ge-
nuke eredu kapitalistak unibertsitate ikas-
leriaren alfabetatze ekonomikoan sortzen 
duen eraginean. Unibertsitateak paper oso 
garrantzitsua betetzen du gizarteak jasot-
zen duen alfabetatze ekonomiko mota ze-
hazten, Ekonomia diziplina neutro bat be-
zala gizarte edo ingurumenaren loturak edo 
eraginik gabekoa aurkeztea ekidinez, edo 
ikuspegi bateratu eta bakarra duen zientzia 
aldaezin eta eztabaidaezin bat bezala aur-
keztea ekidinez. Nabaria da, kezkagarria 
izateaz gain, azken urte hauetan Ekono-
mia gizarte errealitatetik banatua aurkitzen 
den modua. Teorien eta zenbakien atzean, 
erabaki ekonomikoen eragina jasoko duen 
eta hauen emaitza biziko duen gizarte bat 
dago, beraz, Unibertsitatearen erantzuki-
zuna da eragin honen garrantzia ikasleari 
ulertaraztea eta gizartearen osotasunerako 
irtenbide onuragarrien bilaketan lan egitera 
bultzatzea (Ruiz, Larruskain eta Uribe-Etxe-
barria, 2016). Unibertsitateak pertsonen 
formakuntzarako espazio bat izan behar du, 
munduaren ikuspegi kritiko baten bitartez, 
giza garapen tokiko eta komunitarioko pro-

zesuak sortzeko gai izatea, behar errealei 
erantzuna eman ahal izateko.

Testuinguru honetan, munduko unibertsi-
tate desberdinetatik manifestazio asko an-
tolatzen ari dira errealitate honen inguruan. 
2011 urtetik aurrera, Ekonomiaren eremuko 
ikasleria, irakasleria eta profesional talde 
asko dira, korronte ekonomiko alternatiboak 
ikustera ematen ez direnaren desadosta-
suna publikoki adierazten ari direnak, eredu 
ekonomiko neoklasikoaren nagusitasunaren 
kausa bezala. Horren adibide da Rethinking 
Economics nazioarteko sarea, gizartean eta 
ikasgeletan ekonomiaren berregituraketa 
baten alde, ikaslez, irakaslez eta profesiona-
lez osatuta. Mundu guztiko 50 elkarte baino 
gehiagoz osatuta dago, eta kanpaina (Eko-
nomiaren Demokratizazioa, Kurrikulumaren 
Erreforma…), ekitaldi eta proiektuen bitar-
tez, Rethinking Economics-ek hiritarrak glo-
bal moduan konektatzen ditu, Ekonomia-
ren etorkizunean beharrezkoa den aldaketa 
eztabaidatzeko eta aldarrikatzeko helburua-
rekin, gaur egun Ekonomia zer den eztabai-
da bizia sustatzen duen aldi berean (http://
rethinkingeconomic.org). 

Akademia berez dena... …...bezala ikustera pasatzen da

Hezkuntza Inbertsioa 

Ikaslea Bezeroa/Kontsumitzailea

Misio akademikoa Bezeroen asetasuna

Ikuspegi akademikoa Enpresa-ikuspegia

Metodo akademikoa Bikaintasuna 

Unibertsitatea Enpresa

Egia Bezeroaren ikuspegia

Iturria: Manzano, 2011
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Unibertsitatearen rola eredu 
sozial eta ekonomikoaren 
eraldaketarako

3



3.1 Unibertsitatearen papera beste 
eredu ekonomiko eta sozial 
baten trantsiziorako bidean

Unibertsitate instituzioak tradizioz, ezagut-
zen, trebetasunen eta konpetentzien sorre-
rarako zentroak izan dira, bertako ikasleriari 
jarrerak eta arauak bereganatzea erraztuz. 
Baloreak, gizarte integrazioa, eta hedape-
nez, gizarteen konfigurazioa transmititzeko 
ezinbestekoak diren erakundeak dira.

Hala ere, unibertsitatea, erritmo lasai ba-
tean irakatsi eta akademia lanak burutzen 
diren lekua eta nor bere baitan biltzen duen 
leku lasai bat denaren ideia erromantikoa 
alde batera uztea, eta unibertsitatearen 
ikuspegi utilitarista baten eta ikuspegi hu-

manista baten artean dualtasun bat dagoela 
onartzea komenigarria da.

Utilitarista den ikuspegi horrentzat uni-
bertsitatea aliatu bat bezala da, ehun pro-
duktiboarentzat eta merkatuaren beharrak 
asetzeko, eta beraz, kritikoa ez den eta eral-
datzailea ez den pentsamendu bat nagusit-
zen da. Ikuspegi humanistak aldiz, unibert-
sitatea gizarte aldaketarentzat motor bat 
bezala ikusten du, mundu posibleen konfi-
guratzailea eta gizarte hobeagoa, justuagoa 
eta gizatiarragoa den gizarte bat, askeagoa, 
demokratikoagoa dena, pertsonaren duinta-
sunarekin errespetutsuagoa, gizartekoia eta 
solidarioagoa lortzeko helburuarekin (Ponce, 
2003). Ondorengo taulan bi ikuspegi horien 
arteko hainbat desberdintasun ikus daitezke:

IKUSPEGI UTILITARISTA
(Merkatuko beharretan 

oinarritua)

IKUSPEGI HUMANISTA
  (Giza Garapen Iraunkorrarekin 

erlazionatua )

Finantzaketa Estatukoa mugatzen da eta 
pribatua sustatzen da

Estatuak unibertsitate 
publikoekin duen 
erantzukizuna onartzen du 

Sarrera Merkatuko eskaeren arabera Eskaintza publikoa sustatzen 
eta handitzen da 

Ezagutzaren 
sorrera

Hazkunde ekonomikoari 
lotua Giza Garapenari lotua 

Antolakuntza 
egitura 

Erakunde bertikalak, 
burokratikoak

Erakunde horizontalak, 
ikaskuntzako komunitateak

Aldaketa 
helburuak 

Gainazaleko aldaketak 
portaeran 

Aldaketa sakonak 
kontzientzian 

Formakuntza
Diziplinartekotasuna eta 
mugatzailea. Irakastean 
zentratua 

Trans-diziplinarioa eta 
integrala. Ikastean zentratua

Curriculum Estatikoa, zientifiko-teknikoa Dinamikoa, giza ezagutzan 
zentratua 

Iturria: Barandiaran-etik egokitua 2013 
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Dualtasun honen aurrean, “agintzen duen 
edo ekiten den unibertsitate eredua edo-
zein dela ere, unibertsitateak goi-mailako 
hezkuntza erakunde bezala norbanakoaren 
garapenean funtsezko papera betetzen du, 
sortzen duen eragin bikoitzagatik: alde bate-
tik, norbanakoak posible egingo du gizartean 
barneratzeko ezinbestekoak diren portaera 
eta arauak bereganatzea, bai gertuko tes-
tuinguruan baita urruneko testuinguruetan 
ere; eta beste alde batetik, ongizatea ber-
matzen dioten jarduera profesionalak burut-
zea posible egiteko ezagutzak, trebeziak eta 
konpetentziak lortzea erraztu beharko diote. 
Hau da, unibertsitateak norbanakoa horni-
tu behar du portaera kritiko baten bidean, 
bere eraldaketa zuzentzeko gai izateko 
eta gizarte kontzientziarekin, testuinguru 
global batean askatasuna gauzatzea posi-
ble izanez” (Barandiaran, 2013).

Hala eta guztiz ere, unibertsitateak lurral-
deko eragile konprometitu eta eraldatzaile 
bezala jokatzen duen antzezleku hipotetiko 
hau ez da egungo errealitateari doitzen kasu 
gehienetan. Are gehiago, unibertsitateak, 
gizarte beharren araberako aldaketaren au-
rrean oso uzkur agertzen direla frogatuta 
dago (Coraggio). Hori horrela izanik, hainbat 
autorek eta kolektibok, egungo unibertsita-
teen arduragabeko gobernantzako moduak 
salatu eta ikustera eman dituzte, unibertsita-
tearen misio hirukoitzean oinarrituz -irakas-
kuntza, ikerketa eta gizarte erantzukizuna 
edo gizarteari zerbitzua. Unibertsitatearen 
barne misioaren ildo honetan, unibertsitate 
barneko eta kanpoko europar hainbat era-
gilek 2012 urtean argitara atera zuten Bere 
Misioaren Mailako Unibertsitate baten al-
deko Manifestua (http://www.univendebat.
be/) nabarmendu nahiko genuke, europar 
unibertsitateek merkatuko espektatiben au-

rrean izan duten degradazioa salatzeko eta 
unibertsitate beraren ber-fundazio humanis-
ta, kritikoa eta hiritarri dei egiteko helburua-
rekin. Kolektiboak dei egiten die unibertsita-
teei, beren ikuspenari leial izanez, ondoren 
azaltzen direnen alde egiteko: 

• Askatasuna bermatu unibertsitate-iker-
ketan, baita zalantzarako eta porrot egi-
teko eskubidea ere.

• Ezagutza kritikoaren eta operazionalaren 
arteko oreka bilatu, konpetentzia oroko-
rren eta profesional egiten duten konpe-
tentzien artean.

• Unibertsitatea, gizarteari zuzendutako 
zerbitzu batean bihurtu.

• Unibertsitateetako langileei beren lana 
asetasunez burutzea galarazten dien in-
flazio burokratikoa, erlojupeko karrera 
eta estresa sortzen duten beste faktore 
batzuk geldiarazi

Azken batean, unibertsitateak bere gizar-
te rola berriz hartu edo berpentsatu behar 
du, gizarteari zerbitzu bat eman, lurralde-
ko gizarte beharretara egokitzen diren ir-
tenbide berritzaileak eta praktikoak bilatu, 
bere ahalmen eraldatzailea garatu; azken 
hamarkadetan unibertsitatetik gauzatu den 
merkataritza-instrumentalizazioa gainditu. 
Horretarako, ezinbestekoa da, unibertsita-
teak gizartean bete behar duen rolaren in-
guruan berrikuspena eta eztabaida egitea; 
pertsonen bizitza kalitatearen hobekuntzan 
duen eginbehar eta erantzukizunetik, bertan 
ematen eta errepikatzen den ezagutzaren 
gizarte pertinentzia arte, sortzen eta indart-
zen diren profesionalen ereduak tentsioan 
jarri gabe.  
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3.2 Unibertsitate ereduak marraztuz 
gizarte eraldaketarako: posiblea 
eta beharrezkoa

Argitalpen honen sarreran aurreratzen den 
moduan, azken urteetan, Emaús Gizarte Fun-
dazioa, Giza Garapen Jasangarriaren ardatz 
nagusiekin lerrokatuta dagoen Unibertsitate 
arduratsu eta eraldatzaile baten ezaugarri 
nagusien identifikazio eta analisi prozesu 
parte-hartzaile batean murgilduta egon da. 
Helburu hau kontutan izanik tailerrak, elkarri-
zketak, udako ikastaroak, formakuntza saioak 
eta intzidentzia eta sentsibilizazio jarduerak 
gauzatu dira eremu formal eta informalean. 
Hauetan guztietan unibertsitateari lotutako 
aktore desberdinek hartu dute parte: irakas-
leria, ikasleria, gizarte mugimenduak, Eko-
nomia Solidarioko entitateak, sareak, etab.

Identifikazio prozesuan zehar Unibertsitate 
eraldatzailearekin erlazionatutako hainbat 
jarduera ekintzak edo eremuak azaltzen joan 
dira, hauek modu etengabean errepikatuz 
joan direlarik. Analisiaren bitartez eta atera-
tako konklusioekin, elkarrizketekin eta udako 
ikastaroekin nagusiki, aipatutako informazio 
horren bilduma 6 jarduera eremuetan sailka-
tu dugu: Ikerketa, Generoa, Praktikak, MAL 
(Master Amaierako Lana) eta GAL (Gradu 
Amaierako Lana), Sentsibilizazioa eta Intzi-

dentzia, Instituzionalizazioa eta Konpromi-
soaren Onarpena eta Formakuntza Formala 
eta Informala.

Nabarmendu behar da, sei atal hauetan, 
seguruenik, helburu eraldatzaileak dituen 
unibertsitate batek bere gain hartu beharko 
lituzkeen erronka guztiak jasotzen ez direla 
kontziente garela, baina prozesu parte-hart-
zailetik atera diren ezaugarriak islatu nahi 
izan ditugu. 

3.2.1 Ikerketa

Ikerketa, irakaskuntza eta hedapenare-
kin batera, unibertsitatearen oinarrizko hiru 
funtzioetako bat da, hala ere, bere ekoizpe-
nak beti ez du erantzuten parametro kritiko 
edo/eta eraldatzaileen aurrean. Ikerketa ho-
nen esparruan elkarrizketatutako ia pertso-
na guztiek, korronte teoriko ortodoxoetatik 
haratago ikertzen duten garaian zailtasun 
handiak aurkitzen dituztela adierazi dute, 
“marko teoriko egokiak erabiltzen dituzten 
ikertzaileentzat aktibatzen diren, mekanismo 
sarigarrien bitartez funtzionatzen duen eta 
gainerakoak ikustera ez ematera eta akade-
mia karrera marjinal bat izatera kondenatzen 
dituen zentsura informal bat existitzen da” 
(Hernandez, 2016). 

UNIBERTSITATEKO AHOTSAK:

-“Unibertsitateak, pertsonak prestatu behar ditu eta pertsonentzat lan 
egin behar du; askotan ahazten zaigu eta. Sistema hau bizirauteko prestat-
zen gaituzte Unibertsitateek”.

-“Deialdi zehatz batzuetara aurkezterakoan aurkitzen diren irizpideen on-
dorioz, kontatzen dutena adierazten duten diziplina konkretuak beti irabaz-
ten ateratzen direla dirudi, non gelditzen da soziala den hori?”

-“Unibertsitate ikasleak formatzea makinak formatzea ez dela ulertzen 
dugu, unibertsitate ikasleak gizarte mailan gauzak aldatzeko lan egiteko for-
matzea baizik, gutxienez hori izan beharko luke. Unibertsitate bezala, paper 
hori hartu beharko genuke”.

-“Unibertsitatea munduan dagoen erakunderik garrantzitsuenetako bat 
dela uste dut. Gizarte aurrerapenaren gotorleku moduko bat da”.
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Gaur egun indarrean dagoen ebaluazio 
sistema, ikerketa eraldatzailearen aurkari na-
gusienetako bat da. Unibertsitate irakasleria-
ren akademia ibilbidea, neurri handi batean, 
JCR1 en indexatutako aldizkarietan argita-
ratutako artikuluen balioztatzean zentratuta 
dagoen meritu bidez neurtutako sistema zu-
rrun honen menpeko da. Espero daitekeen 
moduan, ranking honetan indexatuta dau-
den aldizkariak patroi ideologiko berbera 
jarraitzen dute, eta ondorioz, eredu klasiko-
tik urruntzen diren ikerketa konprometituek 
ez dute lortzen argitaratuak izan daitezen, 
ekintza honek modu paraleloan unibertsi-
tatea-enpresa binomioa elikatzen jarraitzen 
du. Egoera honek eragin zuzena du unibert-
sitate irakasleriaren garapen profesionalean, 
JCR ez diren aldizkarietan jasotzen diren ar-
tikuluek, interesgarriak eta erabilgarriak di-
ren arren, ez dute eraginik akademian.

Hortaz, sistema maltzur honek bi ondorio 
garrantzitsu ditu. Alde batetik, Ekonomia So-
zial eta Solidarioaren eta bere ikerketak be-
zalako ikuspegi alternatiboak bigarren maila 
batera alderatuak geratzen dira, “bigarren 
mailako ikerketetan” bihurtuz. Aipatutako 
artikulu horiek ikertzaileen akademia ku-
rrikulumean egiten duen eragin kaltegarria-
ren ondorioz, beren argitalpena norberaren 
konpromiso eta sentsibilizazioko arrazoietan 
oinarritzen da nagusiki, azken batean, mili-
tantzian. Beste alde batetik, unibertsitate 
irakasleriaren karrera profesionala argital-
pen kopuruan oinarritzea, irakaskuntzarako 
galera argi bat osatzen du: “irakaskuntza 
trebeziak baztertuak izaten dira, eta ikerke-
ta artikuluen argitalpena funtsezko irizpidea 
dela azpimarratzen da, inork irakurtzen ez 
dituen eta gizarte eta akademia garrantzia 
oso baxua duten aldizkarietan” (Hernandez, 
2016). 

Unibertsitate argitalpenak gizartearen oso-
tasunean sortzen duen eragin edo inpaktu 
errealari dagokionez, ezagutzaren ekoizpe-
na gizarte masa kritikora, gizarte mugimen-
duetara iristen ez dela ziurtatu dezakegu, 

1   JCR eragin faktorea kalitate zientifikoko neurri bat da Journal Citation Report-
ek (egun Thomson Reuters enpresaren produktua) eskaintzen duen dituen 
akademia aldizkariak ebaluatzeko. Aldizkarien rankinga ezartzen duen kalitate 
erlatiboko adierazle bat da (ICR), lortutako neurriaren arabera. Ez du artikulu 
baten kalitatea neurtzen, argitaltzen den aldizkariaren kalitatea baizik. JCRren 
Journal Impact Factor, aldizkari batek urte betean jaso dituen zitak, aurreko bi 
urteak kontutan hartuta, aldizkari batek bi urte horietan zehar argitaratutako 
artikulu kopuruagatik zatitu ondoren lortzen den emaitza da. 

oso espezializatuak diren eta hedapen oso 
eskasa duten aldizkarietan kontzentratzen 
direlako. Adibidez, uraren eremuan eragin 
gehien duen aldizkariak Indian lau harpide-
dun besterik ez ditu, 1,3 bilioi pertsona di-
tuen herrialde batean (Biswas eta Kirchberr, 
2011). 

Hori guztia kontutan izanik, ezinbeste-
koa da, alde batetik gizarte kolektiboetatik 
burutzen den Ikerketa-Ekintza ez akade-
mikoa balioztatzea eta beste aldetik, akade-
miaren eta gizarte eragileen artean, bai ber-
takoen bai globalen artean, eman daitekeen 
Ikerketa-Ekintza Parte-hartzailea sustatzea. 
Azken ikerketa hauek posible egingo dute 
ikerketa, gizarte kolektiboek beraiek gauzat-
zea, hipotesiak, metodoak, baita emaitzak 
ere bereganatzen dituzten aldi berean. He-
mendik aurrera ez dira ikerketak “enkarguz 
eskatuko”, kolektiboek Unibertsitatearekin 
batera ikerketa prozesuan lan egingo dute 
(Celorio eta López de Muniain, 2010).

Lerro honetatik abiatuz, gizarte kolekti-
boen eta Unibertsitatearen artean batzor-
deak edo aliantzak sortzeko aukeran sakont-
zea interesgarria litzateke, akademia ikerketa 
proiektuetan eta ikerketatik eta sistematiza-
ziotik eratorritako ezagutzen transferentzian, 
bi norabideetan (Ruiz, Larruskain eta Uribe-
Etxebarria, 2016).
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3.2.2 Generoa:

15M talde feministetatik 2011 urtean plan-
teatzen zen bezala, iraultza feminista izango 
da edo bestela ez da iraultzarik emango eta 
baieztapen hori, eraldatzailea izatea nahi 
dugun edozein espazio edo prozesuetan 
aplikatu beharko genuke, gure aurrean du-
gun hausnarketa den bezala. Unibertsitate 
eredu bat ezin daiteke eraldatzailea izan fe-
minista ez bada.

Unibertsitatea, ezagutza eraldatzailearen 
eraikuntzarako kontzientzia kritiko eta gakoa 
sortzeko espazio bat dela uste osoaren au-
rrean, unibertsitatean genero ikuspegia 
barneratzeko zeharkakoak eta espezifikoak 
diren neurriak aplika daitezen eskatzen eta 
lan egiten jarraitzearen alde apustu egiten 
dugu, ikuspegi feminista honetatik:

ZEHARKAKOTASUNA

- GRADUAK: Genero ikuspegia barneratu 
zeharkako moduan gradu guztietan eta 
horietako bakoitzean irakasgai espezi-
fikoekin. Zehazki feministak diren anali-
siak barneratzeaz gain, desberdinkeriako 
egiturak eta bizitza eredu jasanezinak 

mantentzen dituzten eredu eta praktikak 
zalantzan jartzea. 

- IRAKASLERIA: Genero ikuspegia barne-
ratu irakasleriari zuzendutako egokitza-
pen pedagogiko eta formakuntza espezi-
fiko prozesuetan, ezinbesteko baldintza 
bezala. 

- GIZA BALIABIDEAK: Unibertsitateko 
kargu eta erantzukizun guztietarako, ber-
dintasunaren aldeko hautaketa proze-
suak ziurtatu, horretarako beharrezkoak 
diren mekanismoak ezarriz. Era berean, 
unibertsitate egitura desberdinetan par-
te hartze eta ordezkaritza berdin bat be-
rrikusi. 

- KOMUNIKAZIOA: Edukietan genero 
ikuspegia barneratzen duen unibertsita-
te komunikazio politika bat hartzea, ele-
mentu nagusi bezala, baina baita erabilt-
zen diren irudi eta hizkuntzan ere. 

- METODOLOGIAK ETA ERABAKI 
HARTZEAK: Irakasleria/ikasleria hierarkia 
suntsitzen duten metodologia parte-hart-
zaileak eta genero ikuspegia dutenak sus-
tatu. Unibertsitate ereduan egitura hierar-
kikoak hautsi eta ikaskuntza eta ikerketa 
eguneroko praktikak aldatu. Edukiak, dizi-

UNIBERTSITATEKO AHOTSAK:

-“Ekonomia Sozial eta Solidarioaren arloko ikerketak 2.mailako ikerketak 
kontsideratzen dira mundu akademikoan. Ezagutza falta da. Irakasleek ez 
dute ezagutzen ESS. 

-“Unibertsitate sistemaren pizgarriak argitalpenetan eta doktoradutza te-
sien zuzendaritzan oinarritzen dira, ez eraldaketa sozialean”. 

-“Ikerketaren sektorea ez da sektore lokala, ezta estatala ere, sektore 
mundiala da, globala”. 

-“Aldizkari hauek enpresa pribatuak dira […] interes konkretu batzuekin”.

-Unibertsitate munduan, akademia aldizkarietan, etab. burututako ar-
gitalpenak eta lan indibidualak balioztatzen dira. Gizarte ekarpena ez da 
hainbeste balioztatzen akademia mailan. Gizarte funtzioa boluntariotza den 
esparruan geratzen da.
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plinak eta metodologiak partekatu, beste 
diziplinekin, baita gizartearekin ere, siner-
giak sortzen ez dituzten, geldirik dauden 
ikerketak gaindituz. Ezagutzaren nozio 
hegemoniko bat gainditu zerbait serioa 
bezala, liburuei eta irakasleek irakasten 
duten horri lotua, parte-hartze, emozio, 
erlazio eta gorpuztasuneko elementuak 
gehituz.

- IKUSPEGIAK: Ikuspegi feminista, osaga-
rriak diren beste ikuspegiekin lotu nahi-
taez, giza eskubideen ikuspegia edo ikus-
pegi intersekzionala diren bezala.

- EKINTZA: Unibertsitatea aktibismoare-
kin, gizarte aldaketa prozesuekin kone-
ktatu, ekintzarako ikerketa ikuspegi bat 
sustatuz (ikerketa aplikatua). Zentzu hone-
tatik abiatuz, gai hauek lantzen dituzten 
mugimendu feministekin, gizarte erakun-
deekin eta giza eskubideko erakundeekin 
aliantzak sustatu eta ikasleriaren eta beste 
unibertsitate eragile batzuen antolakunt-
za bera bultzatu, unibertsitate esparrutik.

María Viadero, Mugarik Gabe

3.2.3 Praktikak, gradu amaierako lanak 

eta master amaierako lanak

Unibertsitatearen Gizarte Funtzioa, uni-
bertsitate bakoitzaren misioaren eta ba-
loreen bitartez jasotzen dira termino eta 
ikuspegi desberdinen bitartez. Hala ere, uni-
bertsitatearen eta enpresaren arteko edo/
eta unibertsitatearen eta ikerketa zentroen 
arteko erlazio sinergikoa inork zalantzan jart-
zen ez duen bitartean, hau da, unibertsitate 
ikerketa enpresan eta honek dituen beharre-
tan zentratzen dela modu zabalean onartua 
den bitartean, hau ez da gertatzen egungo 
gizarte beharrei erantzuteko beharra plan-
teatzen den unean.

Ondorioz, Unibertsitatearen eta gizarte 
eragileen arteko erlazio sinergikoa oraindik 
ahula eta iragankorra da, bai estrukturari 
dagokionez, baita baliabideei, ikasleriaren 
eta irakasleriaren konpromisoari eta gaiak 
duen lehentasunari dagokionez ere. Baina, 
unibertsitatearen gizarte funtzioaren gauzat-

zeak, unibertsitate beraren garapen eraldat-
zailean eragin garrantzitsua izan dezakeela 
ezin dugu alde batera utzi, bereziki, gizarte 
eragileen eta unibertsitate beraren arteko 
lankidetza lanak tokiko administrazioaren 
eta politika publikoen babesa badu. Hori 
horrela izanik, hainbat sektoretik eremu ho-
netan urratsak eta aurrerapenak eman daite-
zen etengabe eskatzen ari dira.

Unibertsitatearen Gizarte Funtzioa gauza-
tu ahal izateko, lan kolektiboko fluxuak eta 
ibilbideak iraunkorrak eta babes formala du-
tenak izan daitezen komenigarria da, posible 
bada ohiko egiturak eta prozesuak erabiliz 
eta aprobetxatuz, praktika formalak, Gradu 
Amaierako Lanak (GAL) eta Master Amaie-
rako Lanak (MAL) bezala, besteak beste. 
Gertuko etorkizun batean hiru tresna hauek 
gizarte arazoen konponketaren bidean, 
modu koordinatu batean bideratzeko gai 
bagara, tresna sendo eta indartsuetan bihur 
daitezke, ez tresna konpontzaileak bezala 
bakarrik, ingurunearen eta unibertsitatearen 
gizarte errealitatearen arteko konexio tresna 
bezala baizik.

Era berean, praktikak eta GAL/MAL hauek 
helburu zuzenetara modu egoki batean 
orientatu ahal izateko, beharren eta erant-
zunen aurretiko identifikazio bat gauzatzeko 
ezinbestekoa da, hau da, beharra-praktika/
lana konexio egoki bat burutzea funtsezkoa 
da. Horretarako, interesgarria litzateke dizi-
plinarteko lantaldeak sortzea, pluralak, baita 
unibertsitate arteko lantaldeak ere. Lantalde 
hauetan ikasleriak, irakasleriak, gizarte era-
gileek eta kolektiboek parte hartuko dute, 
aurretiko lotura hau egin direnekin.

Ildo beretik, unibertsitateen eta enpresen 
eta gizarte kolektiboen artean praktikak eta 
GAL/MAL hitzarmen egonkorrak ezartzea 
estrategikoa da, baita eskaria eta eskaintza 
guztiak jasotzen diren datu base bat gauzat-
zea ere. Datu honen bitartez, ikaslearentzat 
aukera erakargarriagoa eta ikusgarriagoa bi-
hurtzen da.

Azkenik, proiektuan zehar antolatu ditu-
gun udako ikastaroetako, mintegietako eta 
tailerretako parte-hartzaileek gehien eskatu 
duten aukera izan dela adierazi behar da, 
ikasleek inguruko entitateekin eta gizarte 
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mugimenduekin loturak sortzeko modu bat, 
nahikoa erraza den modu bat, izango bailit-
zateke. 

3.2.4 Intzidentzia eta sentsibilizazioa

Milioika pertsona pasatzen dira urtero uni-
bertsitatetik mundu guztian zehar. Bertan lan 
egiten duten pertsonak kontutan izan gabe, 
2025. urterako, 262 mila pertsona unibertsi-
tate entitate baten parte izango direla esti-
matzen da (Maslen). 

Testuinguru honetan, unibertsitateak gi-
zarte intzidentzia eta intzidentzia politikoa 
sortzeko botere handia duten instituzioak 
kontsideratzen dira. Gaur egun, unibert-
sitate eremuetan, kapazitate hau nahikoa 
murriztu den arren, gai honetan arreta jart-
zea merezi du, gure unibertsitateetako alde 
kritiko eta erreibindikatiboari bultzada berri 
bat emateko. 

Lehenik eta behin, gomendagarria litza-
teke intzidentzia artikulazio eta kolabora-
zio espazio mistoen bidez ematea, hau da, 
ikasle-irakasle-gizarte eragileen hirukoa ba-
tzen den espazioetan, konkurrentzia interu-
nibertsitarioa balio erantsi garrantzitsua iza-
nik kasu hauetan. Azken finean, hiru sektore 
hauen arteko topaketa informalek masa 
kritiko berri garrantzitsu baten sorrera eta 
promozioa ahalbidetuko lukete. Era berean, 
hiru gizarte eragile hauetaz gain, gizarte zi-
bilak izan beharko luke, era sendo batean, 
unibertsitatearen rol sozialaren konplimen-
dua exijitzeko eginkizuna, beharrezko balitz, 
bere intzidentzia boterea, botere guneetan 
erabiltzeko eskaera eginez. 

Era berean, artikulazioa bi mailetan eman-
go da: maila praktiko batean, eguneroko-
tasuneko gauza konkretuetan aurreratzeko 
(praktikak, baremazioak, datu baseak…) 
eta maila politiko batean, unibertsitatearen 
estrategia-ikuspegian eragina izanez. Azken 
finean, erabaki guneetan maila praktiko ba-
tean eta unibertsitatearen estrategia eta 
ikuspegian inzidentzia egitean datza. 

Beste alde batetik, erabaki eta eragin gu-
neak oso garrantzitsuak dira unibertsitate 

eraldatzailea lortzeko bidean. Argitzea gus-
tatuko litzaiguke lehenik, erabaki gune eta 
eragin gune bi kontzeptu ezberdin direla. 
Erabaki gunea boterearekin eta egiturekin 
loturiko errealitatea den heinean, eragin gu-
neak, giza banakoen gaitasuna dakartzate. 
Kalea bera, internet, komunikabideak, herri 
unibertsitateak… eragin guneak izan dai-
tezke. 

Baina zein tresna ditugu eremu hauetan 
lan egin ahal izateko? Erabaki guneetan era-
gin ahal izateko eta eragin guneak sortzeko 
aukera apropos bat foro mistoak lirateke. 
Ikasle, irakasle eta gizarte mugimenduen ar-
teko diziplina anitzeko foroak, hausnarketak, 
beharrak edo interesak eta estrategiak ko-
munean jorratzeko kudeaketa tresna apro-
posak dira. Era berean, intzidentzia politiko 
eta soziala egiteko bide eraginkorrak izan 
daitezke. Hau izango litzateke, adibidez, 3.3 
puntuan garatzen den EHUko Unibertsitate 
Kritiko eta Eraldatzaile baten aldeko Beha-
tokiaren kasua. 

Azkenik, nabarmendu nahi dugu, proiek-
tuaren baitan Emaúsek antolatutako jardu-
naldi, udako ikastaro, tailer, etab.etan une 
oro azpimarratu dela intzidentzia erraztuko 
luketen kudeaketa tresna berritzaileak eta 
parte hartzaileak garatzeko beharra dagoela.
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3.2.5 Inklusioa eta kultura-artekotasuna

Gizarte eta hezkuntza-bazterketa oraingo 
gizarteetan geroz eta handiagoa den feno-
menoa da. Unibertsitateak, erakunde sozia-
lizatzailea den heinean “pertsona erantzule 
eta trebeak prestatzen lagundu beharko 
luke,  pertsona bakoitzak bere herentzia kul-
turalaren hoberena eman dezan, era hone-
tara gero eta kohesionatuago den gizartea-
ren eraikuntzan lagunduz, […] Horretarako, 
ikaslego guztiaren hezkuntza nola enfokatu, 
planteatu beharko genuke, arraza, hizkuntza 
eta jatorrizko kulturarengatik bereizketarik 
egin gabe, elkarrekin errespetu eta tole-
rantziazko espazio komuna eraikitzeko hel-
buruarekin” (Eusko Jaurlaritza, 2007). 

Ez dago zalantzarik agertoki hezigarri ho-
netan, unibertsitateak paper garrantzitsua 
jokatu behar duela, berdintasunean, solida-
ritatean eta dibertsitate kultural eta linguis-
tikoaren errespetuan oinarritutako hezkuntza 
interkulturala sustatzeko helburuarekin. Uni-
bertsitateak espazio irekia izan du, inklusio 
soziokulturaleko patroiak faboratzen dituena 
eta hezkuntza komunitatean sentsibilizazioa 
bultzatzen duena. 

Unibertsitate eraldatzaileak “baloreen, ja-
rreren, sentimenduen eta portaeren gara-
pena faboratzen dituzten, estereotipoei eta 
aurreiritziei aurre egiten dieten eta dibertsi-
tatearen aberastasuna eta aniztasun kulturala 
errespetatzen dituzten jokabideak planteatu 
behar ditu” (Saez, 2006). Konkretutasunera 
hurbilduz, kultura-artekotasunarekin konpro-
metitutako unibertsitate batek hainbat ekint-
za burutu ahalko lituzke. Adibidez, behar so-
zialak kontutan hartuta, kultura-artekotasun 
ikuspegiko hezkuntza eta ikerketa propo-
samenak landu, unibertsitate pedagogian 
ematen den kultura-artekotasun ikuspuntua-
ren sustapena eta sistematizazioa burutzeko 
tresnak diseinatu eta zabaldu edo arlo hone-

tan eman daitezkeen eskubideen zaurgarri-
tasuna detektatzeko unitateak sortu. 

Inklusioaren ikuspegi zabalago batetik, 
unibertsitateak ikaslegoaren eta unibertsita-
teko ekosistema osoaren parte hartzaileen 
garapen eraginkorra ziurtatu beharko luke. 
Era berean, aldaketa eragile den heinean, 
hezkuntza inklusiboaren bidez, dibertsita-
teaz arduratzeko eta ikaskuntzan aukera 
berdintasunak eta unibertsitate eragile ez-
berdinen parte hartzea eta integrazioa ber-
matzeko gaitasuna du. 

3.2.6 Konpromisoaren instituzionalizazioa 

eta errekonozimendua

Orain arte gutxi hitz egin eta idatzi da 
unibertsitatean ematen den konpromisoaz, 
hala ere, asko izan dira ahotsak, antolatu-
tako tailer eta jardunaldietan eta proiektuan 
zehar egindako elkarrizketetan, unibertsitate 
eraldatzaile baten alde lan egiten duen ikas-
legoaren, irakaslegoaren eta gizarte mugi-
menduen konpromisoa azaleratu nahi izan 
dutenak. 

Honelako prozesuen koordinazioan edo 
parte hartzean inplikatzen diren eta lan egi-
ten duten pertsonek, gehienetan boluntario 
gisa, edonolako errekonozimendu formala 
jaso beharko luketela uste dugu. Errekonozi-
mendu hau hainbat eratara gauzatu daiteke, 
adibidez, errekurtsoen bitartez, ekonomikoa 
zein ez ekonomikoa, errekonozimendu ku-
rrikularraren bitartez, garapen profesiona-
lean sustagarriak eskainiz.. 

Irakaslegoaren kasu konkretuan, rol mili-
tante baten pean, erabaki pertsonal gisa, 
bere klaseetan eduki eta begirada eral-
datzaileak txertatzen dituenak, inpaktu so-
zialeko foro eta eztabaida guneetan parte 

UNIBERTSITATEKO AHOTSAK:

-“Ikasleak konbentzitu behar ditugu, beraiek direla aldaketaren motorra”
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hartzen duenak, edo baita, bere ibilbide 
profesionalerako kaltegarriak izan dai-
tezkeen gaien inguruan ikertzen duenak ere, 
gutxienez, unibertsitate eta gizarte mailako 
errekonozimendua merezi du.  Ezin dugu 
ahaztu, irakasle mota honi esker, unibertsita-
te barnean gertatutakoaz hobekiago komu-
nikatzea posible dela, era berean, inguruko 
mugimendu eta entitate sozialekin bi noran-
zkoko komunikazio haria sortuz. 

3.2.7 Formakuntza formala eta informala

Egungo errealitate sozioekonomiko lat-
zaren aurrean, beharrezkoa eta funtsezkoa 
suertatzen da eztabaida kritikoa barneratzea 
unibertsitate prozesu hezigarrietan. Ikuspe-
gi alternatiboak, modelo sozioekonomiko 
hegemonikoaren analisi kritikoa eta honen 
ondorioak eskaintzea, ezinbestekoa da ikas-
legoaren artean diskurtso kritikoa garatu eta 
errotu ahal izateko. 

Horretarako, zeharka sartu beharko lira-
teke formakuntza plan formal eta informa-
letan egungo sistema sozioekonomikoaren 
ikuspuntu kritikoak. Ikasgai espezifikoaz 
gain, dagoeneko existitzen diren ikasgaie-
tan berariazko edukiak barneratzea egokia 
litzateke, teoria sozioekonomiko ezberdinak 
erakutsiz eta ikasleak inguruko esperientzia 
eraldatzaileetara hurbilduz, gizarteaz eta 
gertakari sozioekonomioez ikuspuntu pro-
pioa sor dezaten. 

Nahiz eta zeregin gogorra izan, badira 
pitzadura txikiak unibertsitatearen egitura 
burokratiko konplexuan, non edukiak, pro-
posamenak, ekarpenak eta alternatibak sar 
daitezkeen curriculum eta edukietan. Adibi-
dez, malgutasun apur bat existitzen da izae-
ra eraldatzailea duten edukiak barneratzeko, 
ikasketa planak birmoldatzen diren momen-
tuan. Logikoa den bezala, beti ere errazagoa 
izango da lobby ekintza hauek aurrera atera 
ahal izatea kanpus edo fakultate gazte edo 
txikietan. Hau litzateke, adibidez, EHUko 
Arabako kanpusean martxan jarri ahal izan 
den Enpresen Gizarte Kudeaketa minorraren 
kasua. 

Beste alde batetik, beti dago aukera egun-

go gizartearen egoera eta beharrak eta ere-
du kapitalistaren inpaktu eta kalteak islatzen 
dituzten ariketak, kasu praktikoak eta lanak 
klaseetan barneratzeko, ezagutza arloa edo-
zein dela ere. Kasu honetan, irakasle bakoit-
zak ekintza pedagogikoak gauzatzeko auke-
ra izango du, ikaslegoaren ikuspegi kritikoa 
sustatuz irakaskuntza-errutinaren barnean. 

Nolanahi ere, unibertsitatean ekonomiari 
buruzko edukiak ikuspegi alternatibo bate-
tik txertatu ahal izateko, funtsezkoa da ga-
rrantzi handiagoa ematea kooperazioan oi-
narritutako pedagogia-ikuspegiei, taldeko 
hausnarketa- eta ikasketa prozesuei, haus-
narketa-ekintza ikuspuntuari, herri-hezkunt-
zaren ikuspegiari... Horrez gain, aintzat hartu 
beharko lirateke irakasleek pedagogiaren 
arloko berrikuntzak egiteko dituzten den-
bora eta baliabide mugak (Ruiz, Larruskain y 
Uribe-Etxebarria, 2016).

Zentzu honetan, ezinbestekoa da unibertsi-
tate irakaslegoaren irakaskuntza funtzioaren 
aldeko alegatua egitea, izan ere, irakasleek 
funtzio bikoitza duten arren, irakaskuntza eta 
ikerketa, azken honek xurgatzen du irakas-
legoaren ibilbide profesionalaren ia meritu 
guztia. Formakuntza kritikoagoa eta kon-
prometituagoa eskatzen ari bagara, egokia 
litzateke irakaskuntzaren aldeko errespetu 
eta zaintza handiagoa aldarrikatzea. Honek, 
irakasleen kalitate pedagogikoa hobetzea 
ekarriko luke eta ondorioz, berrikuntza pe-
dagogikorako gaitasuna. 
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UNIBERTSITATEKO AHOTSAK:

-“Lehiakortasuna jartzen digute mahai gainean eta lankidetza ez digute 
irakasten. Lankidetza aplikatuz, produktiboagoak izango ginateke”.

-“Diziplina guztietan, formazioari dagokionez, Ekonomia Sozial eta Solida-
rioa arlo gehienetan sar daiteke, diziplina anitzeko moduan gainera”.

-“Unibertsitate irakaslearen egitekoa baldin bada irakaskuntza eta ikerke-
ta dena, edo ia dena, ikerketan zentratzen da. Eta hor sortzen da arazoa: 
irakaskuntza sekundarioa bihurtzen da”. 

UNIBERTSITATE 
ERALDATZAILEKO 

EREDUA

Inklusioa 
eta kultura-

artekotasuna

Ikerketa

Generoa

Praktikak 
GAL eta MAL

Intzidentzia eta 
sentsibilizazioa

konpromisoaren 
instituzionalizazioa 

eta errekono- 
zimendua

Formazio formala 
eta informala

Genero ikuspegia barneratu zeharkako 
moduan graduetan, ikasgaietan eta 
irakaslegoaren formakuntzan.

Berdintasunaren aldeko hautaketa 
prozesuak eta ordezkaritza berdin bat 
egituretan.

Genero ikuspegia duten unibertsitate 
komunikazio politikak. 

Irakasleria/ikasleria hierarkia suntsitzen 
duten metodologia parte-hartzaileak 
eta genero ikuspegia dutenak sustatu. 

Ikuspegi feminista beste ikuspegi al-
ternatibo edo/eta eraldatzaileekin lotu.

Unibertsitateen eta enpresen eta gi-
zarte kolektiboen artean praktikak eta 
GAL/MAL hitzarmen egonkorrak. 

MAL/GAL eta praktikak gizarte ekintza-
ra bideratuak, modu koordinatu batean. 

Diziplinarteko lantaldeak , beharren eta 
GAL/MAL posibleen aurretiko identi-
fikazio bat gauzatzeko.

Ikuspegi alternatiboen eta eztabaida 
kritikoen barnerakuntza unibertsitate 
prozesu hezigarrietan, bai formaletan, 
baita informaletan ere. 

Enfasia ikuspegi pedagogiko koopera-
tiboetan eta erreflexiboetan, hezkuntza 
kolektibo eta popularrean…

Argitalpenen inpaktu soziala kontutan 
hartzen duen ebaluazio eta meritu sis-
tema. 

Ikerketa-Ekintza Parte-Hartzailearen 
garrantzia nabarmendu. 

Gizarte guztiarentzat eskuragarri da-
goen ezagutzaren ekoizpena.

Irakasle, ikasle eta gizarte mugimendu 
zein erakundeen konpromisoa aint-
zatetsi. Errekurtsoen bitartez, erreko-
nozimendu kurrikularraren bitartez, 
garapen profesionalean sustagarriak 
eskainiz…

Berdintasunean, solidaritatean eta di-
bertsitate kultural eta linguistikoaren 
errespetuan oinarritutako hezkuntza 
interkulturalaren sustapena. 

Dibertsitateaz arduratu eta ikaskuntzan 
aukera berdintasunak eta unibertsitate 
eragile ezberdinen parte hartze eta in-
tegrazioa bermatu. 

Intzidentzia artikulazio eta kolaborazio 
espazio mistoen bidez: ikasle-irakasle-
gizarte eragile edo mugimendu.

Intzidentzia bi mailetan: erabaki eta 
eragin guneetan maila praktikoan eta 
unibertsitatearen estrategia eta ikus-
pegian.

Intzidentzia erraztuko luketen gestio 
tresna berritzaile eta parte hartzaileen 
garapena.

22



3.3 UNIBERTSITATE ETA GIZARTE 
ERREALITATEAREN ARTEKO 
KONEXIO UNITATEAK

Aurreko atalean unibertsitate modelo eral-
datzaile baten oinarrizko ildoak marraztu 
ondoren, proposamena nola gauzatu daite-
keen galdetzeko unea da. Baieztatu dezake-
gu, egun, badirela unibertsitatea eta gizarte 
errealitatearen arteko berkonexio funtzio 
garrantzitsua betetzen  duten eraikuntza ko-
lektiboko elementuak. 

Manzano eta Suarezek (2015) fenome-
no hauek Akzio Konprimitutako Unitateak 
(AKU) bezala aurkezten dituzte. AKUen es-
pezifikotasuna zientziaren eta akademiaren 
potentzia, hirugarren sektorearekin batera, 
ikaskuntza eta eraldaketa unitateak antola-
tzera berorientatzean datza. Era honetako 
ekintzailetzak goi mailako hezkuntza insti-
tuzioen erabilgarritasun publikoa areagot-

zea baimentzen dute eta testuinguru errea-
len konplexutasunean hobeto instalatutako 
formakuntza onartzen du. 

Emaus Gizarte Fundaziotik honako eki-
menen alde apustu egiten dugu, aldaketa 
motor txiki bezala, bai Akzio Konprimitu-
tako Unitatearen deitura pean, bai beste 
edozein izen dutela ere. Era berean, azken 
urteetan, neurri handi edo txikiago batean, 
hiru unitate hauetan parte hartu izan dugu: 
Ikaskuntza-Zerbitzua, Unibertsitate Kritiko 
eta Eraldatzaile baten aldeko Behatokia eta 
Unibertsitate Gizarte Inkubagailua. Proposa-
men guzti hauek Euskal Herriko Unibertsita-
te Publikoaren esparruan jarri dira martxan. 
Honako taulan ekimen bakoitzaren ezaugarri 
nagusiak biltzen dira: 
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3.3.1
Unibertsitate gizarte inkubagailua

3.3.2
Unibertsitate kritiko eta eraldatzaile 

baten aldeko behatokia

Unibertsitate Gizarte Inkubagailua Gezkik 

(EHUko Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Koo-

peratiboaren Institutua) sustatutako proiektua 

da, unibertsitatearekin edota Ekonomia Sozial 

eta Solidarioaren inguruko gizarte ekintzailetza-

rarekin loturiko beste gizarte eragilerekin batera. 

Unibertsitatearen funtzio eraldatzailetik abiatu-

ta, garapen ekonomiko sozialago, jasangarriago 

eta inklusiboago baten sustatzaile den heinean, 

Unibertsitate Gizarte Inkubagailuek paper ga-

rrantzitsua jokatzen dute Gizarte Berrikuntzarako 

tresna bezala. Inkubagailu hauek, ekintzailetza 

sozialaren bidez,   gizarte eta ingurumen-inpaktu 

handiko enpresak edo ekimenak sustatzeko gai-

tasuna daukate, lurraldean ainguratutako soluzio 

praktiko eta kolektiboak eraikiz. 

Unibertsitate Gizarte Inkubagailuen funtzioe-

tako bat Ekintzailetza prozesuetarako akonpaina-

mendu metodologiak garatzea da. Metodologia 

hauek akonpainamendu horizontala, jarraitua eta 

iraunkorra eskaini beharko dute, azken batean, 

gizarte ekintzailetzara egokitutako berariazko 

akonpainamendua. 

Halaber, prozesu honen bitartez, lurraldearen 

errealitate soziekonomikoaren eta unibertsitatea 

eta bere ekintzaileen arteko ezagutzaren transfe-

rentzia bultzatuko litzateke. 

Nahiz eta proiektua oraindik hasierako fasean 

egon, Gezkik, unitatearen diseinuan aurreratzeko 

asmoarekin, burutu ditu dagoeneko tailer parte-

hartzaile bat eta Emaús Gizarte Fundazioarekin 

batera udako ikasto bat antolatu du.

Behatokia, eraldaketa sozialerako hezkuntza lantzen 

duen, Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakun-

deko, hainbat gipuzkoar erakundek martxan jarritako 

ekimena da. Behatokiak 2012 urtea du abiapuntu, le-

hen talde-ekintzak “Unibertsitatea eta gizarte mugi-

menduak. Unibertsitate kritiko eta konprometitu baten 

alde” jardunaldiak izan zirelarik. Horrez geroztik, taldea-

ren hedapen prozesua bultzatu duten hainbat aspektu 

estrategiko landu dira, Gipuzkoako Campuseko irakas-

legoaren, ikaslegoaren eta AZP pertsonalaren parte-

hartze aktiboa barneratzeko helburuarekin. Hala nola, 

kanpus honetan helburu berdinekin bat egiten duten 

hainbat gizarte mugimendu eta kolektibo barneratzeko 

xedearekin ere.

Behatokiak, hiritartasun globalaren sorkuntzarekin 

konprometitua eta sentikorra den unibertsitate baten 

eraikuntzan lagundu nahi du; gizarte eraldaketan modu 

aktibo batean parte hartzen duen unibertsitatea, gizon 

eta emakumeen arteko desberdintasunaz eta giza es-

kubideen eta naturaren sustapenaz kontziente dena,  

desberdintasunak salatu eta justizia soziala bultzatzen 

duena, pertsonak bizitzaren erdigunea garenaren ideian 

oinarritzen den paradigma aldaketa defendatuz. 

Nahiz eta behatokia definizio parte hartzaile fasean 

egon, ideia nagusia “Behatokiak”2 bi helburu nagusi 

izatea da:

1 Intzidentzia. Unibertsitateko Gizarte 

Kontseiluan edota diziplina ezberdinetako fun-

tzio soziala inplementatu daitekeen espazio es-

trategiko determinatuetan eragin.

2 Praktika onak. Unibertsitatean dagoeneko 

burutzen ari diren ekimenak irudikatzen dituzten 

“Errekomendazio gida” edo “praktika onak” ja-

sotzen saiatu, helburua hauek ikusaraztea litza-

tekeelarik.

Informazio gehiago:

https://www.gipuzkoa.eus/documents/ 
1932270/1932598/Informe+sobre+incubadoras
+de+cooperativas+de+cuidados+2015-GEZKI.
pdf/9240d544-2581-f323-0234-f03b37a35a5c

https://www.uik.eus/eu/incubadoras-sociales-univer-
sitarias-espacios-transformadores-de-promocion-del-
desarrollo-socio-economico-local

Informazio gehiago:

www.ongdeuskadi.org

https://www.youtube.com/watch?v=UhvCqr8b6F8&t=158s

2   Taldearentzako egokia litzatekeen izen baten bilaketan lanean ari da taldea, “behatoki” 
forma ez baita oso egokia ikusten  
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3.3.3
Ikasketa-Zerbitzua

Ikasketa-Zerbitzua (IZ) honela definitu daiteke (Puig, Batlle, Bosch y Palos, 2007): 

“Ikasketa-Zerbitzua ikasketa eta komunitateari emandako zerbitzu prozesuak ongi artikulatutako proiektu 
bakar batean bateratzen dituen hezkuntza proposamena da. Ikasketa-Zerbitzuaren bidez parte hartzaileek ikasi 
egiten dute, lurraldeko behar errealetan lan egiten duten aldi berean”. 

Hitz batez, bere izenak dioen bezala, Ikasketa-Zerbitzua ikasketa eta komunitateari zerbitzua kontzeptuak 

plano berdin batean bateratzen ahalegintzen da. Zerbikasetik (2007), Euskadiko Ikasketa eta Zerbitzu Soli-

darioa sustatzen duen Zentroa, IZko edozein proiektuk eduki beharreko 5 oinarrizko elementu identifikatzen 

dituzte:

Ikasketa: ikasketa sistematizatua eta zerbitzura bideratutakoa. Parte hartzaileek proiektua burutu aurre-

tik, bitartean eta ondoren ikasiko dutena adierazte duena. 

Zerbitzua: zerbitzuak inguruko behar errealei erantzun behar dio, izaera asistenzialistako ekintzak sai-

hestuz. Hezkuntza inpaktu formatzaile eta eraldatzaile bat eragin behar du, bai parte hartzaileengan, 

baita jarduten den inguruarengan ere.  

Proiektua: ongi planifikatu eta estrukturatutako hezkuntza-proiektuak izan behar dute. Ez dute bat-

bateko ekintzak izan behar. Nahitasun pedagogiko argia egon behar du. 

Parte hartze aktiboa: protagonistek modu aktibo batean parte hartu behar dute proiektuaren fase 

guztietan.

Hausnarketa: parte hartzaileak beraien ekintzen inpaktuaz, eta orokorrean proiektuaz,  jabetu behar 

dira.  

2011-2012 ikasturtetik, hainbat proiektu burutzen ari dira Euskal Herriko Unibertsitatean Ikasketa-Zerbitzua 

metodologia erabiliz, Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskolako Gizarte Hezkuntza Gradua eta Donostiako 

Campuseko Pedagogia Graduak aitzindari izan zirelarik. Ikasturte horren ondoren hainbat izan dira metodolo-

gia honen erabilpenean inplikatu diren eskola eta fakultateak: Erizaintza (Bizkaia), Nautika (Bizkaia), Soziologia 

(Bizkaia), informatika Ingeniaritza (Gipuzkoa), Farmazia (Araba), Gizarte Lana (Araba)… (Gezuraga, 2014)

Informazio gehiago:

- Ikasketa eta zerbitzu solidarioren sakelako gida. http://www.zerbikas.eus/wp-content/uploads/2016/01/0_eu.pdf

- Nola jarri abian ikasketa eta zerbitzu solidarioko proiektu bat.

http://www.zerbikas.eus/wp-content/uploads/2016/01/1_eu.pdf

- IZ proietu bat garatzeko ibilbide teta tresnak.

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/94405/EL002874.pdf?sequence=1

- Irakasleentzako orientazio gida.

http://desarrollodocente.uc.cl/index.php?view=download&alias=16-guias-de-orientacion-para-docentes&category_
slug=aprendizaje-servicio&option=com_docman&Itemid=488 

- CLAYSS - Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario http://clayss.org.ar/  

- IZ Espainiar Unibertsitate Sarea. https://sites.google.com/site/redapsuniversitario/home/mision 

- IZ Espainiar Sareak. http://aprendizajeservicio.net/

- Zerbikas - Euskadiko Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa - http://www.zerbikas.es/  

- Jolas eta Ekin - Giza Garapen Jasangarrirako eta Herritartasun Globalean oinarritzen den aholkularitza eta sustapenerako zentroa

http://www.jolasetaekin.org/  
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Praktika onak: 
esperientzia aipagarriak 
eta eraldatzaileak

4



Ondoren, Ekonomia Sozial eta Soli-
darioaren inplementazioarekin lotutako  
hainbat ekimen eskaintzen dira, guztiak uni-
bertsitate mailan emandako praktika ona 
izanik. EAEn, Estatu Espainiarrean eta Brasil, 
Txile eta Danimarkan hasitako 18 kasu hartu 
ditugu ardatz. 

Analisi kasuen aukeraketa egiterakoan, 
honako irizpideetan oinarritu gara, besteak 
beste:

• Ekimenen izaera berritzailea

• Posizionamendu geografikoa 
iparraldean eta hegoaldean.

• Emakumeek eta emakumeentzako 
sustatutako ekimenak. 

• Hezkuntza atentzio modalitatea: 
formala edo informala. 

• Partaidetza kolektiboaren maila. 

 

Ikertutako ekimenen aurkezpenari dago-
kionez, hauek modu labur batean aurkezten 
dira, sarrera deskriptibo baten bidez eta ge-
hien nabarmentzen diren ezaugarriak laburt-
zen dituen fitxa baten bitartez. Dagoeneko 
martxan dauden esperientzien aniztasuna 
jakinarazteko lehen hurbilketa bat da eta ho-
rrekin batera, antzeko ekimenak bultzatzeko 
planteatzen ari diren entitateei ideiak ema-
tea da xedea. 

Lan hau burutzeko eskura dauden he-
lburuek eta baliabideek ez dute posible 
egiten, hautatutako adibideen azterketa 
sakonago eta kontrastatuago bati ekitea. 
Aurkezpen hauetan barneratu den informa-
zioa, ekimen hauen ekitean paper aktibo bat 
buruzen duten pertsonekin izandako elkarri-
zketa erdi-egituratuetatik atera da. 

Hemendik beren lankidetza eta disponibi-
lidatea eskertu nahi dugu berriz ere, horiek 
gabe lan hau gauzatzea ez litzateke posible 
izango.
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Incubes Brasil / Paraíba
Parabaiko Unibertsitate 

Federala (UFPB)

Nega Brasil / Río Grande do Sul
Rio Grande do Suleko  
Unibertsitate Federala

ITCP/UFSJ Brasil / São João Del Rei
São João Del Reiko  

Unibertsitate Federala

NuMi-EcoSol Brasil / São Carlos
São Carloseko  

Unibertsitate Federala

NESOL Brasil/ São Paulo
São Pauloko 

Unibertsitatea

IALA Chile Txile
Unibertsitea erabakitze 

prozesuan

Máster in Social Entrepreneurship Danimarka / Roskilde Roskildeko Unibertsitatea

Sarriko EKT EAE / Bilbo UPV/EHU

Ikastaro monografikoa “Garapenaren eta 
Lankidetzaren Gaur Egungo Erronkak 
Ekonomia Globalean” 

EAE  / Bilbo UPV - EHU

Desenrólate. Rolak Eraldatu  Prozesua EAE / Gasteiz UPV-EHU

LANKI EAE  / Eskoriatza
Mondragon Unibertsitatea 

MU

Ikerbiltza EAE
UPV-EHU, MU  Mondragon 

Unibertsitatea 

Ikasketa-Zerbitzua (I-Z) EAE  / Bizkaia UPV-EHU

Enpresaren Gizarte Kudeaketa Minorra EAE  / Gasteiz UPV-EHU

Gizarte Ekonomia eta Ekonomia 
Solidarioko Masterra

EAE  / Donostia UPV-EHU

“Viviendo las interdependencias globales” 
Programa

Espainia / Granada, Sevilla, 
Málaga, Jaén

Granada, Sevilla, Málaga 
eta Jaengo Unibertsitate 

Publikoak

"Beste ekonomia bat abian da" 
Jardunaldia

Espainia
UNED - Urrutiko 
Hezkuntzaren 

Unibertsitate Nazioanala 

Ekimuin Proiektua EAE UPV-EHU, MU eta Deusto

Ikertutako ekimenen laburpen taula:
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Esperientziaren izena:

INCUBES

Incubadora de Empreendimientos Solidários

Unibertsitatea, kanpusa, gradua...:

Paraibako Unibertsitate Federala (UFPB)

Campus I João Pessoa

Esperientziaren kokapena:

Paraíba – Brasil

Hasiera urtea:

2001

INCUBES
“Paraiba Unibertsitate Federaleko 
Ekintzailetza Solidarioen Inkubagailua”



Esperientziaren deskribapen laburra

INCUBES (Ekintzailetza Solidarioen Inkubagailua) NUPLARen (Ikerketa, Irakas-
kuntza eta Hedapeneko Diziplina anitzeko Nukleoa, Ekonomia Solidarioan eta 
Herri Hezkuntzan) barneratuta dago, Brasilgo Paraibako Unibertsitate Federaleko 
(UFPB) Herri Hezkuntzako Koordinaziora (COEP) eta Hedapen eta Ekintza Komuni-
tarioko Pro-Errektoretzara (PRAC) lotuta. Bere ekintza estrategikoko ardatzak dira:   

1. Lurraldeko inkubazioa, Banku Komunitarioak eta Moneta Sozialak barneratuz; 

2. Ekintzailetza Ekonomiko Solidarioen Inkubazioa, sareetan artikulatzeko eta 
ekoizpen kateen formazioko ikuspegiarekin;  

3. Ikerketa eta irakaskuntza ekonomia solidarioan, tokiko garapenean eta herri 
hezkuntzan; 

4. Herri politikak gauzatzeko, inplementatzeko eta ebaluatzeko laguntza; 

5. Gizarte mugimenduen antolamenduan artikulazioa eta laguntza; 

6. Unibertsitate inkubagailu sareen partaidetza eta girotzea, Paraiba estatuan 
eta Brasilgo ipar-ekialdean. 

Noiz eta nola hasi zen

INCUBES 2001eko irailak 11an sortu zen, UFPB unibertsitatean UNITRABALHO1 
Sarearen nukleo bat bezala, eta Hedapen eta Ekintza Komunitarioko Pro-Errekto-
retzaren – PRAC / UFPB Hedapen Programa bat bezala funtzionatu zuen. 2013 
urtean, Ekonomia Solidarioan eta Herri Hezkuntzan Ikerketako, Irakaskuntzako eta 
Hedapeneko Diziplina anitzeko Zentroaren - NUPLAR sorrera proposatu zion Uni-
bertsitateko Kontseiluari, egun, bai inkubagailua, bai Extelar Ikerketa Taldea eta 
Politika Kulturalen Behatokia biltzen ditu. NUPLARen sorrerarekin UFPBak errefe-
rentzia bat du ekonomia solidarioaren eta herri hezkuntzaren alorrean.

Aldi honetan, inkubagailuak formazio eta laguntza teknikoko jarduera ugari an-
tolatu ditu ekoizpen taldeei, elkarteei, kooperatibei eta gizarte mugimenduei. 
Hauek, ekoizpen materiala eta bizitza soziala taldean antolatzeko erronkari aurre 
egiten diote.

Bere hasieran, INCUBESek hedapen lanaren aldeko apustu egin zuen talde eta 
herriko komunitateekin, Joao Pessoa/PB metropoli-barrutian, bereziki ondoren 
adierazten diren eremuekin erlazionatutako ekintzailetza ekonomiko solidarioei la-
guntza eskainiz: ostalaritza, ehungintza, fruituen prozesamendua, lorategi komu-
nitarioak, garbitokia eta garbiketarako gauzak, labea… Metodologia “sentsibiliza-
zioa, inkubazioa, desinkubazioa” hirukoak osatzen zuen, Brasilen lehenengo Herri 
Kooperatiben Inkubagailu Teknologikoen ezaugarria.

1 La Red Unitrabalho es una Red Interuniversitaria de Estudios e Investigación sobre el Trabajo. Actualmente, las incubadoras de cooperativas/em-
prendimiento solidarios de Brasil se encuentran divididas en dos redes: Unitrabalho y la red ITCP (red de Incubadoras Tecnológicas de Cooperati-
vas Populares).
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INCUBESaren ibilbide honek, inkubazioaren eta unibertsitate hedapenaren 
kontzepzio baten garapena posible egin zuen, lan elkartuaren, kolektiboaren 
eta auto-eraketa lanaren bitartez, bizitza baldintzak hobetzea bilatzen duten ko-
munitateekin eta gizarte taldeekin burututako gizarte lana. Hedapenaren bidez 
egiten den gizarte lanaren bitartez arazo errealetara gerturatzeko aukera dago. 
Modu honetan, azalpen teorikoen bitartez motibatzeaz haratago, gizarte beha-
rren erantzunetan taldean egiten da lan. Hau da, hedapenak ikerketarako eta 
ezagutzaren eraikuntzarako helburu berriak bilatzea posible egiten du, bere he-
lburu nagusia, hain zuzen ere, irakaskuntza eta ikerketa korrelazioan jartzea da.

Kasu honetan hedapena, “sozial mailan lan erabilgarri” bat bezala hartzen da, 
nolabait teoria eta praktika dikotomia gainditzea posible eginez. Kaltetuen dau-
den pertsonengana bideratuta, INCUBESek gauzatutako hedapenak beste hege-
monia bat eraikitzea ere bilatzen du, bakoitzaren eta bere komunitatearen patuan 
jendearen parte hartze handiagoaren bitartez. Azken batean, hedapen jarduera 
“ez alienagarria” da.

Testuinguru honetan, 2011 urtean INCUBESek inkubazioaren metodologiaren 
gaineko hausnarketa bat hasi zuen, ohiko metodologiak ekintzailetza ekono-
miko solidarioen formazioaren ikuspegi lerrokatutik eratorritako hainbat muga 
izatearen baieztapenean oinarrituta. Metodologia horrek ez zituen barneratzen 
jarduerak berak sortzen zituen uneko behar eta zailtasunak, ahultasun eta gizarte 
arrisku egoeran zeuden lurraldeetan. Eztabaida prozesuan, INCUBESek ikerke-
ta eta esperientziak hastea erabaki zuen lurralde ikuspegiarekin, bere ekintzen 
parte-hartzaile ziren ekintzailetza solidarioen esperientziak barneratzen zituzten 
komunitateetan garapena sustatzeko estrategia bat bezala. 

Oro har, INCUBES ondorengo ekintza ardatz estrategikoekin hasi zen lanean:

1. Lurraldeko inkubazioa, Banku Komunitarioak eta Moneta Sozialak barnera-
tuz; 

2. Ekintzailetza Ekonomiko Solidarioen inkubazioa, sareetan artikulatzeko eta 
ekoizpen kateen formazioko ikuspegiarekin;

3. Ikerketa eta irakaskuntza ekonomia solidarioan, tokiko garapena eta herri 
hezkuntza;

4. Politika publikoak elaboratzeko, ezartzeko eta ebaluatzeko laguntza;

5. Gizarte mugimenduen artikulazioa eta antolaketa produktiboan laguntza;

6. Unibertsitate inkubagailu sareen partaidetza eta animazioa, Paraibako esta-
tuan eta Brasilgo ipar-ekialdean. 

Parte hartzen duten eragileak

INCUBESeko talde nagusia, 6 irakaslek, master ikasle batek, Ikerketa Bekadun 
4 ikaslek eta arlo desberdinetan hedapen bekak dituzten 24 ikaslek osatzen dute: 
ekonomia, gizarte zerbitzua, komunikazioa, medikuntza, historia, geografia, ku-
deaketa publikoa, bibliotekonomia, nutrizioa, zuzenbidea, etab. Hedapeneko 
beken artean 8, proiektuetan parte hartzen duten komunitateetan bizi diren ikas-
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leen artean hautatu ziren.

Era berean, unibertsitate kanpoko beste 15 eragilek parte hartzen dute INCU-
BESeko garapenean: gradudun 12 pertsona  – Teknikoak (Ekonomia Solidarioko 
Politika Publikoak Proiektua) eta graduondoa duten 3 pertsona. 

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

•	 Jardín	Botánico	Banku	Komunitarioa	eta	Orquídea	Moneta	Soziala:	Pro-
zesu hau garapenean aurkitzen da San Rafael komunitatean, eta Parai-
ban finantza solidarioekin tokiko garapeneko esperientzia aurreratuena 
da.  Eskaintzen diren zerbitzuak: bankua, okindegi komunitarioa eta irrati 
komunitarioa. 

•	 Muçubank	Banku	Komunitarioa:	Prozesu hau Muçumagro komunitatean 
aplikatzen ari da, João Pessoan. Banku eta moneta sozial bat, irrati-estazio 
komunitario bat eta jostunen kooperatiba bat  sortzea da (Unilins).

•	 Kafeteria	Solidarioa	unibertsitate	kanpusean: Inkubagailuak kafetegi bat 
kudeatzen du UFPBn, bertara ikasle eta irakasle asko joaten dira. Gune 
hau erreferentzia puntu bat izango da, elikadura taldeek, nekazal errefor-
maren ezarkuntzek eta familia nekazaritzan lan egiten duten pertsonek 
gauzatutako Ekonomia Solidarioko produktuak merkaturatzeko. Era be-
rean, gune hau San Rafael komunitateko emakume talde baten inkubazio-
rako espazioa izango da.

•	 Politika	 Publikoak	 finkatzea: INCUBES Ekonomia Solidarioaren Barne-
ratutako Ekintzen Proiektua gauzatzen ari da, Paraibako estatu guztian 
ekintzak daudelarik: 5 banku komunitarioen sorrera, 15 txandakako funts 
solidarioak, ekintza solidarioko 3 sare (biltzaileak, artisautza eta familia 
nekazaritza), merkaturatzeko 2 zentro sortzeko formazioa eta laguntza te-
knikoa eta ekonomia solidarioko azoketan laguntza.

•	 Espezializazioa	Ekonomia	Solidarioan	eta	Garapen	Jasangarrian: INCU-
BESek espezializazio ikastaro bat hasiko du, UFPBko komunitatearentzat 
eta kanpoko jendearentzat irekia.

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna edo 
integrazioa unibertsitatean

Gaur egun, NUPLAR UFPBren Estatutuan jasota dago, akademia autonomia 
bermatzen duelarik. Akademia nukleo bat izateak unibertsitate bertako langile-
goa edukitzea posible egiten du, prozesu burokratikoak eta urteko aurrekontu 
bat duten lanentzat.
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Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 
Zailtasunetako bat, oraindik ere, irakasleen partaidetza da, proiektuen eta abian 

dauden programetako ekintzen multzoan.

Beste oztopo bat unibertsitate-burokrazia da, proiektuen egituraketarako beha-
rrezkoak diren erosketa egiteko kontrakoa da.

Pertsona graduatu teknikoan inkubagailuan mantentzeko zailtasuna ere existit-
zen da, kanpoko finantzaketa duten proiektuen edo CNPren (gobernuko ikerke-
tarako sustapeneko agentzia federala) beken bitartez soilik sartzen baitira, hauek 
gutxi izanik.

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

INCUBES-ek jarraian izendatzen diren erakundeekin lankidetza egiten du:

- Ekonomia Solidarioko Idazkaritza Nazionala - SENAES / gobernu federala

- Elikadura Segurtasunerako eta Ekonomia Solidariorako Estatuko Idazkaritza 
- SESAES – Paraiba estatuko gobernua

- Ekonomia Solidarioko Paraiba Estatuko Foroa - FEES

- Lurrik Gabeko Landa Langileen Mugimendua - MST

- Lurraren Batzorde Pastorala - CPT

- Bahiako Unibertsitate Federaleko Ekonomia Solidarioko Inkubagailu Tekno-
logikoa  - ITES / UFBA

- Sao Paulo Unibertsitateko Ekonomia Solidarioko Nukleoa - Nesol / USP

- Palmas Institutua - Fortaleza / Ceará

- Unibertsitate Irekia - UBA - Buenos Aires / Argentina

- Solidaritate Teknikoko Zentroa - SOLTEC / UFRJ

- Campina Grandeko Unibertsitate Federaleko Ekonomia Solidarioko Inkuba-
gailua/Paraiba - IUIES / UFCG

- João Pessoa Hiriko Udaletxea / Paraíba

- Langileen Ekonomiako Nazioarteko Topaketaren Sarea                                                         
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Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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http://www.ufpb.br/incubes/

https://www.facebook.com/incubesufpboficial/



Esperientziaren izena:

NEGA 

Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS)

Administrazio Eskola

Esperientziaren kokapena:

Rio Grande do Sul – Brasil

Hasiera urtea:

2012

NEGA
“Ikerketen Nukleoa 
Kudeaketa Alternatiboan ”



Esperientziaren deskribapen laburra
Antolakuntza eredu nagusietatik desberdintzen diren lan esperientziak ikert-

zeaz eta laguntzeaz arduratzen den unibertsitate hedapeneko Nukleo bat da, 
Ekonomia Solidarioko esperientziei enfasi berezia emanez. Bere lana hiru ardatz 
nagusitan egituratzen da:    

a) Tokiko Garapena eta Lurraldea, tokiko garapen dinamikak laguntzera 
bideratuta, horien artean bi proiektu nabarmentzen dira, hiri baratze ko-
munitarioen laguntza eta sustapen proiektua eta Garapeneko Banku Ko-
munitario baten sustapen proiektua, biak Porto Alegre auzo behartsuan; 

b) Balio Sare eta Kate Solidarioak, sare sozioproduktiboetan antolakuntza 
dinamikak laguntzera bideratuta, egun Artilearen Kate Solidarioaren egi-
turaketan laguntza proiektu bat garatzen dago, Porto Alegreko Metropoli 
Eskualdean, landa ekoizpeneko pertsonak eta Ekonomia Solidarioan an-
tolatutako artisauak artikulatzea bilatzen du; 

c)	Unibertsitateak,	Ekonomia Solidarioaren laguntzan lan egiten duten uni-
bertsitateen arteko interakzioa sustatzera bideratuta, gizarte teknologien 
garapen kolaboratiboa bilatzen duen proiektu bat aurrera eramanez, Por-
to Alegreko Metropoli Eskualdeko zazpi unibertsitateen artean.

Noiz eta nola hasi zen

NEGA 2012 urtean sortu zen, bertara lotuta zegoen irakasleria, Unibertsitate-
ko beste instantzietan antzeko proiektuetan parte hartzen ari zirenak, Adminis-
trazio Eskolaren barruan espazio bat irekitzea erabaki zuen, irakaskuntza, ikerke-
ta eta unibertsitate hedapeneko jardueren artean integrazio handiagoa bilatuz.

Parte hartzen duten eragileak

Nukleoan UFRGSko irakasle eta ikasleek eta kanpo teknikariek parte hartzen dute:

• UFRGSko irakasleria: Administrazio Eskolako 3 eta Hezkuntza Fakultateko 1.

• Graduko ikasleak: hainbat karrerako 10 ikasle, Administrazioa, Adminis-
trazio Publiko eta Soziala, Gizarte Zientziak, Ekonomia, Geografia, Ekono-
mia edo Agronomia.

• Kontratatutako teknikoak: NEGAko proiektuekin erlazionatutako zeregin 
espezifikoak burutzeko kontratatuak diren formatutako pertsona profesio-
nalak. 2: ekonomista bat eta soziologo bat.

Bestalde, noizbehinkako parte hartzea eta hitzarmenak ematen dira beste 
elkarte batzuekin:
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• Vivá Moara - gizarte proiektuentzat eta formazio metodologien aholkula-
ritza. Gizarte proiektuekin eta formazio metodologiekin lan egiten duen 
kooperatiba da.

http://cirandas.net/vivamoara/

• Ekonomia Solidarioko Udal Foroa eta Foro gaúcho.
https://www.facebook.com/FMESPA

• EITA - Cooperativa de trabalho, Educação, Informação e Tecnoliga para 
Autogestão. 

http://eita.org.br/

• Proiektu bakoitzean inplikatuta dauden erakunde komunitarioak. Lurralde 
bakoitzean gizarte erakunde eta eragile multzo bat proiektuen bitartez 
laguntzen dira.

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

Jarduerako hiru ardatzaen bidez proiektuak garatzen ari dira, hauen prozesua 
oraindik hasierako fasean dago. Erronka handiak sortzen ari dira, ikaskuntza ga-
rrantzitsu bat sortzen ari den aldi berean, elementu berritzaile bezala artikulazio 
eta tokiko garapeneko prozesuen bilaketa zabalago bat izanik, bai ekintzaileen 
artean, bai lurralde mailan eta unibertsitateen artean. 

Beste elementu garrantzitsu bat jardueraren diziplina-arteko izaera da, eta 
irakaskuntza eta ikerketa ekintzekin duen elkarrekiko erlazioa.

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

Instituzio mailan, NEGA Unibertsitate Hedapeneko Programa bat bezala erre-
gistratuta dago, eta hainbat proiektu espezifiko lotzen zaizkio. Administrazio 
Eskola barruan kokatuta dago eta Unibertsitate Hedapeneko Pro Errektoretzako 
Hedapeneko Nukleo bat bezala.

Halaber, NEGAK laguntza instituzionala jasotzen du UFRGStik eta Administra-
zio Eskolatik. 

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

• Barnera begira, unibertsitate proiektu baten mugetara lotutako arazoak 
existitzen dira: lanaren zati handi bat ikasleek burutzen dute, hauek sarre-
ra eta irteerek taldeetan kalifikazio eta aldaketa prozesu etengabea eskat-
zen dute. Burokraziaren aldetik ere arazoak daude, landa lanean egote 
handia eskatzen duten prozesuak oztopatzen dituzte.

• Proiektuetan lurraldeko erakundeetan bertan ematen diren kontraesanak 
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daude, zenbait kasutan Unibertsitateko jardueraren menpekotasuna sort-
zen dute. 

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

1) Herri Kooperatiben Inkubagailu Teknologikoen Inkubagailu Unibertsitate 
Sarea (Rede de ITCPs)

2) Ekonomia Solidarioaren Brasildar Foruma

3) PROCOAS – Prozesu Kooperatiboak eta Asoziaziokoak (Procesos Coope-
rativos y Asociativos) Mercosur-aren mailan

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala

38

http://www.ufrgs.br/gestaoalternativa/nega/

https://www.facebook.com/gestaoalternativa



Esperientziaren izena:

ITCP/UFSJ

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares

da Universidade Federal de  São João Del Rei

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

São João Del Rei-eko Unibertsitate Federala (UFSJ)

Tancredo Neves (CTAn) Kanpusa, Langilearen Erreferentzia Zentroa

(Centro de Referência do Trabalhador - CRT).

Esperientziaren kokapena:

São João Del Rei – Minas Gerais - Brasil

Hasiera urtea:

1999

ITCP/UFSJ
“São João Del Rei-ko Unibertsitate 
Federaleko Herri-Kooperatiben 
Inkubagailu Teknologikoa”



Esperientziaren deskribapen laburra

ITCP/UFSJ herri kooperatibismoaren eta Ekonomia Solidarioaren printzipioen ara-
bera antolatzen da. Bere jarduera helburua, pertsona langileen eta lan merkatuan 
kaltetuen daudenen gizarteratzea da. Formazio politikoak eta herri antolakuntzak 
prozesu hau laguntzen dute, herri ekintzailetza autoeratzaile sareen sustapenaren 
bitartez. Diru-sarrerak sortzeko aukera bat izateaz gain, barnean dauden pertsona 
langileen eskubideen inguruan ulermena zabaltzeko pedagogia prozesu bat da.

ITCP/UFSJaren jarduera lerroak dira:

• Herri kooperatiba eta elkarte berriak eratu eta inkubazio prozesuan daude-
nak sendotu. 

• Hezkuntza kooperatibista sustatu, kooperatibak eta elkarteak eraiki nahi di-
tuzten pertsonentzat eta taldeentzat.

• Herri kooperatibismoaren kulturan sortutako ekintzailetzak ezartzerako ga-
raian, sortutako erronkei irtenbidea ematen laguntzen dien metodologiak 
garatu.

• Herri kooperatibismoa, ekonomia solidarioa eta ekintzailetza autoeratzaileak 
sustatzea bilatzen duten erakundeekin eta gobernuekin lankidetzak ezarri.

• Herri kooperatiben sareen eta beste antolakuntza moduen sareak sustatu eta 
lagundu.

• Herriko sektoreen garapen soziala eta ekonomikoa sustatzen duten herri po-
litikak sortzen eta ezartzen lagundu. 

Gaur egun, ITCP/UFSJ São João del-Rei mikro-eskualdeko hainbat herritan eki-
ten du, ekintzailetza desberdinekin lan egiteneze hainbat sektoretan: birziklatzea, 
joskintza, artisautza, familia elikadura eta nekazaritza eta agroekologia. Oro har, 
talde bakoitza bekadun pertsona talde batez lagunduta doa. Prozesuan zehar hiru 
faseetatik pasatzen dira: 

1. Aurre-inkubazioa: sentsibilizazio unea lurraldean, ekonomia solidarioan for-
mazioak sustatzen dira, ikastaro teknikoak burutzen dira, taldeak mapatzen 
dira, diagnostikoak burutzen dira eta botere publikoko organoekin ekintzak 
artikulatzen dira.

2. Inkubazioa: taldeko akonpainamenduko etapa astekoa edo hamabostekoa, 
ekintzailetzaren ekoizpen eta kudeaketa prozesua antolatzeko helburuarekin.

3. Post-inkubazioa: taldea nahikoa sendotua dagoen aldia, tokiko sarearekin 
lankidetza modua aldatzeko eta erlazio bat ezartzeko. 

Noiz eta nola hasi zen
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ITCP/UFSJ 1999 urtean sortu zen Fakultateko irakasle eta ikasleen ekimen baten 
bitartez. Hala ere, 1997 urtetik Lanaren inguruko Ikerketan Nukleoa (Núcleo de 
Estudos e Pesquisa sobre o Trabalho – NEPET), ekonomia solidarioaren eta koope-
ratibismoaren inguruko ikerketak eta jarduerak garatzen ari zen, Unibertsitate sare 
bati lotutako ekintzen bitartez (Fundação Unitrabalho).

1999 urtean, NEPET Inkubagailu bezala formalizatu eta Herri-Kooperatiben 
Inkubagailu Teknologikoen Sarera elkartzen da. Une horretan kooperatiben sort-
zaile izatera pasatzen da São João del-Rei hirian, artisautza sektorean, beranduago 
beste sektoreetara hedatuz, moto taxi zerbitzua, eraikuntza zibila edo birziklatzea 
bezala.

Hasieratik 2003 urte arte, ITCP/UFSJren ekintzak Estatuko gobernuaren edo go-
bernu Federalaren deialdi publikoen bitartez finantzatu ziren. Izaera hauskorra eta 
ezegonkorraren inguruko ebaluazio bat egin ondoren, nagusiki lurraldeko jardue-
rarako eta talde iraunkor baten biziraupenerako, Ekonomia Solidarioa sustraitzea 
proposatu zen, udalen politika publiko bat bezala. Geroztik, Inkubagailuak politika 
publikoen ezarpena sendotzea izan du helburu bezala, tokiko botere publikoarekin 
batera.

Parte hartzen duten eragileak

Egun,13 pertsonek osatzen dute ITCP/UFSJ taldea. Nabarmendu behar da, to-
kiko testuinguruaren arabera funtzioek aldaketak izan ditzakete: 

- 1 Koordinatzaile Aholkulari/ Orientatzaile – Eskualdeko artikulazioa eta ekint-
zen koordinazio orokorra - Doktorea

- 1 informazio-teknologien tekniko-analista 

- 11 ikasle bekadun arlo desberdinetan: psikologia, kontabilitatea, administra-
zioa…

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

Esperientziaren bi indargune nabarmentzen dira:

1. Eskualderako Ekonomia Solidarioko Legea ezartzeko lurraldeko estrategia. 
Zeharkako moduan ekonomia solidarioa sendotzeko lurraldeko proiektu bat 
da eta Unibertsitatea, komunitatea eta tokiko botere publikoen aktoreak bar-
neratzen ditu.

Horretarako, ITCP/UFJSak kooperatibak eta ekintzailetzak, tokiko sareak sustat-
zeko eta ekonomia solidarioko politika bat ezartzeko lan bateratuko proiektu bat 
proposatzen dio udalari, udal lege baten bitartez.  Legeak Ekonomia Solidarioko 
Udal Kontseilu baten sorrera aurreikusia du, hamabi ordezkariekin osatua eta udal 
politikaren finantzaketarako eta abian jartzeko diru-funts batekin.
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2. São João del-Rei-ko Material Birziklagarriko Biltzaileen Elkartea (Associação 
dos Catadores de Materiais Recicláveis de São João del-Rei – ASCAS). ITCP/
UFJSak laguntzen duen ekintzailetza zaharrenetako bat da. Egun, ASCASek 
bildutako birziklagarrien banaketarako instalazio bat du eta barne demokra-
zian praktika egokiengatik ezaugarritzen da. ITCP/UFJSak kudeaketa erraz-
ten duen finantza kudeaketa eta kontrolerako software bat garatu zuen.  

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

ITCP-UFSJ São João del Rei Unibertsitate Federaleko errektoretzara lotuta dago 
instituzional mailan, beraz, errektorearekin elkarrizketa bide ona mantentzen du, 
iraganean bera inkubagailu talde horretako kide izateak erraztuta. Era berean, erre-
ktorearekin aldikako bilerak egiten dira, sortzen diren eskaerak zuzenean lantzeko.

Egun, Unibertsitatearen finantzaketa bat dago, bost beka mantenduz eta kanpoko 
ekintzetarako unibertsitateko auto ofizialak erabiliz. Ekarpen hauek, bulegoaren 
mantenuarekin batera, kostu minimoak betetzen ditu eta ITCP/UFSJren egoitzaren 
funtzionamendua bermatzen du.

Inkubagailuak diziplina-artekotasuna mantentzea bilatzen du, hiri desberdinetako 
kanpus guztietan lanpostu berriak irekitzearen bitartez, ikasle desberdinen partai-
detza posible egiteko. Era berean,  irakasleen bilaketa etengabe bat ematen da 
proiektuetan parte har dezaten eta murgildu daitezen.

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

Zailtasunak eta hauek gainditzeko dagokion estrategiak hauek dira:

1. Ezegonkortasun finantzarioa, deialdi publikoen jarraitutasun ezagatik. Gain-
ditzeko estrategia bezala, proiektuaren kostu minimoen finantzaketa bermat-
zen saiatzen da Unibertsitatearen (bost beka) bitartez eta udaletan finant-
zaketa zuzenago bat bilatzearen bitartez (deialdietatik kanpo), aholkularitza 
lanerako ekonomia solidarioko udal politika eta legeak ezartzean.

2. Inkubagailuko koordinatzaile nagusiak kargua utziko du, Ekonomia Solida-
rioko Idazkaritza Nazional (SENAES) kargua hartzeko gobernu federalean. 
Bere lan egiteko moduak taldeari autonomia handia ematen dio, abantaila 
bat izanik, bere irteerak eragin gutxiago izango duelarik. Baina beste alde ba-
tetik, ordezkapen prozesu egoki bat burutzeko beharra sortzen du, egungo 
taldearen autonomia ez hausteko.  

3. Botere publikoaren kideen aldetik ulermen gabezia, ekonomia solidarioaren 
kontzeptu eta printzipioen inguruan. Honek zailtasunak edo interes gabezia 
sortzen du ekonomia solidarioko hainbat ekintza sustatzeko. Zailtasun hau 
gainditzeko estrategietako bat, gobernuko funtzionarioekin izandako elkarri-
zketetan lengoaia erraz bat mantentzea da, ekonomia solidarioaren printzi-
pioak aurkeztuz ekintza praktikoak burutzearen bitartez, udalentzat ere inte-
resgarriak izan daitezen.  
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4. Ahultasuna udaletako joko politikoen aurrean. ITCP/UFJSak ekonomia soli-
darioko politikaren ezarpenaren aldeko apustu egiten du, udal lege baten 
bitartez eta herritarren mobilizazio etengabe baten bitartez, gobernuaren 
ekintza eskatuz.

5. Ikasle taldearen aldetik oinarri teoriko gabezia, artikulazio politikoaren alde 
egiteko. Hutsune hau betetzeko asteroko formazio espazio bat mantentzen 
dute ezagutzak partekatzeko, mini ikastaroak burutzeko eta aukeratutako es-
trategiak sendotzeko eta zailtasunak gainditzeko, planifikazio estrategikoko 
bileretan aldiko ekintza planak gauzatzeaz gain.

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lankidet-
za

ITCP-UFJS ondorengo sareei lotuta dago:

- Herri Kooperatiben Inkubagailu Teknologikoen Sarea (ITCP)

- ITCPen Formatzaileen Eskualdeko Sarea

- Ekonomia Solidarioko Estatu Foroa

- Ekonomia Solidarioko Udal Foroa

- Conselhos Municipais de Economia Solidária (ekonomia solidarioko udal 
kontseiluak) hiri hauetan: São João del Rei, Prado, Coronel Xavier Chaves eta 
Santa Cruz de Minas.

- Santa Mariako Nazioarteko Azoka.

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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Esperientziaren izena:

NuMi-EcoSol 

Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudios, Formação e Intervenção en Eco-
nomia Solidária  – NuMI/EcoSol/UFSCar

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

São Carlos-eko Unibertsitate Federala (UFSCar)

Esperientziaren kokapena:

São Carlos – São Paulo - Brasil

Hasiera urtea:

1998

NuMi-EcoSol 
“São Carlos-eko Unibertsitate 
Federaleko Ekonomia Solidarioan 
Ikerketa, Formazio eta Esku-hartzeko 
Diziplina anitzeko Nukleo Integratua”



Esperientziaren deskribapen laburra

Unibertsitate publikoa, eskuragarri dagoen ezagutzaren ekoizpen ezaugarri be-
zala duen erakunde publiko bat bezala ulertuz, NuMI-EcoSol-en oinarrizko printzi-
pioa, ezagutzaren ekoizpena, hezkuntza eta errealitateko ekintza banaezinak direla 
da, Ekonomia Solidarioa erreferente bezala hartuta.

NuMI-EcoSol-en arlo desberdinetatik etorritako graduko eta graduondoko ikas-
leek parte hartzen dute,  nukleoan askotariko moduan: praktikak, bekak, hastapen 
zientifikoa eta sistematizazio lanak, tesiak… 

Aholkularitza NuMI-EcoSol-en jarduera modu nagusiena da eta partaidetza eta 
elkarrizketa prozesuen bitartez burutzen da (arreta emandako biztanleei dagokio-
nez), herri ezagutza eta ezagutza akademikoen trukaketa bilatuz. NuMI-ren publiko 
nagusiena, historian baztertuta egon diren pertsonaz osatuta dago: langileak, lan-
gabetuak edo beharra dutenak, osasun mentaleko sistemaren erabiltzaileak, etxe-
rik gabeko pertsonak, gizarteratze sozio-hezkuntzako neurriak bete dituzten gaz-
teak, emakume gazte haurdunak, etab. 

Inkubazioaren bitartez NuMI-k burututako aholkularitza espezifikoa, jakinduria te-
kniko-zientifikoa herri jakinduriarekin aldaketa prozesu bat da, jakinduria berri bat 
eraikitzeko bidean. Kooperatiben eta beste ekimen ekonomiko batzuen inkubazioa 
egiten da, asoziaziozko lana sortzeko helburuarekin, subjektuen emantzipazio so-
zioekonomiko eta politiko ikuspegia kontuan izanik. 

Aholkulartitzaz gain, NuMI-EcoSol-ek burutzen ditu: 

• Ikasleen harrera, hasierako formazioa eta formazio etengabea.  

• Ekimen ekonomiko solidarioen aholkularitzarako profesionalen formazioa eta 
formazio etengabea eta iraunkorra Ekonomia Solidarioan. 

• Formazioa etengabea eta iraunkorra inkubatutako ekintzailetza ekonomiko 
solidarioko kideentzat.

• Formazio jarduera labur eta puntualak (aholkularitza), kudeatzaile, elkarte eta 
ekintzaileentzat. 

• Tailerrak, mini ikastaroak eta hitzaldiak, Ekonomia Solidarioan interesa duen 
publiko desberdinarentzat

Sei hilez behin “Irakaskuntza, Ikerketa eta Hedapeneko Integrazioko Jarduera 
Kurrikularra (ACIEEPE) – Herri Kooperatibismoa eta Ekonomia Solidarioa” espezia-
litatea eskaintzen da. Era berean, 2013 urtean, “Ekonomia Solidarioko Kudeaketan 
Espezializazioa” gradu ondokoa eskaini zen lehen aldiz, bi urteko iraupena duen 
gradu ondoa.

 Jardueraren hasieratik NuMI-EcoSol ezagutza sortzen ari da, errealitatean egiten 
duen jardueratik eratorria. Inkubazio metodo bat sortu du, auto-eraketarako gida-
lerroak, bideragarritasun ekonomikoa txertatzeko tresnak eta esperientziak siste-
matizatzeko metodoak eta tresnak, beste ezagutzen artean. Era berean, hasieratik 
25 inkubazio proiektu baino gehiago lagundu dira Ekonomia Solidarioan. 
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Noiz eta nola hasi zen
NuMI-EcoSol 1998an ireki zen, Kooperatiben Inkubagailu bat bezala. Geroztik 

ezagutzako ekoizpen, hezkuntza jarduerak eta Ekonomia Solidarioarentzat ga-
rrantzitsuak diren jarduerak burutzen ditu, beti inguruko errealitatera egokituak. 

Burututako jardueren artean, ekintzailetza ekonomiko solidarioen inkuba-
zio prozesuekin erlazionatutakoak nabarmentzen dira, jarduera ekonomikoko 
hainbat sektoreetan eta leku desberdinetan. 

Bere jardueran, ezagutzaren arlo desberdinetako irakasleen eta ikasleen par-
taidetza du, proiektuak garatzeko arduradunak dira.

Parte hartzen duten eragileak

NuMI-EcoSol egungo taldea osatzen dute:

• Irakasle koordinatzaile 1

• Irakasle koordinatzaile orde 1

• 12 irakasle arlo desberdinetan: Psikologia, Soziologia, Ingeniaritza Zibila, 
Materialen Ingeniaria, Erizaintza eta Okupazio Terapia 

• Pedagogoa 1

• Goi mailako formazioa duten 15 teknikari  

• 2 ikasle praktiketan 

• 31 ikasle bekadun 

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

• 1. "Cooperativa de Limpieza Jardín Gonzaga Organización - COOPER-
LIMP", taldeak ekintza ekonomiko solidario bati emandako,  gehien iraun 
duen aholkularitza esperientzia izan da (1999 – 2011). Esan nahi garran-
tzitsua izan du, ez bakarrik inkubagailuaren eta herriaren eremuan, baita 
Brasilen ekonomia solidarioaren historia beran ere, bai ekimenak lortu 
zituen arrakastengatik (327 bazkide eta 190 lanpostu, gehienak hileko 
soldata bermatuekin eta São Carlos-eko kanpoaldeko auzo bateko herri-
tarren bizitza baldintzetan aldaketa esanguratsu bat) bai aurre egin zien 
zailtasunengatik. 

• Emakumeen Aroztegi Kolektiboa Pirituba landa kokalekuan. Modu para-
leloan gizarte etxebizitzen eraikuntza proiektu bat garatuz, familia neka-
zariko 4 emakumeko talde bat, 45 eta 55 urte artean, aroztegiaren erant-
zukizuna onartu zuten lan ordainduaren bitartez. 

• EcoSol Azoka UFSCar-en kanpusean. 2014tik asteazkenero burutzen da 
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eta São Carlos-eko ekintzailetza ekonomiko solidarioez osatua dago, bai 
NuMI-EcoSol-ek inkubatuak, bai beste inkubagailuak eginak. Ekimenaren 
auto-eraketa bermatzeko, azokan asteroko bilerak antolatzen dira.

• ACIEPE “Integrazio, Irakaskuntza, Ikerketa eta Hedapeneko Kurrikulum 
Jarduera (ACIEPE) – Herri Kooperatibismoa eta Ekonomia Solidarioa” sei 
hilero Unibertsitateko ikaslego guztiari eskaintzen zaion diziplina. Irakas-
gai hau 2003ko lehenengo sei hilekoan eskaintzen hasi zen eta dagoene-
ko 24 edizio burutu dira. Bere hasieratik, ACIPE ikasgaia 500 ikasle ingu-
ruk ikasi duela estimatzen da. 

• Ekonomia Solidarioko Kudeaketan espezializazio ikastaroa. 2012an 
hasi zen, kudeatzaile publikoak eta sustapeneko eragileak eratzeko he-
lburuarekin, ekintzailetza ekonomiko solidarioekin eta laguntza eta sus-
tapen erakundeekin batera lan egiteko, bai gobernukoak bai gobernu 
kanpokoak. Ikastaroak 560 ordu ditu, formazio eta esku-hartze jarduerak 
barneratzen ditu, ikerketa-ekintzaren bitartez.

• Hezkuntza Tutorial Programa (PET) Ekonomia Solidarioa. Ikerketa, irakas-
kuntza eta unibertsitate hedapen jarduerak estimulatzeko zuzendua da-
goen programa, gradu mailan. Programa ikasle taldeek garatzen dute 
irakasle baten tutoretzaren bitartez eta irakaskuntza, ikerketa eta hedape-
na ez banatzeko printzipioak zuzentzen du. 

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

2012 urtean, hasieran Inkubagailua zena unitate akademiko bat bezala ins-
tituzionalizatu zen, egungo NuMI-EcoSol. Prozesua 2004 urtean hasi zen, uni-
bertsitateak (UFSCar) sektore berriak (irakaskuntza, ikerketa eta hedapen uni-
tate bereziak) sortzen uztea erabaki zuenean eta inkubagailuko taldeak unitate 
horietako batean eraldatzeko prozesua hasi zuenean. 

2006ean egoitza eraikitzea lortu zen, hezkuntza gaietako tekniko bat izatea 
eta bekadun bat administrazioan laguntzeko. 2011 urtean proposamena onar-
tua izan zen eta 2012tik inkubagailua egungo NuMI-EcoSol-ean eraldatzen hasi 
zen.

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

Instituzionalizazioari dagokionez, oraindik erantzun gabeko beharrak daude: 
batasunerako administrazio laguntza egonkor bat egotea, departamentuko 
irakasle koordinatzailearen lan orduak kontuan hartzea, NuMI-ra dedikazio osoa 
ematen duten ikasleak eta NuMI-ra dedikazio osoa ematen duten goi mailako 
teknikariak. 
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Beste kolektiboekin eta sareekin…lotura eta lanki-
detza

Tokiko mailan, udalekin, GKEekin, erlijio taldeekin, udal idazkaritzekin, ikerke-
ta eta komunitate taldeekin lotura du, besteak beste. 

EcoSol-en Udal Foroan parte hartzen du kide eraginkor bezala eta laguntza 
eta sustapen kide bezala EcoSol-eko udal Kontseiluan, Ekonomia Solidarioko 
Estatu Foroan eta ITCP Sarean.  

Nazioarte mailan, Hego Amerikako beste herrialdeetako unibertsitateekin 
elkartuta dago, PROCOAS/AUGM (Prozesu Kooperatiboak eta ekimen ekono-
miko asoziaziokoak, Grupo Montevideo Unibertsitate Elkartearen) Akademia 
Batzordearen bitartez. Beste unibertsitateekin eta nazioarteko ikertzaileekin ere 
jarduerak burutzen ditu, Italian eta Espainian. 

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala

http://www.numiecosol.ufscar.br/

http://redeitcps.blogspot.com.br/

http://grupomontevideo.org/ndca/caprocesoscooperativos/?lang=pT
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Esperientziaren izena:

NESOL "Nucleo de Economia Solidária"

ITCP-USP  “Incubadora Técnologica de Cooperativas Populares da Universidade 
de São Paulo” 

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

São Pauloko Unibertsitatea (USP)-Sao Paulo

Unibertsitateko Unibertsitate-Hiria (USP).

Esperientziaren kokapena:

São Paulo – Brasil.

Hasiera urtea:

1998  ITCP/USP

2002  NESOL

NESOL “Ekonomia Solidarioko 
Nukleoa” eta ITCP-USP  “São Paulo 
Unibertsitateko Herri Kooperatiben 
Inkubagailu Teknologikoa"



Esperientziaren deskribapen laburra
São Pauloko Unibertsitateak, Ekonomia Solidarioan jarduerak sustatzen eta ga-

ratzen dituzten bi erakunde ditu: Herri Kooperatiben Inkubagailu Teknologikoa 
(ITCP) eta Ekonomia Solidarioko Nukleoa (Nesol), 1998 eta 2002 urteetan sortuak 
hurrenez hurren.

ITCPn graduetako ikasleak eta bekadunak parte hartzen duten bezala, Nesolen 
gradu ondoko ikasleak eta kontratatutako teknikariak daude. Garrantzitsua da na-
barmentzea, Nesoleko taldearen %95 aurretik ITCPn parte hartu zuten pertsonaz 
osatuta dagoela, ondorioz, bi erakundeen artean formazio eta laguntza erlazio bat 
sortzen da.

Sortu zirenetik, bi erakundeek irakaskuntza, ikerketa eta hedapenaren artean 
auto-eraketa, diziplina artekotasuna eta banatze ezintasunaren arabera lan egiten 
dute.

ITCPren bai Nesolen helburua ekonomia solidarioaren garapenari eta ezarpe-
nari ekarpenak egitea da, eremu desberdinetan ekonomia solidarioko ekimenei 
laguntzatik eta aholkularitzatik  eta formazio metodologiak burutzetik eta garat-
zetik, erakundeentzat eta asoziatuta dauden instituzioentzat. Helburutik abiatuz, 
lurraldeko garapen solidarioko proiektuak gauzatzen dituzte; instituzio garapena 
eta artikulazioa; hezkuntza metodologiak eta formazio ikastaroak langileentzat, 
ikasleentzat eta interesa duen publikoarentzat; ikerketa eta azterketen garapena; 
topaketak, tailerrak eta eztabaidak sustatzea; ekonomia solidarioaren eta erlaziona-
tutako arloen politika publikoak egiten, ezartzen eta ebaluatzen laguntzea. Zentzu 
honetan, ekonomia solidarioan formazio tailerrak burutu ziren, material didaktikoak 
landu ziren, ekonomia solidarioko nazional eta nazioarteko topaketak antolatu zi-
ren eta ekimen solidario desberdinei laguntza eman zitzaien. Laguntza hau, udalei 
aholkularitza eskaintzea izan daiteke, tokiko erakundeak sustatzea eta Ekintzailetza 
Ekonomiko Solidarioen formazioari eta beste ekimen ekonomikoei laguntzea, eki-
men horiek sendotzeko formazio, aholkularitza eta artikulazio lana burutuz. Dizipli-
na anitzeko lan batetik, printzipio solidarioetan oinarritzen diren ekoizpen taldeen 
garapenaren konplexutasuna ikustera ematea jarraitzen da.

Ekintzailetza oso desberdinak lagundu dira, horien artean: elikadura, joskintza, 
hiri nekazaritza, garbiketa eta higiene produktuen ekoizpena, zerbitzuak ematea, 
laguntza teknikoa informatikan, etab.

ITCP-USP bere historian zehar, beste unibertsitate batzuetan ere lan egin zuen 
inkubagailuak sortzen lagunduz, ikastaroen eta inkubazio bateratuaren bitartez. 

Noiz eta nola hasi zen

ITCP-USP 90 hamarkadaren amaieran sortu zen, berregituraketa produktiboko 
eta atzeraldi prozesuen ondorioz langabezia handiko aldian, unibertsitate bera-
ren artikulaziotik abiatuz, CECAErekin (Unibertsitate Lankidetzaren eta Jarduera 
Berezien Zuzendaritza Koordinakundea), irakasle talde batekin Paul Singer, Sonia 
Kruppa eta Sylvia Leser de Mello besteak beste, ikasleekin eta funtzionarioekin 
batera.

Oinarri bezala Rio de Janeiroko Unibertsitate Federaleko esperientzia hartu zen, 
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1995 urtean ITCP-UFRJ sortu zuelako, hurrengo urteetan beste inkubagailu ba-
tzuen sorrera bultzatuz. Inkubagailuen Programa Nazionala (Proninc) sortzeak 
antzerako proiektuen egituraketa posible egin zuen Brasilgo beste unibertsi-
tateetan. Era berean, 1999 urtean, prozesu horretatik, Unibertsitate Inkubagai-
luen Sare Nazionala sortu zen.

NESOL-USP, irakasle, ikasle eta funtzionario talde berak sortu zuen 2002 
urtean, graduatu berri diren ikasleen eta gradu ondoko ikasleen jarduerari ja-
rraitasuna emateko helburuarekin. Lehenengo urteetan, ikertzaileen, gradu on-
doko ikasleen eta ITCPean aurretik egon ziren ekonomia solidariora lotutako 
beste erakundeetako teknikarien artikulazio eta formazio espazio bat izan zen.  
2010 urtetik aurrera, ekonomia solidarioko proiektuak gauzatzen hasi zen, baita 
banku komunitarioak finkatzea Brasilgo hego-ekialdeko eskualdean eta finantza 
solidarioen ekimenen artikulazio nazionala edo ekonomia solidarioaren gai des-
berdinekin erlazionatutako ikerketa gauzatzea ere.

Parte hartzen duten eragileak

Egun, ITCP-USP gradu/gradu ondoko 10 bekadun ditu, Unibertsitateko tek-
nikari/funtzionario 1 eta 12 ikaslez osatutako Akademia-Kontseilu bat. 

NESOL-USPek gaur egun, zuzenean proiektuak gauzatzera lotuta dagoen tal-
de bat du (10 pertsona inguru, teknikariak eta ikertzaileak barne) eta 3 irakaslez 
osatutako Akademia-Kontseilu bat.

Unibertsitate eremuan ekonomia solidarioaz eztabaidatu nahi duten pertsona 
desberdinak gehitzea helburua duen Ikerketarako eta Hedapenerako Nukleo 
bat izateagatik, Nukleoak talde zabala du, Orientazio Kontseiluaren bi hileko 
bileretan eta proiektu, ikerketa eta tailerren jarduera espezifikoetan modu pun-
tualean ekiten duen taldea. 

Emaitzak eta nabarmendu nahi diren 
praktika egokiak

• Ekonomia Solidariora Sarrera Ikastaroa. Hasiera batean, programara kide 
berriak gerturatzeko prozesu bat bezala pentsatua, ITCP-USPk ekonomia 
solidariora sarrera ikastaro bat gauzatzen du modu erregularrean. Hasie-
rako proposamena estrapolatuz, ikastaroak dibulgazio eta sentsibilizazio 
paper garrantzitsua betetzen du unibertsitate barruan zein kanpoan. Edi-
zio bakoitzean 150 pertsonatik gora parte hartzen du. Azalpeneko eskolak 
partekatzen dira lan-taldeekin. Ikastaroan parte hartzen dutenek hainbat 
gai entzun, eztabaidatu eta egoerak esperimentatzen dituzte: auto-erake-
ta, unibertsitate hedapena, garapena, herri hezkuntza, etab.

• Eskuak eta Buruak Konektatuta Proiektua. ITCPk gauzatutako eta CNPq-
ek finantzatutako proiektua. 2 urtetan zehar, Parelheiros-eko (São Paulo 
hiriko hegoaldeko landa kanpoaldea) familia nekazariek agroekologiara 
trantsizioa gauzatzea sustatzeko ekintza desberdinak garatu ziren.
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• Finantza Solidarioak. ITCP eta Nesolek Finantza Solidarioekin duten in-
plikazioa, Garapeneko 5 Banku Komunitarioen (BCD) finkapenarekin hasi 
zen ITCPren aldetik, São Paulo hirian. Beranduago, NESOLek, existitzen 
ziren 10 BCDen akonpainamendu proiektu bat gauzatu zuen eta beste 13 
banku berri finkatu zituen Brasilgo hego ekialde eskualdean. Gaur egun, 
NESOLek, SENASekin batera, artikulazio nazionaleko proiektu bat burut-
zen du finantza solidarioen inguruan eta atal hauek lantzen ditu: Garape-
neko Banku Komunitarioak, Kreditu Solidarioko Kooperatibak eta Funts 
Berriztagarri Solidarioak.

• São Pauloko hegoalde inguruko BCD Unión Sampaio eta Ekintzailetza 
Ekonomiko Solidarioen (EES) Sarea. São Pauloko banku Komunitarioe-
tako batekin ezarritako asoziaziotik, Unión Sampaio, Emakumeen Unión 
Popular (Bankuko elkartea) eta Nesol-ek kultura ESS Sarearen sustapen 
proiektu bat idatzi zuten lantaldean, São Pauloko hegoalde inguruan. 
Proiektuak sareko 40 ekintzailetza proiektuen aholkularitza burutzen du, 
ekonomia solidarioaren printzipioen dibulgazioko 15 kultura ekintza gau-
zatu ditu, dibulgazio eta komunikazio materialak sortu ditu eta 2 jaialdi 
handi antolatu ditu espazio publikoetan, lehenengoak 10 mila pertsona 
inguru bilduz. 

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

Gaur egun, bai NESOLek bai ITCPek unibertsitatean barne formalizazio bat 
dute Hedapeneko Nukleo eta Programa bezala, Kultura eta Hedapeneko Pro-
Errektoretzara lotuta, irakaskuntzako unitate desberdinetako irakaslez osatutako 
Akademia Aholku Kontseiluak izanik.  Nolabaiteko erakunde izaera duen arren, 
unibertsitate hedapenak, oro har, ez du akademia onarpenik, ondorioz, irakas-
leek garatzen dituzten jarduerak ez dira egiaztatzen ikerketaren maila berdi-
nean.

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

Zailtasunen eta oztopoen zati handi bat, hauen erakunde izateko gaitasunare-
kin erlazionatuta daude, bai ITCPek bai NESOLek ez dute bermatzen unibertsi-
tatearen aldetik finantzaketan jarraipena egongo denik, ekimenak unibertsitate-
tik kanpo dauden proiektuen eta finantzatzaileen esku utziz.

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

ITCP-USP, ITCPs Sarean (100 inkubagailutik gora duen sare nazionala) parte 
hartzen du; Procoas-en (Prozesu Kooperatiboak eta Asoziazioko Ekimen Ekono-
mikoak) Montevideo Taldeko Unibertsitate Elkarteari lotuta (AUGM), Mercosur-
eko herrialdeetako unibertsitate publikoak biltzen dituena. 
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Ekonomia solidarioko mugimenduari dagokionez, ITCPek eta NESOLek Eko-
nomia Solidarioaren Herri eta Estatu Foroan parte hartzen dute, era berean, 
NESOL Ekonomia Solidarioko Brasildar Foroko Koordinazio Nazionaleko kide 
da.

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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http://www.itcp.usp.br/

https://cirandas.net/nesol-Usp

Bideoak:

“En	Construcción”

https://www.youtube.com/watch?v=QuUYwn3GX1

“Educación	y	autogestión” (Proyecto Articulación)

https://www.youtube.com/watch?v=NebXDehYKyc

“Tecnología	Social	y	desafíos	de	la	producción	autogestionaria” (Proyecto Articulación)

https://www.youtube.com/watch?v=TkGJwWIH9wo.

“Comercialización,	Consumo	y	Finanzas	Solidarias” (Proyecto Articulación)

https://www.youtube.com/watch?v=PaxAgE2SOz4

“Autogestión,	Desarrollo	Territorial	y	PP	en	la	EcoSol” (Proyecto Articulación)

https://www.youtube.com/watch?v=G1zzZyku9y4



Esperientziaren izena:

IALA-CHILE

Instituto de agroecología para las mujeres del campo - ANAMURI

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

Unibertsitatea hautatzeko prozesuan

Esperientziaren kokapena:

Txile

Hasiera urtea:

2015

IALA
“Landa eremuko emakumeen 
agroekologia Institutua - ANAMURI"



Esperientziaren deskribapen laburra

Landa Eremuko Emakumeen Agroekologia Institutua bere balore eta identita-
tearekin konprometitutako nezakal gizarte ehuna sendotu eta berreskuratzea bi-
latzen duen proiektua da, Txilen elikadura burujabetzaren eraikuntza ahalbidetuz. 
Horretarako, landa eremuko emakumeen eta emakume indigenen formakuntzan 
ardazten da proposamena, Txilen Amerika Latinoko Agroekologia Institutua (IALA) 
abian jarriz. 

Formakuntza tekniko eta politikoko eskola honetan Txileko eskualde ezberdine-
tatik etorritako emakumeek parte hartzen dute eta guztiak ANAMURI (Txileko lan-
da emakume eta emakume indigenen erakundea) osatzen duten erakundeetako 
kide aktiboak dira. IALA1 sarea osatzen duten beste herrialdeetan ez bezala, Txile-
ko IALA, emakumeek emakumeentzako sustatutako proiektua da. 

Institutuaren sorrera ez da ideia isolatu bat, gaur egun unibertsitateak prestatzen 
ez dituen landa eremuko profesionalen beharraren aurrean CLOC2 eta Via Campe-
sina3 mugimenduetatik sortutako determinazioa baizik. 

Proiektua bi fasetan zatitu da:

1.- Eskualde-arteko eskolak 

Lehengo fasearen izena Eskualde-arteko Urtaroko Lurralde-Eskolak da, nekazarit-
za eta abeltzaintza aktibitate txikiagoko urteko denboraldietan eta ikasleen gertuko 
lurraldeetan gauzatzen direlako. Eskola hauek hasierako oinarri dira eta hauetan 
hautatzen da bigarren fasean , edo Eskola Nazionalean, parte hartuko duen taldea. 
Guztira, 47 ikaslek parte hartu zuten. Oro har, eskualde-arteko eskolen helburuak 
honako hauek dira: 

• Elikadura Burujabetzaren inguruko sarrera tresnak eman, genero ikuspegia-
ren, landa eremuko eta herrikoia den feminismo bat eraikitze bidean.

• Agroekologiaren inguruko sarrera tresnak eman, ikasleek, jarraitu beharreko 
hezkuntza prozesuaren orientazio tekniko eta politikoa uler dezaten.

Eskolak Txileko hiru eskualdetan kokatuta daude: 

1) Coquimbo (Canela-ko udalerria) Txile Iparraldeko emakumeei zuzendua.

2) Biobio (El Carmen-eko udalerria)Txile Erdi-Hegoko emakumeen partaidetza-
ra irekia. 

3) Araucanía, Txile Hegoaldeko emakumeen partaidetzarako.

_______________________________________________________________________
1 Latinoamerikar Institutu Agroekologikoen Sarea (Red de Institutos Agroecológicos Latinoamericanos). Nekazaritza jakintzaren 
eta kulturaren azterketara, ikerketara eta hedapenera bideratutako institutuak dira, gizarte eta ekonomia eraldaketarako gure 
errealitatearen ezagutzara bideratuak,  herrialdeko eta eskualdeko gehiengo diren sektoreen onuran.  
2 Landa eremuko Erakundeen Latinoamerikar Koordinakundea (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo).
3 Mundu guztiko milioika nekazari, ekoizle txiki eta ertain, lurrik gabeko herriak, indigenak, migratzaileak eta mundu guztiko landa 
langileak multzokatzen dituen nazioarteko mugimendua.
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2.- Eskola Nazionala 

Eskola nazionala, landa emakumeei, gazteei zein helduei, beren konpeten-
tzia tekniko eta metodologikoetan sakontzeko helburuarekin burutzen da, baita 
beren analisi sozio-politikoan ere, genero ikuspegiarekin. Parte hartzen duten 
emakumeak, beren komunitateko subjektu politiko eta eraldatzaile bezala ahal-
duntzen dira, baserritar nekazaritzaren ikuspegi global eta tokikoarekin, bai teo-
rikoa bai praktikoa. Etapa honetan, aurretik eskualde-arteko eskoletan parte 
hartu zuten 20 ikaslek (emakumeak) parte hartu zuten. 

Formazio prozesuan zehar, unibertsitateko profesionalen alde pedagogikoa 
partekatzeaz gain, nekazalgoaren aldea partekatzen da ere. Hau da, prozesu 
mistoa da, profesionalek beraiek, baserritar nekazaritzaren kontserbazioaren 
alde egiten ari diren lanaren dimentsioa uler dezaten bilatzen delako. 

Era berean, IALA “elikadura burujabetzarako ofizioen berreskurapenerako” 
programa batez laguntzen da, proiektuaren helburu nagusietako bat, gazteak 
landa eremuan gelditzea delako, ihes egiten jarrai ez dezaten.

Noiz eta nola hasi zen

Proiektua ez da ekimen isolatu bat, latinoamerikar IALAen testuinguru batean 
kokatzen da. Profesionalaren eta lurraren arteko erlazio gabeziak, Vía Campesi-
nan artikulatutako landa eremuko gizarte erakundeen militantziari, profesiona-
len formakuntzako behar larria zegoela pentsaraztera eraman zion. Ondorioz, 
Latinoamerikan IALAk sortzeko kanpaina abiatu zen. Beraz, oinarritik abiatzen 
eta sortzen den prozesu bat da. 

Testuinguru honetan, 2007 urtean lehenengo IALA sortu zen Venezuelan, 
ELAA (Brasilgo hegoaldeko Agroekologiako Latinoamerikar Eskola) izan zen ho-
rren esperientzietan oinarritua. Ondoren, IALA guarania eta UNICAM, nekazal 
unibertsitatea Argentinan, etorri ziren.

2015 urtean, barne hausnarketa prozesu baten ondoren, ANAMURIk emaku-
meek eta emakumeentzat IALA bat sortzeko beharra adierazi zuen, arrazoi sen-
do multzo bat kontuan hartuta:

• Beti semeari (gizona) ematen zaio ikasteko eta formazioa jasotzeko auke-
ra, familiaren etorkizuneko euskarria bezala ikusten delako, errealitatea 
kontrakoa den arren. Egun, landa eremuko etxeak emakumeen lanarekin 
dira sendoki euskarrituak, bai landa eremuan, bai enpresa eremuan. 

• Jende gaztearen formazioa sustatzen saiatzen ari badira, eremu honetan 
emakumea babesten duten baldintza bereziak sortu behar dira, baina mu-
gatzen ez dieten baldintzak.
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Parte hartzen duten eragileak

Eskualde-arteko Eskoletan parte hartu zuten 47 emakumeez eta Eskola Nazio-
nalean parte hartu zuten 20 emakumeez gain, beste eragile batzuk ere lagundu 
dute esperientzian:

• Agroekologiko Eskola Nazionaleko ikasle bat praktiketan, prozesuaren 
sistematizazioa burutu zuen. 

• Talde pedagogikoa Viña del Mar Unibertsitatetik koordinatu da.

• Unibertsitate desberdinetako ikasleak praktiketan, bereziki, agronomia 
eta albaitaritza eremuko ikasleak.

• Academia de Humanismo Cristiano Unibertsitateko dekanoaren laguntza. 

• Unibertsitate eremutik eratorritako formatzaile taldea.

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

Lortutako emaitza nagusienak hauek izan ziren: 

• Ikaskuntza handienetako bat, bere aniztasunean onartutako erakunde bat 
eraikitzea izan ze: emakume nekazariena, soldatako nekazariak, emakume 
indigenak, artisau arrantzaleak, biltzaileak, artisauak, folkloristak, hezitzai-
leak… guztiak emakumeak, emakumeen unibertso bat da. Lehen, landa 
eremuan edo emakume indigena besterik ez zen ikusten.

• Formazio programetan parte hartzen duten emakumeei ostatu ematen 
dien etxearen eraikuntza. 

• Parte hartzaileen erresistentziak elikatuz joan dira. Sistemarekiko erresis-
tentziak, diskriminazioarekiko, patriarkatuarekiko eta loratzen den matxis-
moarekiko bere erresistentzia.

• Hitzarmen bat lortu Txileko Gobernuarekin, bere laguntza askotan na-
hikoa izan ez arren.

• Hainbat unibertsitatek proiektuan lagundu eta lan egiteko interesa adie-
raz dezan lortu da. Une honetan IALA, erreferentziako unibertsitate hau-
taketa prozesuan dago. 

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

Prozesuan zehar oztopo eta zailtasun asko aurkitu dituzte, bereziki, eskema 
asko hautsi direlako:

• Borroka gogorrena, lankideek mugimenduaren disidenteak mugimen-
duaren parte bezala onartzea izan zen, nahiz eta egun, beraiek gabe ezin 
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dezakete mugimenduan pentsatu. Emakumeek erresistentzia handia izan 
zuten beren lankideen aldetik.

• Institutua mistoa izan zedin erreklamazioak egon ziren. Etorkizunean agian 
izango da, baina egun, emakumeena soilik den prozesu hau pasa behar 
du. 

• Zeregin errazenetako bat eta aldi berean zailenetako bat, lurraren sanea-
menduko prozeduran zeuden lankideen lurretan mingak (boluntario lana) 
antolatzea izan zen, nekazaritza agroekologikoko prozesu batean sartze-
ko. Oso komunitarioa den lana da, beraien artean elkartasun handikoa.

• Ikasleen adina arazo larria izan den (50 urte). Erakundeko jendeak onar 
zezan kostatu zen, landa eremuan geratzen den jendea adin nagusikoa 
delako. Beraiek aukera hori zergatik ez zuten galdetzen zuten. Beraiek 
ezin izango zuten hiru hilabetez joan eta beren familiak utzi. Jende gaztea 
irekiago dago prozesu hauetara.

• Beste oztopoetako bat dirua da. Proiektuak ezin du beste fundazioekin, 
herriekin, etab. lehiatu diru-funtsak eskatzeko garaian. 

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

Anamuriko emakumeak, eta bereziki IALAkoak, ondorengo sareetako kide 
edo bertan parte hartzen dute:

- EMAKUMEEN MUNDU MARTXA. Martxa honetako parte izatea beren 
formazio prozesuaren parte izan zen, feminismoa-nekazaritza-herriarekin 
erlazionatutako guztian.

- CLOC: Landa eremuko Erakundeen Latinoamerikar Koordinakundea. 

- VÍA CAMPESINA: Mundu guztiko milioika nekazari, ekoizle txiki eta ertain, 
lurrik gabeko herriak, indigenak, migratzaileak eta landa langileak mult-
zokatzen dituen nazioarteko mugimendua da.

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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Prozesuaren sistematizazioa 

http://www.anamuri.cl/images/publicaciones/Sitematizacion_IALA.pdf

IALA erreportajea

https://tv.viacampesina.org/IALA-Sembrando-Agroecologia?lang=en

Via	campesina

https://viacampesina.org/es/

CLOC

http://www.cloc-viacampesina.net/



Esperientziaren izena:

MSE

Master in Social Entrepreneurship

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

Roskilde-eko Unibertsitatea

Gizarte Zientziak eta Enpresa Departamentua

Esperientziaren kokapena:

Roskilde – Danimarka

Hasiera urtea:

MSE: 2008

SEM: 2013

MSE
“Gizarte Ekintzailetza Masterra"



Esperientziaren deskribapen laburra

Máster in Social Entrepreneurship, Roskilde-ko Unibertsitatearen hezkuntza 
iraunkorraren barruan kokatuta dagoen programa bat da. Formakuntzak, zent-
zu zabal batean, gizarte ekintzailetzako pertsonak formatzea bilatzen du, gizarte 
ekintzailetza, berrikuntza eta kudeaketaren gaietan proiektuak eta ikerketak haste-
ko edota buru izateko gai direnak.

MSE ez da gizarte enpresen sorrerara fokatutako formakuntza bat, ekonomia so-
zialeko erakundeetan jende aktiboari zuzenduta dago baizik, bai sektore publikoan 
baita sektore pribatuan ere. Hori dela eta, ezinbestekoa da, gutxienez, bi urteko 
lan esperientzia izatea masterrean sartu ahal izateko. Unibertsitate gradua eta ES-
Sren eremuan urteetako lan esperientzia duten pertsona adinduek osatzen dute 
ikaslegoa.

Proiektuetan oinarritutako metodologia erabiltzen da: “arazoetan” oinarritu-
tako ikaskuntzaren interpretazioa, bertan ikasleek beraien artean zuzendutako tal-
deetan lan egiten dute. Proiektuek bizitza errealeko arazoak lantzen dituzte eta 
ikaslegoaren kuriositatearen bitartez irtenbidea bilatzen saiatzen dira. 

%50  klase teorikoak %50 lana proiektuekin

Tresna teorikoen 
 “kutxa” bat lortu

Teoria praktikan erabili,  
arazo erreal bat ikertuz

“Arazok konpontzeak galdera egokiak egiten jakitea eskatzen du. Hau proie-
ktuak	eginez	ikasten	da”.

Programa bi euskarri nagusietan oinarritzen da:

1.- Diziplinartekotasuna: arazo errealak oso gutxitan konpontzen dira diziplina 
bakar bat erabiliz. 

2.- Motibazioa: ikaslegoaren aldetik interesa agertzea oinarrizkoa da ezagutzaz 
eta esperientziaz jabetu ahal izateko.

Noiz eta nola hasi zen

MSE abian jarri zen Roskilde-ko Unibertsitateko bi irakasleren ekimen pertsona-
letik, Lars Hulgaard eta Linda Lungaard Andersen. Bi pertsona hauek, alde batetik, 
unibertsitateko hanibat sektoreen interesa piztea lortu zuten gizarte ekintzailetzari 
dagokionez, eta era berean beste aldetik, 2007 urtean, “Center for Social Entre-
preneurship” sortzeko Gizarte Gaien Ministerioak funts ekonomiko bat ematea lor-
tu zuten. Zentro honen zeregina, gizarteari zuzendutako formakuntza, ikerketa eta 
ezagutzaren transferentzia da eta honen bitartez MSE Masterra sortzea lortu zen, 
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baita gizarte ekintzailetzarekin eta 6 PHD-rekin erlazionatutako beste master 
bat sortzea ere.

MSE programa, “ongizatearen gizartearen” krisi ekonomiko eta sozialari 
erantzuteko bezala diseinatua izan zen eta Gizarte Gaien Ministerioaren aldetik 
zuzenean lagundua izan zen. 2008 urteko otsailean lehenengo taldea hasi zen, 
18-20 ikaslez osatua. Programaren hasieratik 150 pertsona baino gehiagok par-
te hartu dute. 

Parte hartzen duten eragileak

Masterrak praktikan, formakuntzan mintegiak emanez parte hartzen duten 
hainbat gizarte enpresekin eta GKEekin lankidetza du. Era berean, eta formali-
zatua egon ez arren, udaleko hainbat ordezkariek eta graduatutako ikasle ohien 
elkarteak ere, masterrean lankidetza egiten dute.  

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

• Lehenengo bi urtetako ikasle talde batek “Gizarte ekintzaileak Dani-
markan” elkarte bat sortu du.

http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/english.ht

• Hainbat ikaslek laneratzeko gizarte enpresak sortu dituzte. Horietako bi 
ikaslek gizarte ekintzailetzan formakuntza programa bat jarri dute abian 
gizarte langileen ikastetxean/ eskolan.

• Formakuntzak ikaslegoan duen eragina: ikasle gehienek, bi urteko ikaske-
ta hauek gizarte errealitateaz duten ikuspegia eta ezagutza aldatu dutela 
baieztatzen dute. Era berean, aurkezpenetan eta jardueretan beraien era-
gina edo inpaktua sendotzeko aukera izan dute.

• Ikaslegoaren jatorria eta ikasketen aniztasunari dagokionez, metodo pe-
dagogiko desberdinak garatzea posible egin du, ikasketa subjektiboak 
lehentasuna duelarik, bai ekintzan baita lankidetzan ere:

- Liberazioaren pedagogia (Paulo Freire).

- Ikaskuntza – Ekintza. 

- Irakaslearen rola barneratzea laguntzaile, gida bezala. Talde bakoit-
zak irakasle bat du proiektuko tutore bezala. 

- “Herri eskolen” tradizioa. Giza ikaskuntzaren Grundtvig filosofia. 

- Klaseak kasuetan oinarrituz, enpresa edo erakunde baten arazo 
erreal baten irtenbidea aurkitu behar delarik.
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Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

Masterra unibertsitatean guztiz barneratuta dago eta Danimarkan, “unibert-
sitate irekia” deitzen zaion horren barruan kokatuta dago. Masterra gauzatzen 
den bitartean ikasleek karrera akademiko bat burutzen jarrai dezakete. 

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

Zailtasun edo oztopo nagusiena, masterreko tasak ordaindu ditzaketen ikas-
leak lortzea da, kostu hau hain zuzen ere, 11.000€koa da. 10 urte hauetan bi-
tartean Masterraren arrakastari eta aurrera egiteari lagundu izan diona, 2007 ur-
tean, “Center for Social Entrepreneurship” gauzatzeko emandako diru-funtsen 
zati bat, matrikulari aurre egiteko nahikoa gaitasun ekonomikoa ez zuten ikas-
leen edo erakundeen finantzaketaren zati bat ordaintzeko erabiliak izatea izan 
da. Lehenengo urteetan hau ezinbestekoa izan zen 16-20 pertsonetako taldeak 
elkartu ahal izateko (masterra maila ekonomikoan orekatu ahal izateko gutxien-
goa).

Gaur egun, dagoeneko ez dira beka hauek existitzen, baina masterrak hartu 
duen ospe onari esker, ikasle kopuru handi batek kuota osoa edo kuotaren zati 
bat beraien erakundeek ordaintzea lortzen du.

Hala ere, bidean doikuntza batzuk egin behar izan dira, beti programaren 
helburuaren barruan, hezkuntza aurrekari oso desberdinak dituzten ikasle tal-
dearen zehaztasunak eta ezaugarriak kontutan hartu ahal izateko. 

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

Masterra bereziki bi sareekin erlazionatzen da: 

EMES: International Research Network

CIRIEC: Ekonomia Publikoa, Soziala eta Kooperatiboaren inguruko Ikerketa 
eta Informazio Nazioarteko Zentroa (Centro Internacional de Investi-
gación e Información sobre la Economía Pública, Social y Coopera-
tiva).

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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http://www.ruc.dk/mse

http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/english.ht

http://emes.net/institutional-members/cse/
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Esperientziaren izena:

SARRIKO EKT

Sarrikoko Ekonomia Kritikoko Taldea

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

UPV/EHU. Sarrikoko Ekonomia eta Enpresa Fakultatea.

Bizkaiko kanpusa.

Esperientziaren kokapena:

Bilbo – Bizkaia – Euskal Autonomi Erkidegoa

Hasiera urtea:

2012

SARRIKO EKT
“Sarrikoko Ekonomia Kritikoko Taldea"



Esperientziaren deskribapen laburra

Sarrikoko ikasleen batzarretik sortutako elkartea, ikasleen eskubideak ziurtatzeko 
eta ikasleen baldintzekin eta hezkuntza erreformekin erlazionatutako fakultateko 
arazo desberdinei aurre egiteko helburuarekin sortua.

Taldeak lau funtzio nagusi ditu: 

1. Gaur egun fakultatean irakasten den, agintean dagoen eredu ekonomiko ka-
pitalistaren kritika bat gauzatzea. Ematen diren edukiak kritikatzea eta eral-
datzen saiatzea. 

2. Egungo testuinguru sozio-ekonomikoaren erlazionatutako gaiak lantzea. 

3. Ikasleen Gradu Amaierako Lanak (GAL), egungo arazo sozio-ekonomikoen 
irtenbiderako tresna bezala erabiliak izan daitezen lortzea. 

4. Ikasleak beraien etorkizuna eraikitzen duten subjektuak izatea lortzea, etorki-
zun hau lan merkatuaren baldintzen menpe izan ez dadin. Ikaslez osatutako 
taldeak sortu, etorkizuneko lanetan bihur daitezkeen proiektuak martxan jart-
zea, adibidez, beraien kooperatiba sortzea. 

Noiz eta nola hasi zen

EKT 2012 urtean hasi zen ikasleen batzar moduan, bereziki, Sarrikoko Ekonomia 
eta Enpresa fakultatean ematen diren ordutegi eta baldintzekin erlazionatutako 
arazoari erantzuna emateko. Baina, lehenengo fase honetan, arazo nagusiena Eko-
nomia eta Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza Graduen eskoletan ematen 
diren edukien ikuspegia dela egiaztatu zen; bi graduetan erabiltzen den ikuspegi 
bakarra nagusi den eredu kapitalista baita, bereziki, makroekonomia eta mikroeko-
nomia ikasgaietan “errealitatea islatzen ez duen mundu ideal” hau ikasten delarik.

Era berean, duela urte batzuk, “Ekonomia Marxista” bezalako ikasgaiak alde 
batera uzten joan dira, modu honetan, ikasgai-zerrendako beste ikuspegi ekono-
mikoak kenduz.

Egoera honen aurrean, 2014 urtean EKT elkartea sortzea eta eraikitzea erabaki 
zen, ezagutzeko beharrari erantzuna emateko eta ikasgeletan ekonomia eta en-
presa egiteko eta aztertzeko beste moduen inguruan eztabaidatzeko eta ikasgaiak 
berriz elaboratzearen lanean zentratzeko.

Parte hartzen duten eragileak

• Hegoa

• Coop57

• Fiare
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• Hiritik at

• Campaña contra el TTIP

• ATTAC

• Mugarik Gabeko Ekonomilariak

• REAS

• Emaús Gizarte Fundazioa

• Gite-Ipes

• Irakasle desberdinen laguntza, norbanako mailan.  

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

•	 Lehenengo	jardunaldiak	Kontraekonomia	2014, egungo eredu ekono-
miko kapitalistaren ahuleziak kritikatu eta hausnartzeko eta honen aurrean 
dauden aukerak ikustera eman eta aztertu. Helburu nagusia, emandako 
edukiak graduetako ikasgaietan aplikagarriak izan zitezen zen. Jardu-
naldiak eskola orduz kanpo izan ziren arren, parte hartu zuten pertsonei 
aukera libreko kreditu bat eman zitzaien. Irakasle batzuk babesa eman 
zuten eta jardueretan eta elkartetik antolatutako beste ekintza batzuetan 
modu aktiboan parte hartu zuten.

•	 Bigarren	jardunaldiak	Kontraekonomia	2015, Merkataritza eta Inbertsio 
Lankidetza Transatlantikoa (TTIP) eta Europar Batasunaren inguruan. Eu-
ropar Batasunaren sorrera arrazoiak ulertzea, bere egituraketa eta duen 
paper geoestrategiko-politikoa ezagutzea. Era berean, egungo eredu 
ekonomikoak botere ekonomikoei eskaintzen dizkien tresnak aztertu zi-
ren, herri eta pertsona desberdinak zapaltzeko erabiltzen dituzten tres-
nak, adibidez, zorra menpekotasun tresna bezala erabiltzea edo moneta-
politika bezala. 

•	 Hirugarren	 jardunaldiak	 Kontraekonomia	 2016, ekonomia orto-
doxoaren dogmen eta mitoen inguruan. Eredu ekonomiko alternatiboak 
aurkeztu ziren.   

•	 Ikasgaien	berrikuspena. Ekonomia eta enpresa graduetan ematen diren 
ikasgaien berrikuspenean aurrera egiteko lan egiten da. Modu honetan, 
egun ematen diren edukien aurrean eta errealitatearekin duen kontrastea 
hausnartzeko aukera bat eskaintzen zaio ikasleari. 

•	 Gradu	amaierako	lanak	(GAL). Burutzen diren proiektuen analisia gau-
zatu da. Oro har, proiektuak ez dira oso praktikoak ohiko enpresan eta ez 
dituzte aukerak eskaintzen egungo ereduaren aurrean. Gizarte eta Eko-
nomia Sozial eta Solidarioko erakundeekin harremanetan jarri nahi da, 
erakunde bertan lan egiten jarraitzeko aukera eman dezaketen proiek-
tu eraldatzaileak koordinatzeko. 2016 urtean zehar, izaera alternatiboko 
edota eraldatzaileko gradu amaierako proiektu posibleen lehenengo ze-
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rrenda eskaini zuten.

•	 Herri	Unibertsitatea. EKT-k, irakaslea gaiaren inguruan irakasten eta eza-
gutza duen bakarra denaren ikuspegia hautsi nahi duen ekimenaren par-
te da, ikasleari paper aktiboagoa emanez ikasgaiak lantzerako garaian, 
ezagutzak partekatu, baita ekarpenak egin ere. Aurtengo edizio honetan 
pedagogia emantzipatzaileagoak erabili dira formazio desberdinetan.  

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

Garrantzitsua litzateke unibertsitateko instantzia ofizialekin hitz egitea gara-
tuago dagoen proposamen batekin. Momentuz ideia transmititu da eta unibert-
sitatearen aldetik jaso den erantzuna ez da positiboa izan.

Unibertsitatean intzidentzia talde bat sortu. Elkarte desberdinekin eta irakas-
legoarekin. 

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

• UPV/EHUren laguntza gabezia, Sarriko 5000 pertsona dituen fakultate bat 
da eta 5 irakasleren laguntza besterik ez dute jasotzen. Beraien aldetik 
laguntza asko jasotzen dute baina gainezka daude. 

• Instituzioetara iristeko eta beraiekin intzidentzia egiteko zailtasuna. Pixka-
naka burutzeko ikaskuntza bat bezala hartzen dute. Nora joan daitezkeen 
ezezagutza. 

• Hegoaldeko ikuspegia barneratzearen gabezia. 

• Ikaslegoa hitzaldietan, jardunaldietan eta lankidetzara mobilizatzeko zail-
tasunak. 

• Lantzen diren edukiak Unibertsitatean barneratzeko zailtasunak. 

• Jarduerak laguntzeko diru-funtsen gabezia UPV/EHUren aldetik. Lehe-
nengo esperientziarekin dirua galdu zuten, Arcadi Oliveres-en hitzaldia-
rekin. UPV/EHUren bertako elkarteentzat diru-laguntzak daude, baina ez 
zieten eman…

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

Aurreko atalean aipaturiko hainbat sare eta kolektiborekin egin dute lan azken 
urteetan, hala ere, sare zabalagoekin handituz jarraitu nahi dute, nazional eta 
nazioarteko mailan. 
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Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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https://twitter.com/ektsarriko?lang=es

Bideoak: 

https://www.youtube.com/watch?v=sv6iDwM7iJM

I.	Jornadas	Contraeconomía

https://www.youtube.com/watch?v=3HRbEPzmnoY

II.Jornadas	Contraeconomía

https://www.youtube.com/watch?v=C0eehKkhN6M



Esperientziaren izena:

Desenrólate. Rolak Eraldatu Prozesua

Mugarik Gabe

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

Euskal Herriko Unibertsitatea – Arabako Kanpusa

Hezkuntza eta Kirol Fakultatea. Vitoria-Gasteizeko Irakasleen Eskola atala

Esperientziaren kokapena:

Gasteiz – Araba – Euskal Autonomi Erkidegoa (EAE).

Hasiera urtea:

2013

Desenrólate: Rolak Eraldatu 
Prozesua
Mugarik Gabe



Esperientziaren deskribapen laburra
35 orduko iraupena duen formazio prozesua da Desenrólate-Rolak Eraldatu eta 

EHUko Gasteizko Gizarte Langintzako Eskola eta SAMArekin (Arabako Ikusentzu-
nezkoen elkartea) batera hasi zen garatzen 2013 urtean. Tailerra 2 bloketan bana-
tutako 15 saioz osaturik dago. Lehenengo zatian, gai feministen (sexu-genero sis-
tema, lengoaia ez sexista, emakumeen eskubideak)…  inguruko azterketa teorikoa 
egiten da metodologia parte hartzaileak erabiliz (eztabaidak, jokoak, bideoak, 
etab…). Tailerraren bigarren zatian, SAMAren laguntzarekin, gazteek lehengo 
blokean landutako gaien inguruko bideoak burutzen dituzte, sormenezko espresio 
era baten bidez.

Noiz eta nola hasi zen

Hasiera batean bi edizio garatu ziren Gasteizko Gizarte Langintzako Eskolan, han-
dik Hezkuntza eta Kirol Fakultatera pasa zen, bertan beste bi edizio garatuz. Hiru-
garren edizio bat aurreikusita dago.

Parte hartzen duten eragileak 

Prozesuaren garapenean eskolako Hezkidetza Batzordea dago inplikatuta eta be-
rarekin koordinatzen da edizio bakoitza: behar logistikoak, jarraipena eta prozesua-
ren ebaluaketa

Ikastaroaren alde praktikoa SAMAk (Sociedad Alavesa de Medios Audiovisua-
les) burutzen du, Mugarik Gabe-rekin koordinazioan, gaiak, edukiak, gidoiak, etab. 
lantzeko. 

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

Edizio desberdinetan inplikatuta egon direnentzat prozesua oso interesgarria 
izan da. Alde batetik, hezkuntza formalean gai hauen inguruan dagoen hutsunea 
egiaztatu dugu, unibertsitateko ikasleak sexu-genero sistema, rolak eraikitzea, 
etab. bezalako gaiak planteatu gabe iristen dira. 

Partehartzaileentzat ekimenaren bizipeneko atalak balio handia du, adibidez, be-
raien bizitza edo inguruan dutena beste gako batzuekin aztertzeko tresnak edukit-
zea, baita berdintasunaren alde lanean jarraitzeko beharra ere. Prozesuan zehar, 
gazteria hazi den berdintasunaren irudikeria desegiten doa.

Horrez gain, ikasgai desberdinetako edukiak beste ikuspegi batetik aztertu ahal 
dituzte, adibidez, haurren ipuin askoren eduki sexistak. Era berean, etorkizuneko 
lana gauzatzeko eduki berriez hornitzeko beharra ikusten dute.

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
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edo integrazioa unibertsitatean 
Hezkidetza batzordeak prozesu guztian zehar erraztasunak ematen ditu: pro-

zesua aurkezteko bere klaseetan espazioak uzten ditu, ikasleak izen eman deza-
ten animatzen ditu, jarraipena egiten du… 

Fakultate berak, urtero bere curriculumean barneratuta ditu, generoaren in-
guruko gai desberdinen gaineko hitzaldi/ tailerrak. Desenrólatek Eskolaren edu-
ki hauek gehitzen ditu. 

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

Orain arte aztertutako zailtasun handienak, Mugarik Gabe-ren jarduera bat 
izateak dituenak dira, diru-funtsen bilaketa eta horri dagokion datak egokitzea, 
ezegonkortasunak… 

Etorkizunean, ikastaroa Eskolak beregain hartzea izango litzateke egokiena 
edo ikastaroko edukiak eskola curriculumean ezartzea. 

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

Ikastaroak bere baitan ez du erlazio zuzenik beste sareekin, baina ikastaroaren 
edukian Mugarik Gabe-k beste kolektibo eta bazkideekin burutzen dituen 
gaiak, kanpainak, etab. barneratzen dira: abortu eskubidearen aldeko kanpaina 
EH, askatasunaren aldeko kanpaina Las 17 y + El Salvadorren, Kolonbiako baz-
kideen prozesuak, etab. 

Prozesuan zehar ikaslegoak berak, saio bateko edukia zehazten du. Saio ho-
nen garapen zuzenerako beharrezkoa balitz, erakundeekin eta beste kolekti-
boekin harremanetan jarriko da. 

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala

www.mugarikgabe.org
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Esperientziaren izena:

LANKI

Kooperatibagintza Ikertegia

Unibertsitatea, kanpusa, gradua...:

Mondragon Unibertsitatea  

Humanitate eta  Hezkuntza Zientzien Fakultatea HUEZI

Esperientziaren kokapena:

Eskoriatza – Gipuzkoa – Euskal Autonomia Erkidegoa

Hasiera urtea:

2000

LANKI
“Mondragon Unibertsitateko 
kooperatibagintza ikertegia"



Esperientziaren deskribapen laburra

Lankidetzaren Ikertegia – (LANKI) 2000 urtean sortu zen. Humanitate eta Hezkunt-
za Zientzien Fakultatean (Eskoriatza). Kooperatibismoaren ikerketan lan egiten 
duen ikerketa zentro bat da eta Mondragon Unibertsitatearen (MU) barruan dago. 
Arrasateko Kooperatiba Esperientzia ikertzeko asmoz sortu zen, eta bereziki espe-
rientzia aztertzeko diziplinarteko ikuspuntu batetik. Egun 12 ikerlari dira. 

Kooperatibismoa jatorri bezala hartuz, LANKIren helburua auto-eratutako gizarte 
bat eraikitzea eta gertuen dagoen ingurunearen eraikuntza komunitarioari laguntza 
ematea da (Herrigintza).

Funtsean, giza garapen jasangarriaren inguruan interes bat dago; sozial mailan 
justuagoa, parte-hartzaileagoa eta ekologikoagoa den gizarte bat nola eraiki de-
zakegun.

Ikerketa zentroak 3 lan ildo garatzen ditu: 

• Kooperatibismoan formazioa Mondragon Taldeko Kooperatibekin.

• Gizarte Berrikuntza – garapen komunitarioko proiektuak (Herrigintza) Bagara-
rekin1 (www.bagara.net) 

• Ekonomia Sozial eta Solidarioa: Hegoaldeko esperientzietan zentratuago, 
Mondragon-eko kooperatiben esperientzia izaera kooperatiboa eta auto-
eratzailea duten Hegoaldeko beste esperientziekin partekatzeko helburuare-
kin. 

Noiz eta nola hasi zen

Lanki Lankidetza Ikerketen Institutuak bere ibilbidea 2000 urtean hasi zuen, Mun-
dukide2 Fundazioaren eskutik (www.mundukide.org), Hegoaldeko herrialdeetan 
esperientzia kooperatiboen sorrera prozesuak laguntzeko helburu komunarekin.   

Parte hartzen duten eragileak

Gaur egun, LANKI 12 ikertzailek osatzen dute, esperientzietan parte hartzen du-
ten hainbat eragilerekin batera:

• MU- Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea HUHEZI
http://www.mondragon.edu/es/huhezi

• MUko Enpresagintza Fakultatea 
http://www.mondragon.edu/es/empresariales

• Mundukide Fundazioa: garapenerako lankidetza proiektuak burutzen dituen 

1  Bagara es un proceso humanizador comunitario. Una cooperativa, que lleva a cabo proyectos comunitarios en la comarca del Alto Deba. La primera 
formulación del proyecto se realizó desde el instituto Lanki.

2 La Fundación Mundukide es una fundación perteneciente al Grupo Mondragón dedicada a proyectos de cooperación al desarrollo.
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Mondragon Taldeko fundazioa.  
www.mundukide.org

• Bagara Herrigintza: prozesu humanizatzaile komunitarioko proiektuak 
burutzen dituen kooperatiba  

www.bagara.net

• Ekonomia sozial eta eraldatzailean jarduten dugun enpresa, elkarte, 
erakunde eta kooperatiben sarea.

www.olatukoop.net

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

•	 Kooperazioarteko	 Sistema	 bat	 sortzea	 Lanki, Mundukide Fundazioa, 
HUHEZIren (ikaslegoa eta irakaslegoa) artean. Kooperazioarteko sistema 
honek lankidetza proiektuak, ikerketa eta Unibertsitateko ikasleen eta 
irakasleen (harrobia) lankidetza eta inplikazioa konbinatzearen alde egiten 
du. Hausnarketen eta esperientzien trukaketa bat posible egiten du. 

•	 Truke	 Programa	 Eboluzioa	 (Hegoaldeko	 kooperatiba	 esperientzien	
trukaketa programa) Ekonomia Solidarioko Graduondokoa: 10 ur-
teetan bitartean, 2000-2009 urte artean, HUHEZI Fakultatean, Lanki eta 
fakultateko ikaslegoaren artean antolatzen zen programa hau. Hilabete 
inguru, Latinoamerikako eta Afrikako esperientzia kooperatibo edo ko-
munitarioetatik eta auto-eratutako esperientzietatik zetozen 15 pertsonari 
harrera egiten zitzaion. Programa honek esperientzien trukaketa aberatsa 
posible egiten zuen, baita ikasleak beste errealitate batzuekin sentsibi-
lizatzea eta inplikatzea ere. Horrez gain, ikasleentzat Hegoaldeko espe-
rientzietan lankidetza eta praktika aukerak ireki egiten ziren. 10 urteko 
ibilbidearen ondoren, eta parte-hartzaileekin partekatutako ebaluazio 
baten ondoren,  graduondokoa sortzeko urratsa eman zen “Ekonomia 
solidarioan garapenerako kudeaketa ekonomiko eta sozialean masterra” 

http://www.mondragon.edu/cursos/eu/gaiak/kooperatibagintza-gizar-
te-ekonomia/ekonomia-solidarioan-garapenerako-kudeaketa

•	 Hegoaldeko	 Ekonomia	 Solidarioko	 esperientzien	 ikaslegoaren	
Praktikak eta Gradu amaierako Lanak: oso sentsibilizatua eta inplikatua 
dagoen ikasleen harrobi bat sortzea posible egin du, bere karrera profe-
sionala gizarte sektoreetan eta garapenaren lankidetzan garatzen duena. 

•	 Lan	 lerro	eta	 lankidetza	berrien	eboluzioa MUko beste fakultateekin, 
Ekonomia Solidarioaren gaietan: adibidez, Enpresagintzako online mas-
terra. Lanki-Enpresagintza koordinazioa gizarte kudeaketako eta koope-
ratiba kudeaketako gaietan. 

•	 Kontzeptuzko	eboluzioa: Ekonomia Sozial eta Solidarioaren kontzeptuak 
barne mailan joan da eboluzionatzen. Hasieran herri ekonomia bezala de-
finitzen zen eta Ekonomia Sozial eta Solidariora aldatu da. Lanki-tik Eko-
nomia Sozial eta Solidarioak, kooperatibismoa eta ekonomia solidarioa 
eta beste mugimendu batzuen artean zubiak sor ditzakela ulertzen dute. 
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Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

Lanki, ikerketa zentro bezala, HUHEZIren ( Humanitate eta Hezkuntza Zien-
tzien Fakultatea) barnean kokatzen da. Mondragon Unibertsitatea fakultate ez-
berdinentzako aterkia eskaintzen duen bigarren graduko kooperatiba da, fakul-
tateak lehengo graduko kooperatibak izanik. 

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

• Irakaskuntza, ikerketa eta irakasleen funtzio sozialaren arteko orekaren 
bilaketa. Unibertsitate munduan aldizkari akademikoetan argitalpenak 
egitea baloratzen da eta bereziki, norberak burututako lanak. Ekarpen so-
zialak balio akademiko txikiagoa du eta ondorioz, irakasle bakoitzak duen 
boluntariotza atalean geratzen da. 

• Diru-funts publikoko finantzaketen bilaketa kurrikulum kanpoko lan le-
rroak gauzatzeko.  Autonomia vs finantzaketa. 

• Zehatzetik edo konkretutik abiatuta, epe luzerako lan erlazioak ezartzea.

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza 

LANKI, berezko izaeragatik lurraldeko hainbat erakunde eta sareekin du lotura 
(Olatukoop, Bagara, Mundukide…) eta aldi berean, nazioarteko mugimendue-
kin ere, adibidez, Brasileko Movimiento Sin Tierra (MST).
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Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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http://www.mondragon.edu/es/huhezi/investigacion/grupos-de-investigacion/lanki

www.mundukide.org

www.bagara.net

www.olatukoop.net

http://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/economia-social-cooperativismo/master-
en-gestion-economica-y-social-para-el-desarrollo-de-la-economia-solidaria



Esperientziaren izena:

Ikerbiltza

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

Euskal Herriko Unibertsitatea – UPV/EHU 

Mondragon Unibertsitatea - MU

Esperientziaren kokapena:

Euskal Autonomi Erkidegoa (EAE)

Hasiera urtea:

2013

IKERBILTZA Programa
Udalbiltza



Esperientziaren deskribapen laburra
Programaren helburu nagusiena lan sare bat ezartzea eta garatzea da, ikerketaren 

munduak eskaintzen dituen baliabide guztiak erabiliz. Euskal Herriko garapenaren 
testuinguruan burututako ikerketa lanak kokatu nahi dira.

Noiz eta nola hasi zen

2013 urtean Udalbitza hausnarketa egiten hasi zen Euskal Herriak beharko li-
tuzkeen eta dituen baliabideen inguruan, baita hauen erabileraren inguruan ere. 
Prozesu horretan ikerketaren gaia agertu zen eta hausnarketa egin ondoren, bi 
konklusio atera ziren: 

1. Ikertzen den horrek balioa du soilik argitaratzen bada eta rankinetan sartzen 
bada. 

2. Ikerketa bera baino garrantzitsuagoa, sortzen den herri “jakinduria”/ ”eza-
gutza” da, historikoa, kulturala, soziala.  

Egoera honen aurrean, proposatzen du, alde batetik, Euskal Herrian sortzen den 
“ezagutza” zein den jakitea eta beste aldetik, behar diren “ezagutzak” zein diren 
jakitea. 

2015 urtean, kontaktuak egiten eta lehenengo proiektuak martxan jartzen inbertitu 
zen. 

Egun, ikerketak egiten dituztenen eta identifikatzen joan diren beharren arteko 
lotura da.

Parte hartzen duten eragileak
Hainbat eragilek hartzen dute parte proiektuan:

• Joxemi Zumalabe Fundazioa: Euskal Herriko herri mugimendu bertatik eta 
beraientzat lan egiten duen fundazioa, beraien hausnarketa, dinamizazio eta 
formazio prozesuetan lagunduz. 

http://joxemizumalabe.eus/

• Gezki: Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua. 
http://www.ehu.eus/es/web/gezki

• Mondragon Unibertsitatea.  
www.mondragon.edu

• Koop 57: zerbitzu finantzario etikoak eta solidarioak eskaintzen dituen koo-
peratiba. 

www.coop57.coop/

• Goiener: 100% energia berriztagarria merkaturatzen duen kooperatiba 
www.goiener.com/
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• UPV-EHUko departamentu desberdinak. 

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

2016 urte hasiera arte lortutako emaitza garrantzitsuenak honako hauek dira: 

• Eibarko unibertsitateko energia berriztagarrien ikasketen 10 ikaslek, ka-
rrera amaierako proiektuak udaletxe desberdinetan, garapen agentzietan 
edo mankomunitateetan burutu dituzte. Eraginkortasun energetikoa, es-
trategia energetikoarekin… erlazionatutako proiektuak.   

• Ekonomia Sozial eta Solidarioko Masterreko (GEZKI) ikasle batek, bere 
master amaierako lana moneta sozialen inguruan 'Moneta Soziala, espe-
rientzia desberdinetatik ikasten'. 

• Txingudin, Hendaia, Irun eta Hondarribiako herrietan, Ekonomia Sozia-
leko sare bat sortzen ari da, hiru herrietako eragile desberdinen sustape-
narekin. Helburua, tokiko garapenaren logikan lan egiten duen jarduera 
ekonomikoko eragile sare bat sortzea da, eragile bakoitzak bere beharrak 
asetu ahal izateko eta inguruko baliabideak eskaini ahal izateko. Ikasleei 
proiektu honetan laguntzeko eskaini zaie: alde batetik, norabide berdi-
nean doazen beste proiektu batzuk ikertuz, eta beste alde batetik, Txin-
gudiko esperientzia sistematizatuz.

• Genero masterreko ikasle batek (emakumea) Erronkariko emakumeen 
prekarietate egoera aztertu du adierazle ez ekonomikoen bitartez. 

• MUko Ikus-Entzunezko Komunikazioko bi ikaslek (emakumeak) euskal zaz- 
pi probintzietako gazteak biltzen dituen lehenengo udako-kanpaldien in-
guruko dokumental bat burutu dute.

https://www.youtube.com/watch?v=0OmHENyNmaw

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

Alde batetik, espazio fisiko edo fikziozko bat sortuz, jendeak dituen beharrak 
edo aurretiko jarrera aurkeztera gerturatzeko aukera izanez. Beste alde batetik, 
sistematizatutako inplementazioko programak sortzea: praktikak, ikerketa, lan-
kidetza programak…

Ikerbeltzaren informazio eskutitz bat bidali da udaletxe desberdinetara, baita 
inkesta bat ere. Hemendik aurrera, kontaktu pertsonalekin hastea besterik ez 
da falta. 

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

• Baliabide ekonomiko eta giza baliabide gabezia. 

80



• Proba “pilotu” fasean dagoen ekimena. Proiektu berria da, beraz 3-5 urte 
beharko dira finkatzeko.

• Baliabideak eta beharrak ez daude nahikoa ongi definituta. Batzuen eta 
besteen artean ez dago fluxurik, ezta sistematizaziorik ere. Ikerbiltza era-
gile/erakundeetara gerturatzen denean, ez dakite oso ongi zer behar du-
ten eta horrek asko zailtzen du prozesua. 

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

Gaur egun, Ikerbiltzak ez du kontakturik lurraldetik kanpo dauden beste sare 
edo kolektibo zabalagoekin. 

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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ikerbiltza@udalbiltza.eus



Esperientziaren izena:

Ikasketa-Zerbitzuaren (I-Z)

Sustapena Gizarte Hezkuntzako Graduan

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola (Leioa)

Gizarte Hezkuntzako Gradua

Esperientziaren kokapena:

Bilbo – Bizkaia – Euskal Autonomi Erkidegoa (EAE)

Hasiera urtea:

2011

Ikasketa-Zerbitzuaren (I-Z)  
Sustapena
Euskal Herriko Unibertsitateko 
Gizarte Hezkuntzako Graduan 



Esperientziaren deskribapen laburra

2011-2012 ikasturtetik, Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskolako Gizarte 
Hezkuntza Graduak, Ikasketa-Zerbitzua proposamena barneratzen ari da, ikasturte 
horretan da zehazki izen horrekin onartutako jarduera bat garatzen den lehenengo 
aldia UPV/EHUn barruan. 

I-Z hezkuntza proiektu batean bertan komunitateari ikasketa eta zerbitzua konbi-
natzen dituen hezkuntza proposamen bat da. Bertan, arazo zehatz batera motiba-
tuta dauden parte-hartzaileek ingurunearekiko ekiten dute hobetzeko asmoz (Puig 
eta Palos, 2006)

Gradu honetan inkorporazio bide nagusiak hauek izan dira:

- Lankidetza proiektuen garapena gizarte erakundeekin, ikasgai zehatzen bi-
tartez. 

- Ikasketa-Zerbitzua lerroa Gradu Amaierako Lanen testuinguruan irekia. 

Noiz eta nola hasi zen

Ikasketa-Zerbitzuaren sustapenaren esperientzia 2011-2012 ikasturtean hasi zen, 
2. mailako euskara taldeko ikasleekin. Ikasturte horretan 67 ikaslek parte hartu zu-
ten, Bizkaiako 7 elkarteekin batera. 

2011-2012 ikasturte horretan bertan, Pedagogiako Graduaren barruan, FICE (Do-
nostian), beste proiektu bat garatu zen. Ikasturte akademiko honetatik abiatuz, I-Z 
beste Eskola eta Fakultate batzuetara hedatu da: Erizaintza (Bizkaia), Nautika (Bi-
zkaia), Soziologia (Bizkaia), informatika Ingeniaritza (Gipuzkoa), Farmazia (Araba), 
Gizarte Lana (Araba)… (Gezuraga, 2014)

Horrek guztiak unibertsitate honetan ekintzak garatzera eraman du, gai hauekin 
erlazionatuta:

- Irakasleei formazioa eta akonpainamendua.

- Ikasleriaren formazioa.

- Jardunaldiak eta kongresuak antolatzea.

- Edo ikerketa.
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Parte hartzen duten eragileak
I-Zko proiektu batean 3 eragile egon behar dute inplikatuta:

- Irakasleria.

- Ikasleria.

- Lankidetza ezartzen den erakundea. 

Orain arte inplikatuta egon den ikasleria eta irakasleria, lehen aipatu diren 
Graduetatik dator.

Nolabaiteko lankidetza ezarri den erakundeekin erreferentzian, mota desber-
dineko erakundeak aurki ditzakegu: elkarteak, fundazioak, ikastetxeak…, infor-
mazio gehiago eskuratzeko.

Gizarte Hezkuntzako Graduaren kasuan, ikasleria eta irakasleriaz aparte, 
hainbat eragilek hartu dute parte 2011-2012 geroztik. Horien artean Abusu sa-
rean plataforma, Fundación Zerbikas, Solasgune, Ulertuz Elkartea, Gazteleku 
Elkartea, Susterra Federazioa, Fundación Peñascal, Emaús Gizarte Fundazioa… 

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

Hainbat esperientzien sistematizazioaren eta ebaluazioaren ondoren eta ber-
tako protagonistek egiten dituzten ekarpenak erreferentzia bezala hartuta, I-Z 
modu oso positiboan baloratua dela esan dezakegu ondorengo atalei dago-
kionez (Alonso et al., 2013; Martínez, Martínez, Alonso eta Gezuraga, 2013; 
Gezuraga, 2014):

- Praktika profesional errealarekin kontaktua izan. 

- Etorkizuneko lana gauzatzeko indar-guneak eta gabeziak identifikatu.

- Formazio prozesuan motibazio/inplikazio handiagoa izatea. 

- Akademia mundua – Lan mundua konektatzeko aukera.

- Unibertsitatea-Gizartea munduak gerturatu. 

- Gizarte Erantzukizuna garatu Unibertsitatean.

- … 
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Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

Azken urte hauetan Enplegu, Ikasle eta Gizarte Erantzukizuneko Errektoreor-
detzarekin lan bateratua gauzatzen ari da, proposamen hau UPV/EHUn bar-
neratu daitekeen modua aztertzeko. Lehen aipatzen genuen bezala, ekintza 
batzuk garatu dira ondorengoetara zuzenduta: irakasleriaren formakuntza; I-
Zren finkapen prozesuen akonpainamendua; kurrikulum-jasangarritasunarekin 
erlazionatutako proiektuen sustapena; garatutako proiektuak ikustera emateko 
lankidetza; etab.

Enplegu, Ikasle eta Gizarte Erantzukizuneko Errektoreordetzako zuzendaritzak 
ere, Ingurumen Kalitaterako, Garapen Iraunkorrerako eta Arriskuen Prebentzio-
rako CRUEren Batzorde Sektorialean (CADEP)1  parte hartzen du, non I-Z pro-
tagonismo garrantzitsua izaten ari den. 

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

Edozein berrikuntza edo aldaketa prozesuk erresistentziak edo oztopoak 
ekartzen ditu, I-Z barneratzea ez da desberdina.

Esperientziak (Alonso et al., 2013; Martínez, Martínez, Alonso eta Gezuraga, 
2013; Gezuraga, 2014) esaten digu, zailtasun handienak daudela, BESTEAK 
BESTE:

IKASLEGOARENTZAT:

- I-Zrekin doan filosofia zein den hasieratik ulertu: “Lankidetza lana REKIN, 
ez RENTZAT”; “I-Z ez da boluntariotza”; “I-Z ez da esku lan merkea”, 
etab.

- Lankidetza egiten ari den partner-arekin denboran eta moduan koordina-
tu ahal izatea. 

- Une horretan murgilduta dauden zeregin desberdinen dedikazioan (den-
borak) oreka bat bilatu: praktikak, taldeko lanak, azterketak…

- Batzuetan prozesuan zehar sortzen diren handicap-ak onartzea.

IRAKASLEGOARENTZAT:

- Batzuetan erreferenteak bilatzea bere diziplina barruan.

- Bere partner-arekin akordio formalak ezartzea proiektuetan. 

- Une horretan murgilduta dauden zeregin desberdin dedikazioan (denbo-
rak) oreka bat bilatu: irakaskuntza, ikerketa, etab.

- Mota honetako proiektuak garatzeagatik onarpen akademikoa.
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Guk lankidetza egiten dugun GIZARTE ERAKUNDEENTZAT, 
KOLEKTIBOENTZAT, etab.:

- I-Zrekin doan filosofia zein den hasieratik ulertu: “Lankidetza lana REKIN, 
ez RENTZAT”; “I-Z ez da boluntariotza”; “I-Z ez da esku lan merkea”, 
etab.

- Denboran eta moduan ikasleekin koordinatu ahal izatea. 

- Unibertsitateko garaietara egokitu ahal izatea.

- Batzuetan unibertsitateak eskatzen dituen eskakizunak (burokrazia) ulert-
zea eta horietara egokitzea.

- Horizontaltasun erlazio bat dagoela sinistea.

UPV/EHUk proposamen honen instituzionalizazioaren inguruan aurrera-pau-
suak eman ahala, babestea eta instituzioa den aldetik onartzea tartean dauden 
aldetik, zailtasun hauetako asko arinduz edota desagertuz joango dira.

Urrats hauek ematen diren bitartean, interes handikoa iruditzen zaigu:	format-
zea (besteek egiten dutena irakurri, jardunaldietara joan, esperientziak bisita-
tu…); proiektu errazetan hasi, inplikatuta dauden guztientzat ekarpena egitea 
eta erronka izatea, baina egin daitekeena; egiten den guztia sistematizatu eta 
ebaluatu; gauzatutako lana ikustera eman/sozializatu; beste aldeak onartu; 
eta honetan denbora daramaten beste pertsonekin, taldeekin sareen bitartez 
konektatu.  

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

UPV/EHUren barruan irakasle talde bat dago (egitura informala) proposamen 
honen sustapena lantzen ari dena UPV/EHU barrura (horietako 3 Bilboko Irakas-
leen Unibertsitate Eskolakoak dira eta beste pertsona bat, Donostiako Hezkunt-
za Zientzia Fakultatekoa). Talde honetako kide guztiek ApS(U) sarea osatzen 
dute eta horietako 2, ZERBIKAS Fundazioaren ohiko kolaboratzaileak dira.

Oro har, gradu honetan zein beste batzuetan garatutako proiektuetan mur-
gilduta dagoen irakaslegoa, I-Zrekin erlazionatutako gaiak lantzen diren sare 
desberdinetan parte hartzen dute.
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Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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Esperientziaren izena:

MINOR – Enpresaren Gizarte Kudeaketa

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

UPV/EHU –  Ekonomia eta Enpresa Fakultatea - UPV/EHUko Gasteizko Kanpusa 

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua

Esperientziaren kokapena:

Gasteiz – Araba – Euskal Autonomi Erkidegoa (EAE)

Hasiera urtea:

2010-2011 Ikasturtea

Minor Enpresaren Gizarte 
Kudeaketa



Esperientziaren deskribapen laburra
Gasteizko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko Enpresen Administrazio eta Zu-

zendaritzako Graduak, 2010-2011 ikasturtetik, Ikasketa Plan berriaren ondorioz, 
“Gizarte Kudeaketa Enpresan” izenburua duen Minor bat eskaintzen du (espezia-
lizaziorako ibilbidea), Ekonomia Sozial eta Solidarioko gaiei lotuta eta ohiko ekono-
miaren inguruko ikuspuntu eta esperientzia alternatiboekin. 

Minorrak 3. eta 4. ikasturteetako honako hautazko ikasgaiak barne hartzen ditu:

• Gizarte Ekonomiara Sarrera eta Enpresaren Gizarte Erantzukizuna

• Enpresa eta Garapen Jasangarria

• Enpresaren Gizarte Dimentsioaren kudeaketa

• Enpresaren Gizarte Erantzukizunaren Kudeaketa

• Gizarte Erantzukizunaren Lurralde Kudeaketa

UPV/EHU mailan, Fakultate hau aitzindaria izan da espezialitate hau Enpresen 
Administrazio eta Zuzendaritza Graduan eskaintzen.   

Noiz eta nola hasi zen

2010-2011 ikasturterako, ikasketa plan berriaren berrikuspena eta diseinua egin 
zen, Ekonomia eta Enpresa Fakultatean. Fakultatea nolabait txikia izateak hainbat 
abantaila eta desabantaila ditu. Fakultateko irakaslegoaren artean, laneko koor-
dinazio eta sintonia handia dago eta enpresaren gizarte alderdiei lotutako, lan le-
rro berri bat barneratzeko beharraz hausnarketa luzea zegoen. Horrez gain, Gas-
teizko koiuntura aldekoa zen gai hauei lotutako ikasketak eskaintzeko: ekonomia 
soziala, garapen jasangarria, enpresa gizarte erantzukizuna, etab. Modu honetan, 
Gasteizko fakultatea “txikia” izan arren, formazio eskaintza desberdin bat eskaini 
zezakeen, UPV/EHU barruan dauden beste fakultate garrantzitsuagoak baino.

Laburbilduz, bi izan ziren abantailak Minorra gauzatu ahal izateko:

- Irakaslegoa talde elkartua eta koordinatua izatea eta formazio proposamen 
berri bat “blokean” aurkeztu izana, Minorrak eskaintzen dituen gaiei lotuta 
dauden irakaslegoa osoaren oniritziarekin.    

- UPV/EHU barruan fakultate txiki bat izateak dituen abantailak “aprobetxat-
zen” jakitea, Minorraren onartze prozesua arindu ahal izateko. 

Parte hartzen duten eragileak

Minor horretan eskaintzen den formazio programan, Ekonomia eta Enpresa Fakul-
tateko irakaslegoak parte hartzen du, baita Ekonomia Sozial eta Solidarioaren, koo-
peratibismoaren, guztien ongiaren ekonomiaren, finantza etikoaren… munduko 
erakunde eta pertsona erreferenteen lankidetza ere.
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Minorrean ikasi beharreko irakasgai desberdinetan burutu beharreko lan indi-
bidualak zein talde lanak, horietako asko, lantzen diren gaiei lotutako enpresa 
eta erakunde desberdinekin koordinatzen dira; era berean, ikasleen eta izaera 
sozialeko enpresa/erakundeen artean harremana sortzen saiatzen da.  

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

Ekimenaren bi alderdi gailenduko lirateke:  

- UPV/EHUn aitzindariak izatea, Ekonomia eta Enpresa Graduan izaera so-
zialeko espezializazio lerro bat eskaintzen. 

- Gizarte gaiekin sentsibilizatuago dagoen ikasleen artean zubi berriak es-
kaini, enpresa barruan zein gertuko enpresa munduan.  

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

Unibertsitatearen barne egituratik bultzatutako ekimena da eta Eskolako Ikas-
keta Planean integraturik dago. Minorra Enpresen Administrazio eta Zuzendarit-
za Graduko hautazko ikasgaien eskaintza akademikoaren parte bat da. 

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

Batez ere, unibertsitatearen burokraziarekin zerikusia duten zailtasunak.  

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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EHUko	ohizko	difusio	eta	komunikazio	kanalak	eta	ate	irekietako	jardunaldiak.		

http://www.ehu.eus/es/web/empresariales-vitoria/home

Unibertsitate orientaziorako azoka: 

http://www.ehu.eus/documents/2421274/2537344/FOU_25012014.pdf

http://www.ehu.eus/es/web/empresariales-vitoria/home

http://www.ehu.eus/documents/2421274/2445161/presentacion_minor_2014.pdf



Esperientziaren izena:

Ekonomia Sozial eta Solidarioan Unibertsitate Masterra

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

Euskal Herriko Unibertsitatea

Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua GEZKI 

Gipuzkoako Kanpusa

Esperientziaren kokapena:

Donostia – Gipuzkoa – Euskal Autonomia Erkidegoa

Hasiera urtea:

2013

Euskal Herriko Unibertsitateko 
Ekonomia Sozial 
eta Solidarioan 
Unibertsitate Masterra



Esperientziaren deskribapen laburra

Ekonomia Sozial eta Solidarioko Unibertsitate Master hau GEZKI Institutuak (Gi-
zarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua) sustatu zuen 2013-2014 
ikasturtean. 

Masterraren helburu orokorra ikasleei diziplina anitzeko eta kalitate handiko pres-
takuntza eskaintzea da, ekonomia sozial eta solidarioaren sektoreak eskatzen di-
tuen prestakuntza-maila eta gaitasun profesionala izan ditzaten. Masterraren disei-
nuan Euskadiko ESS mugimenduaren behar teoriko eta praktikoak eta akademia 
eta irakasleriaren eskakizunak kontutan hartu ziren. 

Masterraren helburu zehatzak hauek dira: 

• Formazio teoriko bat eskaini ekonomia sozial eta solidarioaren eduki eta ba-
loreetan.

• Sektorearen inguruko (ekonomia sozial eta solidarioa), formazio aplikatua es-
kaini. 

• Ekonomia Sozial eta Solidarioko enpresen kudeaketarako lan-tresnak eskaini. 

Noiz eta nola hasi zen

Euskadiko Ekonomia Sozial eta Solidarioko erakunde eta sareetatik, ESSn for-
mazio ofizial eta arautua ez egotearen aurrean, Formazio zehatz eta arautu baten 
sorrera eskatzen ari zen UPV/EHUn, ESSk Euskadin zuten errealitatearen alderdi 
teorikoaren eta praktikoaren inguruan. 

Hasieratik graduondoko bat martxan jartzea, gradu bat baino bideragarriagoa 
ikusten zen, gradu batean edukiak eta curriculum-lerroak negoziatzeko unean sort-
zen diren eskakizunak, fakultate bakoitzaren ildo nagusien edo posizionamendua-
ren araberakoak izaten dira.

Master ofizial bat eskaintzeko, UPV/EHUn araudi espezifiko bat existitzen da eta 
akreditazio prozesu oso zorrotz batetik pasa behar du. GEZKItik eta REAS Euska-
direkin eta ekimenarekin kide diren irakasleekin batera, 3 urtetan zehar akreditazio 
prozesuan lanean jardun zuten. 

Parte hartzen duten eragileak

Gizarte Ekonomia eta Ekonomia Solidarioa Unibertsitate Masterra GEZKIk susta-
tu du (Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua), Masterraren 
arduradun gisa. Master hau antolatu dutenen artean UPV/EHUko beste organoak 
ondokoak izan dira: Hegoa Institutua, Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakul-
tatea, Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Gipuzkoako Atala), Ekonomia Aplikatua I 
Saila, eta Enpresa Zuzenbidea Saila

Horrez gain, UPV/EHUko hainbat eragilek parte hartzen dute masterrean:
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•	 REAS Euskadi: Ekonomia alternatibo eta solidarioaren sarea. 

•	 Hirekin: Euskadiko gizarte ekimeneko eta esku hartzeko entitateen 
elkartea. 

•	 Gizatea: Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkartea. 

•	 Konfecoop:	Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa.

•	 Asle: Euskadiko Lan Sozietateen elkartea. 

•	 Ehlabe: Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea. 

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

Hiru edizioetan emaitza akademiko oso onak lortu ditu masterrak, 

23 pertsonek eman zuten izena lehengo edizioan, 14 bigarrenean eta 17 hiru-
garrenean. Era berean, lehenengo eta bigarren edizioaren ikaslegoaren gizarte-
ratze maila altua izan da gizarte ekonomiako enpresetan, %80etik gora.

Praktika on bezala nabarmendu genezake masterrak UPV-EHU, Deusto eta 
Mondragon Unibertsitateko irakaslegoa biltzea lortu duela. 

 Masterreko ikasleek HEGOA Institutuarekin batera partekatzen duen Dokto-
radutza Programara sartzeko aukera izango lukete, bi institutuetako irakasleria-
ren arteko koordinazioa eta afinitatea dagoelarik.

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

Masterra ofizial egiteko legezko administrazio-prozesuak 2-3 urteko iraupena 
izan zuen, baita pertsona eta eragile askoren inplikazioa ere. Lan asko burutu 
zen boluntario moduan eta lan orduetatik kanpo. Inplikatuta dagoen irakas-
legoarentzat esfortzu estra handia da, lan hauek beraien irakaskuntza lanetik 
kanpo daudelako. 

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

Masterrak ondorengo sare eta kolektiboekin dauka lotura: 

• Euskadiko Kooperatiben Kontseilu nagusia

• Valentziako Unibertsitatea (Unibertsitate Masterra Gizarte Ekonomian)

• Ciriec: “Ekonomia Publiko, Gizarte Ekonomia eta Ekonomia Kooperati-
boaren  ikerketa zentrua”. 
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Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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Masterreko web orrialdea: 

http://www.gezki.eus/

Sare Sozialak: 

https://twitter.com/gezki_?lang=es

https://www.facebook.com/gezki.upvehu

"Alternativas economícas" aldizkaria

Argia aldizkarian artikulua



Esperientziaren izena:

Ikastaro monografikoa “Garapenaren eta Lankidetzaren 
Gaur Egungo Erronkak Ekonomia Globalean”

Mugarik Gabeko Ekonomilariak

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

Euskal Herriko Unibertsitatea

Sarrikoko Ekonomia eta Enpresa Fakultatea

Esperientziaren kokapena:

Bilbo – Bizkaia – Euskal Autonomi Erkidegoa

Hasiera urtea:

2012

Ikastaro monografikoa  
“Garapenaren eta Lankidetzaren 
Gaur Egungo Erronkak Ekonomia 
Globalean”

Mugarik Gabeko Ekonomilariak 



Esperientziaren deskribapen laburra
“Garapeneko egungo erronkak eta lankidetza ekonomia globalean” ikastaro mo-

nografikoa, UPV/EHUko Sarrikoko Ekonomia eta Enpresako fakultateko ikasleei zu-
zendua dago. Iraupena, aurrez aurreko 5 saiokoa da, otsaila eta martxoa bitartean, 
saio bakoitzak 4 orduko iraupena izango du eta ikasle parte-hartzaile bakoitzari 2 
kreditu emango zaizkio. 2 kreditu hauek lortzeko, ikasleek aurrez aurrekoak ez diren 
jarduera multzo bat gauzatu beharko dituzte: entsegua, ekintza proposamenak, 
artikulua, eztabaida…

Ikastaro hau Sarriko fakultateko instalazioetan garatzen da, UPV/EHUko irakas-
leen eta inguruko gizarte erakundeetako profesionalen partaidetzarekin. Modu 
honetan, tokikoa eta globala den oinarri teoriko bat, Euskadin lan egiten ari diren 
erakundeen tokiko praktika eta esperientziarekin partekatu nahi da. Mugarik gabe-
ko Ekonomilariak-en Moodle plataformaren bitartez, www.porunaeconomiajusta.
org, saioek ematen dituzten pertsonek aurrez aurreko saioetan lantzeko edo haus-
nartzeko materialak eskainiko dizkiete ikasleei.    

Noiz eta nola hasi zen

2010 urtean Mugarik gabeko Ekonomilariak Sarriko Solidario ikasle elkarteare-
kin batera, Garapena eta Ekonomia globala eta egungo aukerak, etab. inguruko 
hainbat hitzaldiren antolakuntzan laguntzen hasi zen. Prozesu honen eboluzio posi-
tiboaren emaitza eta Ecosofron-en aldetik, estatu mailan garatzen ari zen formazio 
proposamen sendo eta finkatua zegoelako, 2012 urtean, Mugarik gabeko Ekono-
milariak  Euskadi, lankidetza bulegoarekin eta UPV/EHUko ikasleen, enplegu eta 
gizarte erantzukizuna errektoreordetzarekin lankidetza lanean hasi zen, Lankidetza 
eta Garapenaren gaineko ikastaro monografikoa elkarren artean antolatzeko, be-
reziki fakultateko ikasleei zuzendua.

Parte hartzen duten eragileak

Ikastaro Monografikoaren prestakuntzan eta formakuntzan hainbat eragilek parte 
hartzen dute:

• UPV/EHUko Lankidetza bulegoa

• UPV/EHUko ikasleen, enplegu eta gizarte erantzukizuna

• ATTAC 

• Ekologistak Martxan

• Setem

• Emaús Gizarte Fundazioa

96



Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak
• Euskadi mailan ikastaro monografikoaren hasiera, estatu mailakoaren au-

rretiko proposamen sendo eta finkatu batetik sortzen da, ATTAC, Ekolo-
gistak martxan, Plataforma 2015 bezalako erakundeen lankidetzarekin eta 
prestigio handiko hizlari eta irakasleen partaidetzarekin. Esperientzia hau 
Euskadiko tokiko testuingurura egokitzen da eta inguruko erakundeak 
gonbidatzen dira. 

• Alderdi teorikoak praktikarekin osatzen dira tokiko mailan eta ikastaroko 
edukiak malguak eta moldakorrak dira Ekonomilarien aldetik. 

• Izaera eraldatzaileko formazio proposamen baten instituzionalizazioa 
UPV/EHUren aldetik.  

• UPV/EHUko lankidetza bulegoaren babesa, logistika mailan  eta irakas-
leen eta edukien koordinazio mailan.  

• UPV/EHUko irakasleria parte-hartzailea oso motibatua. Ikastaroak espazio 
bat eskaintzen du edukiak erakusteko eta lantzeko, beste espazio forma-
letan sakontasunez lantzen ez diren edukiak.  

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

Ikastaro hau, Lankidetzan eskaintzen diren Ikastaro Monografikoen parte da, 
UPV/EHUko Lankidetza Bulegoak eskaintzen du unibertsitate zentro desberdi-
nen, Hegoa Institutuaren eta euskal GGEKen koordinazioarekin. Ikastaroetako 
edukiak, ikastaroak ematen diren titulazioetara egokitzen dira eta bertan parte 
hartzea beharrezkoa da, praktikak Garapeneko Lankidetzako proiektuetan egin 
nahi dituzten ikasleentzat. 

Mugarik gabeko Ekonomilariak-en formazio proposamena, Ekonomia eta 
Enpresa Zientzia Fakultateko Lankidetza Bulegoko urteko eskaintzan barnerat-
zeak, bere jarraipena eta instituzio-jabetzea bermatzen du.

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

Mugarik gabeko Ekonomilariak-en ahulezia nagusienak: 

• Ekonomisten aldetik partaidetza handiagoa ez izatea, UPV/EHUko irakas-
leriaren hautaketan.

• Ikastaro monografikoetan parte hartzen duten ikasleen hautaketa proze-
su bat burutzeko beharra, espektatibei egokitzapen hobeagoa eta par-
taidetza aktiboagoa bermatzeko eta jarraitzeko ahalmenarekin. Egun, 
izen-emateak ikasleek burutzen duten ordenaren arabera soilik egiten 
dira. Plazak (30 plaza) azkar betetzen dira, baina honek ez du ikastaroan 
partaidetza aktiboa egongo dela bermatzen, ezta ikaslearen interesaren 
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probetxamendu optimoa ere. 

• Ikastaroaren difusio moduak zabaldu jende gehiagora iristeko. Egun, ikas-
taroaren informazioa ez da fakultate bertako kolektibo eta ikasle askoren-
gana iristen. 

• Ikastaro monografikoak burutzen dituzten pertsonen jarraipena hobet-
zeko beharra. Ekintza konkretuak identifikatu, ikasleen ekiteko moduan 
hartzen duten konpromisoa eta aldaketa bideratzeko, aktibismoari moti-
bazioa bezala ulertua.

• Ikastaroetan parte hartzen duten ikasleak, hamabosteroko Berriemaile 
baten banaketa zerrendan sartzen dira. Aldizkari horretan proiektura lo-
tuta dagoen Blogak berritasun nagusienak barneratzen ditu, etengabe-
ko sentsibilizazio tresna bezala eta ekintzen eta alternatiben proposamen 
bezala. “Universitari@s por una Economía más Justa” blogaren formatua 
eta dinamika berrikusi, ez informaziorako tresna bezala soilik, baita komu-
nikaziorako eta ekintzarako tresna bezala ere. 

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

Mugarik Gabeko Ekonomilariak hainbat sare eta kolektiborekin egiten du 
elkarlana:

• ATTAC 

• Ekologistak Martxan

• 2015 eta MAS plataforma

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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Esperientziaren izena:

“Viviendo las interdependencias globales” Programa

Mugarik Gabeko Ekonomilariak 

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

Granada, Sevilla, Malaga eta Jaéngo Unibertsitatea Publikoak

Esperientziaren kokapena:

Granada, Sevilla, Malaga eta Jaen – Andaluzía - Espainia

Hasiera urtea:

2015

Programa 
“Interdependentzia globalak biziz”

Mugarik Gabeko Ekonomilariak 



Esperientziaren deskribapen laburra

Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Agentzia Andaluziarrak AACID diruz la-
gundutako “Universitari@s por una economía justa-fase II” proiektuaren esparruan,  
VIGS programak burutu dira (Viviendo las interdependencias globales en la ESYS 
andaluza). Ekimen honen helburu nagusiena, gazte andaluziarrek ekonomia sozial 
eta solidarioko ekimenen barne funtzionamendua ezagutzeko aukera izatea da. 
Proiektu hauen bitartez gazteek jarrera hartzeko eta interdependentzia globala bi-
zitzeko aukera dute, fenomeno sozio-politikoen eta ekonomikoen interkonexioak 
nabari dira, tokiko ikuspegi batetik.

Programa Andaluziako hainbat hiri nagusitan zentratu da, Granada, Malaga eta 
Sevilla besteak beste, eta lan dinamika, 16 pertsona boluntarioren, gehienak emaku-
meak, lan eta formazio praktikoan zuzendu da. Gazteek 1-2 hilabeteko iraupeneko 
boluntariotza egonaldiak burutu dituzte, sektore desberdinetako Ekonomia Sozial 
eta Solidarioko 14 ekimen desberdinetan. VIG egunkarien bitartez boluntarioek 
beraien hausnarketak, gertaerak, datu teknikoak, ESS erakundean izandako partai-
detzan lortutako ikaskuntzak jasotzen dituzten bizipenak irudikatu dituzte.   

Noiz eta nola hasi zen

Programa 2015 urtean sortu zen “Krisia desafiatuz” sarearen esparruan. Ekimen 
honen bitartez, Portugal, Italia, Irlanda, Grezia, Espainia eta Esloveniako europar 
gazteak, krisiak gehien kaltetu dituen herrialdeak, aldaketaren eragileetan bihurtu 
ziren, justizia globalarekin erlazionatutako gaien alde borroka egiteko, indarrak bilt-
zeko eta atzeraelikadurako dinamiken alde egiteko helburuarekin, Ekonomia Sozial 
eta Solidarioaren (ESS) alde eginez, erdigunean natura eta pertsonak kokatzen di-
tuen mundu bat sustatuz.

Ekonomiaren sektore honetan ekimenen errealitatearen inguruko kanpaina hone-
tan inplikatutako gazteen ezagutza praktikoa zabaltzeko beharra hauteman ondo-
ren, deialdi bat burutzea erabaki zen, gazte unibertsitate andaluziarrak mugitzeko 
helburuarekin, 1-2 hilabete arteko egonaldiak gauzatzeko ESSaren erakunde des-
berdinetan. Modu honetan, sektoreko beharrak eta potentzialtasunak gertutik eza-
gutzeko aukera zuten, hauek beranduago landuz eta lagunduz “Krisia desafiatuz” 
sarearen bitartez.

Programa hau “Krisia desafiatuz” sarearen barruan kokatu da. Ekimen honen bi-
tartez, europar gazteak aldaketaren eragile bihurtzen dira, justizia globaleko gaien 
alde borrokatzeko, ahaleginak bat egiteko eta atzeraelikadurako dinamikak erraz-
teko. 
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Parte hartzen duten eragileak
16 ikaslek eta Andaluziako ESSko elkarte ezberdinek parte hartu dute: 

lurraldea erakundea sektorea

Sevilla Moneda Social PUMA
Ekonomia lankidetzan eta 
Moneta-Sozialak

Sevilla Ingeniería Sin Fronteras
Hezkuntza eta komunikazioa 
hiritarrentzat / Zaintzaren 
ekonomia

Jaen Olla Comunitaria Gizarteratzea - Laneratzea

Sevilla Sentido Común Komunikazioa hiritarrentzat

Malaga  Eco Huerto el Rabanito Agroekologia 

Jaen
Oficina Voluntariado 
Universidad de Jaén

Hezkuntza eta komunikazioa 
hiritarrentzat

Sevilla Enreda SCA Ekonomia lankidetzan

Granada Mercao Social Granada Sareak 

Granada Som Energía Energia berriztagarriak

Granada
Fondo Solidaridad Paz y 
Esperanza

Finantza etikoak

Granada Tejiendo Redes
Hezkuntza eta komunikazioa 
hiritarrentzat / Zaintzaren 
ekonomia

Malaga Movimiento Idún Gizarteratzea - Laneratzea

Sevilla Moneda Social PUMA
Ekonomia lankidetzan eta 
Moneta-Sozialak

Granada El Mercao Social Sareak

Granada El Encinar Agroekologia

Sevilla El Enjambre sin Reina
Agroekologia eta 
Ekonomia lankidetzan
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Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak
Boluntarioek gazte parte-hartzaileei herri ekonomia eta ekonomia hetero-

doxoaren errealitate desberdinen inguruan ezagutza praktikoak eskaini dizkiete, 
haien formazio arautuan planteatutako formazio jardueren bitartez teorizatzen 
eta eztabaidatzen da. Egonaldian zehar, unibertsitate ikasleek beraien forma-
zioa osatu ahal izan dute, beraien hirietako ekonomia sozial eta solidariora lo-
tutako ekimenetako bizi-esperientzien bitartez. Bertan, ekonomia eta honen 
tokiko interdependentziak, ereduaren erdian bizitzea merezi duen bizitza bat 
jarriz, ulertzen eta bizitzen da.

Andaluziako ESS barruan ekimenen errealitatea lehenengo pertsonan bizit-
zeak, ESSaren kontzeptua eta praktika sakontasunez ulertzeko aukera eman dio 
Krisia Desafiatuz sareari, baita sektorearen beharrak eta potentzialtasunak ere, 
Krisia Desafiatuz sarearen kanpainaren ezarpena modu egokiago batean en-
fokatzeko.

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

Boluntariotzak formalizatuz joan dira Unibertsitate andaluziar parte hartzai-
leetako Boluntariotza Bulegoen bitartez eta ECT kredituak tramitatzen ari dira 
hainbat unibertsitateekin. Era berean, VIG egunkariak unibertsitate beraien bi-
tartez hedatu dira, aldizkari hauetan boluntarioek beraien esperientziak islatzen 
dituzte.

Parte-hartzaileak, Unibertsitatean bereganatutako eduki akademikoak osat-
zen dituzten eduki praktikoekin formatu dira eta modu paraleloan erakundee-
tan izandako partaidetzarekin, Granada, Malaga eta Sevillako Unibertsitateetan 
Ekonomia Sozial eta Solidarioaren inguruko tailerrak eman dituzte.

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

• Unibertsitateko ikasleei hedapen zuzena egitea oso zaila izan da. Unibert-
sitateetako Praktiken Errektoreordetzak laguntzea gomendatzen da. 

• Harrera erakundeetan barneratzea prozesu geldoa da eta hilabete bateko 
egonaldia labur geratzen da. 

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

Programaren lotura nagusiena Krisia Desafiatuz Sarearekin ematen da, eki-
men honen bitartez europar gazteak aldaketaren eragileetan bihurtu ziren, jus-
tiziarekin erlazionatutako gaien alde borroka egiteko, Ekonomia Sozial eta Soli-
darioaren (ESS) alde eginez, erdigunean natura eta pertsonak kokatzen dituen 
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mundu bat sustatuz.

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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http://canal.ugr.es/convocatoria/voluntariados-viviendo-las-interdependencias-globales-
en-economia-social-y-solidaria-granada/



Esperientziaren izena:

“Beste ekonomia bat abian da” jardunaldia – Mugarik Gabeko Ekonomilariak

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

Urrutiko Hezkuntzaren Unibertsitate Nazioanala - UNED

Mugarik Gabeko Ekonomilariekin erlazioa duten 
Espaini mailako beste unibertsitate batzuk.

Esperientziaren kokapena:

Espainia

Hasiera urtea:

2013

Jardunaldia 
“Beste ekonomia bat abian da”

Mugarik Gabeko Ekonomilariak 



Esperientziaren deskribapen laburra
Jardunaldien helburua garapeneko agenda ezagutzera ematea eta ekonomiaren 

inguruko eta hainbat balore (partaidetza eta pertsonen arteko lankidetza, guztien 
ongia, desberdinkeriaren aurkako borroka, ingurumen jasangarritasuna edo zaint-
zak) erdigunean kokatzeko beharrarekin erlazionatuta dauden inplikazio horiek 
ikustera ematea da. Azken batean, garapenarekin koherenteak diren ikuspuntuak, 
ekonomia eta bizitza ulertzeko modu berriei erantzunez, bai planeta bai pertsonak 
kontuan hartuz eta mundua eraldatzeko ekonomia beste modu batean ulertzera 
bideratuta, Agenda 2030 berriaren esparruan.

Topaketa ODSak ezagutzera emateko espazio bat izango da eta hausnartzeko 
eta arazo globalei (globalak eta lokalak) aurre egiteko irtenbide posibleak adie-
razteko aukera eskainiko du. Era berean, ikasle, unibertsitate irakasle eta interesa 
duten pertsonen edo garapenaren esparruan lanean ari diren pertsonen arteko 
topaketarako eta eztabaidarako guneak izango dira.

Aurreko alditan bezala, unibertsitate ikaslegoaren partaidetza sustatzeko hel-
buruarekin, UNEDekin konfigurazio askeko kredituak ematea kudeatuko da, par-
te hartzen duten ikasleei. Hala ere, plazak eskaintzen dira edozein unibertsitateko 
ikasleentzat, lehentasuna emanez Andaluzia, Kantabria eta Euskadiko autonomi 
erkidegoei, hauek baitira Mugarik Gabeko Ekomilariekin erlazio zuzenena eta 
egonkorrena duten Autonomia Erkidegoak unibertsitate arloan. 

Noiz eta nola hasi zen

2013 urtean hasi ziren, AECIDek diruz lagundutako garapenerako hezkuntza 
proiektu baten esparruan.

Parte hartzen duten eragileak

Espainiar estatuko edozein unibertsitateko, diziplina eta ikastaro guztietako uni-
bertsitate ikasleak. UNEDen eta MgE-ekin modu egonkorrean kolaboratzen duen 
irakaslegoaren bitartez hedatzen da. 

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

Nabarmentzeko praktika egokietako bat, ikasleek jardunaldien aurretik eta ondo-
ren burutzen dituzten ekintzak dira, UNEDeko konfigurazio askeko kredituak lort-
zeko. Burutzen dituzten ekintzak hauek dira: kronikak, bideoak, mahai inguruen 
laburpenak eta hausnarketa pertsonalak. Hauek ondoren MgE-en web gunearen 
bitartez partekatzen dira jardunaldietan parte hartzen duten pertsona guztiekin. 

Jardunaldiak hasi aurretik, mahai ingurutan arituko diren hizlarien artikuluak bi-
daltzen dira. Aurretiko irakurketak egin eta hizlari bakoitzarentzat galderak pres-
ta ditzaten eskatzen zaie, eztabaidak dinamizatzeko eta landutako gaien inguruko 
hausnarketa kolektiboa sortzeko helburuarekin. 
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Madriletik kanpoko unibertsitate ikasleen partaidetza sustatzeko helburuare-
kin, garraio eta ostatu laguntzak eskaintzen dira.

Instituzionalizazioa, zeharkakotasuna 
edo integrazioa unibertsitatean

UNEDekin lankidetza, baita beste unibertsitateetako, Kantabriako, Granadako 
edo Euskal Herriko Unibertsitatekoa, irakaslegoaren lankidetza ere oso egonko-
rra da, ondorioz, unibertsitate ikaslegoa parte-hartzailea da, baita irakaslegoa 
ere, erakundeko beste ekintzetan parte hartzea eta jardunaldietan hasitako 
eztabaidei eta hausnarketei jarraipena ematea bermatzen da. 

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak 

Aurkitutako zailtasunen artean, parte hartzen duten ikasleek hartutako ikas-
kuntzen graduaren ebaluazioa dago, maila kualitatiboan. Jardunaldi amaierako 
ebaluazioak gauzatzen dira baina, galderak ezagutzak bereganatzea neurtzera 
baino, asetasun maila neurtzera bideratuta daude. 

Ikasleek aurkeztutako lanen analisitik abiatuz oztopo hau konpon daiteke. 
Baina aurretiko ezagutzak neurtzeko garaian ahulezia bat dago, lurraldeetako 
delegazioren batean ekonomilarien boluntario bezala lankidetza egiten duten 
ikasleen kasuan izan ezik.

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lanki-
detza

Urtero hainbat kolektibo desberdinekin lankidetzak ezartzen dira, hauek jar-
dunaldietan hizlari moduan parte hartzen dute. 

Ez du nazioarteko proiekziorik, baina unibertsitate kolaboratzaileen bitartez 
nazional mailan proiektatzen da: UNED, Kantabriako Unibertsitatea, Granadako 
Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea…

Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala
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Esperientziaren izena:

Ekimuin: Ekonomia Solidarioaren integrazio

parte-hartzailea Unibertsitatean – Emaús Gizarte Fundazioa 

Unibertsitatea, kanpusa, gradua…:

Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU

Mondragon Unibertsitatea

Deustuko Unibertsitatea

Esperientziaren kokapena:

Euskal Autonomia Erkidegoa

Hasiera urtea:

2014

Ekimuin 
“Ekonomia solidarioaren integrazio 
parte-hartzailea unibertsitatean” 



Esperientziaren deskribapen laburra
Emaús Gizarte Fundazioak garatutako Ekimuin proiektuaren helburua, unibert-

sitate komunitatean Ekonomia Sozial eta Solidarioko kontzeptuak eta praktikak 
barneratzea da, ESS modu aktiboan sustatzen duen unibertsitate eredu baten 
eraikuntza posible eginez, kanpuseko espazio formal eta informalen artean dau-
den sinergietatik.

Horretarako, bi urteetan zehar, maila desberdinetan gauzatzeko jarduera koor-
dinatuak planteatu dira, alde batetik, ESSren dimentsio desberdinetako lerro ku-
rrikularrean sarreran eragiteko eta beste alde batetik, sentsibilizazio jardueren 
antolakuntzarekin osatzea kanpus mailan; hauek ikaslegoaren partaidetza aktiboa 
sustatzera bideratuta, hauei esker ikasgelan landutako kontzeptuak barneratzea 
eta bereganatzea lortu delarik. Formazioa-ekintza ikuspegia, beraz, proiektuaren 
izendatzaile komuna da.

Era berean, topaketa birtualeko espazioak eta udako bi ikastaro antolatu dira, 
unibertsitatea garapen jasangarriarentzat eragile erreferente bezala duen ahalme-
na zehazten dutelarik, ESSren sustapenetik.

Noiz eta nola hasi zen

Ekimuin 2014 urtean hasi zen, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak di-
ruz lagundutako proiektu baten esparruan. Emaús Gizarte Fundazioak, 2011 urtean 
hasita, urteak zeramatzan bide horretan lan egiten, Ekonomia Sozial eta Solida-
rioak, ikuspegi kritiko batetik alternatiba sozio-ekonomiko bezala betetzen duen 
paperan inguruan. Era berean, unibertsitateek erakunde eraldatzaile bezala hartu 
beharko luketen protagonismoa balioan jarri nahi da.

Parte hartzen duten eragileak

Proiektuan euskal lau unibertsitateetako eragileek parte hartu dute, unibertsitate 
barne zein kanpokoak: Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, 
Deustuko Unibertsitatea eta Udako Euskal Unibertsitatea. Era berean, Txile, Brasil 
eta Danimarkako eragileek kolaboratu dute.

Prozesuan zehar, unibertsitatearekin lotutako 150 eragile baino gehiagorekin 
kontaktatu da, kasu gehienetan telefono, email bidez edo aurrez aurre, nagusiki 
irakaslegoarekin eta era berean, 600 ikasletik gora izan dira planteatu diren for-
mazio eta jardueretan parte hartu dutenak, formazio formalaren eta informalaren 
bitartez.

Emaitzak eta nabarmentzeko praktika egokiak

• Bi udako ikastaro antolatu dira. Lehenengoa UEUn, euskaraz, “Beste Ekono-
mia bat sustatzeko Unibersitate Eredu Eraldatzaileak” izenburuarekin. Ikas-
taroan UPV-Gezki, MU-MIK, Lanki-MU, Euskadiko GGKEn Koordinakundea- 
Unibertsitateak Taldea, EKT Sarriko ikasleen mugimendua eta Emaús Gizarte 
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Fundazioko hizlariek parte hartu zuten. Bigarren ikastaroa GEZKIrekin batera 
antolatu zen EHUn eta landutako gaia “Unibertsitateko Inkubagailu Sozialak” 
izan zen. 

• “Unibertsitate Eraldatzaileko Eredua” argitalpena idatzi da. Bertan, proze-
su guztian zehar burututako tailerretan, udako ikastaroetan, elkarrizketetan 
eta jardunaldietan jasotako material, inpresio, hausnarketa eta proposamen 
guztiak jasotzen dira. Eredua elaboratzeko 25 hezkuntza eragile erreferente 
baino gehiagorekin kontaktatu da eta unibertsitatean Ekonomia Sozial eta 
Solidarioaren ezarpenarekin erlazionatutako 19 praktika egoki jaso dira.

• 44 formazio saio burutu dira, bereziki UPV/EHUko graduetan: Zuzenbidea, 
Ekonomia, Gizarte Lana, Gizarte Hezkuntza, Enpresa Ikasketak, Esperientzia 
Gelak… Era berean, masterreko 6 ikasleen praktiken eta Master Amaierako 
Lan baten tutoretza egin da. 

• Leioako Gizarte Hezkuntzako hainbat ikasle taldeekin, Ikasketa-Zerbitzua me-
todologiaren bitartez lankidetza burutu da, jarduera desberdinak gauzatuz, 
ESSko beharren azterketa bateratu bat burutu ondoren.

• Emaúsen partaidetza zabal bat egon da, unibertsitatearen inguruan burutu-
tako jarduera ludiko eta sentsibilizazio desberdinetan. Besteak beste, GAZE 
eta IKDGazte taldeekin lankidetza, boluntariotza azoketan parte hartzea, ESS 
inguruko ikastaro monografikoetan hizlari bezala parte hartzea, “Argazki le-
hiaketa eta ESS, ArtESS” antolatzea…

Zailtasunak, erresistentziak edo oztopoak

Prozesuaren zailtasun eta oztopo nagusienak, unibertsitateen eskuragarritasuna 
eta burokratizazioarekin erlazionatuta egon dira. Emaús unibertsitate eremuan ge-
roz eta finkatuago dagoela eta hezkuntza eraldatzaileari dagokionez, bai formalean 
bai informalean, pieza erreferente batean bihurtzen ari dela ondorioztatzera ausart-
zen bagara, bereziki UPV/EHUn, proiektuaren hasieran hezkuntza eragile erreferen-
teentzat sarrera oztopatua egon zen.

Beste zailtasun bat, ikaslegoaren partaidetza aktibazioarekin erlazionatuta egon 
da. Oraindik ere, bide eta lan luzea dago egiteko, partaidetza pedagogia barnerat-
zeari dagokionez ikaslegoaren artean. Era berean, partaidetza minimo bat bermat-
zea kosta egin zaigu, zenbait jarduera zehatzetan.

Beste kolektiboekin eta sareekin lotura eta lankidet-
za

Prozesuan zehar kolektibo eta sare desberdinekin lankidetza burutu da nazioar-
teko mailan, Anamuri edo NESOL kasuak esaterako, Brasilgo Teknologia eta Herri 
Inkubagailuen (ITCP) sarearen parte bezala. Gertuago dagoen plano batean, esta-
tu mailan, Mugarik gabeko Ekonomislariak-ekin lankidetza burutu da praktika onak 
jasotzeko.
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Informazio gehiago eta erlazionatutako materiala

http://www.emaus.com/

https://www.facebook.com/Grupo-Emaus-Fundaci%C3%B3n-Social-474364119252402/

https://twitter.com/grupoemausfs?lang=es
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